Zima v regionech

Čtvrtletník Asociace regionálních značek4/2019

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

V roce 2019 slavíme již 15 let od počátků iniciativy regionálního značení. Zároveň je to rok, kdy jsme
spustili nový formát intenzivní propagace – digitálně distribuovaný čtvrtletník novinek, tipů a pozvánek
do jednotlivých regionů.
Věřím, že vánoční vydání zaujme hřejivou atmosférou i množstvím nápadů na originální dárky, navíc se
díky němu dozvíte o spoustě zajímavých akcí. Dát dohromady materiál, na němž se autorsky podílí více
než dvacetičlenný tým, není vůbec snadné,ale díky nasazení redaktorky Terezy Zatřepálkové a spolupráci
koordinátorů v jednotlivých regionech se s každým další číslem daří nabízet stále zajímavější obsah.
Vedle vydávání vlastního čtvrtletníku se Asociace regionálních značek snaží propojovat regiony zejména na
facebooku, na stránce Regionální značky. Nezapomínáme ale ani na webové stránky www.regionalni-znacky.cz,
jejichž obsah společně naplňují všechny naše regiony i národní kancelář. V té se věnujeme nejen přímé
propagaci – kromě online prostoru třeba i společným jarmarkem, který již tradičně doprovází slavnostní
zahájení nového ročníku výstavy Má vlast cestami proměn v Praze na Vyšehradě. Produkujeme také tiskoviny
a propagační materiály pro certifikované výrobce a provozovatele služeb a zážitků.
Ve spolupráci s partnery, jako je Asociace malých a středních podniků a živnostníků nebo Česká zemědělská
univerzita, hledáme i další cesty, jak smysluplně zviditelňovat držitele našich značek. Je jich po celé republice
už více než tisícovka. Naše organizace není řízena žádným státním orgánem, nemá tudíž ani žádné zajištěné
financování, a v poslední době ani grantové peníze. Je založena na sdílení společných myšlenek a přesvědčení,
že stojí za to podporovat dobré věci s jasným původem. Výsledky jsou úměrné našim možnostem, ale hovoří
snad samy za sebe. Ostatně posuďte sami, jaká bude letošní Zima v regionech.
Kateřina Čadilová, národní koordinátorka ARZ
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K Vánocům patří pohádky, nebo alespoň příběhy se šťastným koncem. Je krásné, že i v rodině
regionálních produktů takové máme, i když mluvit o konci by bylo rouhání. Chceme vám
postupně představovat firmy, které jsou příkladem, že ve skromných podmínkách lze vytvořit
unikátní produkt, který může být chloubou nejen svého regionu.

Firma Besky je pokračováním tradiční
výroby přikrývek z ovčí vlny v Beskydech. Paní Zuzana Bílková, krátce po
ukončení studia na VŠ, odkoupila v roce
2010 krachující firmu Batex se všemi
zaměstnanci. Rozhodla se skomírající
firmu zachránit. Dnes má přes 30 000
zákazníků v ČR a s novou značkou Besky
vyráží i do světa.

Rodinnou konzervárnu Via Delicia najdete v Zábřehu. Malou
manufakturu o 10 zaměstnancích založil v roce 2011 pan Olin
Bezchleba. K založení vlastní značky Via Delicia ho přivedla
inspirace francouzskými lokálními trhy, které poznal během
svého působení ve Francii, a především nález staré knihy
o zavařování z roku 1925. Cílem Via Delicia je vyrábět kvalitní
delikatesy z poctivých surovin a bez konzervantů. Kouzlo
jejich produktům dodávají i stylové skleničky, v nichž jsou
jejich lahůdky prodávány.

Čokoláda z Troubelic je ručně vyrobená
a každá je svým způsobem originál. Čokolády
neobsahují látky určené k aromatizaci, lecitin
ani rostlinné tuky (vyjma kakaového másla)
a jsou slazeny panelou, ztuhlou šťávou
z cukrové třtiny. Všechny použité kakaové
produkty a panela pochází z Ekvádoru. Dodavatele si pečlivě vybírají, osobně dohlíží na
sklizeň, nákup surovin, nakládku v Ekvádoru
a vykládku v České republice.
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Beskydy
Podzimní barevnost vystřídá v krajině bílá sněhová pokrývka. Zatímco příroda
odpočívá a nabírá síly pro další rok, užívají si lidé na zasněžených kopcích
nejrůznější zimní sporty.

V Beskydech byly Vánoce vždy spojené s pečením frgálů. Tradiční koláč, jehož
název původně označoval nepodarek, je tak velký, že se vám ani na talíř nevejde.
Dřív býval pouze s hruškovou náplní, jelikož hrušek byl vždy všude dostatek.
Tato pochoutka nesměla chybět na vánočním stole ani v chudších rodinách.
Dnes seženete frgály s nejrůznějšími náplněmi. Podle tradiční receptury je
vyrábí Cyrilovo pekařství a cukrářství. Jejich kompletní nabídku i s informacemi
o místech, kde si frgál na vánoční stůl koupit, najdete na frgaly.cz

Co nezmeškat v Beskydech v zimě?
16. 11. VIII. ročník Vánočního jarmarku pro dobrou věc na hornosklenovské točně
23. 11. Tradiční tvarůžkové hody – KD Vlčovice
28. 11. Předvánoční jarmark, zpívání u vánočního stromu a rozsvěcení vánočního stromu
– KD Štramberk, Náměstí Štramberk
28. 11. Vázání adventních věnců – Základní škola svaté Zdislavy, Kopřivnice od 14 hodin
30. 11. Čertoviny – peklo v piaristickém klášteře Příbor
1. 12. Ondřejská pouť – hrad Hukvaldy
1. 12. Zahájení adventu ve městě – Kopřivnice, prostranství před MěÚ
14. 12. SETKÁNÍ BETLÉMAŘŮ V PŘÍBOŘE VI. – Muzeum a pamětní síň, 742 58 Příbor
18. 12. Zažij příběh Vánoc -sraz v 16.00 hodin na Zámeckém náměstí ve Frýdku
4. 12. Čertovská show, Večer věnovaný nebojácným dětem – KD Štramberk
5. 12. Mikulášská jízda – Kopřivnice, prostranství před MěÚ
17. 12. Vánoční čekání – Velký sál KD Kopřivnice
20. 12. Adventní podvečer – Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda Příbor od 17 hod
21. 12. Vánoční koncert pod vánočním stromem – prostranství vedle KD Mniší od 17
hodin
26. 12. Živý Betlém v podání místních divadelních, hudebních a tanečních souborů –
Štramberk Národní sad
28. 12. Vánoční koncert – Kopřivnice, kostel sv. Bartoloměje od 19 hodin
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Jsme tradiční beskydská manufaktura
na vlněné přikrývky a další lůžkoviny nejvyšší
kvality, které vyrábíme ručně z vlny nakoupené
od místních farmářů.

1992

založeno v Beskydech

30 000

vyspaných zákazníků

100%

přírodní materiály

O nás: www.Besky.cz
Eshop: www.CeskePrikryvky.cz

Broumovsko
Vánoce na Broumovsku se nesly vždy ve znamení sušeného ovoce. Sušené
švestky, jablečné a hruškové křížaly se používaly i na přípravu slaných jídel.
Procházka přírodními krásami byla na denním pořádku. Zasněžená skalní
města mají jedinečnou atmosféru.

V zimě se tu dříve jedlo kyselo polité rozškvařeným máslem,
knedlíky se sušeným ovocem anebo knedlíky s houbami.
Tento pokrm se tu vaří dodnes a v Bezděkově nad Metují mu
starousedlíci říkají „Hop do vody“. Základ knedlíků je pouze
z mouky. Knedlíky se smíchají se sušenými houbami, hojně
omastí máslem a opečou. Houby se do jídel přidávaly proto,
aby lid chránily před nemocemi v dalším roce. V nejchudších
rodinách se kdysi jedla i „Dumlíkačka“, polévka ze sladké

řepy. Spousta těchto zvyků se dodržuje ještě dnes a knedlíky
s houbami občas najdete i v restauracích na jídelním lístku.
Pokud byste si chtěli vychutnat současnou chuť adventního
a vánočního Broumovska, vyzkoušejte cukroví z Kvíčerovské
pekárny a cukrárny. Pro milovníky uzenin připravila firma
PEJSKAR & spol., spol. s r.o. adventní salámy nebo mikulášský
a čertovský uherák.

Co nezmeškat na Broumovsku v zimě?
9. 11.
11. 11.
16. 11.
1. 12.
15. 12.
24.–26. 12.

Výlov rybníka za Šolcovnou – Hejtmánkovice
Slavnost sv. Martina aneb vítání zimy – Police nad Metují
Šonovské štrůdlování – Šonov
Adventní trh ve Walzlovce – Meziměstí
Adventní trh – klášter Broumov
Vánoční prohlídky broumovského kláštera
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České středohoří
Zima v Českém středohoří je kouzelná a láká na přehršel akcí. Adventní trhy
nabízí spoustu zajímavých výrobků, které můžete zakoupit přímo od výrobců.
České středohoří nabízí místním i návštěvníkům množství předvánočních
atraktivit. Každé město i obec bude rozsvěcet strom na náměstí za zajímavého
doprovodného programu.
Udělejte si v předvánočním shonu chvíli čas a zajeďte se podívat do Bechlína u Roudnice nad Labem. Uvidíte zde unikátní
pohyblivý Podřípský betlém z kukuřičného šustí, který vyrábí
paní Jiřina Šustrová. První část betléma byla zprovozněna
v roce 2016. Od té doby se rozrostl na úctyhodných 4x2x1m.
Paní Šustrová vyrábí i menší betlémy a další dekorativní
předměty z kukuřičného šustí, které můžete koupit v Prodejní
dílně lidové tradice v Bechlíně č. p. 18.
Temné zimní večery vám prozáří svíčky od AnnKas s.r.o.
z Úštěka. Tato malá včelí farma vyrábí svíčky ze včelího vosku
už od roku 1998. Z nabídky více než 150 druhů si jistě vyberete.
www.vceli-svicky.eu

Co nezmeškat v Českém středohoří v zimě?
1. 12.
1. 12.
1. 12.
1.–22. 12.
1.–22. 12.
7. 12.
7.–8. 12.
13.–22. 12.
21. 12.

Adventní jarmark – Litoměřice
Rozsvícení vánočního stromu a jarmark – Lovosice
Rozsvícení vánočního stromu a jarmark – Roudnice nad Labem
Adventní zastavení u Podřipského betlému – Bechlín
Ústecké Vánoce – Ústí nad Labem, Lidické a Kostelní náměstí
Adventní trhy na zámku – Roudnice nad Labem
Vánoce ve Skanzenu – Zubrnice
Vánoční trhy se Zahradou Čech – Litoměřice
Úštěcký adventní jarmark
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Českosaské Švýcarsko
Krajina Českosaského Švýcarska s malebnými zákoutími, lesy a skalami mají
i v zimě svůj jedinečný půvab. Zkuste navštívit známé turistické cíle Pravčickou
bránu, Jetřichovické vyhlídky Tiské stěny či Brtnické ledopády v zimním čase
a objevte jejich zimní kouzlo.

Ledopády jsou nejvýraznější ke konci zimy,
koncem ledna, v únoru a březnu. Dalším
jedinečným přírodním ledovým úkazem
bývá Jeskyně víl v údolí říčky Křinice. V první
polovině ledna se tradičně pod Vlčí Horou
koná zimní stanování a v roce 2020 to bude
již 38. ročník. Z Vlčí Hory také pochází výborný
bylinkový čaj VLČIHORSKÁ ZAHRÁDKA, na
kterém si můžeme pochutnat. Oslaďte si jej

dobrým domácím medem. Je skvělý a navíc
i zdravý. V nabídce Regionální značky jich
najdete hned několik. Zdravý prospěšný je
také sirup z jehličí, navíc může posloužit
jako netradiční vánoční dárek. Vyrábějí ho
v kuchyni hospůdky u Fořta v Mezní Louce.
Kromě klasického využití jako sladila do čaje,
jej v hospůdce využívají pro nakládání cibulek
a k dalším kulinářským účelům.

Co nezmeškat v Českosaském Švýcarsku v zimě?
30. 11. 2019–2. 2. 2020 Výstava betlémů vyrobených dětmi – Loreta Rumburk
30. 11. 2019–2. 2. 2020 Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince – Loreta
Rumburk Výstava kostelních jesliček z roku 1922
1. 12. Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromku – Krásná Lípa
1. 12. Mikulášská plavba do Čertovy vody – Děčín
7. 12. Adventní vánoční trhy klubu, Krásná Lípa (pořádá KČT)
7. 12. Čertovský rej – Děčín, ZOO od 14 hodin
8. 12. Adventní koncert – Jetřichovice, kostel. Sv. Jana Nepomuckého od 15:30
8. 12. Vánoční muzejní trhy – Oblastní muzeum v Děčíně
10. 12. Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách
17. 12. Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách
22. 12. Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské
zvonky – Loreta Rumburk
26. 12. J. J. Ryba: Česká mše vánoční – Loreta Rumburk
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Górolsko Swoboda
Když bílá peřina přikryje Těšínské Beskydy, příroda odpočívá. Houževnatí
obyvatelé této krajiny ale nadále pracují a pod rukama jim vznikají zajímavé
a krásné věci s nezaměnitelným puncem oblasti zvané Górolsko Swoboda.
Mikroregion Górolsko Swoboda se nachází na pomezí Česka, Polska a Slovenska. Jedná se o oblast s vlastním nářečím, specifickou górolskou kulturou,
staletými tradicemi a houževnatými obyvateli. K významným městům a obcím
Mikroregionu patří Jablunkov na české straně, Čadca a Turzovka na slovenské
straně a Ustroń, Wisła a Istebna na polské straně. Na českou část Mikroregionu
Górolsko Swoboda zasahuje severní část CHKO Beskydy.
Jako za starých časů vznikají ve Vedryňské vlněné dílničce Marcely Wojnarové
nejrůznější výrobky z ručně zpracované ovčí vlny. Tu je nejprve potřeba prát,
česat a poté přást na kolovrátku. Teprve poté může přijít na řadu výroba oblečení
a bytového textilu pomocí háčkování, pletení nebo tkaní. Díky trpělivé práci
nakonec přichází na svět čepice, teplé ponožky, tašky či koberečky.
Také pan Zbigniew Mokwa ctí tradice. Jeho misky jsou ručně obráběné, sušené
a následně jsou soustružené pomocí dláta. Každá miska je výjimečná a originální.
Vánoční cukroví nebo jiné lahůdky se na nich budou krásně vyjímat…
Pokud si chcete advent zpestřit u nás trochu netradiční delikatesou,
sáhněte po Beskydském šneku z Karch Snail Farm ze šnečí farmy
v Písku u Jablunkova. Můžete vyzkoušet třeba smažené šneky ve
vinném těstíčku. Recept najdete na www.karchsnailfarm.cz

9

Haná
Pole a louky, vesnice i města zahalené v chladném zimním hávu. Ať už bude
zima mírná, nebo námi mráz pořádně zatřese, věřte, že s námi si zimní Hanou
určitě vychutnáte. Přestože venku nic nekvete, leda tak ledové květy na oknech,
je zima velmi voňavé období. Pečený čaj, punč, svařené víno, cukroví nebo
perníčky… to vše krásně provoní váš domov.
Pečené čaje od HERBA LENA Group s.r.o. vznikají z pokladů
hanácké přírody, které dozrály přes léto a na podzim. Díky
zpracování čerstvých, kvalitních surovin z vlastních zahrad
a od místních farmářů vzniká jedinečná škála chutí. Vybírat
můžete z celkem 10 druhů pečených čajů. Stačí je zalít horkou
vodou a voňavou dobrotu máte hotovou. www.herbalena.cz
V srdci Hané, Olomouci, je domov firmy Šufánek s.r.o., která
vyrábí oříšková másla. Její majitelé Matěj a Marek, milovníci
oříškových másel, založili firmu svou v roce 2014. Od té doby
vyrábí pestrou škálu těchto, u nás netradičních, pochoutek.
Zkuste místo každoročně používané marmelády sáhnout po
skleničce oříškového másla a potřít jím cukroví. Uvidíte, že
všichni budou nadšení. www.sufanek.cz
Zdobený medový perník je jednou z nejkrásnějších a nejtypičtějších vánočních vůní. Eva Luljaková je vyrábí a poté zdobí
bílou i barevnou čokoládovou polevou. Řada perníčků má
i originální tvar, protože jsou vykrajovány z forem vytvořených
podle vlastního návrhu. Děti budou nadšené z „adventního
kalendáře“ v podobě kapříka. Ale i dospělé jistě potěší drobnost
v podobě zdobené perníkové svíčky nebo zvonečku.
V bramborovém salátu na štědrovečerním stole nesmí chybět
nakládané okurky. Bochořské sváteční okurky jsou přesně to,
co potřebujete. A ryba na talíři v podobě mrkvového kapříka
potěší i zaryté vegetariány. www.popluznidvur.cz

Co nezmeškat na Hané v zimě?
29. 11.–1. 12. Advent v oranžerii – Olomouc
25. 11.–23. 12. Adventní trhy – Olomouc
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu – Plumlov
1. 12. Adventní slavnost – Bílá Lhota
5. 12. Mikuláš na náměstí v Olomouci
7. 12. Vánoční prohlídky hradu Šternberk
14. 12. Vánoční prohlídky hradu Šternberk
21. 12. Vánoční strom pro zvířata – Zoo Olomouc
24. 12. Bouzovské nadělování – hrad Bouzov
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Jeseníky
Pro jahody v zimě nemusíte do lesa. Zkuste Jeseníky!
Vůně léta v mrazivých dnech určitě přijde vhod! A jsou to právě Jeseníky, které tuto možnost
nabízejí. Už naše prababičky a babičky věděly, že letní úroda se musí zpracovat do různých
marmelád a zavařenin. V Jeseníkách tak najdete hned několik tradičních i moderních
způsobů uchování toho, co slunce a příroda nadělily. A právě tyto dobroty mohou potěšit
vaše blízké ve štědrovečerní nadílce.
Jeseníky - drsné, nádherné, voňavé, plné plodů naší země. A tyto plody přeměňuje
společnost Supremus speciálním, dnes již téměř zapomenutým postupem podle
velmi starých receptur v úžasný džem nezaměnitelné chuti. Džem, o kterém už vědí
labužníci nejen v České Republice, ale i v Japonsku, na Tchaj-wanu, v USA, Francii,
Dánsku, Rakousku, Velké Británii, Německu, Hong Kongu, Španělsku a spoustě
dalších zemí. www.fructusterrae.cz

Kdo nemá rád sladké, ale potrpí si na dipy, pesta, čatní
nebo omáčky, měl by sáhnout po Pepových dobrotách.
Manželé Benčovi je vyrábí v pikantní i jemné variantě.
V jejich sortimentu najdete i marmelády, džemy a ovocné
pomazánky. Ochotně připraví i balíčky, které potěší malé
i velké. www.pepovydobroty.cz

Jak ale uchovat vůni jahod, rybízu či borůvek
takové, jako když jste je utrhli na záhonu?
Jedním ze způsobů je mražení, ale někteří jdou
dál a hledají ještě důmyslnější a efektivnější
zpracování čerstvého ovoce, aby zůstaly
zachované nejen aroma a vůně, ale i vitamíny
a minerály. Takový šetrný způsob konzervace
nabízí lyofilizace, neboli sušení mrazem.
Lyofilizované potraviny manželů Bláhových
z Hněvkova u Zábřehu patří k moderním způsobům konzervace. Suroviny, které lyofilizují, se
snaží odkoupit od místních farmářů, vykupují
přebytky ze zahrádek. Také díky tomu se nyní
pyšní značkou JESENÍKY originální produkt®.
www.lyopotraviny.cz
A tak i v zimě mohou lidé ochutnat švestky
z jesenických zahrádek, velkolosinský rybíz,
černý jeřáb, borůvky, šípky a mnoho dalších
plodů, které zdejší kraj poskytuje. V sortimentu
však jdou Bláhovi ještě dál - vytvořili Jeseníky
v barvách duhy - prášek z místního lyofilizovaného ovoce, který se používá jako ochucovadlo,
barvivo nebo i aroma. Věřte, nebo ne, jejich
jahody opravdu voní a chutnají po jahodách.

Co nezmeškat v Jeseníkách v zimě?
24. 11.
29. 11.
29.–30. 11.
29. 11.
30. 11.
1. 12.
6. 12.
6. 12.
1. 12.
15. 12.
22. 12.
31. 12.

Adventní věnce, Vánoční čas v Pradědově dětském muzeu – Bludov
Zvonkování a rozsvícení vánočního stromečku – Náměstíčko Velké Losiny, 10–17:30
Zabijačkové hody a místní speciality – Velké Losiny, u pečovatelského domu
Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy – Staré Město
Rozsvícení vánočního stromu a tradiční jarmark – Zlaté Hory, proluka na náměstí
Jedlé dárky, Vánoční čas v Pradědově dětském muzeu – Bludov
Vánoční tvoření, jarmark, mikuláská nadílka – Štíty
Mikulášování – Velké Losiny
Dekorační dárky, Vánoční čas v Pradědově dětském muzeu - Bludov
Dárky pro zvířátka, Vánoční čas v Pradědově dětském muzeu – Bludov
Voňavé dárky, Vánoční čas v Pradědově dětském muzeu – Bludov
Dětský Silvestr, Vánoční čas v Pradědově dětském muzeu – Bludov

12

Kraj blanických rytířů
Prožijte vánoční čas s regionálními produkty Kraje blanických rytířů. Po celý advent
můžete v ekoobchůdku při paraZOO Vlašim nakupovat výrobky z Kraje blanických
rytířů a osladit si tak život lokálními medy, medovinou nebo sirupy. Vánoční
keramika Vám doma dotvoří tu správnou atmosféru a regionální produkty jistě
potěší i jako vánoční dárek. Pivovar Kácov pro Vás na vánoční svátky připravil hned
dvě exkluzivní balení svých piv. Pálenice Kácovka zahřeje svou tradiční Štrůdlovicí.

Drátované výrobky od Mariny Kochové ze Strážovic jsou nejen originálním doplňkem do vaší
domácnosti, ale mohou se stát také krásným
vánočním dárkem. V její nabídce najdete stínítka na lampy a lampičky, svícínky, věšáčky,
mísy a řadu dalších věcí. Celou nabídku najdete
na www.aatelier.wbs.cz

Co nezmeškat v Kraji blanických rytířů v zimě?
30. 11.
1. 12.
1. 12.
1. 12.
5. 12.
7. 12.–8. 12.
13.–15. 12.
14. 12.
15. 12.
20. 12.
25. 12.
31. 12.

Kondracký vánoční jarmark – Kondrac
Adventní čas – Zruč nad Sázavou
Rozsvícení vánočního stromu – Vlašim od 15 hodin
Adventní jarmark s rozsvěcením vánočního stromu –
Sázava, nám. Voskovce a Wericha
Adventní čas – Zruč nad Sázavou
Vánoční jarmark v ICSS Odlochovice
Adventní čas – Zruč nad Sázavou
Kurz vánočního drátování – Vlašim, Spolkový dům sourozenců Roškotových
Vánoční trh v Podblanickém excentru
Adventní čas – Zruč nad Sázavou
Vánoce se zvířátky – paraZOO a Záchranná stanice pro živočichy Vlašim
Silvestrovský pochod na Blaník
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Kraj Pernštejnů
Zimní období je časem adventních a vánočních radovánek, lyžovaček strávených
na horách, procházek spící krajinou. Je to ale také období viróz a neduhů,
kterým se v zimě bohužel dost daří. Jak si užít vánoční svátky a zábavu na
sněhu ve zdraví? Přinášíme vám dva tipy z Kraje Pernštejnů.
Léčivé houby pana Václavíka
Že zdraví prospívají nejrůznější bylinky, to je známá věc. Ale že existují i léčivé
houby? To nám už řadu let dokazuje pan Václavík z Dolan na Pardubicku,
který z hlívy ústřičné a houby ganoderma-reishi připravuje zdraví prospěšné
doplňky stravy. Tyto houby se po staletí používají v tradiční čínské a japonské
medicíně, neboť obsahují řadu pro člověka prospěšných látek. Pan Václavík
houby pěstuje na speciálně připravených substrátech z ekologické slámy.
Imunoprevenc je prášek v tobolkách z houbových plodnic hlívy ústřičné
připravený k vnitřnímu užití. Příznivě působí na regeneraci buněk i na
metabolismus, zkracuje dobu potřebnou pro odeznění chorob a předchází
příčinám vzniku mnoha civilizačních chorob.

Horké nápoje plné vitamínů
Z široké nabídky firmy MADAMI s.r.o. si jistě vyberou všichni milovníci ovoce.
Z BezVa ovocných koncentrátů a šťavnatých čajů si v létě připravíte osvěžující
limonádu a v zimě zase horký nápoj. V nabídce jsou příchutě jako rakytník, červená
řepa a pomeranč, aronie a višeň, pampeliška a lípa, malina, brusinka a další. BezVa
koncentrované šťávy si určitě nepleťte s klasickými sirupy plnými cukru – BezVa
koncentráty jsou připravovány „Bez Vaření“ z až 6,1 kg ovoce na 1 litr koncentrátu,
nejsou pasterizované, a díky tomu je v nich zachována spousta vitamínů a dalších
cenných látek. Na zdraví!
Na Vánoce nesmí na většině stolů chybět kapr. Pokud chcete opravdu chutné rybí
maso, vyzkoušejte Pernštejnského kapra. Rybniční hospodářství s.r.o. v Lázních
Bohdaneč vám ve své firemní prodejně kapra i jiné ryby rádi připraví podle vašeho
přání. www.pernstejnskykapr.cz

Co nezmeškat v Kraji Pernštejnů v zimě?
30. 11.–23. 12.
1. 12.
18. 12.
4. 1. 2020

Adventní trhy – v Pardubice, Pernštýnské náměstí
Rozsvícení Vánočního stromečku – Sezemice
Rybova mše Vánoční – Moravany
Tříkrálový koncert v kostele – Lázně Bohdaneč

15

Krkonoše
Vánoce v tom pravém zimním kabátě si můžete užít v Krkonoších. Roubená
stavení, bílé kopce a dětské úsměvy při sjíždění kopce na rohačkách nebo
výletech po bílých kopcích. Zima jako z pohádky. Zpívání koled a písní
s Krkonošským sborem Horal ve Vrchlabí.

V Dílně HAMA Lucie Plecháčové vznikají krásné věci po celý rok, takže ani
zima a Vánoce nejsou výjimkou. Děti nadchne látkový adventní kalendář,
do kterého jim můžete na každý den připravit jiné překvapení. Andělíčci na
látkových ubrouscích zase zpříjemní každé stolování. www.dilnahama.cz
Rodinná firma Rautis v Poniklé se vyrábí perličkové vánoční ozdoby jedinečným způsobem foukání skleněných perlí. To má v Poniklé tradici již od roku
1902. Rautis je dnes jedinou firmou na světě, které se podařilo zachovat staré
technologie. V současné době se daří toto tradiční řemeslo nejen udržet, ale
i nadále rozvíjet. Rautis kromě obrovské škály perličkových ozdob nabízí také
hobby sety. Velké oblibě se těší také kreativní dílny a exkurze. www.rautis.cz

Co nezmeškat v Krkonoších v zimě?
30. 11.–14. 12. Heřmanické vánoční sklářské trhy
Rozsvěcení vánočního stromu – Poniklá, pořadatel Kabinet kerkonošské slovesnosti
30. 11. Vánoční jarmark – Vrchlabí, KCEV Krtek, 9 –18 hodin
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu – Vrchlabí, náměstí T. G. M.
14. 12. Vánoční jarmark – Jilemnice
26. 12. Zvířátkové Vánoce – Vrchlabí
Vánoční zpívání koled u Krkonošského pohádkového Betlému ve Vrchlabí
Projížďky se psím spřežením – www.psisprezeni.cz
Mikulášský parní vlak – www.nasepojizeri.cz
Kreativní dílny v Rautisu – www.rautis.cz
Relaxace tvořením – kreativní dílničky s členy regionální značky v Lánově– adventní kalendář –
www.facebook.com/KURZYLANOV/
Tkalcovské muzeum a kreativní dílny na podzim – www.dumpodjasanem.cz
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Krušnohoří
Zima v Krušných horách umí být drsná i krásná. Její kouzlo uchvátí nejedno
srdce, které se sem nadále za tou krásou musí vracet.

Advent v Krušnohoří je neodmyslitelně spjat s rozsvícením vánočního stromečku.
Většina obcí se na tento den pečlivě připravuje a chystá. Zajišťuje bohatý
program jak pro dospělé tak i pro děti, jako například vánoční besídku, kde
mají možnost vystoupit i nejmladší, u kterých se často jedná o jejich první
veřejné vystoupení na podiu, případně v prostorách místních kostelů. K tomu
neodmyslitelně patří také mikulášská nadílka, o kterou se postará Mikuláš
s anděly a samozřejmě čerty. Takovéto akce lákají nejen obyvatele obcí, ale také
širokou veřejnost z okolí. Ti mají možnost se občerstvit ve stáncích například
cukrovím či svařákem nebo si odnést nějaký dáreček pod stromeček.
Výroba hraček v Krušnohoří má více než stoletou tradici. V roce 1889 se v budově
současné firmy NBW s.r.o. dřevovýroba začaly vyrábět první dřevěné výrobky.
Dnes jde o poslední dřevovýrobu v této oblasti Krušných hor, navazující na
rozmach hračkářství, který začal na konci devatenáctého století. Tradičním
výrobkem je kouřící panáček.
Z Krušnohoří pochází také malované ozdoby z ručně foukaného simaxového
skla. V nabídce firmy najdete širokou škálu tvarů, barev i motivů. Tím hlavním
je ale ta pravá krušnohorská bílá zima jako z pohádky.

Co nezmeškat v Krušnohoří v zimě?
30. 11.
30. 11.
6. 12.
7. 12.
12. 12.
14. 12.
15. 12.
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Předvánoční koncert – Droužkovice
Venkovské farmářské trhy – Droužkovice
Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromečku – Vrskmaň
Jak čerti z pekla utekli – Vrskmaň
J. J. Ryba Česká mše vánoční – Strupčice
Adventní koncert v kostele – Březno
Adventní koncert v kostele – Březno

Kutnohorsko
Kdo nezažil čas Vánoc s pohledem na zasněžený a nádherně nasvícený chrám svaté
Barbory, má možnost to v tomto roce napravit a do Kutné Hory se vypravit v době
vánoční. Sami prožijete něco, co se slovy špatně popisuje, ale Vaše srdce zaplesá nad
krásou kutnohorských památek a dlouho budete o svém zážitku nejen vypravovat.
Nezapomenutelná návštěva se Vám vryje do paměti a budete mít chuť se do našeho
regionu zase vrátit a to nejen v době Vánoc.
Dobu vánoc a příchodu nového roku avizuje i nabídka netradičních
nástěnných kalendářů, držitele regionální značky KUTNOHORSKO,
žehušického nakladatelství s názvem Městské knihy s.r.o. Jejich
kalendáře, jež zaujmou svými netradičními tvary, ale i tématy, se
stávají oblíbenými dárky pro obchodní partnery řady firem z celé
ČR. Pokud Vás tato informace zaujala, neváhejte, klikněte na www.
mestskeknihy.cz a tyto kalendáře se mohou stát netradičním vánočním
dárkem i pro Vaše zaměstnance či obchodní partnery již v tomto roce.
Při toulkách zimní Kutnou Horou zajděte do Uhelné uličky a vejděte do
domu 599. Najdete v něm útulnou kavárničku firmy Lemanta. Zahřejte
se lahodnou kávou značky Kávy Pitel a ochutnejte také sladké dobroty.
Můžete také nakoupit ručně vyráběné džemy a sirupy Lemanta.
Kromě toho zde pořídíte i drobné dárky od dalších certifikovaných
výrobců z Kutnohorska.
V regionu je celá řada vánočních tradic, ale chtěli bychom Vám
doporučit návštěvu chrámu sv. Barbory v den, kdy se zde uskuteční
vánoční koncert, jehož konání v období Vánoc má mnohaletou tradici.
Zazní Mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

Co nezmeškat na Kutnohorsku v zimě?

21. 11.–30. 11. Adventní výstava – Zbraslavice
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu + vánoční trhy – Uhlířské Janovice
30. 11. Adventní trh + rozsvícení vánočního stromu – Zbraslavice
30. 11. Malínské Adventní odpoledne – Kutná Hora
1. 12. Předvánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu – Zruč nad Sázavou
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu + vánoční trhy – Čáslav
4. 12. Rozsvícení vánočního trhu a oslava svaté Barbory – Kutná Hora
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Moravská brána
Kraj, kudy šla historie díky JANTAROVÉ STEZCE. Známý jako zastávka na obchodní cestě,
bohatý na šikovné farmáře a řemeslníky, kteří nabízeli komfort a zázemí přicházejícím
obchodníkům. Na tuto tradici navazují i dnešní místní lidé, kteří znovu objevují krásu
místní přírody a jejího bohatství a šikovnost svých předků. Při podzimních a zimních
toulkách Moravskou bránou potkáte na Hranicku i Bystřicku místní výrobce a řemeslníky,
kteří své výrobky nabízejí na nejrůznějších zimních a vánočních trzích i jarmarcích.

Snad každý na Vánoce rád mlsá. Napéct cukroví je ale náročné na čas
i zručnost. Pokud se vám jednoho či druhého nedostává, vyzkoušejte
vynikající partutovské domácí cukroví. Suroviny pochází z regionu
Moravská brána a při výrobě se používají tradiční postupy. Celá výroba je
100% ruční práce. Cukroví je křehké, jemné, voňavé a většinou i trvanlivé.
Jestli raději mlsáte zdravě. Vyzkoušejte tradiční zimní dobrotu. Křížaly
z různých druhů ovoce. Pan Eduard Kozák z Bělotína suší jablka, hrušky
a švestky horkým vzduchem bez přidaných přísad a pomocných látek.
Na adventních trzích a jarmarcích kromě nejrůznějších dobrot seženete
také originální ozdoby. Ručně malované baňky z Vysoké prodává od
roku 2014 paní Milena Vyčítalová. Nejčastějšími motivy jsou zimní
krajinky, kostely, vločky, andělíčci a zvířátka.

Co nezmeškat v Moravské bráně v zimě?
od 13. 11. Výstava Vánoce za totáče – 30 let od sametové revoluce –
Hranice, Stará radnice
22. 11.–20. 12. Výstava betlémů a vánočních tradic – Hranice, Galerie M+M
3. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark –
Hranice, Masarykovo náměstí
4.–22. 12. Vánoce v Hranicích – Hranice, Masarykovo náměstí
6. 12. Rozsvěcení vánočního stromu – Bystřice pod Hostýnem,
Masarykovo náměstí
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Moravský kras
Adventní čas v Moravském krasu s sebou přináší kromě tradičních jarmarků
a rozsvícení vánočních stromů taktéž nevšední zážitky. Zpříjemnit chladné dny určitě
pomohou naše regionální produkty – svíčky, mýdla, voňavé včelí produkty, teplé
ponožky, rukavice z ovčí vlny nebo dřevěné hračky a loutky s loutkovými divadly.
Před adventem se v Blansku uskuteční čtyřdenní
slavnost Vítání sv. Martina. Akci předchází tvořivé
dílny pro děti a rodiče, v průběhu slavnosti se konají
koncerty, divadelní představení, projekce, prohlídky
kostela, noční prohlídky věže, pochod světýlek,
průvod, jarmark a mnoho dalšího.
Na počátku adventu je možné zavítat s dětmi do
jeskyní a zažít tak netradiční Mikulášskou nadílku.
Dlouhou tradici má akce Polévka pro chudé
i bohaté, která se koná na Štědrý den v Boskovicích
na náměstí. Z akce je možné si odnést i Betlémské
světlo.
V průběhu adventu a vánočních svátků se konají
vánoční trhy, rozsvícení vánočních stromků či
prohlídky zámků.
Zima bývá často provoněná medem. Ať už pečete
perníčky, zapalujete si svíčku nebo naléváte
skleničku medoviny pro zahřátí. Vždy vás obejme
známá vůně. Med, výrobky z něj, ze včelího vosku
a propolisu seženete v malé chráněné dílně Mydlidědek s.r.o. Vyrábí pro vás například svíčky lité
do forem i stáčené z mezistěn i vánoční ozdoby ze
včelího vosku. Nakoupit můžete na adrese Lažánky
240 a Minoritská 476/12 Brno. Nebo přes e-shop
www.mydlidedek-eshop.cz

Co nezmeškat v Moravském krasu v zimě?
7.–10. 11.
9. 11.
23. 11.
29. 11.
30. 11.–1. 12.
1. 12.
6.–7. 12.
24. 12.

Vítání sv. Martina – Blansko
Svatohubertské slavnosti – Boskovice
Jedovnický zimní jarmark – Jedovnice
Rozsvícení vánočního stromu – Blansko
Ďábelský výpustek – Křtiny
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – Boskovice
Vánoční jarmark tradičních řemesel a výrobků – Boskovice
Polévka pro chudé i bohaté – Boskovice
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Opavské Slezsko
Vánoce v našem regionu voní punčem hojně prodávaným na vánočních trzích, kde se
nad horkým nápojem setkávají přátelé, zní vánočními písněmi a ve vzduchu je cítit
tajemné očekávání vánočních svátků. Na mnoha místech probíhají vánoční jarmarky,
ukázky tradičních řemesel, koncerty i divadelní představení. Všichni se připravují na
Vánoce. Pojďte nahlédnout, kde se dobře naladit v Opavském Slezsku.
Milou vánoční tradicí, která se stále dodržuje i v Opavském Slezsku, je vypouštění
svíček na vodu. Svíčka plující po vodě má dotyčnému prozradit, jaký rok jej
čeká, zda zůstane doma nebo se vydá do světa, zda bude rodina držet pospolu,
jestli nový rok přinese lásku či překvapení.
Věděli jste, že se v Opavském Slezsku rodí andělé? Tyto laskavé, usměvavé bytosti
přicházejí na svět v dílně paní Ivany Oršové. Malí, velcí, k zavěšení i postavení…
je jich celá řada. Každý trochu jiný, každý jinak krásný. Kromě andílků šije paní
Oršová také hadrové panenky a drobné bytové dekorace. Tvorbou látkových
hraček navazuje na tradice a dědictví svého regionu.

Co nezmeškat v Opavském Slezsku v zimě?
7.–10. 11.
11. 11.
14.–17. 11.
21.–24. 11.
28. 11.–1. 12.

25. 11.–23. 12.
30. 11.
7.–8. 12.
7.–8. 12.
14.–15. 12.
21.–22. 12.
25.–26. 12.

Svatomartinské hody – Mlýn vodníka Slámy
Svatomartinské slavnosti v Opavě – Opava, Horní náměstí
Svatomartinské hody – Mlýn vodníka Slámy
Zvěřinové hody v restauraci U Mlynáře – Mlýn vodníka Slámy www.uslamy.cz
Zvěřinové hody v restauraci U Mlynáře – Mlýn vodníka Slámy. Umění šéfa
kuchyně v restauraci U Mlynáře, je vyhlášené. Přijďte ochutnat, jak v jeho
podání chutná zvěřina. Abyste si užili poklidnou atmosféru akce, rezervujte si
místo dopředu na tel. 724 803 462
Vánoční trhy – Opava
Mikulášský jarmark – Mlýn vodníka Slámy od 11:00 hodin
Vánoce na zámku – zámek Kravaře, 9–17 hodin
Vánoce na zámku – zámek Hradec nad Moravicí, 10–16 hodin
Vánoce na zámku – zámek Hradec nad Moravicí, 10–16 hodin
Vánoce na zámku – zámek Hradec nad Moravicí, 10–16 hodin
Vánoce na zámku – zámek Hradec nad Moravicí, 10–16 hodin
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Orlické hory
Orlické hory a Podorlicko je protkáno nespočtem míst, kde prožijete úžasnou atmosféru
blížících se Vánoc a adventního času. Zastavte se, zpomalte a vnímejte kouzlo přicházejích
Vánoc. Objevte spolu s námi v muzeích a expozicích zámků přenádherné unikátní betlémy.
Prožijte v interiérech zámků Betlémský příběh, netradiční prohlídku Vánoce na zámku či
neopakovatelný koncert Vánoce: aneb Bacha na Šporcla. Vánoční atmosféra na vás dýchne
při nakupování dárků na adventních trzích či jarmarcích, ale i na náměstích, které zdobí
rozsvícené vánoční stromy a nespočet světýlek. Zastavte se… u nás to tak je!
Na štědrovečerní stůl podle tradice patří smažený kapr. Přesvědčená
je o tom většina lidí. Ale kdy vlastně tato tradice vznikla? Už ve
středověku patřila k pestrosti štědrovečerní večeře ryba. V té době
ale ještě často jen jako pečivo ve tvaru ryby. Až od 19. století se
v měšťanských rodinách dostává kapr na sváteční stůl. Nejčastěji
upravený takzvaně namodro či načerno. Až po druhé světové válce
se s rostoucí oblibou smaženého jídla upevnila současná verze
smažených kapřích podkov. Rybu s výborným masem koupíte
v Orlických horách v Plundrově rybářství. Samozřejmostí je očištění
a opracování ryby podle přání zákazníka. www.plundrovorybarstvi.cz
Kromě ryby nesmí na Vánoce doma chybět stromeček. Vůně
jehličí a dřeva krásně provoní byt a dodá svátkům to pravé kouzlo.
V Houdkovicích u Dobrušky pěstují vánoční stromečky již přes 20
let. Na trh vybírají pouze ty nejkrásnější smrčky, jedličky a borovičky.
www.vanocnistromek.cz
V Orlických horách seženete i netradiční PFko. Vyrobili je pro vás
manželé Geržovi, kteří vyrábí skvělé bylinkové sirupy. Vznikají macerací bylin za studena a vedle silného bylinného výluhu obsahují už
jen cukr a jako konzervant kyselinu citronovou. Vedle nejběžnějšího
zalití studenou vodou jsou některé skvělé i v teplé variantě. Jiné se
hodí i k přípravě míchaných alkoholických nápojů. Kromě přání do
nového roku tak od vás dostanou přátelé či kolegové také zdravou
dobrotu. www.fler.cz/bylinne-produkty-z-orlickych-hor

Co nezmeškat v Orlických horách v zimě?
1. 12.
7. 12.
13.–15. 12.
14. 12.

14. vánoční ulička – Kostelec nad Orlicí
Vánoční jarmark – Rychnov nad Kněžnou
Vánoční jarmark – Letohrad
Vánoční zámecký jarmark – Rychnov nad Kněžnou,
Kolowratský zámek
14. 12. Vánoční řemeslný jarmark – Vánočně na Kopečku –
Bartošovice v Orlických horách
15. 12. Farmářské a řemeslné trhy – Doudleby nad Orlicí
22. 12. Vánoční trhy – Letohrad
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Polabí
Přeje-li vám štěstí a ocitnete se v Polabí, když zrovinka napadl bílý poprašek sněhu
a mráz vytvořil krásné útvary, uvědomíte si, že i v této krajině, která je jednou z nejvíce
obhospodařovaných v naší zemi, je moc krásně. Značka POLABÍ regionální produkt
pokrývá široké území. Tentokrát se blíže podíváme do mikroregionu Pošembeří.

Zima a vánoční čas v Pošembeří
V této nížinné krajině, kterou protékají dvě místně významné říčky
Šembera a Výmola, můžete v podzimním a zimním čase navštívit
různé akce, které ve vás vyvolají dětské těšení se na Vánoce a rituály
s nimi spojené.
Již jako tradiční a zároveň každým rokem obohacenou a inovativně
pojatou adventní akci v Pošembeří nelze nezmínit Adventní průvod
světýlek, který se letos koná 1. 12. od 17 hodin na Husově náměstí
v Českém Brodě. Při loňském ročníku ztichlé a potemnělé náměstí
ozářily stovky nejrůznějších lampionů, jejichž držitelé se vydali na
procházku městskými ulicemi, kde je čekala andělská překvapení.
Tajemnou atmosféru navozoval videomapping – hra se světly, projekcí
na zajímavé domy i sochy podél trasy průvodu s divadelně pojatými

andělskými zastaveními, kterých bylo na trase čtrnáct. Po cestě jste
mohli potkat malé zpívající anděly na schodech sokolovny, anděly
pletoucí nekonečnou šálu, anděly hrající tenis v radniční zahradě, nebo
anděla, který rozehrává ledové rampouchy… Je zatím tajemstvím,
jaké překvapení tato akce přinese letos. S jistotou lze však říct, že je
to úžasná příležitost, jak se naladit na vánoční atmosféru.
Pokud byste chtěli krásného andílka i domů, neodvážejte prosím ty
živé z Českého Brodu, ale podívejte se na nabídku Lesního ateliéru
Kuba v Kersku. Kromě andílků vám domov v zimním čase mohou
dozdobit také čertíci nebo keramický betlém. V Lesním ateliéru
Kuba pro vás v zimě také připravují řadu zajímavých akcí a výtvarné
dílny. Veškeré informace najdete na internetových stránkách.
www.lesniatelierkuba.cz

Co nezmeškat v Polabí v zimě?
15. 11.–30. 12.
16. 11.
16. 11.
23. 11.
28. 11.
30. 11.

28. 11.
30. 11.
30. 11.–30. 12.
1. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
22. 12.
22. 12.

Lidové Vánoce v Polabí – Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem
Svatomartinské hody – Kostelní Lhota
XI. Českobrodský Fler jarmark, 9:30 – 15 hodin
Jarmark Nebužely – Nebužely, sokolovna
Adventní jarmark – Plaňany, rozsvícení stromečku
Vánoční dílna pro děti i rodiče, výroba adventních věnců a dekorací – Motorest
Zavadilka u Nymburka
Přednáška O adventu a staročeských Vánocích – Kostelec n. Č.L., Městská
knihovna
Vánoční jarmark – Lužec nad Vltavou
Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb – Kouřim
Adventní setkání s jarmarkem – Pečky
Vánoční jarmark – Tatce
Svatomikulášská obchůzka – Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Staročeské Vánoce na tvrzi – Nebovidská tvrz
Živý betlém, Jizbice, u obecního úřadu
Českobrodská vánoční desítka – 27. ročník silničního běhu na 10 km
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Poohří
Ranní jinovatka, zamrzající řeka či zasněžené kopečky. Taková bývá zima
v Dolním Poohří. Při vůni svařeného vína a purpury můžete zažít jedinečnou
atmosféru regionu.

30. 11. se letos naposledy otevře hradní brána
na Novém Hradě v Jimlíně u Loun. Adventní
setkání si zde návštěvníci mohou užít od 10 do 17
hodin. Hradní nádvoří se v tento den promění ve
středověké tržiště s živým betlémem se zvířátky.
Atmosféru dotvoří hudební produkce středověkých skladeb a koled. V barokních podzemních
stájích pod druhým nádvořím budou schovaní
čerti, kteří se několikrát během dne ukáží také
na nádvořích a pobaví děti i dospělé. V podvečer
před hlavním pódiem proběhne ohňová show.
Zámecká kuchyně připraví pro návštěvníky
ochutnávku zajímavých středověkých pokrmů.
Celý zámek bude vánočně vyzdoben a společně
s doprovodem průvodce bude možné zámek
během tohoto dne navštívit zdarma. Mimo

klasického výkladu se průvodci také zaměří na
povídání o vánočních zvycích. Volné vstupenky
na tyto prohlídky je nutno si předem zdarma
vyzvednout v den konání akce na pokladně
zámku na prvním nádvoří. Vstupné do zámeckého areálu bude dobrovolné.
Chcete-li si zimu zpestřit netradiční chutí a navíc
zásobit tělo vitamíny, vyzkoušejte kdoulový
džem či povidla. Kdoule jsou žluté plody na
pohled podobné jablíčkům, ale velmi tvrdé a za
syrova nepoživatelné. Jsou silně aromatické
a voní po citrusech. Při tepelné úpravě získává
ovoce barvu do oranžova. Kromě výborné chuti
a krásné vůně je také bohaté na vitamíny B a C a
na minerály jako vápník, draslík, železo a zinek.

Co nezmeškat v Poohří v zimě?
30. 11.–5. 12.
30. 11.
30. 11.
1. 12.
1. 12.
2. 12.

Vítání Adventu v Žatci
Advent v Kadani
Vítání Adventu Postoloprty
Rozsvícení vánočního stromu – Louny
Rozsvícení vánočního stromu – Klášterec nad Ohří
Rozsvícení vánočního stromu – Březno u Chomutova
14. 12. Vánoce v muzeu Louny
1.–24. 12. Chomutovské Vánoce
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Prácheňsko
Sychravé počasí a mrazíky lákají spíš k zápecnictví a pobytu ve vyhřáté
místnosti. Když ale vyrazíte na Prácheňsko v zimě, nebudete litovat.
Krajina pokrytá sněhem, zamrzlé rybníky a města nabízející pestrou škálu akcí
a programů nadchnou každého.

Adventní trhy pod Rumpálem – 23. ročník tradičních adventních trhů proběhne 6. – 8. 12. 2019
Jako každý rok bude pro vás na strakonickém hradě opět
připravené tržiště s pestrým sortimentem řemeslných
výrobků, jako jsou adventní věnce, vánoční ozdoby, betlémy, jmelí, svíčky, perníčky a další vánoční zboží. Dále
kované a vyřezávané předměty, šperky z různých materiálů,
keramika, koření, sušená vazba, drátkování, ručně vyráběný textil, přírodní kosmetika, háčkované čepice, čelenky,
bižuterie atd. Nebude chybět ani tradiční medovina, punč,
trdelník, pražené mandle a oříšky, klobásy, nakládané sýry,
bramboráky, koblížky, ovocné špízy či staročeská kuchyně.
Z kulturního programu si vyberou malí i velcí. Trhy tradičně zahájí trubači a dále budou pokračovat vystoupení

pěveckých souborů, základních škol, dechovky a dudáků.
Nebudou chybět ani loutková divadélka, koncert vážné
hudby, šermířská vystoupení, historické atrakce či živý betlém
se zvířátky, lamou i velbloudy. Nezapomněli jsme ani na
mikulášskou nadílku, otevření bran pekelných a tvůrčí dílny
nejen pro děti. Konkrétní program naleznete na webových
stránkách Muzea středního Pootaví Strakonice a plakátech
před akcí. V rámci trhů můžete navštívit i vánoční výstavu
v černé kuchyni.
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se společně
naladíme na přicházející svátky klidu a míru.

Co nezmeškat na Prácheňsku v zimě?
15. 11.
27. 11.–26. 12.
1. 12.
1. 12.
5. 12.
6. 12.
6.–8. 12.
13.–15. 12.
16.–17. 12.

Farmářské trhy – Strakonice
Bílé Vánoce (výstava o adventu) – Strakonice
Žehnání adventním věncům – Písek, Velké náměstí, od 10 hodin
Rozsvícení vánočního stromu s „Nebeskou poštou“ – Písek,
Velké náměstí, od 16 hodin
Mikulášská show – Písek, Velké náměstí, od 16 hodin
Mikulášská show – Strakonice, parkoviště u OD Baťa, od 16 hodin
Adventní trhy pod Rumpálem, Strakonice, hrad
Řemeslné adventní trhy – Písek, okolí děkanského kostela,
Adventní trhy – Vodňany
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Šumava
Někdy zádumčivou a romantickou, jindy drsnou a mrazivou… Takovou můžete
zažít zimní Šumavu. Ať už vás lákají nekonečné procházky ztichlou krajinou,
která se celá zachumlala do bílého hávu, nebo raději dáte přednost zimním
sportům, Šumava vám to umožní.

Venku obchází mrazíci, věší lidem rampouchy na nos, nakukují zvědavě do
oken a malují na ně prstíkem ledové květy. Je lepší se jim zdaleka vyhnout
a schovat se v teple u kamen. V nich se ozývá tiché praskání dřeva a na plotně
se vaří čaj nebo svařák. Z trouby jistě brzy vytáhne šikovná hospodyňka
vánočku nebo křehoučké cukroví… Zní vám to jako pohádka? Nemusí být. MK
PROFI Kachlová kamna s.r.o. pro vás vyrobí kamna, jaké měly naše prababičky.
Podle vlastních originálních návrhů vzorů vytváří sádrové formy kachlů, do
kterých ručně odlévají keramickou licí hmotu vlastní receptury. Po vyndání
odlitého kachle z formy se výrobek retušuje, několik dní suší a následně je
poprvé vypálen v elektrické peci. Po tomto výpalu se kachel glazuje a zakládá
se opět do pece. Vznikají tak kachle pro klasická kachlová kamna, repliky
historických kamen, sporáky, krby i ručně tažené kachle. www.mkprofi.com
Zima na Šumavě bývá opravdu romantická. Není se čemu divit, že inspirovala
paní Jariku Hejralovou, autorku korálkových hvězdiček, které jsou krásné
a jedinečné jako sněhové vločky. Hvězdičky vyrábí z nejrůznějších druhů
korálků. Dovedně kombinuje tvary i barvy, staré i nové korálky a pod jejíma
rukama vzniká křehká krása. www.hvezdickazkoralku.cz

Co nezmeškat na Šumavě v zimě?

23. 11. Příjezd paní Zimy – Netolice, náměstí (řemeslné trhy, dílničky
pro děti, přílet anděla na náměstí, bohatý kulturní program)
30. 11. Adventní lidový jarmark – Horní Planá (staré šumavské recepty
na dobroty ožívají, jakož i drobné řemeslné práce, na dvorku
rodného domu A. Stiftera.)
1. 12. Adventní neděle – Kašperské Hory (vánoční trhy na náměstí,
tvořivá dílna ve vestibulu kina, zvonkový průvod, rozsvícení
vánočního stromu, doprovodný program)
8. 12. Mikulášská pouť – Vacov (vánoční trh, průvod čertů v čele
s Mikulášem a andělem)
13. 12. Předvánoční večerní trh – Chlumany, 17–21 hodin
22.–23. 12. Vánoce na náměstí – Klatovy
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Vysočina
Vánočním fenoménem na Vysočině jsou betlémy. Ty nejkrásnější můžete
o Vánocích spatřit v kostele sv. Martina v Třebíči, pohyblivý betlém se nachází
ve Vladislavi. Dále je možné prohlédnout si betlémy v Třešti v rámci Betlémské
cesty. Vysočina je také plná řezbářů.

Staročeské Vánoce na Michalově statku
Vydejte se zpět do minulosti a poznejte, jak trávili advent a Vánoce naši
předkové v 17. – 19. století. Na Michalově statku budou již po 16. probíhat
staročeské selské Vánoce. Těšit se můžete na ukázky výzdoby, obyčejů
a některých zimních prací (mlácení obilí cepem a ruční mlátičkou, v sobotu
také pečení chleba v černé kuchyni) na selské usedlosti. Ukázky drobných řemesel a prodej vánočních výrobků bude probíhat na vejminku
a v přilehlé chalupě bezzemka. V místním hostinci U Františka Josefa je
možno ochutnat postní i jiné vánoční pokrmy. Letošní Staročeské vánoce se
konají pod patronátem Projektu Náš Ježíšek – Spolek pro tradiční Vánoce.
www.michaluvstatek.cz
Až se vrátíte zmrzlí ze zimní procházky, uvařte si pro zahřátí
pečený čaj. Taťána Nečasová ze Sněžné je pro vás s láskou
vyrábí z kvalitního a pečlivě vybraného ovoce. Nakrájené na
drobné kousky je pomalu peče spolu s cukrem a kořením,
někdy i alkoholem, dokud nedosáhne té správné konzistence.
Poté už zbývá pečeným čajem jen naplnit sklenice… Vy si díky
tomu můžete v zimě připomenout chuť a vůni jarních, letních
či podzimních dní. www.dobrutkyzvysociny.cz
Při pití čaje si můžete pochutnat na sušeném ovoci. Výborné
koupíte od Domácí dobroty s.r.o. Pokud chcete mlsat, sáhněte
po pytlíčku se sušenými plody. Chutnají skvěle a navíc se
nemusíte bát kil navíc. www.domaci-dobroty.cz

Co nezmeškat na Vysočině v zimě?
28. 11. – 12. 1.
3. 12. – 2. 2.
21.–22. 12.
21.– 22. 12.
27.–30. 12.
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Vánoční výstava betlémů – Třebíč, Muzeum Vysočiny
Třešťské betlémy s Vánoční výzdobou – Třešť, Schumpeterův dům
Živý betlém – Telč
Staročeské Vánoce na Michalově statku – Pohleď
Vánoční prázdniny v Telči

Zápraží
Adventní čas tráví náš region v přípravách na svátky. Koná se řada místních
trhů, setkání při rozsvěcení stromečků, zpíváme koledy… Celý region je
naladěný a provoněný vánoční atmosférou.

Jistě si to také pamatujete. Ten lehký pocit obav, jestli
Mikuláš něco přinese. A hlavně aby vás čert neodnesl,
že… Čertovská a Mikulášská setkání se na Zápraží
konají každoročně v jednotlivých obcích i na dalších
místech. Netradičně můžete prožít Mikulášskou
nadílku se zvonkovým průvodem na zámku Berchtold.
30. 11. si můžete spolu s vašimi dětmi užít odpoledne
plné staročeských zvyků, namalovat dopis Ježíškovi,
projít se se zvonkovým průvodem a podívat se na
rozsvícení vánočního stromu. Navíc na děti budou
čekat čertíci s Mikulášem a andílky. Ti budou mít
připravené jak knihy hříchů přítomných dětí, tak
i nadílku s dárečky. www.zamekberchtold.cz

„Obleč se pořádně, je tam zima. Takhle ti akorát
prochladnou záda a onemocní ledviny…“ Tohle
slyšel v dospívání snad každý. Po pravdě na tomto
lamentování maminek a především babiček něco
je. Abyste ale nemuseli odkládat svá oblíbená kratší
trička na letní měsíce, vyzkoušejte bederní pás od
Nice belly. Materiál, ze kterého je ušitý, je velmi
příjemný a hezky přilne k tělu. Pás lze nosit navrch
či pod triko. Popřípadě jako minisukni k legínám:). Vzít
si ho můžete na hodinu jógy, na kolo i do kanceláře.
Pásy jsou oboustranné, takže můžete střídat barvy
podle nálady i barvy oblečení. Kateřina Boháčová šije
pod značkou Nice Belly bederní pásy pro děti, ženy
i muže. A navíc na jejím webu najdete řadu vychytávek
pro ZERO WASTE domácnost. www.nicebelly.cz

Co nezmeškat na Zápraží v zimě?

29. 11.
30. 11.
30. 11.
1. 12.
1. 12.
5. 12.
8. 12.
11. 12.
15. 12.
21. 12.

Zero waste adventní věnce – Muzeum Říčany, od 18 hodin
Mikulášská nadílka se zvonkovým průvodem – zámek Berchtold
Vánoční tvoření – Mukařov, Obecní úřad od 13 hodin
Rozsvícení vánočního stromu, Mukařov, od 16 hodin
Rozsvícení vánočního stromu Říčany
Čertů rej – Říčany, Masarykovo náměstí
Adventní pozastavení – Říčany, Masarykovo náměstí
Adventní tržík umělců od Anežky – Říčany, Hospůdka u Anežky, 12–17 hodin
Adventní pozastavení – Říčany, Masarykovo náměstí
Vánoční setkání – Strančice,14–17 hodin, trh s lidovými tradicemi, předání
Betlémského světla 2019, pořádá Rodinné centrum Lodička
22. 12. Adventní pozastavení – Říčany, Masarykovo náměstí
22. 12. České Vánoce – Říčany, Masarykovo náměstí
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Znojemsko
Znojemsko láká i v zimním období. Listopad představuje období oslav sv. Martina
a chutnání mladého vína, které se nese až do období adventu. Bohatý vánoční
program pak nabízí samotné město Znojmo se svým Znojemským adventem. A to
jste neviděli, jak krásný je národní park Podyjí pokrytý sněhem!

Valašské létání čertů ve znojemské tradici
Ve vesničce Bantice od 1. do 3. 12. létají malí čertíci následovaní 4. 12.
vzrostlými čerty, a v předvečer svátku sv. Mikuláše dokonce celým průvodem masek. Létání čertů je zvyk pro jih Moravy netypický. V Banticích
se však po druhé světové válce usadili přistěhovalci z Valašska, kteří si
svůj původní obyčej přinesli s sebou. Obdobné obchůzky se však konají
i v dalších obcích Znojemska s valašským osídlením.

Pokud preferujete slané chutě, můžete sáhnout po sýrech
z rodinné sýrárny Jezeřan-Maršovic. Z kozího mléka vlastní
produkce a dováženého kravského mléka vyrábí čerstvé
sýry, ale především jsou jejich prioritou kozí sýry zrající.
www.syrarna-jm.cz

Co nezmeškat na Znojemsku v zimě?
11. 11.
16. 11.
16. 11.
24. 11.
30. 11.
4. 12.
1.–22. 12.
7.–8. 12.

Co mlsat o vánocích na Znojemsku je jasné. Přeci víno.
V nabídce certifikovaných produktů si jistě vyberete to,
které vám bude nejlépe vyhovovat. Ale co k němu? Milovníci
sladkého jistě rádi sáhnou po Dobelických máslových trubičkách. Rodinná cukrárna byla založena roku 1990. Zaměřuje se
pouze na jeden produkt, trubičky. Díky ručnímu zpracování je
zachována jejich jedinečnost, křehkost a nenapodobitelnost.
Dobelická trubička se těžko popisuje, prostě musíte ochutnat.
Trubičky můžete koupit ve vybraných prodejnách nebo
objednat na tel.: 515 323 279

Slavnosti Svatomartinského a mladého vína Znojmo
Festival mladých vín – Šatov
Martinské hody – Vedrovice
Vánoční řemeslný jarmark – Kubšice
Pohádkové vánoce – Moravský krumlov
Mikulášský košt mladých vín – Znojmo
Znojemský advent
Vánoční prohlídky na hradě Bítov
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Železné hory
Na počátku adventu v Železnohorském regionu rozsvěcí vánoční stromy i na
menších obcích. Že si umí vychutnat plnými doušky nejen advent a Vánoce,
ale i celou zimu se přesvědčíte na následujících řádcích.
V Nasavrkách začne Advent 30. 11. sobotním odpoledním jarmarkem a rozsvícením
vánočního stromu. Pod ním bude umístěn velký dřevěný betlém. Řezbář pan
Radek Smejkal přidá letos poslední figury – tři krále a volka – a dokončený betlém
návštěvníkům jarmarku představí.
Adventní atmosféru přiblíží také koncerty konané každou adventní neděli od
16 hodin ve druhém patře zámku, kde zároveň probíhá výstava skleněných obrazů
Aleny Šinkové a duchovních obrazů Kateřiny Pfeiferové.
Milovníci trampské romantiky pozor! Na nádvoří hradu Lichnice se koná další
ročník zimního táboření. Komu nevadí třeskuté mrazy, může 1. 2. 2020 přespat
na hradě ve stanu. Bohatý program je připraven také pro ostatní návštěvníky.
Akce začíná založením tábořiště. Večer od 18. hodiny bude program pokračovat
zajímavými přednáškami v nedalekém občerstvení.
Přednášky a program jsou přístupny i neubytovaným. Zájemci o romantické
přenocování v troskách hradu potřebují vlastní stan se spacákem a zásoby jídla.
Studenou lázeň můžete okusit vběhnutím do vody nebo postupovat pomaličku
do větší a větší hloubky. Ti nejotrlejší ve vodě vydrží i přes čtvrt hodiny, a ještě
si házejí míčem. Tuto akci pořádali manželé Marta a Tibor Hankovi, členové
slovenského spolku Ľadové medvede z Bánovců nad Bebravou. A proč právě na
Seči? Paní Marta, sečská rodačka, vysvětluje jednoduše: „Ve vodě Sečské přehrady
jsem se naučila plavat a ráda se sem vracím.“
Až se vrátíte domů z některého z koncertů nebo jiné adventní či zimní akce,
vychutnejte si skleničku Železnohorské medoviny. Železnohorská medovina vychází
ze starých receptur. Základem je med, z něhož po vykvašení a přidání dalších
přírodních surovin vznikne nápoj neopakovatelné chuti a vůně. Ke konečnému
výsledku také přispívá zrání v dřevěných sudech. Medovinu můžete zakoupit
v prodejně Včelka v Nasavrkách a ve vybraných informačních centrech MAS
Železnohorský region.

Co nezmeškat v Železných horách v zimě?
30. 11. Advent – Nasavrky, odpolední jarmark a rozsvícení vánočního stromu
1. 12. Adventní koncert – Nasavrky, vokální seskupení Kvintetky s pořadem
Vánoční koleda
8. 12. Adventní koncert – Nasavrky – Vzpomínky na Vánoce skupiny Nestejskáme
si
15. 12. Adventní koncert – Nasavrky, klavírista Daniela Juna
22. 12. Adventní koncert – Nasavrky, uvede vánočním zamyšlením evangelická
farářka Rut Kučerová. Následuje Vánoční koncert mladičké sopranistky
Ludmily Pergelové s klavírním doprovodem Matyáše Nováka.
1. 2. Zimní táboření na Lichnici
1. 2. Otužilci na Seči
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Jak slavili advent a čas Vánoc naši předkové v regionech? Rádi bychom vám představili alespoň
pár tradic z různých koutů naší země. Dodržujete ještě některé z tradic, nebo máte už jiné, vlastní?

Beskydy
Štědrému večeru byla přisuzována magická moc. Prostřednictvím provádění tradičních rituálů, jako je rozkrojení jablka či pouštěním skořápky vlašského ořechu
po vodě se předpovídala budoucnost tázajícího se. Podle počasí v tento den bylo,
se předpovídala úroda v následujícím roce či důležité události. Tvrdilo se, že je-li, že
je-li mlha na horách, urodí se na dolině, je-li na dolině, urodí se na horách. Jinde zase
věřili, že pokud je o štědrovečerní noci jasno, urodí se hrách a slepice dobře ponesou.
Neurčovala se ale jen úroda. Například ve Skalici panovala tradice, že podle toho,
z které strany bude na Štědrý den foukat vítr, odtud přijdou zloději, ze které strany
zavyje pes, tam bude oheň.

Broumovsko
Známé jsou statky broumovského typu, kde chovali různá zvířata. Syn statkářky
přinesl mísu s uvařeným hrachem a skákal s ní po světnici, aby koně byli zdraví.
S prvním jídlem také usedla hospodyně a celou večeři nesměla odejít od stolu,
aby husy dobře seděly. Zbytky jídla a slupky od ovoce se na Policku rozmisťovaly
kolem stromů na sněhovou pokrývku, aby stromy dobře rodily.

Opavské Slezsko
Milou vánoční tradicí, která se stále dodržuje i v Opavském Slezsku, je vypouštění
svíček na vodu. Svíčka plující po vodě má dotyčnému prozradit, jaký rok jej čeká,
zda zůstane doma nebo se vydá do světa, zda bude rodina držet pospolu, jestli
nový rok přinese lásku či překvapení…

Orlické hory
Na Štědrý den ráno dávali rodiče pytlíček se sušeným ovocem pod některý ovocný
strom a vyšlou své děti na otloukání stromů s vařečkou, aby stromy daly hojnou
úrodu, přičemž děti říkají: „Stromečku vstávej, ovoce dávej, ustroj se, umyj se, je
Štědrý den.“

Šumava
(autor Vladimír Horpeniak)
Na Sušicku v předvečer svátku sv. Barbory (4. prosince), chodívala „Barbora“ – bíle oblečené děvče s metlou, s kterou hrozívalo dětem
a vybízelo je „Modli se!“ V okolí Strašína přicházela Barbora za dětmi a podělila je křížalami. Doprovázela ji koza a čert.
Naléhavou předzvěstí Vánoc byl též svátek sv. Lucie. Lidé ji oslavovali také s ohledem na její jméno, které znamená „plná světla“. Poměrně
originálně probíhal svátek sv. Lucie na horní Šumavě. Domy tu obcházela maškara, na Kašperskohorsku zvaná „Lutzl“. Přestrojený muž,
omotaný hrachovinou, měl u sebe veliký nůž a ptal se, zda toho dne byly snězeny všechny knedlíky. Ohrožoval pak každého, kdo odpověděl
záporně. Podle starého obyčeje byly však téměř všude o tomto dni pojídány knedlíky a tak zůstávala hrozba bez zlých následků. Něco
odlišného od strašidelné Lutzl zaznamenal řídící učitel Josef Hozman počátkem 20.
století v podhůří – v Čermné, Nezamyslicích, Žihobcích, Chmelné, Tejmlově i jinde
na Sušicku. „Večer před svatou Lucií zde chodí Lucie čili Lucky. Jsou to děvčata škole
odrostlá, bíle oblečená, s věnečky na hlavách a dlouhým závojem. Jedna je oblečena
černě, má korunku na hlavě. Zpívají: „My k vám přicházíme se svatou Lucií…“. Černá
klekne, druhá jí korunku srazí. Rozběhnou se, každá dělá nějakou práci: přendavá
hrnce na plotně, „šumuje“ v troubě, rozhází peřiny na posteli, rozsype popel, přehází
nejšle, tváře mužských mydlí bramborem atd. Po takovém úklidu – vlastně neúklidu
zpívají ve Chmelné: „Chleba nechceme bráti, nakrmila nás máti; rač krejcárky neb
dukáty hleďte nám dáti!“ Podobnou zprávu o Luciích, ale z novější doby, z roku
1976, máme ze Strašína u Sušice. Stavení tam obcházely především vdané ženy.
Lidé očekávali, že po svátku sv. Lucie bude den už přibývat.
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Abyste si mohli tradiční zimu a Vánoce vychutnat všemi smysly, nabízíme vám k vyzkoušení
několik regionálních receptů.

Opavské Slezsko
Slezské nebe
Tradiční slavnostní pokrm Opavského Slezska je gurmánským důkazem
mísení kultur v této oblasti. Nese v sobě stopy starobylé německé, české
i polské kuchyně. Slezské nebe se skládá z vařeného uzeného vepřového
masa, sladké ovocné omáčky s celými kusy ovoce a přílohou jsou kluski.
Pojďte si s námi vyzkoušet naši kulinářskou specialitu.
Postup kluski:
Na přípravu 4 porcí potřebujeme 1 kg brambor, ¼ kg hrubé mouky,
1 vejce, sůl. Polovinu brambor uvaříme ve slupce, oloupeme a pomeleme. Druhou půlku brambor nastrouháme najemno a vytlačíme
přebytečnou vodu, aby těsto nečernalo. Směs vařených i syrových
brambor promícháme s moukou, vajíčkem a osolíme. Vypracujeme
těsto a tvarujeme knedlíčky o průměru pět centimetrů, do kterých
palcem vymáčkneme důlek. Vkládáme do vroucí osolené vody a vaříme
zhruba ¼ hodiny.
Postup omáčka:
Na přípravu čtyř porcí použijeme 250 g směsi sušeného ovoce (jablka,
meruňky, hrušky, švestky), 1 ks celé skořice, 2 lžíce hladké mouky, lžíce
másla, 2 lžíce povidel, jeden velký citron a sůl. Ovoce namočíme přes
noc do čtvrtlitru studené vody. Uzené maso podle vlastního výběru

vaříme zhruba půl hodiny v půllitru vody, aby změklo. Poté k němu
přidáme namočené ovoce, skořici a nastrouhanou citrónovou kůru
a vaříme dalších 30 minut. Uzené maso vyjmeme a porcujeme těsně
před podáváním, aby nevychladlo. Z másla a mouky vytvoříme jíšku,
zalijeme ji vývarem a ještě 15 minut povaříme. Zhruba v tuto dobu
dáváme vařit knedlíčky. Na závěr dochutíme trochou soli, povidly
a šťávou z citronu.
Na talíř klademe uvařené knedlíčky (kluski), mírně je přeléváme
omáčkou a nahoru pokládáme plátky vařeného uzeného masa.
Převzato z Kuchařky Opavského Slezska

Vysočina
MUZIKA ze sušeného ovoce
* 400 g sušeného ovoce (jablka, hrušky, švestky)
* 40 g cukru, kousek citronové kůry
* menší svitek skořice
* 50 g rozinek
* 70 g lískových oříšků
* 70 g vlašských ořechů
* 70 g mandlí
* strouhaný perník
* citronová šťáva a švestková povidla na dohuštění či dochucení
Postup: Sušené ovoce zalijeme vodou a necháme nabobtnat. Přidáme cukr a koření
zabalené v plátýnku a dáme vařit. Nakonec přidáme rozinky, ořechy a necháme ještě
chvíli povařit. Poté zahustíme perníkem, povidly a ochutíme. Podává se k vánočce.

Orlické hory
Houbový kuba z Podorlicka
Známější je houbový kuba z krup, ale v Podorlicku byl mlýn na jáhly, a proto
se vařilo z jáhel.
250 g jáhel, 750 ml mléka, 3–4 hrsti sušených hub, sůl, majoránka, pepř,
4-6 stroužků česneku, 150 g másla
Jáhly spaříme dvakrát vroucí vodou. Vsypeme do mléka. Sušené houby přes
noc namočíme a uvaříme ve vodě. Uvařené pokrájíme a i s vodou přilijeme
do jáhel v mléce. Přidáme sůl, majoránku, pepř, česnek, máslo a chvíli
povaříme. Přesypeme do pekáče, vložíme do středně rozehřáté trouby
a zapečeme – občas promícháme. Podle potřeby můžeme přidat mléko.
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Polabí
Jídelníček všedního dne byl ve venkovských rodinách prostý a jednoduchý. Sváteční byl na rozdíl od všedního dne bohatější. Právě na
svátečním jídelníčku jsou nejvíce patrné rozdíly mezi jednotlivými kraji. Snad nejvíce tradičních pokrmů se připravovalo o Vánocích. Pro
zajímavost uvádíme štědrovečerní jídelníček z Kouřimska: polévka rybí jikrová, ryba v černé omáčce (smažený kapr se ve větší míře rozšířil
až po druhé světové válce), kuba z jahel s houbami, jablka a ořechy, vánočka s mandlemi a rozinkami, kořeněná fenyklem nebo anýzem.

Černá ryba

Peciválky

Oblast, obec: Klášterní Skalice, Kouřimsko
Očištěného kapra na díly nakrájíme a osolíme. Na rendlík na půlkilového kapra dáme 1 l vody, 4 lžíce octa, lžíci cibule, celeru, půl lžíce
mrkve, petržele nebo pastináku, bobk. list, 1 hřebíček, 3 nová koření,
6 pepřů, a necháme to doměkka povařiti.
Potom vložíme kapra a necháme na kraji plotny volně asi ½ hod. vařiti.
Mezi vařením ho obrátíme, pak ho rybovkou opatrně vyndáme, do
omáčky dáme 2 – 3 tabulky černého perníku, kousek citr. kůry, několik
kapek citr. šťávy, lžící malinové šťávy neb zavařeniny, lžíci sladkého
piva nebo červeného vína a necháme hodně povařiti, až to zhoustne.
Pak to přes husté síto přecedíme, zeleninu na sítě rozmačkáme, ještě
několika lžícemi vody prolijeme. (Upravujeme-li omáčky sladkokyselé,
pikantní, musíme k promačkávání upotřebit vařečky, nikoliv plechové
lžíce. Špatnou lžící omáčka zhořkne!).
Do procezené zahoustlé omáčky dáme měkkého kapra. Přidáme
lžičku utřeného másla, což nám omáčku zjemní, asi z 5 ořechů celá
jádra, lžíci velkých vypraných hrozinek a rybu v tom necháme několik
hodin ležeti. Omáčka má být sladkokyselá, pikantní.
Kolem ryby dáme koláčky citronu a máslové paštičky. Nejlépe chutná
k této rybě dobrý vídeňský knedlík.

(peřinky, kraječky, pupáky, papučky, bobáky, budačky)
Oblast, obec: Klášterní Skalice, Kouřimsko
Dělávaly se a dosud dělají jako vánoční pečivo v Polabí. Byly to drobné
buchtičky, pečené i několik dní před Štědrým dnem. Před podáváním
se spařily horkým mlékem, mastily máslem a sypaly mletým mákem
nebo prachandou, cukrem, skořicí, jinde perníkem nebo sladkou
makovou rozvárkou, někde zas „odvárkou“. Spařené pečivo bylo
velmi oblíbené, avšak upadlo v zapomenutí.
Recept:
* 50 dkg hladké nebo polohrubé mouky
* 10 dkg tuku
* 2 žloutky
* 2 ½ dkg droždí
* ½ dkg soli
* trochu citr. kůry
* vanilka
Zpracujeme těsto a necháme vykynout. Tvarujeme malé buchtičky
nebo bochánky, které plníme makovou nádivkou nebo povidly.
Pečeme v dobře vyhřáté troubě. Před podáváním polijeme vařícím
mlékem nebo vodu, medem... nebo dle libosti posypeme.

Zaslala: Zuzana Hnátková, Kostelec n. Č. L. (kuchařka po paní Hrabánkové)

Zaslala: pí Konůpková, Klášterní Skalice

Šípkové cukroví
Oblast, obec: Pečecký mikroregion, Ratenice
* 18 dkg cukru
* 9 dkg strouhaných mandlí
Zpracovat se šípkovou marmeládou.
Hezky vyválet placku, vroubkovým kolečkem vykrájet asi ½ cm pásy,
z nich utvořit různé ozdoby. Na vzduchu nechat uschnout.
Zaslala: Ivana Jirků, Ratenice“

Prácheňsko
Ingredience:

Staročeský vánoční kuba
Staročeský vánoční kuba je chutné a vydatné jídlo, tradičně připravované na štědrodenní stůl. Většinou se jedl v poledne, ale dnes bývá
i součástí štědrovečerního menu. Sušené houby namočíme do vody.
Na sádle si osmažíme nadrobno nasekanou cibulku až zesklovatí.
Krupky nejprve spaříme horkou vodou. Ve vodě s trochou sádla je pak
uvaříme do měkka a scedíme. Když jsou krupky měkké, smícháme je
s houbami, orestovanou cibulkou, utřeným česnekem, majoránkou,
mletým pepřem a osolíme. Pekáček důkladně vymažeme sádlem
a směs do něho rozprostřeme. V troubě předehřáté na 170 stupňů
kubu pečeme půl hodiny. Po vyndání z trouby hotové jídlo poklademe
kousky másla a můžeme servírovat.
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* 80 g sušených hub
* 500 g krupek
* 250 g vepřového sádla
* 1 cibule
* 4 stroužky česneku
* 2 lžíce másla
* sůl
* mletý černý pepř
* sušená majoránka“

Šumava
Makové čtyřlístky

* 300 g polohrubé mouky
* 300 g hery
* 250 g máku
* 125 g cukru moučka
* 2 žloutky
* na zdobení bílková poleva
Postup: Ze všech surovin vypracujeme hladké těsto. Zabalené
ve folii necháme v chladu odpočnout. Pak vyválíme stejně velké
kuličky, po čtyřech k sobě přitiskneme a každou kuličku prstem
zmáčkneme. Tím nám vzniknou čtyřlístky. Potřeme je bílkem,
v troubě se spečou k sobě. Hotové zdobíme bílkovou polevou
a sušenými brusinkami.

Anýzové perníčky
* 400 g hladké mouky
* 140 g moučkového cukru
* 60 g másla
* 2 vejce
* 2 lžíce medu
* 2 lžičky mletého anýzu, 1 lžička strouhané citronové kůry, 1 lžíce
kakaa (nemusí být), 1 lžička jedlé sody, na potření 1 vejce, na ozdobení
bílková poleva.
Postup: Smísíme mouku s cukrem, přidáme sodu, koření a citronovou
kůru. Vajíčka promícháme s medem a vlijeme do suché směsi. Vypracujeme tužší těsto a necháme do druhého dne odpočinout. Vyválíme
plát asi 3-4 cm silný a vykrajujeme různé tvary. Upečeme v horké troubě
a trochu zchladlé perníčky potřeme rozšlehaným vajíčkem. Necháme
několik dnů odležet a pak zdobíme bílkovou polevou.

Znojemsko
Křížalový chléb čili ,,Kletzenbrot“
* 2 hrnky celozrnné mouky
* 1 hrnek hladké mouky
* 3/4 hrnku hnědého cukru
* 3 lžičky prášku na pečení
* 2 lžičky jedlé sody
* 1/4 lžičky soli
* 2 hrnky podmáslí
* hrnek nasekaných ořechů
* hrnek nasekaných sušených hrušek (vhodné jsou i švestky)
* hrnek sekaných sušených fíků
* hrnek sekaných sušených datlí
* 1/2 hrnku sušeného rybízu
* 1/2 lžičky rumu
* 1/2 lžičky mleté skořice
* 1/2 lžičky mletého hřebíčku
* 1/2 lžičky citronové kůry
* moučkový cukr na posypání.
Sušené hrušky nebo švestky, pokrájíme na menší kousky a naložíme
alespoň na dvě hodiny do rumu. Mouku prosejeme a spolu s cukrem,
kořením, práškem do pečiva, sodou a špetkou soli dáme do velké mísy
na těsto. Do suché směsi poté pomalu opatrně přilijeme podmáslí
a důkladně mícháme, dokud se všechny ingredience nespojí v hladké

těsto. Do vzniklé hmoty částečně zapracujeme ořechy, kousky nakrájeného nebo sekaného sušeného ovoce a hrušky v rumu. Z těsta
vytvoříme bochánek, případně bochník, umístíme do formy a pečeme
v dobře vyhřáté troubě asi hodinu při 175 °C. Sladký kletzenbrot se
podává posypaný vrstvičkou moučkového cukru a může se pomazat
máslem a marmeládou.
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Vážení a milí čtenáři našeho čtvrtletníku a držitelé certifikátů Asociace regionálních značek,
dovolte mi, abych Vám za sebe i všechny kolegy z regionů popřála Vám krásný konec letošního
roku a pohodové Vánoce. Moc Vám také děkujeme za veškerou podporu, slova chvály po
telefonu i e-mailem, že se Vám náš elektronický časopis líbí. S novým číslem čtvrtletníku se
přihlásíme opět na přelomu zimy a jara.
Za redakci národní kanceláře i za koordinátory jednotlivých regionů
Tereza Zatřepálková

Čtvrtletník vydává: Asociace regionálních značek, z.s. (ARZ)
Vychází v elektronické podobě čtyřikrát ročně.
www.regionalni-znacky.cz
Odpovědný redaktor: Tereza Zatřepálková
zatrepalkova@arz.cz
tel: 733392747
Regionální obsah: koordinátoři regionálních značek
Foto titulní strana: Dilyara Garifullina on Unsplash
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