Jaro v regionech

Čtvrtletník Asociace regionálních značek1/2020

Zajímavosti z regionů
Tipy na výlety, akce a trhy
Regionální jarní tradice a recepty

Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma a teď už je za horama,
hu, hu, hu, jaro už je tu…
Spolu s jarem za vámi míří i náš čtvrtletník. Opět v něm najdete celou řadu novinek a aktualit z regionů, tipy
na výlety a zajímavé akce a nechybí ani vzpomínky na krajové zvyky. A protože většina z nás má jaro spojené
s oslavami Velikonoc, připravili jsme také přehled toho, jak se v daných regionech zdobily a zdobí kraslice.
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Beskydy
Zatímco beskydské kopce jsou mnohdy ještě bílé, pod horami se zelená tráva
a ukazují se první květy. První slunné dny po zimě přivádějí turisty do hor, lidé
začínají pracovat na zahrádkách. Vše se jakoby probouzí ze zimního spánku.

Co si představíte, když se řekne Beskydy? Většině z nás
se vybaví kopce, lesy, folklor, někomu v uších začne
znít oblíbená lidová píseň Beskyde, Beskyde… V této
písni se zpívá o černookém bačovi, který „zatáčá“
ovečky. Příběh, který vám chceme vyprávět, není
o černookém bačovi, ale o sympatické paní Gabriele
Žitníkové, která „zatáčá“ ovečky v podhůří Beskyd.
Paní Gabriela Žitníková z Bludovic u Nového Jičína je
novopečenou držitelkou certifikátu Beskydy originální
produkt. Zemědělská usedlost Bludička, na které
hospodaří, spojila svou činnost zejména se sociálním
zemědělstvím, které zapojuje do práce na farmě osoby
s fyzickým, či psychickým hendikepem. Tito lidé díky
práci se zvířaty nacházejí nový smysl existence, což
jim usnadňuje návrat do víru každodenního života.

Na statku se můžeme setkat s hiporehabilitací, animoterapií nebo pracovní terapií, u které si mohou
lidé vyzkoušet, jak uklidňující je například sbírat
jablka nebo štípat dříví. Největším poutem, které paní
Žitníkovou s Beskydy spojuje, jsou ovečky plemene
Valaška. Ty byly v Beskydech prakticky na vymření.
I díky aktivitám paní Žitníkové se podařilo toto
plemeno v Beskydech zachránit. Spojení ovčí vlny
a nápadité činnosti na statku Bludička umožnilo vznik
široké nabídky vlněných výrobků, mezi které patří
i vlněné náušnice a beránčí kožíšek. Máme velkou
radost, že tyto výrobky vytvořené na základě silného
sociálního cítění rozšířili rodinu beskydské značky.
www.bludicka.wbs.cz

Nenechte si ujít:
13. 4. Velikonoce na Valašsku 2020, Národní muzeum v přírodě
Rožnov pod Radhoštěm, 9 – 17 hodin
28. 3. Hrad Hukvaldy – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HRADU
5. 4. Frýdek-Místek – Velikonoční jarmark na frýdeckém zámku
7. 5. Frýdek-Místek – Náměstí Svobody, trhy 8 - 14 hodin
21. 5. Frýdek-Místek – Náměstí Svobody, trhy 8 - 14 hodin
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Broumovsko
V krajině pískovcových skal a barokních památek se vše pomalu probouzí,
stromy začínají zdobit zelenající se lístky, jarní kvítí provoní celou krajinu a to
je ta správná doba na procházku Národním geoparkem Broumovsko.

Jaké bývaly Velikonoce na Broumovsku? V mnoha rodinách se během
postní doby vyráběl domácí sýr. Na škaredou středu se pekly Jidáše, kynuté
těsto smotané do tvaru oprátky. Večeře o Bílé sobotě se nesla v duchu
jara - obsahovala pečené kůzlečí nebo jehněčí maso doplněné nádivkou
z bílého pečiva. Do nádivky se přidávaly kopřivy, špenát a další jarní
bylinky. Pečené maso se podávalo také k obědu na Boží hod velikonoční.
Nejčastěji se používal k dochucení česnek s majoránkou, ale také bobkový
list a nové koření. Víte, že se často snídali polévky? Ano, velice známou je
hladká Ančka. Přijeďte ji k nám ochutnat!
Poznejte krásy přírody, navštivte kulturní památky našeho regionu
a ochutnejte místní kuchyň.

Nenechte si ujít:
4. 4. Velikonoční trh, klášter Broumov,
4. 4. tradiční jarmark, Walzel Meziměstí
11. 4. Velikonoční jarmark, zámek Adršpach
30. 5. Polická zelňačka a trh, Police nad Metují
Další akce najdete na www.broumovsko.cz
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České středohoří
Jaro patří v Českém středohoří k těm nejkouzelnějším obdobím. Sopečné kužely
i kupy se zelenají, zámky a hrady otvírají své okenice a pořádají pro veřejnost
řadu akcí, po Labi se rozjedou lodě. Ve městech probíhají velikonoční jarmarky,
veselice a poutě.

Největší oslavy jara a Velikonoc se tradičně představí v Muzeu v přírodě
v Zubrnicích a v historickém Úštěku. Zubrnice ve dvou dnech nabídnou
ukázku velikonočních zvyků, zdobení kraslic, pletení pomlázek, pečení na
sporáku i folklórní soubory. V Úštěku proběhne velký dobový velikonoční
jarmark s divadly a průvodem obří slepice s vejcem městem, na kterém
se představí i řada regionálních značek – Petra Valešová a její rukodělné
výrobky z kůže, jarní motivy z vosku od AnnKas s.r.o, domácí sýry z farmy
Držovice nebo velikonoční perníčky Markéty Nebeské. Paní Šustrová
z Bechlína chystá na jaro z kukuřičného šustí holubičky, zajíce, kohoutky
a slepičky na kraslice. Koncem března proběhne jarmark také v Levíně,
který je domovem středohorské keramiky. Za návštěvu stojí ateliér U.MĚ
paní Aleny Šumové. V Českém středohoří se nezahálí!

Nenechte si ujít:
4. 4.
4.–5. 4.
8.–12. 4.
10.–13. 4.
11. 4.
11. 4.
25.–26. 4.
15.–18. 4.
16.–17. 5.

Pohádky v pevnosti, Terezín
Velikonoce na vsi, Zubrnice - Muzeum v přírodě
Tržnice a Bydlení Zahrady Čech, Litoměřice
Pašijový týden (Velikonoce na zámku), Zámek Libochovice
Hledání Velikonočního zajíčka, Zámek Ploskovice
Úštěcké Velikonoce (jarmark), Úštěk
Řípská pouť, hora Říp
ALLfestival/Alchymistické Litoměřice, Litoměřice
Dny keramiky, Levín
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Českosaské Švýcarsko
Českosaské Švýcarsko představuje ideální místo pro načerpání nových sil po dlouhé
a šedivé zimě. Přirozená krása skalní krajiny s romantickými zákoutími, lidovou
architekturou a krásnými vyhlídkami vybízí k objevování a poznávání. A právě
jaro patří určitě k nejkrásnějšímu období v roce. Vše začíná růst, zelenat se a vonět.
Můžete se toulat krajinou a současně navštívit a seznámit se s našimi regionálními
výrobci, kde vůně a očista těla i ducha je smyslem jejich konání.
Vydejte se na Vlčí Horu u Krásné Lípy za vůněmi
a relaxací do Centra Aromaterapie přírodního
výrobce kosmetiky Nobilis Tilia. Celá filosofie
kosmetiky Nobilis Tilia je postavena na síle
éterických olejů, které ulevují tělu, pozvedají
ducha, posilují intuici… Najdete zde unikátní
bylinkovou zahradu, citlivě restaurovanou
budovu vesnické školy s návštěvnickým centrem s reprezentativní prodejnou, bylinkovou
čajovnou, profesionálním studiem poradenství.
www.nobilis.cz
Jen pár kilometrů od neznámější turistické
dominanty Pravčické brány a pod nejvyšší horou
Českého Švýcarska v obci Růžová můžete objevit
další voňavý cíl, kterým je rodinná firma manželů
Hrachovcových – mýdlárna Rubens. Kromě bohatého sortimentu bylinkových mýdel a dalších
produktů nabízejí majitelé v areálu mýdlárny také
komentované prohlídky a ukázky výroby mýdel,
dále také zážitkové programy pro děti i dospělé,
například tzv. chodníky naboso procházející
bylinkovou zahradou. mydlarnarubens.cz

Městská památková zóna na území historického jádra Česká Kamenice je dalším tipem
pro výlet, který si opět můžete ovonět návštěvou v místní prodejně mýdlárny Šafrán, která
vyrábí mýdla metodou za studena s přídavkem bylinek a kvalitních surovin s blahodárnými
účinky. Navíc tu na vás dýchne rodinná pohoda a atmosféra. www.mydlarnasafran.cz
Skutečné voňavé zážitky ale na fotce nenajdete … Přijměte naše pozvání a vydejte se k nám
již nyní na jaře!

Nenechte si ujít:
12. 4. Velikonoční jízda, Mikulášovice – Unikátní výpravné
procesí jezdců na koních ve zdobených oblecích s cylindry
a pochodujících hudebníků navazuje na předválečnou tradici
a starý velikonoční zvyk v německé Lužici.
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Górolsko Swoboda
V regionu Górolsko Swoboda je jaro úzce spjato s Velikonocemi a se zvyky
s tímto svátkem spojenými. Šmiergust a pletení karabáčů, gojiček, pečení
beránka nebo zdobení velikonočních vajíček jsou tradice, které si místní předávají po generace.
Stejně jako patří beránek k Velikonocům, jsou ovce
od nepaměti důležitou součástí života obyvatel
Západních Beskyd, protože představovaly jejich hlavní
obživu. Ovčí maso, mléčné výrobky a vlnu zpracovávají
místní lidé v nejrůznějších formách dodnes. Roman
Cieślar chová nejpočetnější stádo shetlandských ovcí
v tuzemsku, ze kterých vyrábí skopové klobásy a ovčí
tatar.
Farma pod Filipkou nabízí ovčí mléčné výrobky,
např. čerstvý i zralý ovčí sýr, ovčí brynzu nebo žinčicu.
www.farmapodfilipkou.cz
Z jarních rostlin a bylinek připravují naši výrobci
sirupy podle staré rodinné receptury a také likéry,
např. medový smrkový likér z mladých smrkových
výhonků, který v sobě nese sílu probouzejícího se jara.
Certifikovaní výrobci se každé jaro účastní Velikonočního jarmarku v Jablunkově, který letos připadá
na neděli 22. března.

Nenechte si ujít:
do 29. 3. Valaši na Těšínsku, Jablunkov - Mariánské náměstí 14 –
Muzeum Těšínska
6. 6. Goral Wine a Goral Gastro Fest, Čadca, Hotel Husárik

7

Haná
Krajina rozlehlých úrodných polí a chráněných lužních lesů, ležící v samém
srdci Moravy. Láska k rodné půdě a tradicím se zde dědí po generace a je tak
zárukou pro vznik kvalitních domácích produktů.
Přivoňte si, ochutnejte a zavzpomínejte na dobu, kdy se peklo s láskou.
Moje babička pekla trubičky na Vsetíně podle starého
rodinného receptu více než 25 let. V prosinci 2014 se
rozhodla, že je čas pověsit zástěru na hřebík a dopřát
si zaslouženého důchodu. Protože v dané době nebyl
v naší rodině nikdo, kdo by na její práci navázal a mě
spolu s přítelkyní přišlo líto nechat recept zapadnout,
rozhodli jsme se babiččin postup výroby naučit a, ač
oba zaměstnaní, v omezené míře v pečení pokračovat.
V Samotiškách jsme za pomocí blízkých obnovili
starou pekárnu Na Rychtě a každý den po práci
zde pečeme čerstvé trubičky pro několik prodejen
v Olomouci a okolí. Pravidelně se také účastníme
farmářských trhů nejen na Hané. Chystáte-li rodinnou
oslavu, svatbu či si chcete jen tak dopřát něco dobrého
k nedělní kávě, můžete si trubičky objednat i přímo
u nás.
Mgr. David Zahradník
facebook: Trubička od Svatého Kopečka
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Jeseníky
Zelené pastviny plné skotačících mláďat patří k lákadlům všech milovníků
přírody. Farmy se otevírají veřejnosti, aby farmáři i lidé z blízkého a vzdáleného okolí, z venkova i z měst společně oslavili radost, která po dlouhé zimě
přichází. I když v posledních letech zažívají hory spíše mírné a více blátivé
období, jaro v rozpuku i tak přichází jako potěšení po bezútěšném období.
Ve Stránském, kde vznikají výrobky z ovčího rouna, každoročně přichází v dubnu na řadu akce nazvaná Vítání
mláďat. Letos připadne na 25. dubna. Zdejší farma se
otevře po celý den. „Jako již tradičně přivítáme do života
všechna mláďata, která se nám v předjaří narodí. Počítáme
asi kolem třiceti jehňat. Děti mají za úkol vymyslet jména
a popřát mláďatům něco hezkého. Budou připraveny
soutěže pro děti i dospělé. Nejoblíbenější jsou soutěže
jako vození hnoje a pak hod vejcem, ale i celá řada dalších.
Návštěvníci se mohou těšit i na skvělou muziku a dobré
jídlo,“ láká do Stránského na Rýmařovsku Vladimíra
Křenková.
Zdejší farma se pyšní chovem ovcí valašek. Z jejich vlny
manželé Křenkovi vyrábí například plstěné kabelky,
mošny či peněženky. Pro pány pak i pořádné ponožky
a oplétané láhve (předchůdce termosky). Všechny zdejší
výrobky nesou značku JESENÍKY originální produkt®.
www.stranske.websnadno.cz

Nenechte si ujít:
11. 4. Velikonoce v papírně, Velké Losiny –
ruční papírna
25. 4. Vítání mláďat, Farma Stránské
10.–13. 4. Jehněčí speciality, Malá Morava,
Severomoravská chata
22.–24. 5. Dětský gastrofestival, Bludov,
Pradědovo dětské muzeum
6. 6. Zahájení sezóny na Osoblažské
úzkokolejce, Třemešná–Osoblaha

9

Kraj blanických rytířů
Jaro v našem regionu voní nektarem z jarních květů, který pilně sbírají včelky
pro chutný krajový med.

Jaro patří zamilovaným. A nemusí být zrovna 1. máj. Romantiku
v tomto kraji můžete prožít kdykoliv. Uprostřed nádherné přírody
v podzámčí nejkrásnějšího z českých zámků můžete najít klid,
romantiku, ideální prostředí pro děti a přitom být ve středu České
republiky, nedaleko od Prahy. Exklusivitou Pensionu Hotelu Konopiště
je nejen jeho poloha na Konopišti, ale také jeho umístění v budově
Muzea historických motocyklů. Přes velkou prosklenou výlohu
snídaňové místnosti můžete obdivovat krásu části největší české
expozice motocyklových veteránů – prohlídka muzea s odborným
průvodcem je pro hosty zdarma. Hosté ocení individuální přístup.
www.penzion-konopiste.cz
V Podblanickém ekocentru se výrobky místních producentů představí
na akci Voňavá sobota, která proběhne v dubnu. Společně uvítáme
jaro a povíme si o využití lokálních divokých bylin a produktech
typických pro náš region.
www.podblanickeekocentrum.cz

Nenechte si ujít:
14. 4.
11. 4.
duben 2020
25. 4.
květen 2020
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Blanický rytíř
Velikonoce v paraZOO: Kdy potřebují mláďata pomoci?
Voňavá sobota
Den Země v paraZOO
Voňavá sobota

Kraj Pernštejnů
S příchodem jara nám příroda ukazuje svoji krásu, rozmanitost a především
sílu. Vyznačuje se také zvýšenou aktivitou zvířat po zimním útlumu či spánku.
To ale neplatí v zemědělském družstvu v Živanicích, kde si můžete zakoupit
čerstvé mléko po celý rok!
Mléčné výrobky jsou jednou ze základních potravin
člověka. Obsahují hodnotné bílkoviny a příznivě podporují činnost některých mikroorganismů v našem těle.
Ačkoliv na pultech obchodů dnes nalezneme širokou
škálu mléka včetně různých alternativ, neměli bychom
zapomínat na to, odkud opravdové mléko pochází.
Proto bychom Vás rádi pozvali do Zemědělského
a obchodního družstva Bratranců Veverkových Živanice, které hospodaří již více než 60 let bez přerušení.
Družstvo vyrábí mlékárensky neošetřené mléko se
syrovou smetanou, které je zchlazeno na 4°C. Denně
se zde nadojí přes 6 000 litrů mléka. Lze z něj vyrobit
domácí sýry, tvaroh, jogurty a další výrobky. Zakoupit
si jej můžete každý všední den pomocí prodejního
automatu. Ten se stal velmi oblíbeným. Každý měsíc
se prostřednictvím něj prodá nyní přes 1 200 litrů
mléka a zájem pořád roste. Pokud budete chtít čerstvé
mléko ze Živanic ochutnat, nezapomeňte si přinést
vlastní nádobu. Nejlepší jsou ty ze skla! V automatu
lze platit pouze mincemi. Ty automat nevrací. Aneb
kolik mincí vhodíte, tolik mléka Vám automat vydá.
Jaro může být i symbol zrození nového života. V Živanicích oslavují nový život velmi často. Jen v loňském
roce zde odchovali 219 telátek!

Nenechte si ujít:
12. 3.–29. 4.
21. 3.
11. 4.
18. 4.
8. 5.
23. 5.
30. 5.
30. 5.

Pardubické hudební jaro - 42. ročník mezinárodního festivalu
Grand Prix Dříteč, Dříteč
Pardubický vinařský půlmaratón - Mezinárodní běžecký závod, Pardubice
Cyklopaťák – 20. ročník otevírání cykloturistické sezóny, Lázně Bohdaneč
Slavnosti perníku: Perníková chaloupka, zámek Pardubice
Slavnostní spuštění fontán na náměstí a otevírání lázeňské sezóny, Lázně Bohdaneč
Staročeské máje, Staré Ždánice – krojovaný průvod, lidové tance
Guláškošt Holice 2020, Holice www.gulaskost.kulturapromesto.cz
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Příjemné a inspirující setkání Kraje Pernštejnů
Více než 20 sympatizantů regionálních produktů se v odpoledních hodinách dne 25. února sešlo na každoročním Setkání
Kraje Pernštejnů, které se tentokrát odehrálo v zasedací
místnosti na městském úřadě v Holicích.
Kromě zástupců koordinátora a partnerů regionálního
značení produktůKraj Pernštejnů (MAS Region Kunětické
hory, MAS Holicko, MAS Bohdanečsko, města Pardubic
a spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech) akci navštívili
sami certifikovaní producenti Kraje Pernštejnů, potenciální
zájemci o značku z řad podnikatelů, zástupci obcí i dalších
institucí a spolků, které daná problematika zajímala a chtěli
se navzájem potkat a podiskutovat.
Tématem letošního ročníku byla propagace s velkým důrazem na sociální sítě. Na programu tak byla prezentace
o možnostech propagace, které nabízí Asociace regionálních
značek certifikovaným producentům i sami koordinátoři regionální značky Kraj Pernštejnů. Velký úspěch měla prezentace
Markéty Krátké, ředitelky spolku Pardubicko – Perníkové
srdce Čech, s názvem „Facebook od píky“, která nejen odhalila
některé taje propagace na Facebooku, ale také přítomné
pobavila. Nechyběly ani informace o dotačních možnostech
pro podnikatele z Programu rozvoje venkova od MAS Region
Kunětické hory, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko a také
se mluvilo o akcích plánovaných pro letošní rok, ať už pro
prodej regionálních produktů či s možností vzdělávání
a setkávání subjektů.
Hostitelská MAS Holicko si navíc pro přítomné připravila
překvapení, na kterém si všichni pochutnali – lahodnou
holickou zmrzlinu od zmrzlináře pana Brandy, která získala
certifikát Kraje Pernštejnů na podzim loňského roku.

Po více než dvou hodinách tak přítomní odcházeli s úsměvem
na rtech a všem se v hlavě jistě již honily myšlenky, jak
pozvednout propagaci svého podnikání online. Těšíme se
na shledání zase za rok! Můžeme zhodnotit, jestli se na
Facebooku díky letošnímu Setkání Kraje Pernštejnů vyrojily
vtipné a úderné propagační příspěvky. Jak jsme se totiž
dozvěděli, propagace na Facebooku nestojí ani tak peníze
jako spíše čas.
S některými účastníky setkání se však uvidíme již brzy. Chystá
se totiž další jednání certifikační komise Kraje Pernštejnů,kde
budou posuzovány nové žádosti regionálních produktů
o certifikát Kraje Pernštejnů a také prodlužovány stávající
certifikáty. Jednání proběhne 16. března. Zájemci o certifikát
Kraje Pernštejnů se mohou stále ještě hlásit Bc. Kristýně
Vodrážkové na e-mail vodrazkova.masrkh@gmail.com,
která s vyplněním přihlášky ochotně poradí.
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Krkonoše
Jaro je v našem regionu velmi nepředvídatelné, především v tom, že nikdy
nevíme, kdy opravdu přijde. Zima se nad ním snaží ještě dlouhou dobu vítězit
a často se jí to daří opravdu dlouho. Po dlouhé zimě se všichni na jaro velmi
těšíme a rádi podporujeme akce, které s jeho vítáním souvisí.

Vítání ptačího zpěvu
Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli
s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci
později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání
se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost
ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce

míst v republice připravujeme vycházky do probouzející se jarní přírody,
leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou
propagaci ochrany ptáků. V Krkonoších můžete vyrazit na vítání ptačího
zpěvu do Vrchlabí. Nejprve se uskuteční 2. 5. U rybníka u letiště Vrchlabí,
poté v zámeckém parku 25.4.

Nenechte si ujít:
4. 4. Velikonoce v muzeu v Domě pod jasanem , Trutnov, Voletiny
11. 4. Velikonoční veselí, Špindlerův Mlýn - Rej masek, chůdařů, akrobatů
a bohatá pomlázka v centru města
25. 4. Vítaní ptačího zpěvu, Vrchlabí, Zámecký park
25. 4. 2020, DEN ZEMĚ, Horní Maršov, DOTEK
2. 5. Vítaní ptačího zpěvu, Vrchlabí, rybník u letiště Vrchlabí
8. – 9. 5. Už ho nesou – legenda draka, Trutnov
16. 5. Májový jarmark, Jilemnice, Masarykovo náměstí
30. 5. Špindlerovské otevírání léta – Festival úsměvů, Špindlerův Mlýn
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Kutnohorsko
Jaro pomalu přichází do našeho kutnohorského regionu a my připravujeme
spoustu akcí pro naše držitele certifikátu KUTNOHORSKO regionální produkt.
Uskuteční se také jarní Výzva k předkládání žádostí o udělení certifikátu
novým zájemcům.
30. 5. 2020 proběhne v Kutné Hoře
další ročník Gastro festivalu. Jedná se
o jednu z nejvýznamnějších slavností
regionu a letošní ročník bude zaměřen
na Biopotraviny a kulinářské výrobky
z nich. Můžete se těšit na speciality
z mezinárodní kuchyně a také piva a vína
od několika vinařů. Součástí akce je také
bohatý doprovodný kulturní program.
Akce je zaměřena na podporu držitelů
certifikátu RZ KUTNOHORSKO a hlavním organizátorem této akce je Klub
přátel vína v Kutné Hoře.
Jarní náladu vám navodí krásné věnce
paní Pavlíny Nyxbauerové. Vyrábí je
především z přírodních materiálů. Část
květin si sama pěstuje, část sbírá. Používá
ale také látkové květiny a dekorační
doplňky. Se svým stánkem se účastní
různých trhů, poutí, oslav. Pravidelně
jsou její dekorace součástí velikonoční
a vánoční výstavy ve Zbraslavicích.
www.fler.cz/pavlina-nixbauerova

Nenechte si ujít:
2.–9. 4. Velikonoční výstava, Zbraslavice - tradiční výstava
zaměřená na regionální prodejce a držitele certifikátu RZ
KUTNOHORSKO (organizátor MAS Lípa pro venkov z.s.)
25. 4. přivítání nové turistické sezóny, Zruč nad Sázavou
4. 4. Kačina dokořán, zámek Kačina
25. 4. Zámecká pouť Rudolfa Chotka, zámek Kačina
31. 5. Víkend otevřených zahrad, zámek Kačina
23. 5. Bublinové odpoledne, Březová u Kutné Hory - dětský
zábavní park Heroland
30. 5. Gastro festival, Kutná Hora
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Moravská brána
I v regionu MORAVSKÉ BRÁNY za poslední roky člověk pozná příchod jara spíše
pohledem na pučící stromy, než citelnou změnou teplot či táním sněhu. Ten už je
v našem širokém údolí spíše výjimkou. Pořád ale platí, že nástup jara je pro náš
lidský organismus impulsem k dobré náladě a těšení se na nadcházející sezónu prací
na zahrádkách a v sadech s očekáváním, jakou úrodu nám i letos příroda nadělí.

Jelikož značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt
změnila na počátku roku 2020 koordinátora, kterým
je nově MAS Hranicko z. s., na větší akce spojené se
značkou si počkáme spíše až na léto a podzim. Na jednu
velkou jarní párty ale upozorníme. I v obcích na území
naší značky se stále více rozrůstá chvályhodná akce
Ukliďme Česko. Ta má letos hlavní termín v sobotu 4. 4.
a je skvělé, že díky místním dobrovolníkům odklidíme
z okolí obcí tuny odpadků, které zde bohužel pravidelně
odhazují někteří méně poučení spoluobčané.
O první kraslice se paní Milena Vyčítalová pokoušela ještě jako žačka na základní škole. Práce ji
bavila a každý rok se těšila na Velikonoce právě
proto, že bude s maminkou zase „škrábat vajíčko“.
Maminka pocházela z Valašska (ze Zašové) a tam
tuto techniku znali a používali již po generace. Obě
měly prsty podrápané a pořezané - škrábalo se
žiletkou nebo nůžkami - ale ty byly dost tupé. Po
vystudování gymnázia v r. 1980 začala pracovat
u Českých drah jako výpravčí. Když se kolegům
v práci na Velikonoce pochlubila vyškrábaným
vajíčkem – všichni hned chtěli také, tak začala její
první „velkovýroba“. Dnes se kromě vyškrabování
kraslic věnuje také jejich malování, zdobení voskem a také poněkud složitější madeiru.

Nenechte si ujít:
13. 3.
17. 3.
19. 3.
4. 4.

Vernisáž: Výstava velikonočních tradic, Hranice, Galerie M+M, od 17 hodin
Výtvarná dílna – Vyrobte si svou kraslici, Hranice, Stará radnice
Výtvarná dílna – Vyrobte si svou kraslici, Hranice, Stará radnice
Vítání jara, Hranice, Masarykovo náměstí. Strom ozdobený kraslicemi,
kulturní program a jarmark místních výrobců
4. 4. Ukliďme Česko
6. 6. Slavnosti města Hranic, Hranice, centrum města - dobový jarmark,
ukázky řemesel, kulturní program
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Moravský kras
Jaro v Moravském krasu začíná kvetoucími kaméliemi. Nevěříte? Přijeďte se
podívat na Státní zámek Rájec nad Svitavou. Uvidíte na čtyři sta klasických
i méně známých odrůd kamélií.
Sbírání kamélií bylo v 19. století zábavou šlechty,
ale i představitelů jiných majetných vrstev. Pro
kamélie se stavěly zvláštní skleníky. Kvetoucí rostliny byly též využívány k výzdobě zimních zahrad.
Jedinečným dokladem slavné éry kamélií je sbírka
udržovaná v zámeckém zahradnictví Státního
zámku Rájec nad Svitavou. Jejím základem jsou
mateční rostliny přivezené roku 1973 z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích
u Prahy. Bylo to celkem 85 patnáctiletých rostlin.
Tyto rostliny tvoří základ současné sbírky. Kamélie
ve svém přirozeném prostředí je možné si prohlédnout v otevírací době zámeckého zahradnictví.
V době největšího květu kamélií, koncem února
a začátkem března, se představuje tato královna
zimních květin na výstavě v historických prostorách
zámku již od začátku 90. let.
Díky šikovným lidem v Moravském krasu rozkvetete jako jedinečné kamélie. Moraviaflor s.r.o.
navazuje na staletou tradici výroby umělých
květin, kterou se živila po dlouhá desetiletí celá
řada obyvatel. Při náročné výrobě se využívají
přírodní materiály. Nejvzácnější je krocaní
a pštrosí peří. Jejich nabídka je opravdu široká,
vybírat můžete z pestré škály barev i tvarů.
www.moraviaflor.cz

Nenechte si ujít:
5. 4. Zahájení turistické sezóny a Pochod za
sedmizubým hřebenem, Boskovice
9.–16. 4. Jaro na zámku, Lysice
17.–19. 4. Jarní jarmark, Doubravice nad Svitavou
1.–3. 5. Jarní sraz velorexů, Boskovice
16.–17. 5. Oživlý hrad Boskovice
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Opavské Slezsko
Jaro na Opavsku je rušné, plné tradičních akcí. Oblíbené vodění medvěda
a průvody masek s tradičním pochováním basy uzavírají masopustní období,
vynáší se mařena a pomalu spějeme k Velikonocím. V obcích se stavějí a kácejí
májky, pořádají se trhy a jarmarky a lidé se baví.

Jarní a velikonoční symboliku na Opavsku reprezentují Hradecké
medové perníky paní Jaroslavy Černínové např. s překrásně
zdobenými vajíčky. Ta pravá husí vejce brousí do křehkých krajkových motivů paní Božena Gubancová a něžným drátovaným
motivem zdobí vajíčka ve spolku Prajzulka. Jarní motivy do své
šité tvorby zahrnují také v JIWE studiu či paní Ivana Oršová. Jaro se
probouzí i na farmách, kde pomalu stoupá produkce mléka a sýrů.
Ochutnejte dobroty z Halfarovic farmy v Bohuslavicích, z Kozí
farmy Magdaléna ve Štítině nebo z Farmy Klokočov. Zahradníci
jistě rádi zavítají do Zahradnictví Weiss v Oticích, kde pořídí
kolekci bylinek a koření pro své zahrádky. Sezóna začne také
výrobcům bylinných sirupů, tak ochutnejte Pochoutky ze Slezské
zahrádky nebo sirupy paní Hany Weyersové.

Nenechte si ujít:
22. 3.
28. 3.–29. 3.
27. 3.–9. 4.
26. 3.
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Jarní jarmark, Mlýn vodníka Slámy Lhota, Háj ve Slezsku od 11
Velikonoce na zámku, Kravaře, 9–17 hodin
Velikonoční trhy Opava
Tradiční vynášení Mařeny a vítání jara, Žimrovice, od 15:30

Orlické hory
Orlické hory a Podorlicko jsou přitažlivé svou tichou krásou a pohodou. Vydejte
se po našem kraji, ochutnejte dobré jídlo a regionální produkty, poznejte kulturní
dědictví našeho regionu. Zpomalte, zastavte se, vnímejte krásnou přírodu.

Netypická velikonoční tradice –
Dívčí koleda
Netypický velikonoční zvyk se drží jen v několika
vesnicích a městech Orlických hor a Podorlicka a jinde
ho znají pouze na jihovýchodní Moravě. Dívčí koleda
probíhá stejně jako chlapecká jen s tím rozdílem, že
muži většinou nepečou mazance a nebarví vajíčka,
a tak dívky dostávají čokolády a bonbóny. Dospělé ženy
dostanou výslužku většinou v podobě štamprličky.
Štamprličku si můžete vychutnat například v podobě
ovocné pálenky od firmy Podorlická sodovkárna.
Jedinou surovinou k výrobě těchto pálenek je ovoce
od velkopěstitelů. www.sodo.cz

Nenechte si ujít:
31. 3. Velikonoční jarmark, Ústí nad Orlicí
4. 4. Velikonoční řemeslný jarmark v chráněných dílnách
Kopeček, Bartošovice v Orlických horách
5. 4. Velikonoční trhy, Doudleby nad Orlicí – zámek
17. 5. Májové trhy, Doudleby nad Orlicí – zámek
23. 5. Food Art Festival, Nové Město nad Metují – zámek
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Polabí
Zima v Polabí bývá v posledních letech zablácená, sněhová peřina je výjimkou.
O to více se všichni těšíme na jaro, až se hnědá krajina zazelená a rozzáří pestrými
barvami. Pestrá je i paleta akcí v regionu a nabídka místních produktů.
Znáte družebnou a kýchavou neděli?
Masopustem začínala čtyřicetidenní postní doba. Ale neznamenalo to
po celou dobu jen půst a odříkání. Jestlipak vám něco říká „družebná“
neděle? Bylo to přesně uprostřed půstu, tři týdny do Velikonoc, jediná
neděle v postním období, kdy se mohlo tančit, a navíc byla dnem,
kdy se předjednávaly námluvy. Budoucího ženicha doprovázel jeho
pomocník, tzv. družba, který vše potřebné dojednával. Slavnostním
koláčům, upečeným zvlášť pro tento den, se říkalo družbance. Říkalo
se jí také „kýchavá“. Podle tradice se říká, že kolikrát kdo kýchne, tolik
roků bude ještě žít. A také, že kdo na kýchavou neděli třikrát za sebou
kýchne, bude zdráv celý rok.

7. – 8. 3. Festival Tajemství zaniklých řemesel
v Brandýse nad Labem
Na festivalu na zámku v Brandýse nad Labem vás přivítá téměř stovka
řemeslníků a umělců, předvádějících skoro 60 řemesel a řemeslných
technik, uvidíte, ucítíte a budete mít možnost ochutnávky historických
jídel, vařených jak v polní, tak i v černé zámecké kuchyni.
V zámeckém divadle uvidíte množství oděvních řemeslných technik. Ve
středověkých sklepích pak sedláře, brašnáře, lukaře a mnoho dalších.
Trochu se vyděsíte při povídání se středověkým lékařem a uklidníte
při pozorování historických tanců a poslouchání historické hudby.

18. 4. Řemeslný jarmark v Lysé nad Labem
Kromě českých originálních rukodělných výrobků budou k vidění
u vybraných prodejců i ukázky řemesel. Navíc si návštěvníci budou
moci vedle hotových výrobků odnést domů i materiál pro tvoření,
většinou v podobě již hotových materiálových balíčků či materiálu
dle vlastního výběru. Jak děti, tak dospělí si budou moci zkusit něco
vyrobit ve tvůrčích dílnách.

Nenechte si ujít:
6. 3.
28. 3. – 19. 4.
14. 3. – 30. 4.
4. 4.
10. 4. – 12. 4.
5. 4.
8. 5. – 10. 5.
16. 5. – 14. 6.
23. 5.

Farmářské trhy Poděbrady
Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb, Kouřim
Jaro na vsi ve skanzenu ve Přerově nad Labem
Kokořínský jarmark
Velikonoční jarmark Mělník
Řemesla v Kolíně – s dílničkami pro děti, Kolín – Borky
Lodě na Labi, Nymburk, Poděbrady
Zelené svátky v Muzeu lidových staveb, Kouřim
XXII. Hrabalovo Kersko, Vysmolení – černokostelecký
zájezdní pivovár, Staročeské máje v Třebestovicích
30. 5. Vinný košt v Kolíně
30. 5. tradiční keramický den, Kostelec n. Č .l.
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Poohří
Jaro v Poohří - to je probouzející se krajina v hávu okvětních lístků. Neprobouzí
se ale jen příroda, nýbrž i kulturní akce, při kterých si můžete vychutnat Poohří
vlastními smysly.

Ať už se chystáte na farmářské trhy či velikonočně vyzdobené
stánky, přinášíme Vám nabídku akcí, při kterých můžete
ochutnat výrobky i zážitky z našeho regionu. Poté, co na
většině míst Poohří v únoru pošlou lidé Moranu na její
každoroční cestu po řece, začne ta pravá předvelikonoční
atmosféra. A o tu byste se neměli nechat ochudit.
Pokud si budete chtít nabarvit, navrtat či dokonce udrátovat
své vlastní kraslice, vše Vás může naučit paní Andrea Havlíčková, která bývá přítomna na našich regionálních akcích.
Dokáže s Vámi nazdobit kraslice do nejrůznějších motivů.

Nenechte si ujít:
20. 3.
21. 3.
4. 4.
10.–13. 4.
11. 4.
11. 4.
12. 4.
12. 4.
1. 5.

Farmářské trhy Žatec
Regionální akce vinařů severních Čech, Březno u Chomutova
Zahájení turistické sezony v Dolním Poohří, Perštejn
Velikonoce na zámku Stekník
Lounské Velikonoce
Velikonoční farmářská slavnost, Žatec
Velikonoce na Novém Hradě v Jimlíně
Velikonoce na zámku, Klášterec nad Ohří
Radonické májové slavnosti
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Prácheňsko
Prožijte s námi jaro v historickém vodním mlýně, který se nachází v Hoslovicích
17 km jihozápadně od Strakonic. Jeho atmosféra Vás příjemně naladí a zavede
do časů minulých.

Nová sezóna nabízí akce spojené s životem ve mlýně a na venkově. Seznámíte
se s lidovými zvyky, uvidíte stará řemesla a za doprovodu dud proběhne
řemeslný jarmark. Unikátně dochovaná technická památka vodního mlýna
na horní vodu je návštěvníkům otevřena od dubna do konce října. Stav mlýna
je dokladem způsobu života posledních vlastníků, kteří odmítli veškerý
technický pokrok a v areálu zakonzervovali tradiční venkovský způsob
života v 19. století.

Vybírat můžete z celé řady jarních akcí
Hody, hody doprovody - Velikonoční zahájení sezony ve vodním mlýně
v Hoslovicích proběhne 4. 4. od 10 do 16 hodin.
Stavění máje – Tradiční zdobení a stavění máje v Hoslovicích zažijete 2. 5.
od 10 do 16 hodin.
Volný vstup do vodního mlýna můžete využít v rámci Mezinárodního dne
muzeí 18. 5. od 10 do 16 hodin.
Řemesla spojená s vesnicí a chodem hospodářství poznáte díky pořadu
Domácnost paní mlynářky 23. 5. od 10 do 16 hodin.
11. 4. Jarní slavnost na Kamenném mostě, Písek, od 10:00.
Tradiční velikonoční setkání na Kamenném mostě v Písku
s programem pro celou rodinu. Folklorní, taneční a hudební
vystoupení. Loutková pohádka, dílničky pro děti i dospělé.
Jarmark a spousta dobrot. A zase bude flašinetář!
18. 4. Žižka na hradbách, Vodňany
13. 3. – 13. 4. Velikonoční výstava, Strakonice – hrad
2. – 3. 5. Katovická pouť
20. 5. – 23. 5. XXX. Vodňanské rybářské dny
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Šumava
Jarní Šumava je krásná, mladá, svěží, světle zelená, s čistým ovzduším. Láká
k relaxaci, procházkám a výletům, uklidňuje duši i mysl. Toto období bývá ale
tady na horách poměrně krátké a nastupuje později než v nížinách, a tak často
ještě v květnu leží v centrální Šumavě sníh.
V únoru a březnu, pokud bude přát počasí, se můžete
věnovat zimním sportům - sjezdovému lyžování, běžkování
v bílé stopě (www.bilastopa.cz) nebo třeba bruslení na
Lipně. Pokud zavítáte v období jarních prázdnin na Horskou
Kvildu, navštivte určitě v místním Informačním centru
prodejní výstavu aranžovaných sušených rostlin od paní
Knězové, právě teď zaměřenou na jarní dekorace. Anebo
navštivte její obchůdek Levandule v Hrádku u Sušice.
www.kvetiny-knezova.cz

Pokud váš výlet povede do Českého Krumlova, objevte v jeho srdci, v areálu
Klášterů, starobylá řemesla v Řemeslné uličce. Můžete zde navštívit dílnu
certifikovaného brašnáře – sedláře (dany-kay.webnode.cz), dílny keramika,
sklářky, kovářů či barvířky, zakoupit autorský řemeslný výrobek nebo se zúčastnit
některého z workshopů. V brašnářské dílně si můžete vyrobit kožený náramek
nebo opasek. Vyzkoušejte si techniky ručních řemesel a nakonec si odnesete
vlastnoručně vyrobenou vzpomínku.
V Českém Krumlově můžete také navštívit Karamelovnu, kde vyrábí manželé Irena a Vašek
Kalkušovi, vyhlášený, „Českokrumlovský karamel od Vaška“ (www.ceskykaramel.cz).
Stále objevují další variace chutí jejich tekutých karamelů. Osvědčila se i chuť mandlí. Tyto
čerstvé novinky představí 28. 3. v Hustopečích u Brna při Slavnostech mandloní a vína, kdy
tam mandloňové sady rozkvétají. Ve spojení s karamelem, který je navíc vyráběn podle
České cechovní normy, je to velká mandlová dobrota. Pokud se do Hustopečí nedostanete,
neváhejte a zkuste si ji připravit doma. Smíchejte oloupané, opražené a namleté mandle,
ghí a tekutý karamel, v poměru vám vyhovujícím. Kdo má chuť, přidá si kakao nebo karob.
Vychutnejte si ji na sušenkách, mazanci nebo jen tak na lžičce pro doplnění energie.

I když paní zima ještě neodešla, přípravy na letošní 13. sezonu projektu „Průvodci divočinou“ jsou již
v plném proudu. Při výpravách do divočiny budete mít možnost nahlédnout do domova divokých
zvířat, vzácných rostlin a do míst, která jinak žijí svým životem bez přítomnosti člověka. Doprovázet
vás budou vyškolení šumavští průvodci. Na začátku května bude na webu Národního parku Šumava
(eshop.npsumava.cz/kategorie/pruvodci/pruvodci-divocinou) zveřejněn rozpis všech vycházek pro
letošní sezonu. Předpoklad spuštění rezervačního systému je předběžně stanoven na 13. 5. 2020 v 9:00.
V loňském roce se uskutečnilo okolo 120 výprav a divočinu jsme ukázali necelé tisícovce návštěvníků.
Těšíme se na vás na Šumavě!
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Nenechte si ujít
13. 2. Den s kolovrátkem, Kašperské Hory, IS a SEV NP, od 13 hodin
Co je třeba udělat, než si upleteme ponožky? Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit nejen plstěním
za mokra nebo pomocí plstící jehly za sucha.
14. 2. Ruční výroba skleněných korálků, Kvilda, NC, od 12.30 do 16 hodin
Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte se seznámit s výrobkem ŠUMAVA – originální produkt, poslechnout si
mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a podívat se na celý postup výroby skleněného korálku. Sami se pak můžete pokusit
o výrobu svého zářivého pokladu. www.npsumava.cz
18. 2. Den s kolovrátkem, Kašperské Hory, IS a SEV NP, od 13 hodin
22. 2. Masopustní průvod, Horní Planá, začátek v 8 hodin u radnice, večer od 20 hodin masopustní veselice v sále KIC
22. 2. Masopust, Volary, od 13 hodin vychází průvod masek od radnice a obchází celé město dům od domu, masopust je zakončen ve
společenském sále radnice, kde se od 19 hodin uskuteční masopustní veselice s pochováním basy.
22. 2. 		 Masopustní průvod, Chanovice, od 12 hodin
22. – 23. 2. Šumavský skimaraton, Kvilda, 34. ročník závodu v běhu na lyžích
28. 2. Ruční výroba skleněných korálků, Kašperské Hory, IS a SEV NP, od 13 do 17
hodin
3. 3. Den s kolovrátkem, Kašperské Hory, IS a SEV NP, od 13 hodin
19. 3. Den s kolovrátkem, Kašperské Hory, IS a SEV NP, od 13 hodin
4. 4. Velikonoční řemeslný trh, Vimperk, od 13.00 hod. Účastnit se bude
i tkalcovna Na Vlně – držitel značky ŠUMAVA – originální produkt.
7. 4. Vítání svátků jara, Kašperské Hory, IS - jarní kreativní tvoření v duchu
Velikonoc, od 13 do 15 hodin.
8. – 9. 4. Velikonoce na náměstí, Klatovy - velikonoční trhy s kulturním programem
10. 4. Překvapení z vajíčka, Vyšší Brod, náměstí, 13 - 16 hodin - jarmark, pletení
pomlázek, výtvarná dílna, fotokoutek, dětská pohádka
1. 4. Velikonoční hrátky v pohádkové chalupě, Mlázovy, 13 - 17 hodin,
11. 4. Velikonoční tvoření, Kvilda, NC Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne,
naučíme se plést pomlázku, vyrobíme si velikonoční výzdobu z papíru
a další jarní dekorace, doporučujeme rezervaci míst na tel.: 731 530 341,
cena programu 50 Kč, od 13 do 15 hodin. www.npsumava.cz
25. 4. Svatý Jiří zlatinky nese na talíři, Horažďovice, Otava pod Práchní - rýžování
zlata pro veřejnost, od 13 do 16 hodin.
30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic, Chanovice
30. 4. Stavění máje a čarodějnické odpoledne, Horní Planá, od 17 hodin
30. 4. Čarodějný rej, Vimperk, od 19 hodin
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Toulava
Jaro v Toulavě se, jako každý rok, nese ve znamení oslav konců a nových
začátků, masopustních průvodů a vynášení zimy, přírody, která počíná nový
koloběh, květů, mláďat, velikonočních vajíček. Stáda krav se popásají na
zelenající se trávě a poutníci a turisté se procházejí po pěšinách, které vedou
probouzející se krajinou.
Jedinečnou akcí nejen toulavských rozměrů jsou Milevské
maškary, které mají hned 3 NEJ – největší masopustní průvod
v České republice, držitel českého rekordu v počtu masek
a zároveň nejstarší doložená masopustní tradice v jižních
Čechách. Toulavské jaro je samozřejmě také typicky spojené
se svátky Velikonoc. Na tradiční jarmark je možno zavítat do
Tábora nebo třeba na Vysoký Chlumec. V podstatě během
celého jara probíhá unikátní Táborský festival vína - nejdelší
festival vína a gastronomie ve střední Evropě. Dalším tématem,
které se váže k jaru, je turistika. V Toulavě se koná tradiční
Pochod Praha – Prčice, zavítat můžete také třeba na Čertovu
podkovu, letos se bude konat již 50. ročník.
Na jarní výlet si nezapomeňte přibalit pořádnou svačinu.
Snadno ji připravíte kombinací různých certifikovaných výrobků
našeho regionu. Vyzkoušejte například Křepenický kvasový
chléb s kozím sýrem z Borotína. Nebo si na chléb namažte
některý z medů pocházejících od včel z Toulavy.

Nenechte si ujít:
20.–22. 2.
24. 2. – 21. 5.
29. 3. – 1. 4.
4. 4.
16. 5.

Milevské maškary
Táborský festival vína
Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec
Velikonoční jarmark v Táboře
Pochod Praha – Prčice
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Zápraží
Jaro na říčansku začíná slavením masopustu a vynášením Morany s tradičními
průvody obcemi. Jarní kvítí láká k procházkám, vyběhnout nebo vyjet na kole
do voděradských bučin, nebo vyrazit někam mezi lidi na náves. Ve všech obcích
se také slaví filipojakubksá noc plná čarodějnických kouzel, soutěží, ohňů…
Říčanský masopust bude již druhým rokem jednou
z nejvýznamnějších akcí v jarním období. Masopust
si můžete užít 22. 2. Především nás však čekají Májové
slavnosti, jejichž součástí bude piknik s trhy a programem na Lázeňské louce pod náměstím v Říčanech.
Tradiční akcí je také Den Země v hájovně u Světic,
tematický blok zábavy a ponaučení pro rodiny s dětmi
zaměřený na ochranu přírody a péči o ni. Uvidíte také
ukázky tradičních lidových staročeských činností.
V květnu se vrátíme k tradiční akci POZNEJ SVOJI
MASku, což je rodinné odpoledne plné zábavy a dílniček
pro děti, tentokrát za pomoci certifikovaných výrobců
a jejich dílniček.
Jaro vám ozdobí i ochutí perníčky od Radmily Belinové.
Jidášky a masopustní koláčky pro vás zase napeče
pekárna Laguna ve Psárech.

Nenechte si ujít:
5. 4.
1. 5.
16. 5.
30. 5.

Velikonoční setkání, Strančice
Májové slavnosti aneb piknik na Lázeňské louce, Říčany
POZNEJ SVOJI MASku na Den rodiny u rybníka na Marvánku, Říčany
Mnichovické kramaření, 14 - 21 hodin
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Železné hory
Jaro je v Železných horách nejkrásnějším obdobím roku. Při toulkách jarní
přírodou potěší srdce ptačí koncert i svěží tóny zeleně.

Velikonoční pomlázku si můžete přijít vlastnoručně
uplést v sobotu 11. dubna v odpoledních hodinách
na hrad Lichnici, kde proběhne Oslava velikonočních
svátků. Pomlázka by měla být spletena až z dvaceti
čtyř vrbových proutků a ozdobená pletenou rukojetí
a barevnými stužkami. Odvozena je od omlazení.
Proto muži používají mladé proutí s největším
podílem „životní síly“, kterou jakoby předávají
vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako
odměnu za omlazení barevné vajíčko, prastarý
symbol nového života. Ačkoli může být vyšlehání
bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Pověst
praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány,
aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost.
Nenechte tento hezký velikonoční zvyk pomalu
mizet a dodržujte tradici.
Na Velikonoce se můžete nachystat a koupit vše potřebné na různých velikonočních jarmarcích. V železnohorském regionu Vás zveme na tradiční
Velikonoční jarmark 12. dubna od 12 hodin na náměstí Prof. Č. Strouhala v Seči.
Těšit se můžete na pestrou nabídku ve stáncích a na tradiční občerstvení. V 16
hodin vystoupí dětský pěvecký sbor při ZŠ Seč s hudebním doprovodem.
Jak umí slavit Velikonoce v Klešicích, se můžete podívat 13. dubna. Sbor
dobrovolných hasičů v Klešicích zve o Velikonočním pondělí opět na krojovanou
pomlázku. Dopolední obchůzka domů v obou místních částech obce začíná
v 8 hodin ráno v Nákli. O hudební doprovod se tradičně stará hudba pana
Vladimíra Berana z Klešic, posílena je o další muzikanty.

Nenechte si ujít:
11. 4. Oslava velikonočních svátků na Lichnici s tradičním pletením
pomlázky
12. 4. Velikonoční jarmark, Seč
13. 4. Krojovaná pomlázka, Klešice
16.–19. 4. Dny Železnohorského regionu (Dny otevřených dveří
informačních center, podnikatelských areálů a památek, putování
po Železnohorském regionu)
1. 5. Prvomájový recesistický průvod, Třemošnice
8. 5. Den řemesel pro děti na Babiččině dvorečku, Licibořice
(certifikovaný výrobce)
16. 5. Zahájení sezony Kutílkovy palírny a pivovaru, Žlebské Chvalovice
(certifikovaný výrobce)
21.–24. 5. Setkání amerik – DIXIE on the ROAD 2020, Autokempink Konopáč
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Jak se v regionech zdobí kraslice?
Beskydy

Broumovsko

Zejména na Valašsku se nepoužívá tradiční označení
kraslice, ale malované vajca. Vajíčka se malují, ale také
škrábou, dokonce existuje i technika, kdy se na vajíčka
lepí sláma.

Hana Váňová vytváří malované kraslice především z regionálních vajec. Na vejdunky maluje voděodolnými akrylovými
barvami především rostlinné motivy. Inspiraci si bere z regionálních předmětů, jako jsou například malované skříně.

České Středohoří
V Českém středohoří ve vesničce Libotenice najdete Galerii kraslic, jedinou stálou výstavu svého druhu v České
republice. Pokochat se zde můžete pohledem na 1200 kraslic, které jsou zhotoveny tradiční technikou - vyškrabováním,
leptáním i ozdobené voskem či slámou nebo dužninou jezerní sítiny.

Górolsko Swoboda
Vajíčka se podle tradic zdobí přírodními barvivy, např. ve
vývaru z cibule, červené řepy a šafránu nebo v hypermanganovém roztoku. I moderní pojetí zdobení vajec s sebou
nese prvky tradice. Místní ženy zdobí vejce technikou
madeira, kdy se do skořápky malou vrtačkou vrtají drobné
otvory. Staletá tradice je viditelná ve vyrytých vzorech,
které představují někdejší ozdobné výšivky na gorolských
krojích nebo svátečním povlečení.

Jeseníky
Pokud hledáte tak trochu jinou a veselou velikonoční výzdobu, můžete zabrousit
na blog Truhlice Dany Hojgrové. Ta si zasloužila značku jesenické originality pro
ručně šité a háčkované výrobky. Svýma rukama dokáže vyčarovat téměř cokoli.
Třeba veselou slepičí rodinku s vajíčky!

Krkonoše
V Krkonoších si můžete vybrat z široké nabídky kraslic a i jiných velikonočních
dekorací. Dílna Hama pro vás má připravené nejrůznější slepičky, zajíčky…
https://www.dilnahama.cz
V rukou dráteníka Ladislava
Šlechty vznikají drátované slepičky,
kohouti, vajíčka. Najdete u něj
opravdu originální velikonoční
ozdoby. www.dratenik.vyrobce.cz
Opravdu vynikající vajíčka pro
vás má připravená Volkafe
z Trutnova. Čokoládová vajíčka se
vám přímo rozplynou na jazyku.
www.kafirna-trutnov.cz
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Moravská brána

Opavské Slezsko

Technika škrábaných kraslic se předává z generace na generaci. Jako
škrabací nářadí slouží nůžky, žiletky či malinký pilníček. Práce je to
pomalá, prsty jsou z ní poškrábané, ale dřina se vždy promění ve velikou
radost. Vytvořit jednu škrábanou kraslici trvá přibližně 2 - 3 hodiny.

Tradiční přírodní barvení cibulí, červenou
řepou nebo kopřivami je stále oblíbené.
Pro zjemnění a zkrášlení motivu se často
používají také čerstvé zelené lístky.

Prácheňsko
Pestrobarevně zdobená vejce k těmto jarním svátkům už patří, a to nejen
u nás. Jejich zdobení je úzce spjato se starými lidovými obřady v období
jarní rovnodennosti. Historie vajíček ve spojení s velikonočními svátky je
velmi dlouhá a jsou symbolem Velikonoc stejně jako pomlázka, pečený
beránek nebo mazanec. Vajíčka se poměrně jednoduše barví, ale také
různě zdobí. Technik zdobení vajec existuje řada, od nejjednodušších,
jakými je reliéfní kresba voskem nebo jednoduché batikování, přes
složitější, jako je vícebarevná batika či leptání, až k nejobtížnějším,
kterými jsou polepování slámou či sítinou a vyškrabování neboli gravírování. Další, poměrně komplikovanou technikou je drátování, patrně
nejkomplikovanější je pak prořezávání a vrtání. Krásné tradiční kraslice
vyrábí a prodává paní Miluše Faktorová z Temelína

Toulava
Pokud se vypravíte do tohoto regionu, můžete si pořídit malované kraslice od Jitky Novotné. Rozpuštěným barevným
voskem maluje na slepičí, husí i pštrosí vejce krásné jemné motivy.
Vlasta Bardová pro vás připravuje vrtaná vajíčka, zdobená voskem nebo krásně odrátovaná.

Zápraží

Železné hory

Specifické barvení v tomto regionu není. Maminky v okolí se
většinou přiklání ke zdobení přírodními ozdobami - batikou
z bylinek, cibulí a dalších možných natí, ovocných nebo
rostlinných motivů a dekorací. Oblíbené jsou na Říčansku
i dekorace voskovou technikou, nebo vrtáním dekorací do
husích, kachních i slepičích vajec.

V Železnohorském regionu není vyhraněné barvení
vajíček. Hodně se zdobí včelím voskem nebo čistě přírodně v cibulovém šustí. Vajíčka se vkládají do tunýlku
z ustřižených silonek nebo fáče, kam s nimi vložíte první
vyrašené lístky zeleně. Po uvaření v cibulových slupkách
získají vajíčka zajímavý vzor.
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