PORTA APERTA – brány dílen, farem a výroben dokořán
V sobotu 25. září 2021 pořádá Asociace regionálních značek první celostátní den
otevřených dílen, farem a výroben. PORTA APERTA otevře brány téměř šedesáti
řemeslných dílen, zemědělských farem a výroben potravin či nápojů, které spojuje to, že
v nich vyráběné produkty byly oceněny některou z regionálních značek kvality.
Vedle jedinečné možnosti poznat, kde a jak certifikované produkty vznikají, a setkat se s jejich tvůrci,
bude na řadě míst možné vlastnoručně si vyzkoušet výrobu a podle charakteru produkce budou
připravené i ochutnávky či doprovodné programy pro děti i dospělé.
Mapu a seznam míst, která bude možné v rámci prvního ročníku PORTY APERTY navštívit, spolu
s popisem nabídky a odkazy na další informace najdete na www.porta-aperta.cz.
Změny programu nejsou vyloučeny, doufáme ale, že zapojená místa budou ještě přibývat.
Akci pořádá Asociace regionálních značek, která už patnáct let zviditelňuje kvalitní regionální výrobky,
služby a zážitky. Aktuálně sdružuje 29 regionů po celé České republice, v nichž je certifikováno přes
tisíc kvalitních místních produktů. Certifikát regionální značky garantuje místní původ a kvalitu
řemeslného výrobku či potravin a přírodních produktů, služeb v cestovním ruchu a zážitků.
A na co konkrétně se můžeme 25. 9. v rámci Porty Aperty těšit?
V Beskydech si zkusíme tkaní a předení ve Skalici u Frýdku-Místku nebo na Farmě na Kání na HutiskuSolanci, na Brněnsku navštívíme vinařství ve Viničných Šumicích, Na Broumovsku v Polici nad
Metují budeme malovat na sklo či na tašky, v Českém středohoří vyrábět svíčky a poznávat život včel
v Dubičné, keramiku v Levíně, ruční papír v Litoměřicích, skleněné vitráže v Tašově nebo se
seznámíme s výrobou mléčných výrobků v Držovicích či piva v Litoměřicích.
Nejvýchodnější, a dokonce přeshraniční region Górolsko Swoboda nabídne dobroty z Hrčavy a Wisły,
rukodělnou dílnu Vůně Goralie v Jablunkově a výrobu slamníků v Mostech. Na Hané návštěvníky
přivítá Doubravský dvůr u Červenky a keramická dílna ve Šternberku. V Jeseníkách bude na výběr
mezi lahůdkami ve skle Via Delicia v Zábřeze, pivem z Kolštejna nebo z Losin, pálenkami a
likéry z Maršíkovic a sýry z Brníčka. Celý den budou připraveny i exkurze na farmě a dílna tradičních
řemesel ve Stránském.
Ve Vlašimi, v Kraji blanických rytířů se bude ve Vlašimi tvořit z drátů i dřeva, v Pardubicích, v Kraji
Pernštejnů fotografovat, v Krkonoších dostanou prostor unikátní perličkové vánoční
ozdoby v Poniklé i textilní výrobky ve Vrchlabí. V Krušnohoří se přesvědčíme, že i na dohled
hor, v Chrámcích, lze pěstovat zajímavé víno, u Chomutova malovat na textil a na
horách v Krásném Lese zpracovávat vlnu. V Moravském krasu se budou v Lažánkách vyrábět svíčky
a v Otinovsi vlněné výrobky, v Opavském Slezsku navštívíme sady v Sosnové, zahradnictví v Oticích,
včelaře v Zadcích a Stěbořicích nebo keramickou dílnu v Bolaticích.
V Polabí bude otevřena farma v Tuchomi, tvořivá dílna v Klášterní Skalici a včelařská prezentace v
Poděbradech. V Poohří vitrážová manufaktura a muzeum v Lubenci, na Slovácku keramická dílna
v Buchlovicích, rodinná farma ve Vlčnově, řezbářství v Krumvíři nebo vinařství v Archlebově.
Na Šumavě bude možné mlsat karamel v Českém Krulově, ochutnávat pivo ve Vimperku a tvořit
z vlny v Hartmanicích a ze sušených květin v Hrádku u Sušice. V Toulavě navštívíme farmu v Bělči a
včelaře v Malšicích, na Zápraží keramickou dílnu v Turkovicích a v Železných horách si pochutnáme
na regionálních specialitách v Cholticích.
Kontakt pro více informací:
Tereza Zatřepálková
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