
Co nového v regionech
Kam vyrazit za dobrotami, řemeslnými výrobky či na výlet
Jarní zvyky a tipy pro tvoření a pěstování

Jaro v regionech
Čtvrtletník Asociace regionálních značek 1/2022



 

Je to v podstatě jen pár týdnů, kdy jsme věřili, že končí náročné roky spojené s COVIDem 
a přichází nové, lepší a příjemnější časy. Poslední dny a týdny ale ukazují, jak liché naše 
naděje byly. Přichází náročné období a nikdo přesně nemůže říct, jak se bude vyvíjet a jak 
bude dlouhé. Přes všechno špatné máme jistoty, na které se můžeme těšit. Pamatujme na 
to a držme se jich.
Po šedivé zimě přichází jaro, více sluncem prosvětlených hodin i dní, kvetoucí stromy a květiny, 
nezdolný zpěv ptáků i za chladných rán. To vše nám může pomoci překonat frustraci z těžko 
uvěřitelných zpráv v médiích i konkrétní dopady posledního vývoje na náš každodenní život.
Zkusme vyjít každý den alespoň na chvíli do přírody, zasaďme na zahrádce nebo do truhlíku 
za oknem květiny, na jejichž květy se budeme těšit. A snad se budeme moci vydat také na 
drobné či větší akce v okolí, kde můžeme potkat šikovné zemědělce i řemeslníky, kteří ctí 
tradice, vyrábí poctivě a s fortelem krásné věci pro užitek i potěchu. Podporujme se navzájem, 
dělejme si radost, usmívejme se jeden na druhého. Však už to znáte, společně všechno 
zvládneme.

Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace regionálních značek
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Regionální obsah: koordinátoři regionálních značek 

2www.regionalni-znacky.cz



Obsah

Obsah
 Beskydy 5

	 Brněnsko	 7

	 Broumovsko	 8

	 České	středohoří	 10

	 Českosaské	Švýcarsko	 12

	 Górolsko	Swoboda	 14

	 Haná	 16

	 Jeseníky	 18

	 Kraj	blanických	rytířů	 20

	 Kraj	Pernštejnů	 22

	 Krkonoše	 24

	 Krušnohoří	 26

	 Kutnohorsko	 27

	 Moravská	brána	 29

	 Moravské	Kravařsko	 31

	 Opavské	Slezsko	 34

	 Orlické	hory	 37

	 Podkrkonoší	 39

	 Polabí	 41

	 Poohří	 42

	 Prácheňsko	 43

	Slovácko	 46

	 Šumava	 49

	 Toulava	 51

	 Vysočina	 53

	 Zápraží	 54

	 Znojemsko	 55

	 Železné	hory	 57

3www.regionalni-znacky.cz



www.porta-aperta.cz

brány
dílen 

a farem
dokořán

17. 9. 2022

www.pokladyzregionu.cz
regionální produkty jako na dlani



 Beskydy

Beskydy naživo i online
V rámci pandemie jsme se mohli zaměřit více na marketing a propagaci značky. 
Vznikly nové profesionální fotografie, které jsme sdíleli se sledujícími na Facebooku 
a Instagramu naší značky. Dále se nám podařilo vytvořit propagační video, které 
zachycuje, že je v Beskydech stále co objevovat!
youtu.be/L2muwnned-U

Borůvkový džem Adriana Jastrzebská 
Pod značkou Beskydský dvorek vyrábí paní Adriana s manželem a dcerami poctivé 
a kvalitní džemy, sirupy a pesta. Bylinky sbírají v čisté přírodě Beskyd, na loukách 
pod Lysou horou nebo si je pěstují na zahrádce. Pro některé bylinky a ovoce vyrážejí 
do lesa nebo je nasbírat k prověřeným pěstitelům. Šetrným způsobem připravují 
bylinné sirupy a džemy tak, aby obsahovaly co nejvíce účinných látek.
www.beskydskydvorek.cz

Valašská zabijačka a Speciální edice MACHAČ – malokapacitní jatka s.r.o.
Přáním řeznictví a uzenářství Machač je vyrábět vysoce kvalitní masné pro-
dukty. Výrobky řady Speciální edice, s přívlastkem „Tatínkova“, v sobě snoubí 
úctu k předkům, poctivost složení i zpracování, výbornou chuť a atraktivní 
vzhled. Vychází z originálních receptů tatínka současného majitele firmy 
Machač, který navázal na místní tradici výroby domácích masných výrobků. 
www.machac.eu

Seznamte se s novými držiteli značky
Prošívané vlněné přikrývky od Zdeňka Mitury
Před 30 lety navázala rodinná firma Zdeňka Mitury na tradici šití přikrývek 
na Čeladné, která sahá až do předválečné doby. Ovčí vlnu jako úžasný 
přírodní materiál šetrně zpracovávají a šijí z ní hřejivé prošívané vlněné 
přikrývky. Za chovateli oveček najezdili tisíce kilometrů, rukama jim prošly 
stovky kil ovčí vlny a osobně vybírají české sypkoviny a potahové materiály 
na přikrývky i polštáře.
„Ovčí vlna je jedinečný přírodní materiál, který vyniká řadou úžasných 
vlastností. Je prověřená staletími a my věříme, že její hodnotu předáme 
i dalším generacím … protože to má smysl.“ Zdeněk Mitura, zakladatel.
www.mitura.cz

Beskydy
Vydejte se do rozkvetlých kopců a poznejte krásy přírody i výrobky zdejších 

šikovných lidí. Při svých toulkách můžete navštívit zdejší farmy, památky, 

krásná města i zajímavé akce.
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 Beskydy

Užijte si regionální akce
 do 3. 4. VÝSTAVA: Kopřivnice očima Jana Zahradníka  

(Záhumenní 367/1 Kopřivnice)
 11.–13. 4. Velikonoce na Valašsku  

(Valašské muzeum v přírodě – Palackého 147 Rožnov 
pod Radhoštěm)

 27.–29. 5. Frýdeckomístecký veletrh  
(Hala Polárka, Na Příkopě 3726 Frýdek-Místek)

Lógr z kávy využijete na zahrádce i v květináčích
Kávovou sedlinou můžete hnojit pokojové, balkonové a venkovní rostliny. 
Dodává rostlinám řadu živin, obsahuje vápník, hořčík, mangan a především 
draslík, který podporuje schopnost přijímat vodu a zvyšuje odolnost proti 
chorobám a obranyschopnost.
Díky lógru je půda provzdušněná, lehčí, propustnější a lépe absorbuje vodu. 
Sedlina přitahuje žížaly, které zpracovávají rostlinné zbytky, obohacují půdu 
živinami ze svých exkrementů a pomáhají kypřit půdu kolem rostlin.
Pozor! Lógr neprospívá levanduli, šeříku, bylinkám, skalničkám a většině 
zeleniny a některým dalším květinám. Lógr nepoužívejte při hnojení sazenic 
nebo vylepšení výsevního substrátu.

Po stopách Štramberského trpaslíka v aplikaci HraVýlety
Ve Štramberku řádí poťouchlý trpaslík a tropí nepravosti. Podaří se vám jej 
vypátrat a zahnat zpět do jeho kouzelné říše, kam patří? Vydejte se po jeho 
stopách s aplikací HraVýlety a užijte si zábavný den s dětmi. 

Znáte jarní tradice regionů?
Jednou z nejstarších obchůzek předvelikonočního období, 
která se v řadě obcí udržela až do dnešních dnů, je vynášení 
smrti. V řadě valašských a těšínských obcí se obchůzky zúčast-
ňovali také chlapci s mužskou figurou smrti. Se Smrtkou, 
jež se za vsí utopila či upálila, se vynášelo všechno špatné, 
vynášela se smrt a zaháněla se zima: „Mařena, Mařena, 
kdes klúče poděla? Dala sem ich, dala tej smrtnéj neděli, 
aby domykala to zemské koření.“ Návratu smrti se bránilo 
i kamenováním. Původní slaměnou figurínu se zubící se tvaro-
vanou hlavou upevněnou na tyči, oděnou ve starých hadrech 
či bílé košili, opentlenou často řetězy (gorály) z vaječných 
skořápek a šnečích ulit, nahradily později loutky oblékané 
do dětských šatů či krojových součástí. 
V období od Zeleného čtvrtku až do Bílé soboty nahrazo-
valo zvonění kostelních zvonů tzv. dřevěné zvonění hrkačů, 
klapotek, rapačů, tragačů a řehtaček.
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	 Brněnsko

Na svátky jara se Pavla Tauberová 
z Křenovic chystá už od předvánočního 
pečení. V té době si začíná odkládat 
vyfouknuté a vymyté skořápky vajec. 
Výfuky totiž musí být pořádně vyschlé. 
Poté z nich vyrábí krásné děrované kras-
lice. Paní Tauberová je ale všestrannější 
talent. Z její dílny pochází také malované 
hedvábí, textil a sklo či keramika.

Nezapomenutelný zážitek stovek bíle rozkvetlých mandloní spojený s návštěvou 
rozhledny, to jsou hustopečské mandloňové sady. Mandloňový sad je v České 
republice unikátní. Historie pěstování mandloní u nás sahá až do 17. století. 
První rozsáhlé sady začaly však vznikat až roku 1949 v Hustopečích ve snaze 
o soběstačnost socialistického hospodářství. Největší rozmach přišel v 60. letech, 
kdy zde rostlo na 50 000 mandloní. Vzhledem k neekonomičnosti se však sady 
postupně zmenšovaly, až zůstaly poslední dva. Po roce 1989 zůstaly původní sady 
bez péče, planěly a zarůstaly. Změna přišla v roce 2004, kdy získalo část sadů 
město a později další odkoupilo. Nyní roste ve dvou sadech přes 1000 stromů. 
Zážitek z pohledu na rozkvetlé stromy umocňuje pohled z rozhledny.

www.hustopece.cz/mandlonove-sady-a-rozhledna

Po úmorné zimě přichází vyhlížené setkání certifikační komise a představení 
nových certifikovaných na zámku ve Slavkově. Předání certifikátů se odehraje 30. 4. 
2022 u příležitosti nově vzniklého zámeckého food festivalu To nejlepší z Moravy.

Brněnsko
Jaro na Brněnsku patří k nejkrásnějšímu období v roce. Nenechte si ujít 

procházku rozkvetlou krajinou a navštivte třeba hustopečské mandloňové sady!
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	 Broumovsko

Vyrob si – aneb kdo si hraje, nezlobí 
V regionu vás zveme na workshopy zvané „Vyrob 
si – aneb kdo si hraje, nezlobí“. Na první této akci 
si účastníci mohli složit ze starých kalendářů papí-
rové tašky, obálky, motýlky i krabičky. Workshopy 
provází Ines Šťovíčková a další držitelé certifikátu 
„Broumovsko, regionální produkt“.
Více informací najdete na stránce 
Facebook: Cukrárna For You

Pohádky z broumovského dolíku
Nováčkem u nás je sličná Eva Kroupová, která napsala knihu 
„Pohádky z broumovského dolíku“ a tuto knihu doplnila 
i o zpěvník s CD. Před Vánoci vznikl nový videoklip o Víle 
Anděle. Pohádková kniha vás provede místní krajinou a oživí 
ji zajímavými příběhy.  
Facebook: Pohádky z broumovského dolíku

Hanka Váňová si rozšířila svůj 
certifikát 
Fantasticky maluje a kreslí nejen kras-
lice, ale také na skleněné vázy, skleničky, 
hrnečky i ubrusy. Inspiraci si bere z regi-
onálních předmětů, jako jsou malované 
skříně, talíře a truhly. Hlavním motivem 
je růže, kterou chápe nejen jako květinu, 
ale také jako symbol, který je silně spjat 
s regionem, městem, ve kterém bydlí 
a pracuje.
Facebook: Lidová dílna

Broumovsko
Jaro je tu! Ptáčci vesele štěbetají. Všechno se po zimě probouzí a rozkvétá. 

Přijeďte k nám na Broumovsko, prozkoumejte místní krajinu, ochutnejte místní 

speciality a načerpejte energii.
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	 Broumovsko

Dekorace do mísy
Potřebujete: květináč, hlínu, živé květy, větvičky, skořápky, mech
Připravte si květináč a vsypte do něj hlínu, nebo písek. Zasaďte čerstvé květiny. 
Doporučujeme cibuloviny. My použijeme narcisky. Pak zapícháme větvičky, ideální 
jsou kočičky, lípa, bříza. Poté dozdobte listy břečťanu a třeba borůvčím. Opatrně 
zasuňte mech a položte na něj skořápky. 
Ozdobený květináč můžete umístit před dveře, na okno nebo do chodby. 
Krásné jaro vám přeje Lenka Hlaváčková – Kytice z vesnice. 
Facebook: Kytice z vesnice

Velikonoce na Broumovsku
Když se blíží Velikonoce, víme, že jaro klepe na vrátka. Symbolem 
Velikonoc jsou koledníci, pletené pomlázky, barvená vajíčka, 
a hlavně nesmí chybět mazanec nebo beránek. 

Co říká naše babička na tyto svátky? 

„Když jsem byla mladá, kluci si pletli pomlázku z vrbo-
vého proutí. Pak zvědavě čekali, jakou mašli dostanou. 
Modrá znamenala naději, žlutá odmítnutí, rudá náklo-
nost a zelená oblíbenost. Říkalo se, že kdo se o Veliko-
nocích vyšlehá, nedostane prašivinu. Vdaným ženám 
se také šlehalo, aby neměly zlý jazyk. Dokonce statkáři 
šlehali čeládku, aby nebyla lenivá. U nás se chodilo i do 
chléva ošlehat krávu, aby se brzy otelila. Moje maminka 
chodila s pomlázkou i do sadu a šlehala ovocné stromy. 
Šleh totiž symbolizuje svěžest, mládí, ohebnost a sad se 
probouzí k životu ze zimního spánku. Velikonoce jsem 
měla moc ráda, pamatuji, že na stole jsme měli polévku 
hladkou Ančku a kůzlečí kapsu. Dnes, bohužel, se již 

koledníci moc nevidí a kůzle se těžko sežene. V Polici 
nad Metují se chodívalo s lítem než s pomlázkou…“  
(pozn. redakce: Líto je stromek ozdobený skořápkami 
vajec a pentlemi, který symbolizuje jaro.)

Hola – hola, jaro volá. Je čas vysázet stromy a keře. Zasejte zele-
ninu, bylinky i květiny. Hnojte, prořezávejte a odstraňujte plevel. 
Sezóna je tu!   

Říká se, že na Velký pátek se otevírají skryté poklady ve skalách, 
a to okolo třetí hodiny odpoledne. Poznáte to tak, že ve skalách 
vznikne puklina a z té bude vycházet světlo. Ale pozor, poklady 
jsou jen pro čisté duše. Zda je tato legenda pravdivá, to můžete 
posoudit sami… 

Tento den se nesmělo pracovat se zemí. Lidé se po probuzení 
chodili umývat k potoku, aby očistili své tělo před nemocemi. 

V regionu se o těchto svátcích konají různé aktivity vhodné 
pro rodiny s dětmi. Podívejte se na kulturní program 
www.broumovsko.cz

Výlet na „Bišík“
Broumovsko je známé svými skalními městy. Naším oblí-
beným místem je tzv. Bišík, zřícenina hradu Bischofstein. 
Výchozí místo může pro vás být vesnice Javor/ Dědov, z té 
se vydejte po červené. Cesta vás dovede až k zámečku 
Bischofstein, tam se můžete občerstvit. Ochutnejte kávu 
od Volkafe, jejich domácí čokoládu anebo lahodné dortíky. 
Jakmile se posilníte, nic vám nebrání pokračovat okolo 
Černého jezírka až na zříceninu hradu (stále po červené). Po 
cestě doporučujeme číst zajímavé naučné cedule. Stejnou 
cestou se pak vrátíte zpět. 

Jak se pohybovat na Broumovsku? Přece pěšky! Využijte 
železniční nebo autobusovou dopravu, hoďte batoh na 
záda, a to bude paráda. 

Pokud chcete opravdu splynout s přírodou, doporučujeme 
vyjížďku na koních v místní Jízdárně v Hejtmánkovicích.
www.jizdarna-hejtmankovice.cz
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	 České	středohoří

Nebeské dobroty Porta Bohemica
Vynikající domácí, ručně připravované džemy, čatní a čaje z lokálních surovin Českého 
středohoří. Paní Kudibálová je již držitelkou značky pro svoji řemeslnou zmrzlinu.
Facebook: Nebeské dobroty a Zmrzlina Porta Bohemica

Močty a cidery Kauboy z divokého Severu
Úrodná Zahrada Čech každý rok chrlí tuny kvalitního ovoce a zele-
niny. Jablka do moštů a velmi chutných ciderů tu zpracovává 
společnost Naturen s.r.o. z Ústí nad Labem pod značkou Močty 
a cidery Kauboy z divokého Severu.
www.kauboy.cz

Ruční keramické magnetky
Nádherný originální suvenýr, dárek a krásná vzpomínka, to jsou keramické 
magnetky a současně druhý nováček mezi certifikovanými výrobci. Vyrábí je 
paní Látová z Režného Újezdu na úpatí hory Boreč. Každý motiv je dělán na 
míru, každý kousek se několikrát vezme do ruky. 
www.keramagnet.cz

BIO hovězí maso z Verneřicka
Prvním bylo BIO hovězí maso z Agrokomplex u Verneřic. Rodinná 
společnost hospodaří na pozemcích CHKO České středohoří v okolí 
Verneřic od roku 1992 a její hovězí masná produkce si drží prvotřídní 
kvalitu. 
www.agrokomplex-vernerice.cz

Před vánočními svátky jsme přivítali hned šest nováčků a certifikát 
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt si odnesli noví úžasní výrobci 
a podnikatelé.

České středohoří
Jaro patří k nejkrásnějším obdobím nejen v Českém středohoří. Vše se tu 

probouzí a začíná kvést spousta chráněných rostlin, které pokrývají svahy 

a louky místních vrcholků sopečného původu. Přibývá turistů i cyklistů, 

památky se opět otvírají návštěvníkům.
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	 České	středohoří

Regionální výrobci chystají řadu zajímavostí a novinek 
V Mydlárně Bohemikus najdete již krásný nový krámek a během víkendů 
od dubna si zde budete moci krom výrobků opět koupit i kávu či palačinku.
www.bohemikus.cz
Na Levandulové farmě Pod Řípem mají nové dekorace, kterými můžete 
nazdobit a provonět váš pokoj nebo jen tak udělat někomu radost.
shop.levandulepodripem.cz
V Levíně je pro návštěvníky u paní Šumové otevřena Galerie Vzadu, která 
nabídne výstavy i dalších autorů.
Facebook: Galerie VZADU
A také nejspíše přivítáme opět nové členy. O certifikaci podal žádost naučný 
a zábavný komplex – HistoryPark Ledčice!
Více aktuálních a pravidelných informací i na sociálních sítích: 
České středohoří Regionální produkt

Turistický tip: Projděte se na Kozí vrch
Znáte Kozí vrch? Je to jedna z méně známých, přesto velmi krásných vyhlídek. 
Nachází se 7 kilometrů od Ústí nad Labem, u obce Povrly. Jedná se o přírodní rezervaci. Z vrcholku je krásný 
výhled do údolí řeky Labe, na Bukovou horu a do Ústí nad Labem. Výlet vám nezabere moc času a mohou 
jej zvládnout i méně zdatní turisté. Na vrchol se dostanete po zelené od nádraží Povrly, vrátit se můžete 
okruhem po asfaltce nebo pokračovat dále přes vyhlídku Nýdrleho až do Neštěmic.

BIO výpěstky a výrobky z nich ze Svobodného 
statku ze soutoku
Na závěr jsme do portfolia regionální značky České 
středohoří přivítali BIO výpěstky a výrobky z nich ze 
Svobodného statku ze soutoku. Společnost nabízí 
ovoce a zeleninu v bio-kvalitě, a další výrobky 
vznikající převážně ruční prací přímo na statku na 
principu ekologického a komunitně podporovaného 
zemědělství. 
www.zesoutoku.cz

Včelař pan Tomáš Lisec
Certifikát získal i včelař pan Tomáš Lisec z Lovečkovic u Úštěku pro svůj 
med a medové výrobky, jako jsou ochucené medy s lyofilyzovaným 
ovocem nebo ořechy nakládané do vlastního medu. 
Facebook: Včelařství Lisec Tomáš
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	 Českosaské	Švýcarsko

Podstávkový dům – fenomén lidové architektury v Českém Švýcarsku
Ještě dnes můžeme v oblasti Českého Švýcarska i celého Šluknov-
ského výběžku vidět zachovalé staré obytné domy, mlýny, pily, 
školy, stodoly a mnoho dalších objektů, které jsou unikátním 
svědectvím osídlení tohoto regionu. 

Jedná se o fenomén – Krajinu 
podstávkových domů, která 
je opravdu jedinečná a je 
typická pro oblast Severních 
Čech, Horní Lužice a Dolního 
Slezska. Jedinečnost této 
zástavby byla oceněna nejen 
vyhlášením řady vesnických 
památkových zón – např. ve 
Vysoké Lípě, Kamenické 
Stráni a Dlouhém Dole. 
V Lipové u Šluknova dokonce 
stojí ukázkově opravený pod-
stávkový dům, který je celo-
ročně přístupný veřejnosti.

Vzhled zdejších staveb, 
takzvaných podstávkových domů, je dán polohou tohoto území na 
rozhraní velkých evropských oblastí lidové architektury. Podstáv-
kový dům kombinuje dvě tradiční technologie lidového stavitelství 
– roubenou konstrukci, charakteristickou pro východoevropskou 
oblast, a hrázdění, jež je typické pro oblast západoevropskou. 

V místech, kde se tyto dvě velké oblasti lidové architektury stýkaly, 
vznikl dům, který byl v přízemí roubený, případně částečně zděný, 

a v patře hrázděný. S roubeným 
nebo hrázděným patrem souvisí 
existence podstávky.

Podstávka (německy Umge-
binde) je důmyslná podpůrná 
dřevěná konstrukce stojící podél 
stěn přízemí, která nese váhu 
střechy, případně patra domu. 
Díky tomu nejsou stěny roubené 
světnice v přízemí zbytečně 
zatíženy a nehrozí tolik jejich 
zborcení. Jako střešní krytina 
se nejčastěji používal dřevěný 
šindel, v průběhu 19. století se 
začala používat břidlice, kterou 
se posléze dekorativně obkládaly 
i štíty a stěny domů. Na konci 19. 
století se začíná používat krytina 
z pálených tašek.

Bohužel mnoho domů bylo po 
roce 1945 zlikvidováno v souvis-
losti s odsunem obyvatel německé 
národnosti. V současné době 
dochází k postupné obnově těchto 
unikátních domů, kterých se 
v devíti obcích, ležících na hranici 
Národního parku České Švýcarsko, 
dochovalo na 1 500.

Českosaské Švýcarsko
Víte, že se v Českosaském Švýcarsku každoročně vyhlašuje v květnu Den otevře-

ných podstávkových domů?
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Velikonoční jízda
Toto unikátní výpravné procesí jezdců na koních v různě zdobených oblecích s cylindry na hlavách 
a pochodujících hudebníků navazuje na předválečnou tradici a starý velikonoční zvyk v německé Lužici.
Ulicemi města se putuje a na řadě míst se zastavuje a muzicíruje, součástí jsou liturgické skladby. 
Vychází se od kostela a putování končí opět u kostela závěrečnou skladbou. Na začátku akci požehná 
farář, celému průvodu předchází Mše svatá.  Každý rok navštíví akci cca 800 návštěvníků. Akce se koná 
zpravidla na velikonoční neděli. 
Pouť velikonočních jezdců vznikla spontánně a již při prvním zkušebním ročníku 2011 sklidila obrov-
ský ohlas. Dnes již v průvodu cválají desítky koní a stovky poutníků, hudební doprovod čítá desítky 
muzikantů z celého regionu. Na akci jezdí mnoho zahraničních hostů z Německa, Slovenska, Polska. 
Zásadní podíl na organizaci akce nese Spolek Nixdorf.

Postele ze starých trámů
Masívní postele ze starých trámů. 
Některé trámy dosahují stáří více 
jak 150 let! Pan tesař Vojtěch Huk 
vykupuje staré trámy z objektů zde 
v regionu určených k demolici - např. 
- staré podstávkové domy, historické 
budovy nádraží apod. Následně je 
šetrně upravuje, zpracovává a dává 
jim nový život v podobě stylového 
nábytku – většinou postele. Každá 
takto zpracovaná postel je jedinečný 
výrobek šitý na míru zákazníkovi. 
Úžasný způsob recyklace!
Prodej zatím probíhá především přes 
internetový obchůdek na stránkách 
www.paikea.cz
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Jak začít pracovat se dřevem
Chtěli byste si zkusit něco vyrobit ze dřeva? 
S chutí do toho, půl je hotovo, jak se říká… 
Ale z které strany to uchopit, aby nás ta chuť 
rychle nepřešla? Co když to bude drahé?

Práce se dřevem je pro každého a nemusí 
být vůbec drahá. Ba naopak. S několika 
základními nástroji je člověk schopen 
vyrobit spoustu zajímavých výrobků, 
doplňků a dárků. Hlavně je třeba si uvě-
domit, že ani v dnešní moderní době 
nemusíme pořizovat žádné stroje! Ruční 
práce je zábavná, rozvíjející, tvůrčí, může 
nahrazovat cvičení, je bezpečná, kreativní 
a psychoterapeutická.

Pokud někdo touží zkusit řezbářství, může 
si koupit jen základní sadu nožíku a tří 
nebo čtyř dlátek. Na truhlařinu stačí dvě 
pilky, tři dláta, palička se vyrobí z větve 
buku nebo dubu, dobré je mít alespoň dva 
hoblíky. Velmi vhodné je pořídit i několik 
truhlářských svěrek. Kromě pilek je možné 
toto nářadí koupit starší, bazarové. Staré 
nástroje jsou většinou s kvalitními noži 

a za pár korun získáme kvalitnější nástroj. 
Dost zajímavých výrobků se dá udělat jen 
s nožem, sekerou a případně pořízem. 
U všech těchto nástrojů je třeba zdůraznit, 
že aby práce byla radost, ne dřina, a aby 
byla přesná a bezpečná, musí být velmi 
dobře nabroušené. Do začátku nemusíme 
pořizovat drahé brusné kameny. Postačí 
několik zrnitostí brusných papírů nalepe-
ných na rovné ploše. Nejjemnější je třeba 
minimálně 1000, ale raději i vyšší zrnitosti, 
popř. zelená brusná pasta na kousku dřeva 
nebo kůže. Ostří musí být skoro jako zrca-
dlo a bez zatrhávání krásně řezat papír 
nebo holit chlupy na ruce. Pak je nástroj 
bezpečný, protože pracuje přesně, jak má.

Jak brousit, jak správně držet nástroje a jak 
s nimi pracovat, jak zhotovit různé spoje 
a spoustu námětů na výrobky lze najít na 
internetu jak ve formě článků, tak videí. I v 
naší malé zemičce se koná řada kurzů pro 
ty, co to myslí vážně nebo mají více času 
a peněz. Na druhou stranu je možné také 

pořídit doslova luxusní nástroje pro ruční 
práci, pracují dokonale, ale jejich ceny se 
pohybují v řádu tisíců za kus. Lepší než dívat 
se po drahém vybavení a myslet si, to není 
pro mě, to je moc drahý koníček, je pořídit 
si několik základních, obyčejných, starších 
nástrojů za pár stovek, nabrousit a hned 
začít pracovat. Když budu vědět, že mi to 
jde a baví mě to, mohu uvažovat, kam dál. 
Práci zdar a začněte se dřevem pracovat. Je 
to úžasný materiál a vězte, tato práce Vás 
uchvátí a nepustí.

Autor: Bc. Petr Pavlíček

Medová švestka, pročpak by ne? 
Z dílny rodinné likérky St. Ambrosius 
se můžeme tentokrát těšit na Medovou 
švestku neboli Slivovici s medem. O tomto 
produktu v likérce pod horou Čantoryjí 
uvažovali už delší dobu, ale přednost 
dostaly jiné likéry – Medová káva, Vařonka 
a Borůvka. „Mám pocit, že poslední roky 
jsou u nás na novinky bohatší. Možná 
je to tou dobou, ve které si více uvědo-
mujeme, že bychom si měli vážit sebe 
navzájem a věcí, které jsme dříve brali 
jako samozřejmost,“ prozrazuje majitel 
likérky David Czyž a pokračuje: „Rád pra-
cuji s přírodními surovinami. Mají svoji 
hloubku a jedinečnost, a pokud je člověk 

zpracuje šetrným způsobem, rozhodně se 
to projeví na výsledné chuti, vůni a barvě.“ 
Nápad vyrábět Medovou švestku spojil 
hned několik profesí najednou…  Začíná to 
příkladnou pílí včel, které musí pro gram 
medu navštívit neuvěřitelných tři tisíce 
květů, a nejenom pro včelaře jsou ztěles-
něním pracovitosti. Sadaři vědí, že bez včel 
by neměli co sklízet. Díky jejich pečlivosti 
pak mohou mistři v palírně uchovat esenci 
ovoce a slunného roku do podoby, která 
vydrží léta. Na likérníkovi pak je, aby 
vytvořil kompozici chutí a popřál Vám na 
zdraví. „Ale z daleka to nejsou jen moje 
nápady, o kterých přemýšlíme. Jsem vděčný 
všem, kteří nás inspirují,“ uzavírá David 
Czyž z Mikroregionu Górolsko Swoboda.

Górolsko Swoboda
Slunce o sobě pomalu dává vědět svými paprsky. Jaro už je tu, vše se kolem nás 

pomaličku probouzí a první paprsky svítí do lidských tváří každému pro radost 

a pohodu.
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Jaro – tradice:
Stavanie mája na Skalitom 
Ukážte vašim deťom živé tradície a zvyky na slovensko – poľskom pohraničí.
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za 
obdobie lásky a zrodu nového života. Májová 
zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. 
Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami 
mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa 
v tejto súvislosti označuje ako máj.
Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré 
sa uchádza, a ich stavanie je rozšírené nielen 
na Kysuciach ale na celom území Slovenska.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy 
(najčastejšie jedle alebo smreky) zbavené 
kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými 
stuhami.

Máje sa v minulosti stavali v noci a nasledujúcu 
nedeľu mládenci obchádzali domy, pri ktorých 
stál máj, a vyberali „poplatky“ na nadchádza-
júcu zábavu - majáles.
Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe 
udrža dodnes. V niektorých oblastiach sa stavia 
jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo 
hlavného námestia.
Na Skalitom má svoj vlastný máj takmer každé 
dievča súce na vydaj, každá osada. Vztýčený 
ostáva spravidla počas celého mája, aby ho 
následne slávnostne odstránili pri oslavách 
váľania mája.

Kam na výlet? 
Snídaně v trávě – piknik s výhledem? Altánek na vrchu TROJAK
Vezměte děti a zažijte spolu snídani anebo 
piknik v přírodě s nádherným výhledem na 
štíty Tater. Ideální tip na výlet pro celou rodinu 
nebo ve dvojici. Obec Skalité vybudovala na 
vrchu Trojak altánek s ohništěm, lavičkami 
ale hlavně s luxusním výhledem! 
Po nenáročné turistice vhodné i pro rodiny 
s dětmi Vám určitě bude chutnat. Altánek 

nabízí možnost  pří-
jemného posezení 
v nádherném prostředí 
beskydských hor.
Na vrchole Trojaku byl 
od nepaměti trojjediný 
bod hranic tří krajin 
Slovenska, Slezska 
a Haliče. V současnosti 
je tento bod součástí 
hranice mezi Slovens-
kem a Polskem. Přímo 
na Trojaku se nachází 

hraniční kámen s vytesaným letopočtem 1914 
– Slovenska, Polska a Česka. Z tohoto místa 
je nádherná vyhlídka do širokého okolí, do 
krásné okolní přírody. Všude okolo můžete 
vidět malebné vrchy Beskyd a za dobré viditel-
nosti i majestátné štíty Vysokých Tater.
Trojak, ve skalickém nářečí zvaný Trojok, je 
jeden z věnce hraničních a vnitrozemských 
vrchů, uprostřed kterých leží obec Skalité. 
Významný je nejen svou geografickou polohou, 
ale také tím že souvisí s osídlením tohoto kraje. 
Název mu dali naši předkové, když se zde roz-
hodli usídlit a založit obec Skalité. Všimli si, že 
se na něm pohoří větví do tří stran. Tento název 
se zachoval v nářečí až doposud, bohužel na 
slovenských mapách mu byl přiřazen tuctový 
název Kykuľa, jeho původní název Trojaki se 
však zachoval v polských turistických mapách. 
Přijměte naše pozvání a posilněte svou imu-
nitu pobytem v krásné kysucké přírodě – na 
Skalitém.

Květiny z krepového papíru
K výrobě květin potřebujete nůžky, měkký drát a krepový papír. Po vystřižení okvětních 
lístků a listů je musíte vytvarovat v prstech a dát jim správný tvar. Květiny pak spojte 
drátkem, můžete je připevnit na tenkou špejli. Nakonec stonek obalíte tenkým tmavě 
zeleným krepovým papírem. Při vytváření květin se nepoužívá lepidlo.
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Pánové, co je nového na fortu v roce 2022?
Tomáš: Od majitelů fortu, dvou společníků, jsme s Romanem 
odkoupili společnost Fortová pevnost s.r.o. Já jsem nyní 
jednatelem, Roman zastává funkci kastelána. Na fortu působí 
také Fortový věnec z. s., který provozuje zdejší muzeum 
a jehož jsme oba členy. Roman je navíc i jeho předsedou. 
Co tato změna znamená pro návštěvníky?
Tomáš: Vůbec nic. Jediné, co se změnilo, je to, že vedeme 
pevnost kompletně celou. Máme to tady na starosti. Pokud 
tedy budete chtít uspořádat svatbu, školní výlet či teambuil-
dingovou akci, můžete se na nás obrátit. Roman má nyní 
jako kastelán na starost vše – od muzea, ateliérů, restaurace 
přes ubytování, střelnici až po doprovodný program. Jeho 
funkce spočívá v zařizování všeho možného, jednání se 
všemi možnými, včetně občasného sekání trávy a zametání 
kozích bobků (smích).
Zaznamenají nějaké změny i návštěvníci? 
Tomáš: Každopádně by měli zaznamenat nějaký pokrok. 
V minulosti byl problém v tom, že měl každou část fortu 
pronajatou někdo jiný. Střelnici, restauraci, muzeum… Každý 
si tak řešil to svoje a celek jako takový nefungoval. Sem tam 
něco skřípalo. 

Roman: Tím, že nyní pevnost spravujeme z jednoho místa 
a celou, stává se pro všechny srozumitelnější. A to slovo 
srozumitelnější bych podtrhl. 
Co tady všechno návštěvník může vidět, zažít? 
Roman: Odrazovým můstkem a zásadním místem celé 
pevnosti je muzeum. Díky muzeu návštěvník nejlépe 
pochopí nejen historii této pevnosti, ale všech pevností, které 
postupně vznikaly západně a jihozápadně od Olomouce. 
Muzeum nabízí také komentované prohlídky pro veřejnost 
i pro předem objednané skupiny návštěvníků.
Nachází se zde i nějaký vzácný exponát?
Tomáš: Celý fort je ten nejvzácnější exponát. Protože 
v momentě, kdy se vydáte na prohlídkovou trasu, nezůstanete 
jen v muzeu s drobnými výstavními exponáty. Průvodce vás 
seznámí se vznikem a historií fortového opevnění a zajíma-
vostmi o fortu. Projdete si vnitřní prostory reduitu, ubytoven 
mužstva, buzer platzu se studnou, prostory šíjové kaponiery 
– místa poslední obrany a další zajímavá místa pevnosti. 
Komentovanou část prohlídky zakončíte v expozici militarií, 
dobových fotografií, plánů fortů a map fortového opevnění 
města Olomouce.

Haná
Pozoruhodná a pro návštěvníky asi nejzajímavější pevnost Fort XVII v Křelově nedaleko 

Olomouce představuje mnohem víc než jen vojenskou historii. Kromě muzea se zde nachází 

tiskárna, kinematograf, kovárna, noví provozovatelé lákají na řadu příjemných akcí. A za 

návštěvu rozhodně stojí i zdejší restaurace Citadela s vynikající kuchyní a krásným zázemím. 

Citadela je od listopadu 2021 nově certifikovanou službou Značky HANÁ regionální produkt®. 

A na co lákají noví správci vojenské památky Roman Prokeš a Tomáš Hampl?
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Roman: Půjdete si prohlédnout i masivní zemní valy, zajdete 
na vyhlídku, která vám odhalí nejlepší pohled na Olomouc. 
(Lepší už nabízí jen Svatý Kopeček, kterému odsud máváme.) 
Nepřijdete ani o tajemství, které skýtají dávno v minulosti 
budované kasematy…

…které si návštěvník může projít s lucernou. Prohlídky 
s průvodcem jsou jistě oblíbené. Jak často se jich 
mohou zájemci účastnit?
Tomáš: Je třeba sledovat naše webové stránky a sociální 
sítě. Během sezóny máme zpravidla otevřeno každý den 
mimo pondělí. Jinak každý víkend a o státních svátcích.

Lákáte i do několika ateliérů, které jste zde zřídili. I ty 
mohou být zajímavým tipem třeba na školní výlet...
Roman: Ateliéry se nacházejí v krásném prostředí těchto 
klenutých místností. V tiskařském ateliéru jsou opravdu 
výjimečné exponáty, stroje a lisy, aktuálně v době tohoto 
rozhovoru připravujeme kovářský ateliér, máme zde roz-
sáhlou kinematografickou výstavu v prvním patře, na níž 
jsou k vidění přístroje od pravěku kinematografie z druhé 
poloviny 19. století, tedy od laterny magiky, přes promítačky 
na kliku až po moderní promítací přístroje.  
Tomáš: Pro školy pořádáme programy, které zaberou celé 
dopoledne. Absolvují s námi nejen prohlídku, ale i tvořivé 
dílny kinematografické či tiskařské, pro ty větší máme i před-
nášku o zbraních, v případě zájmu si děti vyzkouší střelbu. 
Takže buď vypisujeme sami termíny, s nimiž následně oslo-
víme školy, nebo nás mohou školy kontaktovat a domluvit 
se na individuálním programu. I tuto možnost nabízíme. 

Na jaké akce se mohou těšit v roce 2022 běžní 
návštěvníci? 
Roman: Když to vezmu od konce, chceme obnovit Podzimní 
slavnost s trhem regionálních produktů, divadly a koncerty. 
V srpnu hodláme uspořádat dobové cvičení požárníků 
s koňskými stříkačkami, na střelnici se pořádají profesionální 
turnaje. Rádi bychom se zaměřili spíš na drobnější akce, na 
kterých si lidé odpočinou a nepoperou se o párek. 

Dali jsme si báječný oběd ve vaší stylové restauraci 
Citadela, která rovněž změnila provozovatele 
a od nynějška je i certifikovanou službou značky 
HANÁ regionální produkt®. Takže můžeme pozvat 
návštěvníky i sem do těchto historických prostor 
pevnosti, které dříve sloužily jako místo poslední 
obrany. 
Roman: To byla jedna z našich priorit, když jsme fort převzali 
do své péče. Sehnat nové vybavení kuchyně a nový přístup 
v restauraci.  
Tomáš: Restauraci jsme celou zrenovovali. Chceme, aby tady 
lidem chutnalo a cítili se tu dobře. Snažíme se vařit moderně, 
máme à la carte, který hodláme pravidelně obměňovat. 
Mezi suroviny, z nichž se vaří, hodláme v budoucnu ještě 
více zařazovat regionální potraviny od místních výrobců, 
regionální produkty bychom mohli případně i prodávat. 
Nyní je vše ale ve fázi příprav a mapování možností.
Roman: Také se podřizujeme aktuální situaci, rytmu 
památky, okolnostem. Chtěli bychom, aby restaurace fun-
govala od zimy do jara alespoň o sobotách a nedělích. 
Každopádně jsme pružní a připraveni reagovat. Zájemci 
nás mohou kontaktovat.

Díky za rozhovor. Ať se vám na fortu daří a 
návštěvníkům líbí!
Marie Šuláková
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	 Jeseníky

Křivá Voda, Černá Voda, Vysoký Potok, Bílá Voda – to je 
jen malý výčet míst v regionu Jeseníků, Rychlebských hor 
a Králického Sněžníku, které mají svůj název spojený s vodou. 
Prameny, říčky, potoky a studánky se najdou v okolí každého 
místa. Putování za životadárnou tekutinou se může stát 
nezapomenutelným zážitkem, který ozdobí rodinné album 
nebo facebookovou stránku. Vždyť i zde vám připomenou, co 
jste dělali před pár lety se svými blízkými, tak proč nesdílet 
tyto výlety i s dalšími lidmi. 
Pojďme se tedy vydat do Bílé Vody, místa s hlubokou his-
torickou stopou. Ať už se sem vypravíte autem, autobusem, 
na kole či pěšky, neměli byste minout klášter piaristů, kostel 
Navštívení Panny Marie, ale také zdejší hřbitov, který je 
kulturní památkou. Právě v Bílé Vodě vznikají hostie, ale 
i lázeňské oplatky, které nesou ochrannou známku JESENÍKY 
originální produkt®. Když se z Bílé Vody vydáte směrem 

do města Javorník, pěšky po červeně značené turistické 
trase, dojdete do zaniklé osady Rosenkranc – Růženec. Po 
pěti kilometrech se nachází po pravé straně stejnojmenný 
pramen. O sto metrů dále už stojí rozcestník někdejší osady, 
o které se první zmínka datuje k roku 1638.  Rosenkranc byl 
založen zřejmě nedlouho předtím poblíž krčmy nacházející 
se na cestě směrem na Kladsko. Název má zřejmě souvislost 
s používáním této cesty při poutích ke kladskému marián-
skému obrazu. Osada zanikla po roce 1945. Připomíná ji 
poslední zachovalý dům na Růženci, dnes lovecká chata.

Právě na taková místa se zaměřuje certifikovaný zážitek 
Jeseníky divadelní. A značka Jeseníky originální pro-
dukt zase objevuje šikovné a tvořivé lidi. V roce 2022 
spojí své síly a společně nabídnou 12 tipů na rodinné 
výlety. A nebudou to místa jen tak ledajaká. Protože 
jedním z atributů Jeseníků je voda v mnoha podobách 
a řada výrobců staví kvalitu svých produktů právě na 
jedinečných vlastnostech jesenické vody, rozhodli jsme 
se společně rozmístit v průběhu roku hrníčky s logem 
JESENÍKY originální produkt® ke 12 studánkám a pra-
mínkům na území, které značka pokrývá. Hrníčky pro 
náš společný projekt vyrobila držitelka ochranné známky 
Barbora Zelená Keramika z hor.
Více na: 
www.facebook.com/Jesenikydivadelni
www.facebook.com/Jesenikyoriginalniprodukt

Jeseníky
Ne všichni cestují na hory, aby zdolali nejvyšší vrcholy a potili se hrůzou na adrenalino-

vých atrakcích. Jsou lidé, kteří se davům a páteřním stezkám rádi vyhnou a dají přednost 

tichému kouzlu přírody. Jeseníky ukrývají mnoho krásných a výjimečných míst, všechna se 

do průvodce nevejdou, a pokud nejste zdejší, nebo vás na ně někdo neupozorní, snadno je 

můžete minout. A to by byla škoda!
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	 Jeseníky

Hurá do jarní přírody! Založte si vlastní herbář a sdílejte 
s Majoránkem své úlovky
Bylinné kulinářství z Majoránku se specializuje na zpracování bylin 
a jedlých rostlin a vytváří originální kulinářské produkty jako koření, 
čaje a jiné zajímavosti. 
Tomu předchází sběr a zpracování rostlin. Důležitá je však jejich zna-
lost. Předávání zkušeností si zakladatelka Majoránku paní Barbora 
Bartecká nenechává pro sebe. Proto ve své facebookové skupině založila 
interaktivní herbář. 
„Před čtyřmi lety jsme velmi úspěšně dělali interaktivní herbář s lidmi, 
kdy každý týden byla do skupinky přidaná sada rostlin, které jsme 
hledali v terénu a zakládali si je do desek,“ vzpomíná Barbora Bartecká. 
Zapojení účastníci se tak naučili rozeznávat rostliny, které neznali. Navíc 
se zorientovali i v době v růstu jednotlivých druhů, a více se dostali 
do přírody. „Letos bych chtěla tuto aktivitu obnovit i z toho důvodu, 
že má dcerka bude mít 3 roky a je čas si s ní založit její první herbář,“ 
dodává bylinková kulinářka a vyzývá i ostatní, ať se letos vydají do lesů, 
hájů a luk, aby vnímali jarní probouzení přírody a po celý rok hledali 
a objevovali v zeleni známé i neznámé krásy a zajímavosti rostlinné říše. 
Navíc se tak mohou zapojit i mateřské školy společně se 
svými učitelkami. Své úlovky mohou fotit a sdílet ve skupině 
Můj herbář 2022 - interaktivní tvorba herbáře napříč sezónou

Velikonoční kraslice na přání
Velikonoční kraslice na přání, takové vznikají pod rukama 
mladé autorky Terezy Krejčí z Heřmanovic. Ladí s dekorem 
svátečního porcelánu, s výzdobou ve vašem interiéru, pro-
stě fantazii se meze nekladou. Vybírat si zákazníci mohou 
i z druhů vajec různých velikostí – slepičí, kachní, husí i pštrosí. 
Velmi krásná i jemná je madeirová kraslice, její vzorování 
provádí autorka vrtačkou, následně ji čistí, barví a voskuje. 
Jesenické kraslice si našly mnoho příznivců nejen v tuzemsku, 
ale i v zahraničí. 
Facebook: Jesenické kraslice
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	 Kraj	blanických	rytířů

A do pětice všeho dobrého. V pořadí druhý certifikovaný zážitek na 
Podblanicku a zároveň pozvánka na krásný rodinný výlet. OKRUH 
ZÁMECKÝM PARKEM VE VLAŠIMI. Jedinečná příležitost dozvědět se 
spoustu zajímavostí o parku, který podle slov J. Schallera svou krásou 
vyniká téměř nad všechny parky v Čechách. Po předchozí domluvě je 
okruh možno absolvovat i na elektrických koloběžkách.
www.vlasimskypark.cz

Pan Jakub Šimek získal certifikát pro své pilné včelky a panenský med, který 
tvoří v okolí Vojkova – Podolí, proto tedy název: VOJKOVSKÝ MED.
www.vojkovskymed.cz

Certifikované brambory má nyní i pan Petr Kletečka ze Strojetic, pod obchodním názvem 
BRAMBORY Z KOVÁRNY. A proč zrovna z kovárny? Odpověď je prostá. Stará usedlost, 
kde jsou brambory uskladněny, bývala kdysi kovárnou.
www.bramboryzkovarny.cz

Regionální značku pro svou tvorbu získala paní Lenka Komín-
ková z Jeníkova. Pod názvem Podblanicko mým objektivem 
najdete překrásné fotografie, které Vám představí Podblanicko 
lépe než tisíc slov.
Facebook: Mým objektivem

Pan Rudolf Kučera získal certifikát pro brambory pěstované na Statku Skalkov nedaleko 
Vlašimi. Brambory všech varných typů jsou výjimečné tím, že jejich nať je sklízena 
zásadně mechanicky a ne chemicky, což má velký vliv na kvalitu i chuť hlíz. Po ručním 
vytřízení jsou brambory ukládány do papírových tašek, ve kterých pak putují dál, třeba 
zrovna na Váš stůl.

Přestože jsme v zimě hlavně odpočívali a nabírali síly na nový 
rok 2022, rozrostla se nám značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
regionální produkt hned o pět nových regionálních producentů.

Kraj blanických rytířů
Zářivě zelená bučina na vrcholu Blaníku svítí do dáli jako maják a vábí 

poutníky do zelené oázy. Rozkvetlé louky a pracovité včelky všude kolem. 

Ano. Jaro je tu.
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	 Kraj	blanických	rytířů

Kupsova skála
Krásná jarní podívaná se čtenáři naskytne, když na přelomu 
února a března vyrazí na procházku ke Kupsově skále, kde 
může spatřit rozkvetlé lýkovce. Zalesněná stráň s drob-
nými lůmky nad  pravým břehem Poláneckého potoka 
jihovýchodně od Nesperské Lhoty je nejbohatší lokalita 
chráněného lýkovce jedovatého v regionu. Kromě něj i výskyt 
dalších typických hájových rostlin – jaterníky, prvosenky…
Je však důležité přesné načasování, lýkovce kvetou přibližně 
jen 14 dní v roce.
mapy.cz/s/nahumoluba

Kdy začít zahrádkařit? 
Dle slov Karolíny Joskové, zakladatelky Experimentální 
zahrady pod Blaníkem: „Na jaře není na co čekat, hned 
jakmile to trochu rozmrzne, musíme zasít.“  Též je vhodná 
doba na výsev semenáčků, například rajčat šeříkových.

Magická noc
Filipojakubská noc nebo také Valpuržina noc 
či Vatry míru. To vše jsou názvy pro noc z 30. 
dubna na 1. května. Lidé věřili, že se jedná 
o noc magickou a na ochranu před zlými 
duchy se pálily na kopcích velké ohně. Dnes 
říkáme, že „pálíme čarodějnice“ a spíš než 
zahánění čarodějnic mají funkci společen-
skou a především zábavnou. O popularitě 
tohoto neoficiálního svátku svědčí i sate-
litní snímky, které ohně onu magickou noc 
zachytí.
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	 Kraj	Pernštejnů

Pardubice na talíři 
„Pardubice na talíři“ – to je název nové kuchařky, která je výsledkem krásné 
spolupráce vybraných producentů Kraje Pernštejnů s Turistickým informačním 
centrem Pardubice a Coolinářky – známé kuchařky, foodblogerky a fotografky. 
V několika receptech byly použity certifikované produkty Kraje Pernštejnů 
jako např. pečená dolanská husa nebo pernštejnský kapr na černo. Kuchařku 
je možné zakoupit v pardubickém informačním centru, tak tedy – ať se podle 
ní skvěle vaří, a ještě lépe chutná!

Přinášíme Vám pár novinek z aktuálního dění v Kraji Pernštejnů za 
poslední dobu. Certifikační komise rozhodující o udělení a prodlou-
žení certifikátu Kraje Pernštejnů se pravidelně schází dvakrát ročně. 
Na svém minulém zasedání komise rozhodla o udělení certifikace 
panu Štěpánkovi a jeho produktu „Ředické prase“. Hospodářství 
Štěpánek v Dolních Ředicích chová na svém statku prasátka, která 
jsou krmena unikátní směsí pocházející převážně z vlastní pro-
dukce (ječmen, kukuřice nebo pšenice).  Vnitřní prostory chléva jsou 
vybaveny automatickými ventilátory a automatickým otevíráním 
a zavíráním oken, díky tomu se ve chlévě udržuje ideální mikroklima, 
aby zvířata nebyla stresována teplem nebo nadměrným čpavkem. 
Jedna část chléva je vybavena topnou podlahou, aby ta nejmenší 
selátka neprochladla. Na statku je možné zakoupit jak živá prasata, 
tak již rozbourané maso nebo půlky. Pro letošní rok plánuje pan 
Štěpánek i prodej masových balíčků pro menší spotřebitele. 
Zároveň komise rozhodla o prodloužení platnosti tří certifikátů, 
a to: pardubickému houslaři Janu F. Veselému, holické zmrzlině 
u Pepeho a syrovému kravskému mléku ze Živanic. Všem gra-
tulujeme a v tuto chvíli se již těšíme na jarní setkání certifikační 
komise a nové producenty!

Kraj Pernštejnů
Jaro se pomalu vkrádá i na Pardubicko, do Kraje Pernštejnů, jehož hrdou dominantou je 

majestátní hrad Kunětická hora. S prvními jarními paprsky se v nás probouzí chuť vyrazit 

do přírody nebo na výlet, čemuž nahrává i skutečnost, že se konečně po dlouhé zimní pauze 

otevírají hrady, zámky nebo muzea. Jeden tip na krásný jarní výlet Vám tedy přinášíme 

níže a přejeme, ať Vám jarní paprsky vykouzlí úsměv na tváři!
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	 Kraj	Pernštejnů

Z holické Afriky za zvířátky do Vysokého Chvojna
Pokud máte rádi spojení výletu s příjemným chuťovým zážitkem, 
pak právě tuto kombinaci Vám nabízíme v našem jarním tipu. 

Holice jsou městečko ve východních Čechách (okres Pardubice), 
o kterém jste možná slyšeli, nebo se dokonce učili ve škole, ve 
spojitosti s cestovatelem Emilem Holubem. Jeho dobrodružství 
vám představí v bezbariérovém Africkém muzeum Dr. Emila 
Holuba. Na prohlídku si vyčleňte necelých 60 minut, zaparkovat je 
možné zdarma v blízkosti muzea. Děti se zabaví v dětském koutku 
nebo na venkovním minihřišti s africkými zvířátky a chýšemi. Tak 
je určitě vezměte s sebou!

Kdo chce potěšit své chuťové pohárky, vyrazí procházkou z muzea 
směrem k prodejně zmrzliny pana Brandy, držitele certifikátu Kraje 
Pernštejnů – holická zmrzlina U Pepeho. Řemeslnou zmrzlinu 
ručně vyrábí podle vlastních původních receptur a používá vždy 
čerstvé a kvalitní ingredience, často ovoce a zeleninu vypěstované 
přímo na Holicku. Po příjemném občerstvení vyrazte směr Vysoké 
Chvojno, buď autem nebo pěšky, 6,5 km dlouhou naučnou stezkou 
Viselce podél rybníků.

Vaším cílem je chvojenský zookoutek, ve kterém naleznete 
muflony, daňky nebo jeleny, které můžete sledovat z vyvýšené 
pozorovatelny. Některá zvířata jsou ochočená, zvyklá na krmení 
z ruky, a tak přijdou až téměř k Vám. Krátkou lesní stezkou s dřevě-
nými herními prvky a informačními panely pro děti se dostanete 

do arboreta, které se nachází v těsné blízkosti zookoutku. Bylo 
založeno markrabětem Pallavicinim v 19. století a v současné 
době zde roste přes 200 druhů dřevin. Komu ještě zbývají síly, 
tak musí určitě navštívit ohradu se zvířaty, která byste na chvo-
jenském venkově určitě nečekali – ohradu s americkými bizony. 
Výběh bizonů má asi 0,7 ha. Jen doporučujeme pozorovat tato 
zvířátka spíše zpovzdálí, přece jenom se svými téměř 1 500 kg 
vzbuzují respekt.

Velikonoční zvyky a obyčeje na Pardubicku
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. V živo-
tech našich předků hrály ještě v nedávné době velmi významnou 
roli. Trvají od Popeleční středy, kterou začíná čtyřicetidenní půst, 
až po Velikonoční pondělí. V současnosti máme s Velikonocemi 
spojeno hlavně barvení vajíček, rozdávání kraslic nebo pečení 
mazanců a jidášů. Každý region si ale dříve zachovával své typické 
zvyky a tradice, z nichž mnohé již zcela vymizely. Jaké byly zvyky 
typické pro oblast Pardubicka?

Velikonocím předchází přípravné postní období o šesti nedělích. 
Nejznámější z nich jsou tzv. smrtná neděle a poslední šestá, tedy 
květná neděle. Smrtná neděle je spojena s vynášením Morany 

nebo Smrtky z vesnice, coby symbolem dlouhé zimy a smrti. 
Národopisný pracovník Josef Hanuš (1858–1938) zaznamenal, že 
dívky v Rovni na Pardubicku přichystaly figurínu smrti ze slámy 
a z částí oblečení. V průběhu obchůzky na ně u posledního stavení 
číhali chlapci, slámu rozházeli, figurínu roztrhali a chtěli především 
získat části oděvu z Morany. Na Velikonoční pondělí se potom 
všichni sešli a dívky vyplácely tuto kořist od chlapců mazancem 
a vejci. Zvyk zde byl takto vykonáván do 50. let 19. století.

Dalším zaznamenaným zvykem je „vodění Jidáše,“ který se místy 
dochoval ve vesnicích na Holicku dodnes. Na Bílou sobotu vedou 
chlapci s řehtačkami po vesnici od domu k domu postavu Jidáše, 
který je maskovaný začerněním nebo kostýmem z přírodních 
materiálů (sláma, rákos). Během obchůzky účastníci odříkávají 
či prozpěvují popěvek o zrádném Jidášovi: „Jidáši, Jidáši, co jsi 
to učinil, že jsi svého pána zradil? Za to budeš pykati, s čertem 
ďáblem sídliti!“  V závěru popěvku je obsažena výzva k předání 
odměny (sladkosti, peníze, vejce) účastníkům obchůzek.

A po Velikonocích se i na Pardubicku ještě na konci 19. století 
objevoval zvyk, kdy na pomlázku chodily děvčata, a to vždy 
neděli po Velikonocích, spíše však v rámci rodiny a příbuzenstva.

V textu byly použity informace a fotografie z webu Východočes-
kého muzea v Pardubicích, www.vcm.cz.

zdroj: www.vcm.cz

foto: Aleš Otava
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	 Krkonoše

Propagační kampaně
Doba Covidová nám pomohla se více zaměřit na online prostředí a užší 
spolupráci s Libereckým a Královéhradeckým krajem. Nikomu nebyla 
lhostejná situace drobných živnostníků a řemeslníků, proto vznikly kam-
paně jako jsou Regiony sobě (www.regionysobe.cz) a Liberecký kraj sobě 
(www.lksobe.cz) nebo i nové krajské dotační příležitosti na podporu 
lokální produkce. Kampaně pomáhají propagovat typické české výrobky, 
regionální potraviny, místní služby a tradiční akce. Podat pomocnou ruku 
v době, kdy je to opravdu zapotřebí. Pozitivní dopad vidíme i v online 
setkávání a vzdělávacích seminářích.

Nováčkem značky je CHATA FARMA 
Velkou část Krkonošského národního parku tvoří horské smilkové louky, 
které jsou jedinečné ze světového pohledu. Celá oblast Krkonoš je součástí 
chráněného území NATURA 2000. Horalé, kteří zde žijí, obhospodařují 
louky s láskou a chovají na nich ovce, skot či kozy. Dobře se doplňují hlavně 
ovce a skot, kdy skot sežere méně chutné druhy a ovce zase „mastná“ místa 
a dřeviny. Ovce také přednostně vypásají výše položené části svahů a pro 
skot zůstane píce na úpatí.
A tak jako za starých časů lze z ovcí využít vše. Jana Váchová zpracovává 
převážně vlnu z vlastních Walliserských oveček, ale spřádá i pro sousedy, 
například vlnu z lamy, psí srst ze Samojeda nebo z jiných druhů ovcí. 
Proces výroby je náročný a jedná se především o ruční práci. Od ostříhání 
ovce až po konečné klubíčko příze. Paní Jana během roku vytvoří 100-
150 háčkovaných, pletených či plstěných výrobků. Prodává pro kreativce 
a milovníky přírodních materiálů i samotná klubka vlny.
Vlněné výrobky se liší od ostatních nejen svou originalitou, ale hlavně 
termoregulačními vlastnostmi. Vlna je velmi trvanlivý a odolný materiál. 
Pokud se o vlněné oblečení dobře staráte, vydrží vám roky. Dobře zpracovaná 
vlna je velmi hebká na omak a budete se v ní cítit luxusně. Vlna má také 
velmi dobré savé vlastnosti, je elastická, pohodlná a dobře se z ní odstraňují 
nečistoty. Vlna je přirozeně nehořlavá, na rozdíl od akrylu, který se často 
používá při výrobě oblečení.

Krkonoše
V Krkonoších si na jaro vždy počkáme déle, i když zimy bývají čím dál teplejší. Mapa 

republiky, sněhové pole na úpatí Studniční hory, však zůstává viditelná i do června. 

Hory, to není jenom ráj pro turisty, ale také spousta práce pro místní, kteří se pustili 

například do chovu ovcí. Jako paní Wondráčková – Maloúpská vlna A. P. nebo Krkonoš-

ská kozí farma z Rudníku.
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	 Krkonoše

Jaro na horách
„Horalé v Krkonoších slavili mnoho svátků a udržovali mnoho 
tradic. Tady na Vrchlabsku byl masopust hodně spojen 
s původním německým obyvatelstvem, takže zanikl s rokem 
1945, ale předtím se tu obchůzky konaly. Nazývaly se Běh 
bláznů, to je takové specifikum pro Krkonoše,“ vypráví se 
zaujetím Lenka Šplíchalová, členka certifikační komise 
regionální značky Krkonoše originální produkt a etnoložka 
Krkonošského muzea. Ve Vrchlabí tuto obchůzku tvořilo šest 
postav, byl to šašek, německy Wursthans, který obchůzku 
vedl. Pak tam byli dva slamění, tato maska vychází z masky 
medvěda, ale už se více podobá člověku. Dále tam byli dva 

Bändermänner, pro ně nemáme český ekvivalent, kteří byli 
bíle oblečení a obvázaní různými pentlemi a na hlavách měli 
klobouky s mašlemi. Tuto skupinku pěti masek doprovázel 
ještě hudebník, harmonikář, který jim k tomu hrál. 
V Krkonoších se ctil také takový zajímavý zvyk, velikonoční 
jízdy, které se do dnešní doby neudržely, ale pořád je prakti-
kují třeba Lužičtí Srbové. Velikonoční jízdy spočívaly v tom, 
že muži na koních s prapory objížděli pole a žehnali jim, aby 
tak zajistili dostatek úrody. V Lánově tento zvyk dodržovali 
až do 30. let 20. století, dochovaly se i fotografie.

Jarní dekorace pro zahradu –  
hmyzí hotely/domky
Využít ke stavbě hmyzích domečků můžete leccos. Ti šikovnější 
postaví konstrukci z prken, desek, dřevotřísky, ti méně šikovní 
mohou využít starou skříňku, papírovou krabici, nebo dokonce 
květináč a bedýnku od ovoce. Materiál pro konstrukci by měl 
být nejlépe z přírodních materiálů. Konstrukce může být 
horizontální i vertikální, 15–40 cm hluboká. Tvarem může 
připomínat domeček nebo třeba osmihran. Postačí jednoduchý 
obdélník, ale jste-li zruční, můžete stvořit hotové umělecké 
dílo. Konstrukce by měla mít stříšku, aby do ní nezatékalo. 
Tento problém však můžete vyřešit i šikovným tvarem základní 
konstrukce. Zadní část domku je třeba zakrýt, aby se hmyzí 
domeček nestal prostřeným stolem pro hladové ptactvo. Pro 
méně šikovné se nabízí varianta tzv. „hobby setu“, konstrukce, 
kterou si můžete sami naplnit šiškami, rákosem, senem, klacíky 
apod.
www.fler.cz/pyrografika
Hmyzí hotel se stane útočištěm pro užitečný hmyz jako jsou 
včely samotářky, motýli, slunéčka sedmitečná, škvoři či pest-
řenky. Hmyzu v přírodě ubývá vlivem kultivování zahrad a polí, 
stříhání trávníků, sklízení listů a větví. Kvůli likvidování starých 
stromů a pařezů přichází řada prospěšného hmyzu o vhodná 
místa k životu. Stěhuje se proto pryč a naše zahrady zejí hmyzí 
prázdnotou. V důsledku toho dochází k problémům s přem-
noženými škůdci v podobě mšic, či se správným opylováním 
a množením rostlin. A počty užitečného hmyzu, zejména 
opylovačů, významně klesají.
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	 Krušnohoří

Závěsné vázičky
K výrobě potřebujete 
* 4x prkénko (délka min. 28 cm, všechna čtyři stejně dlouhá)
* jutový provázek, délka se odvíjí od velikosti váziček
* 3 vázičky

Prkénka k sobě přivrtejte tak, aby vznikl čtverec. Do horního prkénka vyvrtejte tři 
dírky. Vázičky omotejte jutovým provázkem a provlékněte vyvrtanými dírkami. 
Do váziček přidejte vodu a můžete dát jakékoliv květiny.

Kuře s jarní nádivkou
* 1,5 kg kuřete v celku
* 30 dkg kopřiv (můžete nahradit špenátem)
* 10 dkg anglické slaniny
* 2,5-3 dcl vývaru
* 2 lžíce petrželové natě
* 2 lžíce hořčice
* 2 stroužky česneku
* 2 vejce
* 2 cibule
* pepř a sůl

Kuře vykostěte, opláchněte a osušte. Poté jej 
položte na prkénko kůží dolů, osolte, opepřete, 
pomažte hořčicí a odložte na chvíli stranou. Na 
pánvi rozehřejte olej, vhoďte slaninu pokráje-
nou na kostičky, cibulku nakrájenou najemno, 

přidejte špenát či kopřivy. Vše poduste. Poté ke 
směsi přidejte vejce, česnek a petržel. Nechte 
nádivku trochu zchladnout a dejte na kuře. 
Následně kuře stáhněte provázkem. Kuře ores-
tujte zprudka na pánvi ze všech stran, poté dejte 
péct na 170 °C cca 50 minut. Přílohou může být 
kaše, chleba, bramborový knedlík.

Kvalitní kuřecí maso koupíte u držitele certifi-
kátu Krušnohoří originální produkt drůbežárny 
Vaigl a syn. Rodinná firma má sedmadvaceti-
letou tradici, byla založena v roce 1994 panem 
Miloslavem Vaiglem. Specializuje se na chov, 
zpracování a prodej drůbeže.
www.drubez-vaigl.cz

Vápenka v Krušných horách
Vápenka se nachází v lesní krajině mezi Hájem u Loučné pod Klínovcem 
a Kovářskou. Od roku 1963 je chráněna jako kulturní památka. Byla vybudována 
v polovině 19. století. V jejím areálu fungovaly dvě polygonální šachtové pece, 
ve kterých se topilo dřevem z okolních lesů. Výroba vápna, které se používalo 
ke stavebním účelům a též jako hnojivo v zemědělství, zde probíhala až 
do roku 1924. V roce 2018 proběhla sanace zdiva a odstranění náletových 
dřevin. U vápenky je nový kamenný chodník, dva přístřešky pro návštěvníky 
a informační tabule s popisem historie výroby vápna v Krušných horách.

www.loucna.eu/infocentrum/vapenka-a-konigsmuhle

Krušnohoří
Krajina, do jejíž divukrásné tváře se nesmazatelně zapsali lidé, když zde 

v honbě za poklady z hlubin země zanechali hluboké jizvy. Ty pomůže zacelit 

čas, a především práce zemědělců, sadařů a vinařů, řemeslníků a umělců, kteří 

znovu probouzejí a dotvářejí krásu a rozmanitost Krušnohoří.

26www.regionalni-znacky.cz

http://www.drubez-vaigl.cz/
http://www.loucna.eu/infocentrum/vapenka-a-konigsmuhle


	 Kutnohorsko

Fashion M&M – Živnostník roku
Vítězem soutěže Živnostník roku 2021 Středočeský kraj, jejichž vyhlašova-
telem je deník Hospodářské noviny, se stala Bc. Martina Pipková Loudová se 
svou oděvní značkou Fashion M&M, pod kterou již od roku 2004 navrhuje, 
vyrábí a nabízí obchodním partnerům značkovou módu, která pochází z ČR 
a je zhotovena z kvalitních materiálů. Jedná se o značku dobré kvality za 
velmi příznivou cenu. Paní Bc. Martina Pipková Loudová je také držitelkou 
certifikátu KUTNOHORSKO regionální produkt. Gratulujeme!
www.fashion-mam.cz
Facebook: Fashion MAM

V našem kutnohorském regionu vlastní certifikát regionální značky další čtyři 
výrobci piva: 
* Suchdolský drakouš – Miroslav Drahota – DALEM www.dalem.cz
* Řemeslné pivo – Přátelský pivovar Malešov a.s. www.pivovarmalesov.cz
* Zbraslavické pivo – Zámecký pivovar Zbraslavice www.pivovarzbraslavice.cz
* Kutnohorské pivo – Měšťanský pivovar v Kutné Hoře www.pivokutnahora.cz

Pivovary Kutnohorska
Rodinný pivovar Tupadly obnovil řemeslnou výrobu piva v obci Tupadly u Čáslavi od 
roku 2020. První zmínky o pivovaru vedou až do roku 1735. 

Je zde možné se také dobře najíst, ubytovat nebo využít relaxační wellness a pivní lázně. 

S pivovarem se chystáme navázat kontakt ohledně možnosti získání certifikátu RZ 
KUTNOHORSKO. Zatím držiteli značky nejsou.
www.pivovartupadly.cz

PE-PA tex
Představujeme jednoho z našich nováčků paní Pavlu Navrátilovou tvořící pod značkou PE-PA 
tex s.r.o. Její šicí dílna se zaměřuje na šití pracovních oděvů a dek pro koně. Působí od roku 
2018 v Čáslavi a specializuje se na malosériovou výrobu pracovních oděvů pro podniky, firmy 
a jednotlivce. Na přání zákazníka je možné oděvy opatřit logem firmy, jménem apod. Stejně 
pečlivě jako pracovní oděvy šijí i deky pro koně. Podsedlové deky od PE-PA tex s.r.o. reprezentovaly 
olympijský team v jezdectví na letních olympijských hrách v Tokiu 2021. 

Facebook: PE - PA tex 

Kutnohorsko
Uvítejte jaro v našem krásném kutnohorském regionu a nákupem výrobků, 

zážitků nebo služeb podpořte držitele certifikátu KUTNOHORSKO regionální 

produkt. Na našem území je stále co objevovat – památky, přírodu a především 

lidi, kteří s láskou připravují svoje výrobky.
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	 Kutnohorsko

Jarní dekorace 
Návod na výrobu věnečku poskytla držitelka certifikátu RZ KUTNOHORSKO paní Pavlína 
Nixbauerová.

www.fler.cz/pavlina-nixbauerova
Materiál: větvičky břízy, slaměnky, statice, řebříček, zelený buxus, ptáček vyříznut z překližky. 
Vázáno drátkem a lepeno tavnou pistolí.

Ručně vyráběné džemy a sirupy z Kutné Hory
Rodinná firma sídlící v Kutné Hoře funguje na principech sociálního pod-
nikání. V kutnohorské manufaktuře se ručně vyrábí džemy a sirupy dle 
vlastních receptur a na výrobu se používají kvalitní suroviny od lokálních 
výrobců a pěstitelů. V prodejně naleznete také pečené čaje, cukrovinky 
a ručně vyráběnou přírodní kosmetiku. Výrobky můžete také zakoupit na 
e-shopu.

www.lemanta.cz

Pozvánka na Bylinkové exkurze do Krasosadu
Krasosad se nachází v obci Krasoňovice u Zbraslavic. Kromě původních odrůd ovocných 
stromů se zde můžete seznámit s tradičními i neobvyklými bylinami, které jsou pěstovány co 
nejpřirozenějším způsobem. Sazenice pěstovaných bylin je možné zde zakoupit.  Kromě bylin 
zde pěstují také jedlé či léčivé pokojové rostliny. Exkurze/workshopy jsou vhodné pro 2–12 osob. 
Mgr. Jolana Šopovová – majitelka Krasosadu a držitelka certifikátu RZ KUTNOHORSKO.
www.krasosad.cz
www.facebook.com/Krasosad

Katlov Lakes 
Katlov Lakes je rodinný areál u Červených Janovic, nedaleko 
města Kutná Hora, který nabízí dovolenou s možností rybaření 
na soukromých vodách. Ubytování Katlov Homes nabízí pohodlné 
ubytování s domácí atmosférou pro hosty všech věkových skupin 
a je připraveno v komfortně zařízených chatách s podkrovím. 
Každá chata má vlastní koupelnu a vybavenou kuchyňku. Příjemný 
odpočinek přináší zahrada s bylinkami a terasa s přenádherným 
výhledem. K dispozici je bezplatné parkování.

Katlov Lakes s.r.o. poskytuje certifikovaný zážitek KUTNOHOR-
SKO regionální produkt – Školu lovu sumců na rybníku Pohan 
s Jakubem Vágnerem a Janem Pokorným. 

Dětský tábor Katlováček se odehrává v areálu jezera Katlov. Jedná 
se o pobyt v přírodě s dobrodružnými animačními programy. Na 
kempu jsou nejen zkušení lektoři rybaření, ale i vedoucí, kteří se 
o děti starají 24 hodin denně. 
www.katlov.com
www.katlovlakes.com
www.katlovhomes.cz
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	 Moravská	brána

Maková Babka
* 300 g hladké mouky
* 180 g vlažného mléka
* 1 vejce
* 50 g krupicového cukru
* 50 g másla
* 50 g mletého máku
* 4 g soli
* 15 g čerstvého droždí

Povidlová náplň:
* 300 g švestkových povidel
* 30 g strouhaného perníku
* 40 g mletého máku
* 50 g rozinek
* 1 panák rumu pro namočení rozinek
* špetka mletého hřebíčku a skořice

Poleva:
* 30 g citronové šťávy
* 100 g moučkového cukru
* kůra z 1 citronu

V míse smíchejte všechny ingredience pro 
těsto a vypracujte z nich hladké, nelepivé 
těsto. Dejte si přitom na čas, aby měly 

přísady možnost se dokonale spojit. Mísu 
zakryjte čistou utěrkou a těsto nechte asi 
1 hodinu kynout.

Během doby kynutí smíchejte ingredience 
pro povidlovou náplň. Pokud bude příliš 
tekutá, je třeba ji zahustit. Třeba perníkem 
nebo mákem. Vykynuté těsto rozválejte na 
pomoučené podložce na plát o rozměrech 
přibližně 30 x 30 cm a potřete jej povidlovou 
náplní.

Namazané těsto srolujte do rolády, a tu 
ostrým nožem nebo kovovou kuchyňskou 
špachtlí podélně prořízněte na dva stejné 
prameny. Ty smotejte do spirály a uložte 
je do olejem vymazané a pečícím papírem 
vyložené formy na biskupský chlebíček.

Formu zakryjte utěrkou a těsto nechte 
kynout tak dlouho, dokud nebude vyku-
kovat přes okraj. Pak babku vložte do trouby 

předehřáté na 160 °C. Než bude hotová, tak 
to bude trvat asi 35–40 minut.

Během pečení si připravte citronovou 
polevu. Smíchejte moučkový cukr, cit-
ronovou šťávu a kůru do pasty. Teplou, 
z trouby vytaženou babku vyndejte na 
podnos a polijte citronovou polevou.

Modrá superpotravina 
Všem milovníkům máku a makových 
výrobků doporučuji k nedělní snídani 
makovou babku (viz. recept níže). Mák jako 
takový je superpotravinou. Na Střítežsku jej 
pěstujeme již od 19. století. Mák doporučují 
jíst odborníci na výživu alespoň jednou 
týdně. A proč?

Mák má prospěšných látek a dobrých vlast-
ností jako „máku“. Jeho malá semínka mají 
velké benefity, a právě i proto je tato plodina 
velmi oblíbená. Mnoho lidí dobře ví, že nej-
více vápníku není v mléčných výrobcích, ale 
právě v máku. Obsahuje až 10 x více vápníku 
než kravské mléko. Je tedy ideální k pre-
venci zdravých kostí a zubů. Pokud bychom 
srovnali obsah bílkovin v máku a libovém 
hovězím mase, dostaneme se na stejné 
hodnoty. Díky takto vysokému množství 

dietní vlákniny (23 g na 100 g máku) zlep-
šíte své zažívání a snáze si navodíte pocit 
sytosti. Semena jsou obzvlášť bohatá na 
olejové a linolové kyseliny. Kyselina olejová 
a mononenasycené mastné kyseliny pomá-
hají snižovat hladinu cholesterolu v krvi. 
Mák je dále zdrojem proteinu, omega-3 a 
omega-6 mastných kyselin. Každá porce 
máku obsahuje významné množství vita-
mínu E a řadu minerálních látek (měď, zinek, 
hořčík, železo a vápník). Konzumace máku 
je pak v neposlední řadě dobrým zdrojem 
energie, prevencí proti osteoporóze, zlepšuje 
paměť či nehty a vlasy.

Takže tímto všem gurmánům přeji dobrou 
chuť a hodně zdraví.
Za Hranicko a.s. Roman Hornik
www.hranicko-agrochovas.cz

Moravská brána
Moravská brána je ideálním místem, kde můžete při svých toulkách objevovat zajímavé 

kouty naší země spojené s místní výrobou regionálních produktů. V tomto čísle Vám 

přestavujeme dva z nich – Mák z Moravské brány, pěstovaný v čisté přírodě Střítežska, 

a Podhostýnskou keramiku MILI, vyráběnou s radostí a láskou v rodinné dílně.
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Vydejte se na výlet na kole po Cyklostezce Bečva a navštivte v Černotíně 
Pivovar CHORS nedaleko Hranické propasti. 
www.pivovar-chors.cz
V Lipníku nad Bečvou, pod známým hradem Helfštýn, zaženete žízeň 
v Prvním soukromém pivovaru společenském jejich pivem Svatovar.
www.pivovar-lipnik.cz

Keramika s láskou točená
Má ručně vyráběná užitková i dekorativní keramika – Podhostýnská keramika 
Mili je točená na hrnčířském kruhu, s tradičním přírodním vzhledem dřeva 
a s láskou vyráběná v mé rodinné dílně v Bystřici pod Hostýnem. Nový rok 
2022 je pro nás všechny nadějí, že spousta věcí bude jinak.

Neustáváme a opět vyrábíme naši podhostýnskou keramiku Mili. Již nyní 
se těším a připravuji na jarní akce a jarmarky. Pevně věřím, že již budou 
probíhat v célem rozsahu, jak jsme na ně byli zvyklí. Zároveň vyrábím i pro 
mé zákazníky na objednávku.

Již nyní se chystáme na jaro, abychom naší keramikou mohli dělat radost 
i Vám. Vyrábíme naše tradiční včelky, vážky, sovičky, ptáčky, slepičky, kytičky 
a spoustu dalších výrobků k celoročnímu zkrášlení zahrádek i domovů. 
Pítka a krmítka, která jsme vyprodali, budou také na velikonočním stánečku 
znovu v nabídce. Nejrůznější závěsné dekorace, zvony a zvonečky v mnoha 
rozmanitých tvarech a motivech nebudou chybět.

Vše si můžete zakoupit v našem obchůdku Bystřici pod Hostýnem, kde 
máme výrobky vystavené po celý rok. Po telefonické dohodě na čísle 731 
453 460, je možné jej navštívit a něco hezkého si odnést s sebou. Většinou 
máme užitkovou keramiku, jako hrníčky, medovníčky, misky, aroma lampy, 
konvičky aj., vyprodánu a nestihnu vyrobit potřebné množství, aby byly 
stále v nabídce, ale letos bych toho chtěla určitě docílit, abyste si mohli 
zakoupit i užitkovou keramiku bez objednání. 

A kde se potkáme? 
* Rožnov pod Radhoštěm – Velikonoce, zvonečkový a starodávný 

jarmark, 
* Kostelec nad Černými lesy – keramický trh
* Vánoce Olomouc 2022 

a na spoustě dalších akcí  

Věříme, že letos, již bez omezení, se budeme potkávat po celý rok. 

Milena Hošťálková

www.keramikamili.cz
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Kde by byla věda bez G. J. Mendela?
Dvousté výročí narození zakladatele genetiky obrací pozor-
nost celého světa na Vražné! Připojte se i vy!
Co o Gregoru Johannu Mendelovi víme? Většinou si jen 
matně vzpomeneme, že dělal nějaké pokusy s křížením 
hrachu… A přitom tohoto zakladatele moderní biologie 
a objevitele základních zákonů dědičnosti, který se před 200 
lety narodil v Poodří, konkrétně v Hynčicích, jež jsou dnes 
součástí obce Vražné v okrese Nový Jičín, zná doslova celý 
svět. Zatímco za hranicemi je tento geniální biolog stejně 
slavný jako Charles Darwin, možná i slavnější, my doma 
toho o něm mnoho nevíme. Je na čase to konečně napravit!
Mendel museum, se sídlem v rodném domě G. J. Mendela, 
můžete ve Vražném navštívit kdykoliv během otevírací 
doby. Kromě jiného se sem můžete s dětmi vypravit za 
skřítkem Kulihráškem a jeho pohádkou, protože právě 
tady je jedno ze zastavení Pohádkového Poodří. Vždyť tady 
přece jste v kouzelné a mnoha nádhernými místy oplývající 
turistické oblasti Poodří… Nebo sem můžete přijet na oslavy 
zmíněného jubilea, jež se uskuteční od 20. července, což je 
datum narození otce genetiky, do 23. července. Obec na tyto 
dny chystá pestrý program zaměřený zejména na rodiny 

s dětmi, v neděli 24. července se ve zdejším kostele sv. Petra 
a Pavla, v němž byl G. J. Mendel pokřtěn, uskuteční za tohoto 
velikána světové vědy mše.
Obec se na oslavy připravuje díky podpoře ze strany Morav-
skoslezského kraje a ve spolupráci s mnoha zainteresovanými 
subjekty, k nimž patří například Muzeum Novojičínska, 
brněnské Mendelovo muzeum, Národní zemědělské 
muzeum či brněnské univerzity Masarykova a Mendelova, 
a také Destinační management turistické oblasti Poodří – 
Moravské Kravařsko.
www.mendel-rodnydum.vrazne.cz 
www.pohadkovepoodri.cz 
www.poodri.com

Na jaře v našem regionu nekvetou jen sněhově bílé Sedl-
nické sněženky (přírodní památka), ale také mnoho dalších 
bylin, které ve zdejších lužních lesích tvoří doslova barevné 
koberce. A když se přiblížíme k vodě, uslyšíme nejrůznější 
písně lásky, které zpívají obyvatelé živočišné říše.

Letošní jaro bude opět pro regionální značku MORAVSKÉ 
KRAVAŘSKO regionální produkt® ve znamení certifikace 
nových výrobků, produktů, ubytovacích a stravovacích slu-
žeb a nově také zážitků, které si můžete v našem regionu 
vyzkoušet. O těch Vám napíšeme zase příště. Teď jsme si pro 
Vás připravili pár zajímavostí z našeho regionu.

Moravské Kravařsko
Nejbarevnějším ročním období v Poodří – Moravském Kravařsku je jaro!
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I malé spolky mohou makat na velkých projektech
Vstup do EU přinesl spolkům v ČR velké příležitosti finan-
cování projektů z evropských zdrojů, ale rovněž mnohdy 
úplně zbytečné překážky jejich čerpání. Některé spolky 
využily metodickou pomoc MAS pro start svých projektů 
– a odstartovaly dobře. 
Pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody ČSOP 
Studénka má za sebou čtyřicetiletou historii ochrany přírody 
v Poodří a tři generační výměny členstva. Současná generace 
se rozhodla využít příležitostí k záchraně přežívajícího 
přírodního dědictví a zároveň k obnově historicky osvěd-
čených krajinných struktur. To se neobešlo bez finančního 
a personálního plánování, ze kterého vzešla jednoduchá 
ale účinná strategie. Úsilí o zlepšení stavu přírody v Poodří 
vychází z principu místních partnerství, zapojení veřej-
nosti a kombinace zdrojů financování. První větší projekt 
Výsadba remízů v Poodří se rozběhl v partnerství s MAS 
Regionu Poodří. Další projekt, LIFE Osmoderma, tentokráte 
financovaný z programu LIFE, realizuje ČSOP Studénka 
jako partner spolku Arnika a Ostravské univerzity. Projekt 
spočívá v záchraně skomírající populace brouka páchníka 
hnědého, vlajkového druhu, jehož výskyt v Poodří je vázán 
na trouch v dutinách hlavatých vrb, dubů a hrušní. Nejde 
ale jen o záchranu těchto stromů, ale i o výsadbu tisíců 
stromů nových, které v budoucnu nahradí ty stávající, ale 
i propojí dosud izolované populace. K tomuto projektu se 
postupně přiřadily projekty výsadeb územního systému 
ekologické stability a extenzivních sadů starých odrůd, 

financované z OPŽP i soukromých zdrojů, kde se partnery 
staly obce s progresivně smýšlejícím vedením, které poskytly 
pozemky. Stále více se daří zapojovat veřejnost, a dokonce 
i soukromé vlastníky pozemků, obzvláště když jsou výsadby 
spojeny s interpretací místního dědictví (Volská stezka) nebo 
s praktickými ukázkami (údržba ovocných stromů). To, že se 
k obnově krajiny stále více hlásí místní lidé, je dobrá zpráva. 
Ke stabilní krajině s bohatstvím druhů není v Poodří třeba 
návrat divočiny, ale návrat dobrých hospodářů. K tomu se 
ČSOP Studénka svým úsilím snaží přispět. 
ČSOP Studénka 
www.csop-studenka.cz

Barokní perla z Fulneku
Povznášející baroko chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Barokní 
perla regionu a jediný barokní chrám s dochovanou gotickou křížovou 
chodbou v Moravskoslezském kraji, to je kostel Nejsvětější Trojice 
ve Fulneku, dominanta města i celého Poodří. Kostel z poloviny 
18. století je barokním uměleckým dílem s celistvou barokní výz-
dobou mimořádné umělecké úrovně, tedy místem, kde snoubení 
gotiky s barokem vytváří neopakovatelný genius loci, kde je gotický 
ambit propojen s barokním chrámem, takže návštěvník prochází 
uměleckými slohy a epochami z gotiky do baroka a zpět. Čerstvě 
a velice zdařile zrekonstruovaná sakrální stavba je opravdu úchvatná 
a rozhodně stojí za navštívení. Ostatně komentované prohlídky se 
zde zdarma konají celoročně, vždy od pátku do neděle v čase od 
10 do 15 hodin.
Projekt Otevřené chrámy finančně podpořil Moravskoslezský kraj.
www.farnostfulnek.cz
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Nejkrásnější dekorace na stůl je přece ta květinová!
O tom Vás přesvědčí paní Michaela Kamasová, 
která pěstuje na svých pozemcích v obci Hukovice, 
v chráněné krajinné oblasti Poodří, jak rostliny 
původní, tak šlechtěné. Široká škála rostlin (květin, 
trav, nebo různých bylinek), které pěstuje, je určena 
k řezu a k sušení, které dále využívá ve svých kvě-
tinových vazbách. Část rostlin je však zachována 
a využita jako osivo pro další sezónu. Pod jejíma 
rukama v průběhu sezony projdou výpěstky hned 

několikrát, a některé dokonce od semínka až po 
semínko.
Květiny pěstuje, váže a učí ostatní pracovat s nimi 
na svých kurzech, při kterých si účastnící vytvoří 
vlastní dekoraci do svého domova. 
Držitelka certifikátu MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regi-
onální produkt® Řezané květiny a bylinky z Poodří.
www.kvetinoveklenoty.cz

Vzhůru za skřítky a vílami do Pohádkového Poodří!
Máme pro vás skvělou zprávu! Pohádkové 
Poodří se ze zimního spánku nemusí pro-
bouzet, žije totiž celoročně a zve na návštěvu 
hned třinácti kouzelných zastavení! Děti se zde 
mohou seznámit se skřítky, vílami, veverkou 
i princeznou, sbírat maňásky pohádkových 
postaviček i razítka do cestovního pasu zva-
ného Vandrbuch (už za pět razítek dostanou 
divadélko!). A na své si přijdou i dospělí.  

Ve fulneckém infocentru na děti čeká prin-
cezna Terezka, v Bartošovicích na zámku 
víla Rusalka a v Sedlnicích v infocentru víla 
Sněženka. Kouzelné sklepení v Bílovci je plné 
skřítků Picmochů, ve Skotnici se zabydlel skřítek 
Plamínek a ve Vražném skřítek Kulihrášek. 
Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder je 
domovem skřítka Raráška (a také pana Krále, 
který tu návštěvníky provází) a mlýn ve Spálově 
obývá skřítek Větroplach. Ten se sice na zimu 
ukryl, ale určitě se můžete podívat, kde žije – 
klíč od mlýna vám dají na zdejším úřadu. No 
a v klimkovickém infocentru má svůj pelíšek 
veverka Augustinka. 
A když navštívíte třeba jen pět míst, jedno 
hezčí než druhé, máte pět maňásků, divadlo 
a spooooustu zážitků. To přece stojí za to! Ces-
tou domů se pak můžete zastavit na Jarošově 
statku ve Studénce a zdejším zvířátkům předat 
pozdravy i pohlazení od kamarádů skřítků!  

Protože zvlášť v poslední době se vše operativně 
mění, doporučujeme ověřit si aktuální platnost 
otevírací doby místa, které chcete navštívit.
Projekt Pohádkové Poodří je finančně pod-
pořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
a Euroregionu Silesia.
www.poodri.com 
www.facebook.com/pohadkovepoodri

Králík pro labužníky
* 1 naporcovaný králík  
* 1 lžíce hladké mouky
* větší hrst hrozinek
* sladká paprika
* 0,4 l domácího vývaru
* 4 dcl červeného vína
* 100 g slaniny
* 8 kuliček pepře 
* hrst natě libečku
* 1/8 másla
* bobkový list
* lžička tymiánu
* 1 cibule

Porce králíka osolte a po jedné straně potřete 
sladkou paprikou. V kastrolu rozpusťte 
100 g slaniny, vložte porce králíka a po obou 

stranách prudce osmahněte. Porce králíka 
přeložte do pekáče. Ke slanině v kastrolu při-
dejte 1/8 másla a krátce osmahněte s najemno 
nakrájenou cibulí. Zaprašte 1 lžící hladké 
mouky, nechte zpěnit, zalijte troškou vařící 
vody a přelijte přes porce králíka. Do kastrolu 
vlijte 0,4 l domácího vývaru, přidejte 8 kuliček 
pepře, bobkový list, lžičku tymiánu, větší hrst 
hrozinek, 2 dcl červeného vína (2 dcl červeného 
vína má kuchař/ka nalito ve své sklenici pro 
dobrou náladu) hrst natě libečku. Nechte pře-
jít varem a nalijte na maso. Přikryjte a pečte 
zhruba 75 minut nejprve na 220 °C, po hodině 
stáhněte na 180° C. Není potřeba obracet. 
Jako přílohu doporučujeme brambory na 
všechny způsoby.
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Farma Jiří Michalisko
Nadšený farmář z Jakartovic, Jiří Michalisko, velký fanda agrolesnictví, krajinotvorby, včelaření 
a k přírodě šetrnému hospodaření, obhospodařuje 42 hektarů půdy, z nichž polovina je zatravněná. 
Na menších výměrách orné půdy pěstuje pšenici, mák, kmín, červenou řepu, brambory, kukuřici, 
čirok, vojtěšku, jetel, hrách a česnek.

Pro koncového spotřebitele umožňuje prodej 
z farmy / ze dvora. V podzimních měsících se tedy 
dveře nebo spíš vrata na jeho farmě netrhnou. 
Zákazníci vyrážejí pro brambory, červenou řepu, 
česnek nebo kmín či mák. Pro větší odběratele 
– firmy a bezobalový obchod – zajišťuje závoz. 

Kromě rostlinné výroby se zabývá také živočišnou 
výrobou, chovem ovcí, koz, skotu a faremním 
chovem daňků a muflonů. 

Facebook farma Michalisko

Koláčky od Kačky
Kateřina Hrubá se věnuje pečení už od malička. V pekařině má velké zkušenosti – od běž-
ného pečiva až po nejrůznější speciality. Naprosto však propadla koláčům a medovníkům, 
které si už léta pochvaluje nejen její rodina, ale i širší okolí. Rozhodla se proto nabídnout 
to nejlepší, co umí.  Svatební i tlačené koláčky, do kterých se zamilujete, poctivé frgály 
a medovníky té nejvyšší kvality.

Své pekařské a cukrářské výrobky vyrábí podle tradičních receptur. Zakládá si na kvalitě 
surovin a jejich čerstvosti, proto odebírá co nejvíce produktů od regionálních výrobců 
a farmářů. Nepoužívá umělá dochucovadla ani žádné zlepšující přípravky. Každý výrobek 
projde jejíma rukama od nákupu surovin až po předání zákazníkovi. 

Výroba v její pekárně je bezezbytková, zaměřená především na přímý prodej zákazníkům, 
dodává ale i prodejcům regionálních výrobků na Opavsku.

Všechny své výrobky dovedla Kateřina k dokonalosti také v bezlepkové verzi, zkrátka 
nepřijdou ani ti, kteří je vyžadují v bezlaktózové variantě. Nejen že vypadají totožně, 
jsou ale i stejně chutné. Lidé s bezlepkovou nebo bezlaktózovou dietou jsou nadšení, že 
si konečně i oni můžou pochutnat!

www.kolackyodkacky.cz

Co je u nás nového? Máme tři nové držitele certifikátů
Poetické a lahodné Koláčky od Kačky alias paní Kateřiny Hrubé a zemědělské plodiny z Farmy Jiřího Michaliska jsou novými 
držiteli certifikátu. A náš věrný člen VITAMINÁTOR s.r.o. rozšířil svou sbírku o třetí certifikát, tentokrát pro svou Sadařovu 
naučnou stezku. Ale pojďme na to pěkně postupně. 

Opavské Slezsko
Lákavé, voňavé, plné příslibů, slunečné i tajemné… takové může být jaro v Opavském 

Slezsku. Začíná sezóna zemědělcům i zahradníkům, na farmách se rodí mláďata, řemeslníci 

se chystají na jarmarky, všichni jsou plní energie a životní síly. A před námi jsou také 

krásné jarní svátky – Velikonoce. Užijte si tento krásný čas.  
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A proč pouze v turistické sezóně? Protože o štoly 
a doly se lidé dělí s mnoha různými druhy netopýrů 
a vrápenců, kteří v nich právě v zimních měsících 
odpočívají, sbírají sílu na jaro, až ze štol opět vyletí 
a vyvedou mláďata. My lidé se snažíme je nerušit, 
pouze odborníci provádějí sčítání letounů. A abyste 
se se zimními obyvateli štol mohli vidět i vy, můžete 
si je prohlédnout na fotografiích, které pořídila Alena 
Zemanová z Krajiny břidlice. Třeba se s nimi v létě, 
někdy v podvečer, potkáte na břidlicových stezkách. 

Naučná stezka Dědictví břidlice provází historií těžby břidlice, přírod-
ními poměry na haldách a v opuštěných štolách na Vítkovsku. Začíná 
a končí v Mokřinkách u objektu rekreačního střediska Bílá Holubice, 
kde se také nachází expozice věnovaná těžbě břidlice Imaginárium 
břidlice. Celková délka naučné stezky je přibližně 6 km. Na stezce 
můžete po domluvě s průvodci navštívit také Raabovu štolu. 
www.os-zaluzne.webnode.cz

A třetí krásné místo Krajiny břidlice, které můžete v turistické 
sezóně navštívit je Flascharův důl u Oder. I k němu vede naučná 
stezka K Flascharovu dolu dlouhá přibližně 3,5 km. 
www.flascharuvdul.cz

Na Naučnou Břidlicovou stezku se můžete vypravit třeba po 
návštěvě Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou. 55 kilometrů 
dlouhá stezka je rozdělena na pět vzájemně propojených tras 
a okruhů označených jako trasy A až E. Trasy spojují další naučné 
stezky a turistické cíle v Krajině břidlice, vedou po místech bývalé 
i stávající těžby břidlice. 
www.svcbudisov.cz/muzeum-bridlice

Virtuální výlet za tajemstvími Krajiny břidlice 
Už jste slyšeli o Krajině břidlice? Pokud ne, tak si její název zapama-
tujte, určitě o ní ještě uslyšíte. Je to oblast Nízkého Jeseníku, kde se 
v 19. a 20. století dobývala pokrývačská břidlice. Jejími přirozenými 
centry jsou Budišov nad Budišovkou, Vítkov a Odry. Tuto jedinečnou 
pohornickou krajinu protkanou štolami, haldami stříbřitě šedivé 
břidlice, starými a zaniklými důlními díly nejlépe poznáte, když 
navštívíte některou z naučných stezek, které jí procházejí.

Sadařova naučná stezka
Firmu VITAMINÁTOR ze Sosnové už znáte jako výrobce ovocných 
moštů a přesnídávek. Co jste ale možná nevěděli, je, že firma 
také obhospodařuje vlastní sady, kde pěstují zejména jabloně, 
ale na části půdy mají vysazené také keře černého i červeného 
rybízu, maliny, rakytník, pěstují pohanku, špaldu a další zajímavé 
plodiny. V sadech najdete včelíny, rybníky a božský klid. 

Bylo jen otázkou času, kdy VITAMINÁTOR využije tohoto prostoru 
také ke vzdělávání a zábavě. Tak vznikla Sadařova naučná stezka. 
Stezka, kterou můžete s průvodkyní projít i vy. Čeká vás výklad, 
plnění úkolů podle věkových kategorií, odpovědi na vaše otázky, 
řada informačních tabulí, interaktivní prvky pro děti včetně 
lanového centra, další herní a fitness prvky, ochutnávka výpěstků, 
ochutnávka produktů, relaxace v krásné pestré krajině i sportovní 
vyžití. Celá stezka je vytvořena s cílem názorně a zábavně ukázat 
šetrné hospodaření na zemědělské půdě tvořené ovocnými sady, 
ornou půdou, lesy a rybníky.

Sadařovu naučnou stezku můžete navštívit pouze po předchozí 
domluvě na tel. č. 737 664 930. 
www.vitaminator.cz

netopýr ušatý netopýr černý vrápenec malý
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Křehká krása broušených kraslic
Jistě víte, že kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté 
prázdné vejce, zdobené různými vynalézavými způsoby. 
Symbolizuje plodnost, zrození a život. Ženy a dívky odmě-
ňovaly kraslicí koledníky za tzv. pomlazení neboli vyšlehání 
pomlázkou. Dnes čím dál častěji slouží kraslice jako dekorace. 
A že jsou opravdu nádherné. 
Na začátku příběhu byla vášeň pro chov drůbeže. Paní Božena 
Gubancová si s manželem pořídila na dvorek hejno českých 
a německých hus. Ovšem husy německé mají dost velkou 
snůšku vajec. S tím vášnivá chovatelka úplně nepočítala, 
takže následovala logická otázka: „Co s tolika vejci budeme 
dělat?“ Kreativní chovatelka však rychle našla to nejlepší 
řešení: „Jsem tvořivý a neposedný člověk, tak jsem si našla na 
internetu pár fotek a zkusila jsem broušení kraslic. Povedlo 
se, pár mých výtvorů jsem věnovala známým, těm se má 
práce moc líbila a bylo to.“ 
Od té doby, zejména vždy před Velikonocemi, tráví paní 
Božena čas s křehkými skořápkami. Prořezávání a vrtání 
vaječné skořápky je technika poměrně moderní, ale patří 
k těm nejkomplikovanějším. Trvá i několik hodin, jak potvr-
zuje Božena Gubancová: „Než vybrousím jednu kraslici, 
trvá to kolem 2–2,5 hodin. Ale brousila jsem i kraslici 20 

hodin, než dostala ten správný vzhled. Byl to tehdy dost 
náročný a precizní motiv. Samozřejmě si musím dělat 
přestávky. To by záda nevydržela.“ Tato jemná a precizní 
práce s sebou nese určitá rizika. Skořápka může kdykoliv 
prasknout a několikahodinová práce přijde vniveč. „Ano, i to 
se někdy stane,“ vypráví Božena Gubancová a dodává, „ale 
to člověku nesmí vzít chuť pokračovat.“ Její hlavní činnost 
spočívá v jiném oboru a vejce brousí ve volných chvílích: 
„Průměrně vybrousím tak 2–3 vejce týdně. Je to pro mě 
relax a dobrý pocit z tvoření. Ovšem když mám více času, 
tak jsem schopná brousit i 2–3 vejce denně.“
Vybroušená vejce dotváří Božena Gubancová reliéfní vosko-
vou malbou a dekupáží. Za normálních okolností je můžete 
koupit na velikonočních jarmarcích po celé republice, kde 
na místě předvádí i broušení. V současné době si vybrané 
kraslice můžete prohlédnout na jejím facebookovém profilu 
nebo na stránkách Opavského Slezska. 
www.naturalsoap-bg.cz 
Facebook: U mistra Mydláře BG
A pokud máte trpělivost, pevné nervy a odvahu, tak si můžete 
výrobu takové krásné velikonoční kraslice rovnou také vyzkoušet.

Broušení vyžaduje maximální  
soustředění  a trpělivost.

Tužkou navržené motivy k vybroušení. Když je vybroušeno, může se začít zdobit.

Hotové kraslice jsou připraveny udělat někomu jarní radost. Květinové motivy jsou velmi oblíbené. Na hotových kraslicích se objevuje řada  
přírodních motivů, třeba motýli.
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Pekárna na Plechu
Pečeme	s	láskou	k pečivu
Netradiční pekárna, v níž se pečou tradiční i neobvyklé dobroty. Voní čokoládou, 
zázvorem i skořicí, ale pekaři jsou sví. Pracují každý den velmi pilně a jsou šťastní, 
že mohou být zaměstnáni. Pekárna Na Plechu je projektem sociálního podnikání. 
Lidé zde pracují v režimu chráněného trhu práce – o něco pomaleji, ale o to s větší 
chutí do práce. Proto jsou i naše dorty, koláče, záviny, sušenky a jiné dobroty pečlivě 
připravené, vynikající a plné lásky.

Jsme sociálním podnikem, který vznikl pod organizací PFERDA z. ú. (www.pferda.cz), 
která pomáhá na Rychnovsku a Náchodsku dospělým lidem s mentálním postižením 
a duševním onemocněním žít vlastním životem. Organizace provozuje 7 středisek, 
z nich 5 je sociální službou a 2 sociálním podnikem. Pekárna Na Plechu je jedním 
z nich a zaměstnává 7 osob s postižením v režimu chráněného trhu práce.

Naší filozofií je, že i lidé s postižením potřebují adekvátní pracovní uplatnění, 
aby byli ve svém životě spokojeni. Pekárna Na Plechu jim toto umožňuje. Pekaři 
s postižením se podílejí na všech činnostech pekárny a postupně zdokonalují 
svoje dovednosti.

Našim firemním zákazníkům nabízíme i možnost náhradního plnění, stačí se 
domluvit s vedoucí pekárny. Nabízíme možnost občerstvení ve formě cateringu, 
s obsluhou i bez, možnost dodání občerstvení na svatby, oslavy apod. Vytvoříme 
vám dort na míru s ozdobou dle vašich představ. Naše výrobky si můžete vyzvednout 
buď osobně v Pekárně Na Plechu v Kvasinách, nebo v Tréninkových kavárnách 
Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, nebo v Náchodě.

Orlické hory
Nesmazatelné stopy mnoha zajímavých řemesel a stále živých tradic najdete v Orlických 

horách. Kdo by neznal, alespoň z filmového zpracování nebo z děl mnoha literárních 

a uměleckých osobností tohoto kraje, um zdejších řemeslníků, dokonalé výrobky místních 

sklářů, světově obdivovanou Vambereckou krajku nebo tradiční pokrmy sepsané v dnes již 

legendární kuchařce M. D. Rettigové.
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Šperky z ručně paličkované krajky
Jiřina Rejentová je profesionální krajkářka a zabývá se návrhy a výro-
bou svatebních a společenských šperků z ručně paličkované krajky. Její 
šperky jsou originální vlastním návrhem a výrobou na míru i podle přání 
zákazníka. Šperky prezentuje také na výstavách, módních přehlídkách 
a mezinárodních soutěžích, jako např. v Japonsku a Itálii. Výroba šperků 
z ručně paličkované krajky je velmi náročná na čas i zpracování. Při výrobě 
dbá na originalitu, kvalitu a preciznost zpracování. Používá výhradně 
své vlastní návrhy a akceptuje a splňuje přání zákazníka. Šperky vyrábí 
z různých druhů přízí, lněných, bavlněných, viskózových, metalických, 
pokovených, většinou s přídavkem jemného drátku. Pro výsledný efekt 
doplňuje šperky kamínky, perlami a skleněnými korálky, vše musí být 
ale vkusné a dobře sladěné.
www.sperky-krajka.cz

Krajka z regionu 
Paličkovaná krajka – Jana Štefková, Vamberk
Paličkování je stará, po staletí ceněná textilní technika, která měla a má 
široké využití. Jana Štefková krajku navrhuje a vyrábí již několik desítek 
let. Z jejích prací lze obdivovat především originální paličkované šperky. 
Moderní krajka, charakterizovaná novým pojetím, detailní promyšleností, 
nápaditostí, vzhledem, vzory i originálními materiály, patří mezi špičkové 
práce v tomto oboru na světě. Představila se na mnoha domácích výstavách, 
také v Tokiu a v několika evropských státech, například účastí na Světové 
výstavě v Hannoveru. V posledních letech získala několik významných cen. 
www.lacedesign.cz

Kuchařka Orlických hor – Ing. Jana Galbičková
Makovec z Rokytnice v Orlických horách
V žádné horské či podhorské domácnosti nesměl 
chybět mák. Pečivo z máku bylo velice oblíbené, 
bylo vláčné, a pokud je nikdo nesnědl, i dlouho 
vydrželo.
* 300 g polohrubé mouky
* 150 g cukru
* 150 g mletého máku
* 1 prášek do pečiva
* 1 vejce
* 500 ml mléka

Utřete vejce s cukrem, přilijte mléko a za stálého 
míchání přidávejte mouku, mletý mák a prášek 
do pečiva. Těsto vylejte na vymaštěný a hrubou 
moukou vysypaný pekáč a zvolna pečte.

Značka ORLICKÉ HORY originální produkt má 
certifikovaný český mák, který produkuje firma 
LABRIS, s.r.o.

www.labris.cz

Český Hobitín
Český Hobitín v Šedivinách u Deštného v Orlických horách vás rozhodně 
vtáhne do světa Hobitů a příběhů J. R. R. Tolkiena. Czech Hobbition, jak ho sám 
autor Svatoslav Hofman nazývá, vznikal postupně během víkendů přibližně 
šest let. Dnes už tu stojí tři nory, hospůdka Zelený drak a obydlí U Sudu. 
Protože Hobiti prý měli rádi všechno, co rostlo, patří k typickým kulatým 
stavbám ze dřeva i bizarní plůtky a zahrádky s květinami a bylinkami.

Český Hobitín se nachází na soukromém pozemku. Vstupné je dobrovolné. 
Během jara a léta ho můžete navštívit Po–Pá mezi 14:00 a 18:00, o víkendech 
je zavřený.
Facebook: Czech Hobbiton

38 www.regionalni-znacky.cz

https://www.facebook.com/CzechHobbiton/


	 Podkrkonoší

Z MAS Podchlumí, z.s. děkujeme za rozhovor i rodinné fotografie a přejeme 
dobrou snůšku, stále spokojené zákazníky a minimum žihadel.

Včelaření má v naší rodině dlouhou his-
torii. Dědeček byl včelař téměř celý život. 
Jako děti jsme k nim jezdili na prázdniny 
a pomáhali s vytáčením, spíše s ochutná-
váním, medu.

Mého otce v době, když se seznámil s mat-
kou, včelaření také zaujalo. Časem si vyrobil 
úly, postavil malý včelín a následně se vče-
lám a chovu matek věnoval celý svůj život. 
I v mém případě se po letech podobná 
historie opakovala. Manžel také přišel 

s myšlenkou chovat včely, ale již na úrovni 
profesionálního včelaře. V počátcích naší 
práce se včelami nám otec velice pomáhal 
a předával zkušenosti, které za uplynulá 
léta nasbíral.

V současné době naše farma obhospoda-
řuje 320 včelstev na 9 stanovištích.

Od včel získáváme v první řadě kvalitní 
medy, dále vosk a propolis. V době inten-
zivního rozvoje včelstev si vychovávám 
oddělky pro naše kolegy včelaře. A to jak 
pro začínající, tak i pro stávající.

O včely se staráme s manželem. Pří vytáčení 
medu nám pomáhají naše čtyři děti. Z medu 
dále vyrábíme Podzvičinskou medovinu, 
také oceněnou značkou PODKRKONOŠÍ 
regionální produkt®. S medovinou klasik 
jsme se zúčastnili soutěže MEDOVINA 
roku a v roce 2020 jsme vyhráli první místo 
mezi profesionálními výrobci. Naše medy 
celkem pravidelně získávají zlaté medaile 
v soutěži ČESKÝ MED, kterou pro své členy 
organizuje Český svaz včelařů.

Práce včelaře je takový stále se opakující 
kolotoč. V zimním období se vyváří rámky, 
které v minulé sezoně již dosloužily. Dále 
se opravují a chystají na nový včelařský rok. 
Vyrábíme nové úly pro další včelky. Nesmím 
zapomenout také na pravidelné léčení 
včel (varroáza neboli kleštík včelí – napadá 
včelí plod). V letošním roce chceme počet 
včelstev opět navýšit a máme v plánu další 
modernizaci celého provozu. 

www.vceli-farma.com

Včelí farma v Podkrkonoší
Včelaření je krásný, ale náročný obor. Paní Soprová společně s manželem založila Včelí 
farmu nedaleko Dvora Králové (Zábřezí) v roce 2009. Od té doby je pro ně včelaření 
koníčkem i prací na plný úvazek. Dávno je pryč přesvědčení, že se včelám, které v dětství 
vnímala především jako nepříjemný bodavý hmyz, bude v životě vyhýbat. Životní 
i pracovní situace, dílem také rodinná tradice, daly vzniknout farmě, která je pro své 
sladké produkty vyhledávaná nejen v rámci regionu. Dobrou zkušeností bylo pro paní 
Soprovou získání značky PODKRKONOŠÍ, které jí otevřelo cestu do povědomí zákazníků. 

Již po několikáté obdržela pro své medy zlatou medaili v soutěži ČESKÝ MED – naposledy 
za rok 2021 (zveřejněno v měsíčníku Včelařství 11/2021). A tak je na místě vyzpovídat paní 
Soprovou a zjistit, jak to se včelařením vlastně má (rozhovor vznikl na konci ledna 2022).

Podkrkonoší
Jaro u nás, to je voňavý vzduch, teplý vítr, švitoření ptáků, čas mláďat, probu-

zená příroda, naděje, radost. Přijeďte se do jarního Podkrkonoší sami přesvědčit.

Dědečkův včelín

Otcův včelín
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Rozkvetlá jarní dekorace
Již brzy na jaře nabízejí obchodníci a zahradnictví velké množství jarních cibulovin, které 
se výborně hodí pro venkovní i vnitřní dekorace. Jejich příprava je jednoduchá, stačí pěkný 
košík, do kterého naaranžujete květináčky s nakvetlými rostlinkami, doplníte dle potřeby 
a nálady jarními doplňky (velikonoční vajíčka, peříčka, mašličky veselých barev, kamínky, 
tematické zápichy atd.). 

A tak, pokud za okny ještě zima nad jarem vyhrává, květinová dekorace svou barevností 
a vůní jarní atmosféru určitě do vašich domácností přinese.

Zelný salát
Nejen na jaře je třeba dbát na dostatečný příjem 
vitamínů a minerálů pro povzbuzení imunity 
a vylepšení obranyschopnosti organizmu. Než 
příroda přinese letní úrodu, budou muset stačit 
pro přípravu chutného zelného salátu zásoby 
z loňského roku. Připravte si s námi rychlý salát 
z kysaného zelí s jablky, mrkví a cibulí
* 250 g kysaného zelí (výborné je Dobrovodské)
* 4 jablka
* 2 větší mrkve
* 1 cibule
* sůl, cukr, ocet

Zelí nakrájejte na malé kousky, nálev z něho 
nevylévejte a dejte do misky. Přidejte olou-
paná a nahrubo nastrouhaná jablka, peč-
livě očištěnou a jemně nakrájenou mrkev 
i oloupanou a nadrobno nakrájenou cibuli. 

Vše promíchejte a teprve potom dle chuti 
a potřeby doplňte octem, solí a případně 
cukrem.

A nyní nezbývá než popřát dobrou chuť!
(S využitím Kuchařky české a moravské vesnice, 
MAS Podchlumí os. 2011)

Zavítejte na Peckovsko
Peckovsko, turisticky zajímavá a vyhledávaná destinace, leží 
v romanticky zvlněné pahorkatině krajiny Podkrkonoší. Je roz-
ložené okolo významné historické památky hradu Pecka, který 
se pne nad stejnojmenným městečkem.

Hrad Pecka byl založen koncem 13. století na skalnatém zakončení 
táhlého hřbetu a jeho původní určení bylo chránit zemské hranice 
a doly na zlato ve Stupné. Do současnosti se zachoval z části zřícený. 

Pro návštěvníky jsou zřízeny dva 
zajímavé prohlídkové okruhy ve 
zrekonstruovaném Harantov-
ském paláci. Historický okruh 
zahrnuje pracovnu nejznáměj-
šího majitele Pecky Kryštofa 
Haranta z Polžic a Bezdružic, dále 
rytířský sál a expozici věnovanou 
historii hradu a městečka Pecky. 
V druhém okruhu se nachází sty-
lová černá kuchyně a sklepení 
s expozicí středověkého stravo-
vání a hygieny (součástí sklepení 
je i mučírna), nejstarší palác 
a hlavní věž viditelná z nádvoří 
hradu.

V průběhu sezóny (duben–říjen) 
se na hradě koná řada různých kul-
turních akcí a vystoupení skupin 
historického šermu.

Městys Pecka si dodnes uchoval 
ráz malebného poklidného podkr-
konošského městečka nazývaného 
Perlou Podkrkonoší. Dokladem 
jeho bohaté historie je řada 
dochovaných kulturních pamá-
tek. Nepřehlédnutelný kostel sv. 
Bartoloměje zasvěcený patronu 
městečka, je písemně připomínán 
již od roku 1384.

Jak v samotném městečku, tak 
v okolních vesnicích se zachovala 
řada roubených chalup, reprezen-
tující lidové stavitelství v regionu. 

Možnosti plnohodnotné rekreace, 
sportovního i kulturního vyžití nabízí areál Koupaliště & kempu 
Pecka s celoročním provozem včetně ubytování. 

K dispozici je mimo jiné přírodní koupaliště s čištěnou vodou. 

www.mestys-pecka.cz/turista-1/turisticke-zajimavosti
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	 Polabí

Za bledulemi do Píst
Nezapomenutelný zážitek nabízí lužní les nedaleko 
obce Písty vzdálené několik kilometrů od města 
Sadská. Na začátku jara zde rozkvétá ohrožená 
rostlina bledule jarní. Bílé koberce se táhnou lesem 
v délce cca 2 km.

Víte, co je provoda?
„Hody, hody do provody, dejte vejce malovaný…“ Asi nejznámější velikonoční 
koleda, kterou se od nepaměti učí všechny malé děti už ve školce. Dokážete 
však vysvětlit, co je to ona „provoda“? Na první pohled by se mohlo zdát, 
že je to jen bezobsažné doplnění oblíbeného rýmu. Původní význam 
slova „provoda“ je však Provodní neděle, tj. první neděle po Velikonocích. 
Tyto svátky jara se totiž až do roku 1094 slavily po dobu osmi dní, tedy od 
Božího hodu až do zmiňované Provodní neděle – provody. 

Vinařství na Mělnicku
V bezprostřední blízkosti oblíbené Polabské 
cyklostezky leží historické vinařství Bettina 
Lobkowicz. Vinařství navazuje na staletou 
tradici na Mělníku a je s 45 ha vinic největ-
ším producentem ve městě. Polabí patří 

k nejsevernějším vinařským regionům 
Evropy. Typické jsou menší vinice situované 
na jižních a západních svazích řeky Labe 
s teplým mikroklimatem a nadmořskou výš-
kou do 200 m. Vinařství nabízí vína v něko-
lika edicích (ČESKÁ EDICE, LOBKOWICZKÁ 
EDICE, TOP EDICE, EDICE SPECIÁL BETTINA 
L). Bílá vína jsou svěží, reduktivní, lehčí 
s čistou aromatikou ovoce a květů. Vyvá-
žená acidita povzbuzuje chuť k jídlu, malé 
zbytky přírodního cukru ve vínech příjemně 
zakulacují chuťový vjem. Červená vína mají 
odrůdový charakter, dostatečnou barevnost 
a nízkou hladinu kyselin. Nejkvalitnější 
červená vína zrají mnoho měsíců v sudech 
barrique, aby vynikl jejich charakter a mohla 
se optimálně zformovat. Součástí vinař-
ství je krásná udržovaná zahrada, která je 
návštěvníkům k dispozici.

www.lobkowicz-vinarstvi.cz

Polabí
Také už se nemůžete dočkat, až blátivou zimu vystřídá zelené voňavé jaro? 

My v Polabí rozhodně ano! Procházky, výlety, cyklo toulky… K tomu všemu je 

místní krajina jako stvořená a vy si ji můžete vychutnat všemi smysly.

41www.regionalni-znacky.cz



	 Poohří

Schillerova rozhledna
Schillerova rozhledna stojící v nadmořské výšce 
383 m byla postavena v letech 1905–1906 na 
místě, kde dříve stával hrad Kozihrady. V roce 
1905 se slavilo sté výročí velkého německého 
básníka Friedricha Schillera, jehož památník 
měl být umístěn v přízemí rozhledny. Po něm 
také dostala stavba své jméno (původní název: 
Schillewarte). Iniciátorem výstavby se stal místní 
okrašlovací spolek, kterému pomohl spolek kryr-
ských rodáků žijících ve Vídni. Návrh rozhledny 
vypracoval úspěšný vídeňský architekt a stavitel 
Alois Kaiser. Podle dobových pramenů se na 
stavbu spotřebovalo 95 000 cihel, 60 fůr písku 
a 15 fůr žulového kamene. To vše prý na kostelní 
vrch dopravilo 298 koňských potahů. Otevírací 
slavnost se konala 17. června 1906 a zúčastnilo 
se jí několik tisíc návštěvníků ze širokého okolí.

Rozhledna měla původně tři vyhlídkové plošiny. 
První z nich, dřevěná, obepínala stavbu ve výšce 
10 metrů. Ta však musela být stržena. Druhá 
vyhlídková plošina je ve výšce 22 metrů, třetí plo-
šina je pak ve výšce 27 metrů. Rozhledna má i dvě 

místnosti, z nichž jedna je pod druhým ochozem 
a druhá u vstupu do rozhledny. První zmiňovaná 
místnost je uzamčena a pronajata (stejně jako 
plochy nad ochozy) telekomunikačním firmám. 
Z pronájmu těchto prostor Městský úřad Kryry 
financuje údržbu a rekonstrukce rozhledny.

V květnu 2006 v době svého 100. výročí získala 
rozhledna svoji původní podobu z roku 1906. 
Město Kryry provedlo nákladem 2 milionů korun 
celkovou rekonstrukci dle původního Kaiserova 
projektu a byla také obnovena první vyhlídková 
plošina ve výšce 10 metrů.  

Rozhledna je v současné době přístupná veřej-
nosti o sobotách a nedělích a státních svátcích 
v jarních, letních a podzimních měsících. Když 
vystoupáte 5 kamenných a 122 dřevěných schodů, 
otevře se vám nádherný pohled na Doupovské 
hory, Krušné hory a České středohoří.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
KVĚTEN–ŘÍJEN: sobota a neděle 12–16, 
všechny státem uznávané svátky 12–16

První akcí pro veřejnost bude zahájení turistické sezóny výletem 
z Perštejna na hrad Šumburk u Klášterce nad Ohří v polovině dubna. 
Na stejném místě, tedy v Perštejně, odstartuje první květnový den 
3. ročník úspěšného turisticko-běžeckého seriálu Ohřecká Osmička. 
Tradiční Den Ohře, který je jednou z příležitostí setkat se s výrobky, které 
nesou certifikát Poohří regionální produkt®, se letos uskuteční v Žatci.

V letošním roce se chceme více zaměřit na propagaci vizuální krásy Dolního 
Poohří. Obnovíme fotografickou soutěž pro veřejnost Poohří vaším objekti-
vem, natáčíme sérii pozvánek na jednodenní výlety Toulky Dolním Poohřím, 
prostřednictví YouTube kanálu a podcastů nabídneme každé dva týdny rozhovor 
o turistických atrakcích a památkách Dolního Poohří. 

Poohří
Náš region nabízí místním i turistům spoustu možností. Ať už jde o zážitky, 

cesty, toulky, služby – nebudete zklamaní. Kromě velké koncentrace hradů, 

zámků a historických královských měst se můžeme pochlubit moderní architek-

turou, vínem, pivem, řekou i přírodními krásami.

Ohřecká osmička 2021 - před startem 5. etapy v Panenském Týnci
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Botanické zahradnictví Zvotoky
Jaro je dobou setí a sázení, v Botanickém zahradnictví Zvotoky 
nabízí pěstitelům především alpinky.
S pěstováním alpinek začali v roce 1996 v rozsahu několika 
málo druhů v intravilánu obce Zvotoky, malebné to vesničky 
v krásném kraji 16 km jihozápadně od Strakonic. 
Zahradnictví se rozkládá na ploše tří bývalých zemědělských 
usedlostí. Postupem let se podařilo areál uvést do dnešní 
podoby. Zákazníci si mohou vybrat z bohaté nabídky na 
stolech přímo u vjezdu do zahradnictví. Na přání je možná 
prohlídka zahradnictví, kde lze výpěstky vidět v jejich při-
rozeném prostředí na matečných záhonech nebo přímo na 
skalkách. Výhodou rostlin je pěstování pod širým nebem, bez 
rychlení ve sklenících, čímž je dána jejich otužilost. 
www.zahradnictvi-zvotoky.cz

Vítání jara v Hoslovicích
9. 4. 2022 v 10 hodin přivítáme jaro v Hoslovicích
Připravili jsme pro vás řemeslné ukázky spojené se životem na mlýně a vesnici. 
Tentokráte se zaměříme na velikonoční tradice a zvyky.
Zahajovací akce ve vodním mlýně návštěvníkům připomene tradiční zvyky, které 
byly na vesnici neodmyslitelně spjaty s jarem a Velikonocemi. Součástí bude 
řemeslný jarmark v prostranství před mlýnem a výtvarné dílničky pro nejmenší. 
Ve světnici bude možnost ochutnat tradiční velikonoční pečivo. O historii mlýna 
se blíže dozvíte při komentovaných prohlídkách v každou celou hodinu. Chybět 
nebude ani pouštění mlýnského kola.
Akce se koná za každého počasí. Vstupné: 50/25 Kč
Den otevřených dveří
18. 5. 2022 od 9 hodin
V rámci Mezinárodního dne muzeí jsme si pro vás připravili volný vstup do všech 
našich objektů doplněný o komentované prohlídky. Navštívit můžete Vodní mlýn 
v Hoslovicích i nové expozice na strakonickém hradě.
www.muzeum-st.cz/mlyn-hoslovice

Prácheňsko
V zátočině cesty svítí boží muka jako bílá panna. Na hrázích rybníků šumí 

věkovité duby. Řeka Otava rozdává lukám svou svěžest. Země selských tradic – 

Prácheňsko. Krajina rovin i kopců, lesů i polí, rybníků i skal, pestrá jako osudy 

zdejších obyvatel. Svět na malé dlani podané k přivítání.
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Březová košťata
Co jen máme v dnešní době možností zakou-
pit si rozličné úklidové prostředky, vysavače, 
mopy a mopíky i celou řadu dalších. Vše však 
má jednoho předka a tím je koště či metla. 
Metly a košťátka používají lidé snad od doby, 
kdy si začali stavět stabilnější obydlí.

Paní Matoušková vyrábí tradiční březová 
košťata. Zákazníci mají možnost zakoupit 
metličky a košťata různých velikostí s dře-
věnou či proutěnou násadou. Tato košťata 
mohou plnit jak užitnou, tak dekorativní 
funkci. Také jako výchovný prostředek jsou 
březové metly doporučovány zejména našimi 
babičkami. Proutí se řeže na podzim a v zimě 
po opadu listí a částečném zatažení mízy. 
Váže se do otýpek a veze z lesa na dvorek, 
kde je proutí dále zpracováno až do konečné 
podoby koštěte.

Prvomájové tradice
Omlazující políbení
Na prvního května musí každá dívka dostat 
políbení pod rozkvetlou třešní, aby neuschla 
a zůstala stále krásná.
Stavění máje
Máje nebo také májky, jsou silné, rovné 
a vysoké stromy, které muži staví na náv-
sích i náměstích. Užívané jsou často smrky, 
borovice, jedle i břízy. Někde se druhy 
stromů kombinují – kmen je z jednoho 
stromu a vršek z jiného. Důležité je, aby 
byla májka zelená (symbol vitality). Kmen 
je vždy hladký, rovný a vršek je zdoben 
barevnými stuhami (důležitá je červená 
barva jako symbol krve a života). V minulosti 
bylo zdobení májek ryze ženskou záležitostí. 
Májka na vsi stojí někdy i po celé léto, někdy 
do druhého dne, kdy je slavnostně pokácena. 
V minulosti se májka hlídala, aby ji někdo 
neukradl. Mládenci se totiž vždy snažili 
ukrást májku ze sousední vsi, nebo alespoň 
ozdobu z ní. Pokud se mládencům podařilo 
ukrást celou májku, postavili ji vítězně do 
své vesnice s nadepsanou cedulkou, ze které 
vesnice pochází.

Pohádkový hrad u Bavorova v jižních Čechách
Na hoře Malošíně vzdálené asi necelých 5 km od městečka Bavorova, se 
vypínají rozsáhlé zbytky gotického hradu.

Hrad Helfenburk patří svou rozlohou 1,27 ha mezi největší zříceniny 
v České republice. Dobře zachovaný je obranný systém soustavy dělových 
a obranných bašt. Součástí zříceniny jsou i zbytky rozlehlého dvoulodního 
paláce. Romantické prostředí Helfenburku je poslední dobou stále častěji 
využíváno k svatebním obřadům a zajímavým kulturním akcím.

Po dohodě můžete přenocovat na nádvoří hradu pod vlastním přístřeškem. 
Na Helfenburku je zřízeno odpočinkové místo pro koně, tzv. „Koňská 
zastávka“.
Z historie hradu
V roce 1355 král Karel IV. vyhověl žádosti bratří z Rožmberka a povolil jim 
vystavět hrad na vrchu Malošín. Po smrti posledního z bratrů Rožmberků 
jejich potomci neudrželi helfenburské panství a hrad se na čas stal 
majetkem Jana z Lobkovic a později Jana ze Švamberka. Roku 1503 se 
vrací Helfenburk znovu do rukou Rožmberků. V roce 1593 prodal vladař 
Petr Vok celé helfenburské panství s tehdy již pustým hradem pracha-
tické obci za 20 000 kop českých grošů. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 
připadlo panství královské komoře. Král Ferdinand II. daroval roku 1622 
starý a pustý hrad Janu Oldřichovi knížeti z Eggenberka. Později přešel 
hrad do rukou Schwarzenberků, jimž patřil až do provedení parcelace 
panství Netolice – Libějovice na základě zákona o pozemkové reformě. 
V současné době je hrad Helfenburk pod správou města Bavorov.

Hrad je otevřen: 
březen–duben o víkendu + státní svátky 10–16 
květen–září každý den, včetně svátků, mimo pondělí 10–17 
říjen víkendy + státní svátky 10–16

www.helfenburk.com
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Poznejte krásy Blatenska
Jednou z nejmalebnějších, avšak turisticky neprávem 
opomíjených, částí Prácheňska je Blatensko a Lnářsko, 
kraj schoulený pod hradbou Brd a otevřený k šumavským 
horám… jak napsal Ladislav Stehlík v Zemi zamyšlené.
Zajímavosti této krajiny, třetí největší rybniční soustavy 
u nás, přibližuje slovem i obrazem celkem 7 publikací

Čertovy Kameny na Blatensku 
(Jiří Sekera, Jan Kurz) 
Brožura popisuje 22 žulových kamenných útvarů, z nichž 
nejznámějším je Kadovský viklan.

Rybníky na Blatensku 
(Jiří Sekera, Jan Kurz) 
Vázaná trilogie: Severní Lnářsko, Jižní Lnářsko a Blatensko. 
Najdete zde popsanou mino jiné i  Mračovsko-páleneckou 
rybniční soustavu, což je dílo srovnatelné s třeboňskými 
díly Jakuba Krčína z Jelčan. 

Poznejte Blatensko
(Jan Kurz)
Zatímco výše uvedené publikace popisují zajímavé objekty 
v krajině, třetí trilogie Poznejte Blatensko vás provede 
většinou výše popsaných míst. Ve třech brožurách, formátu 
složené turistické mapy, je popsáno celkem 60 okružních 5–19 km výletů. 
Každý výlet obsahuje mapu s vyznačením trasy a očíslováním význačných 
bodů, slovní popis a fotografie zajímavých míst. Rozsah každého popisu 
je, až na malé výjimky, dvoustrana, aby při otevření brožury bylo vše vidět 
pohromadě. Trasy nevedou jen kolem rybníků a zajímavých kamenů, ale 
i přes vyhlídky, kolem sakrálních památek a jiných turisticky zajímavých 
míst, zpravidla neznačenými cestami.   

Kromě rybníků a zajímavých kamenných útvarů se v této krajině, Blatenské 
pahorkatině, vyskytuje další fenomén. Na vrcholky pahorků a kolem cest 
byly po staletí člověkem ukládány kameny vybírané z polí. Tyto vrcholky 
zarůstají a stávají se nejen koloritem krajiny, ale i útočištěm zvěře. Kamením 
ohraničené cesty, původně určené pro žebřiňáky, jsou většinou nepoužívané 
a zarostlé. Nevyhovovaly totiž šířkou současné lesní a zemědělské tech-
nice. Jsme proto nuceni obcházet tyto zaniklé, avšak dobře zřetelné, cesty 
vyšlapanými a vyježděnými kolejemi po sousedních loukách. Mnohé tyto 
souběžné komunikace jsou již v turistických mapách zaneseny jako oficiální.   

Více o vydavateli a jeho tvorbě: www.lnare.cz/fotograf/, jan.kurz@tiscali.cz, 
tel. +420/774401432
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Vermikompost – kompostování pomocí žížal
Na jaře je dobré zrýt záhony a pohnojit. To ví každý zahrádkář. Každoročně na jaře musí 
doplňovat do půdy živiny i vinohradníci. A víte, co nejlépe zhodnotí kvalitu půdy, kde pěstujete 
svá rajčata, okurky, ale i vinnou révu? Vermikompost. Nejpokročilejší metoda kompostování 
pomocí žížal. A co teprve vermikompost ze Slovácka od Petra Diváckého ze Šardic, držitele značky 
SLOVÁCKO regionální produkt! Ten jen dokazuje, 
že vyšperkovat do regionální podoby lze cokoliv. 
Na Slovácku vypěstované žížaly pojídají ze Slovácka 
pocházející matoliny a třapiny z vinohradů slováckých 
vinařů a přímo na Slovácku pomocí svého trávícího 
traktu vyprodukují poklad pro vaše zahrádky. Stačí 
použít jen minimální množství a poznáte to na větších 
plodech či dokonce vyšší obranyschopnosti rostlin 
proti nemoci a škůdcům. Vermikompost nepáchne, 
takže ho můžete používat i na balkóně nebo v domác-
nosti. E-shop i podrobnosti o používání najdete na 
webových stránkách www.petrdivacky.cz

Velikonoce na Slovácku
Velikonoce na Slovácku mají různé podoby 
a nejlépe s jejich tradiční podobou sezna-
muje Skanzen Strážnice při každoroční 
dubnové akci Fašanky, fašanky, Velká noc 
ide. Letos se uskuteční 9. a 10. dubna a opět 
provede návštěvníky kompletně obdobím 
od začátku půstu až po Velikonoce. Jedním 
ze zvyků, které mnohde vymizeli, ale na 
Slovácku se dodržují, je hrkání. Na Zelený 
čtvrtek, kdy zvony na kostelních věžích 
utichnou a „odletí do Říma“. Tehdy obchá-
zejí chlapci obcemi a až do Bílé soboty 
do večera nahrazují pravidelné zvonění 
hrkáním. Například v Josefově u Hodonína 
nebo ve Skoronicích u Kyjova hrkači žádný 
rok nechybí. 
Fašanky, fašanky, Velká noc ide

Procházka za sv. Antonínkem
Slovácko nabízí hned několik významných poutních míst. Jedním z nich je Svatý Antonínek, 
místo slavné nejen díky slavnému obrazu Joži Uprky. Kroky poutníků sem míří již od roku 
1670, kdy se zde konala první mše svatá v den svátku sv. Antonína Paduánského. Posvátné 
místo tvoří Kaple svatého Antonína, v přírodě zasazená křížová cesta, liturgický prostor, 
studánka a krása přírody kolem. I když lze k poutnímu areálu přijet autem, proč si neudělat 
hezkou vycházku přímo na doporučení jedné z místních obyvatelek? Výchozím bodem je 
obec Ostrožská Lhota a vycházka je dlouhá 7 km. Nechte se inspirovat na tomto odkazu: 
Tip na procházku: Ke svatému Antonínku i Pavlišově studánce

Vinařští turisté chystající se na Slovácko už mohou plánovat konkrétní termíny pro 
tuto sezónu. A ta startuje tradičně už v dubnu. Známé jsou už termíny cca padesátky 
největších akcí, z nichž ta poslední je až na konci listopadu. Už 9. dubna otevřou sklepy 
vinaři z Šardic. K nim se přidají 23. a 24. dubna vinaři celého Strážnicka při velké cyklistické 
akci a 23. dubna i sklepy v Mutěnicích. Spojit koštování vína s cyklistikou lze i 30. 4. 2022 
při akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska. A pokud chcete koštovat ne ve sklepech, 
ale na vinohradech, počkejte si na květen, kdy takovou akci připravili na 7. května vinaři 
z Čejkovic a 7.-8. května ti z Hovoran. Pokud vyrazíte do Čejkovic, nezapomeňte se 
zastavit ve Vinařství Sýkora, které nabízí pestrou paletu vinných výrobků, u kterých 
je držitelem značky SLOVÁCKO regionální produkt. Je to například vinná mouka, vinný 
olej nebo vinné sušenky.  
www.vinosykora.cz

Slovácko regionální produkt
S jarem se probouzí příroda. Na Slovácku samozřejmě i vinohrady, které jsou po zimě 

řádně ostříhány. Loňské víno v tancích či sudech je vyzrálé a vinaři čekají na své první 

návštěvníky. Otvírají jim na Slovácku své sklepy nebo je na koštování zvou přímo do 

pučících vinohradů. 
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Protáhněte si nohy v okolí Maršova
Nemáte čas na celodenní výlet, přesto byste rádi načerpali energii v přírodě a provětrali se na čerstvém 
vzduchu? Přinášíme pěší tip na toulky Slováckem, tentokrát v okolí Maršova.

Krátká, delší, nejdelší – kterou trasu zvolíte?

Krátká varianta trasy má pouze 2,8 km. Přesto vede přes pár kopečků, a tak nohy pěkně protáhnete. 
Kdo by si ji chtěl prodloužit, může se vydat na celou Naučnou stezku Maršovskou a ujít tak 9–11 km. Při 
procházce budete mít krásné výhledy na kopečky Bílých Karpat.

V období, kdy se celá naše země zavřela, jsme nezaháleli a spustili 
e-shop www.tradicnivyrobek.cz v novém designu a s novými 
funkcemi, které by měly zákazníkům usnadnit a zpříjemnit jejich 
nákup. Dalším počinem byl dotisk slováckých kuchařek, které se 
těšily velkému zájmu a byly již delší dobu vyprodány. V prvním díle 
naleznete recepty podle oblastí Slovácka, ve druhém jsou recepty 
rozděleny podle ročních období a svátků. Určitě si pamatujete 
jídla, která babička vařívala, ale recept asi nevíte, a proto jsou tu 
tyto kuchařky, které tyto poklady uchovávají.

K zakoupení na e-shopu 
www.tradicnivyrobek.cz/chute-a-vune-slovacke-kuchyne

Velikonoční tradice jsou na Slovácku stále živé
Zázrak jménem batikované kraslice
Slovácko je známé i uměním maléreček a jednou z nejpovola-
nějších je paní Marie Vlčková. Ta se toto umění naučila od své 
maminky a navázala tak na rodinnou tradici. 

Marie Vlčková používá při zdobení dvě techniky. První je batikování 
neboli zdobení rezervážní technikou. Tyto kraslice bývají nazývány 
„novoveské kvítkované“ nebo také „halůzkové“. Jejich autorka 
o nich říká, že ty nejkrásnější se malovaly vždy v Ostrožské Nové 
Vsi a že inspirace pro ně pochází z rostlinné říše. Druhým typem 
jsou kraslice batikované kombinované s leptem. Představují 
ho „zelové“ kraslice, zdobené drobnokresebným ornamentem 
v podobě sítě kosočtverců v barvě žluté, oranžové a červené. Na 
rozdíl od batikovaných kraslic se na závěr práce namáčejí do šťávy 
z kysaného zelí, která nejtmavší, voskem nepokryté plochy vyleptá 
doběla. „Kostelové“ kraslice jsou inspirované architektonickými 
detaily a symbolikou, které lze spatřit v kostelech. Obě techniky 
jsou staré až tři sta let, jde o velmi náročnou techniku, namalovat 
jednu kraslici trvá až 3 hodiny.

Za svou práci získala Cenu Vladimíra Boučka, ocenění Mistr 
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a v minulém roce také 
Nositelku tradičních řemesel, kterou uděluje Ministerstvo kultury.

www.tradicnivyrobek.cz/znacka/vlckova-marie

Slovácko tradiční výrobek
Slovácko, to je folklor, historie, tradice, kultura, víno, tradiční gastronomie, ale 

i příroda. Šum a vzruch při místních slavnostech a festivalech. Mír a uklidnění 

v kopcích a lesích Chřibů a Bílých Karpat.
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Jidáše – recept z Nedakonic
Obřadní velikonoční pečivo, zvané jidáše, se peklo v mnoha 
různých tvarech od prostých bochánků přes spirály, podkovy, 
točenice a ž po podoby ptáčků. Jedly se hlavně na Zelený 
čtvrtek namazané medem a dostávali je také klepáči, kteří 
od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty obcházeli s hrkavicemi, 
řehtačkami a hrkači dědinu.
* 30 g kvasnic
* 250 ml mléka
* 10 g cukru krupice
* 500 g polohrubé mouky
* 120 g másla
* 2 žloutky
* 80 g medu
* sůl
* citrónová kůra
* tuk na potření plechu
* 1 bílek
* med na hotové jidáše

Z kvasnic, části vlažného mléka, cukru a mouky připra-
víme kvásek a necháme jej vykynout. Máslo vyšleháme se 
žloutky a přidáme med. Do utřené hmoty přidáme špetku 
soli a mouku, vlažné mléko a citrónovou kůru. Zpracujeme 
těsto a necháme asi půl hodiny kynout. Pak vyválíme plát, 
ze kterého vykrajujeme pásky o šířce 3 cm. Přehneme je 
v polovině a konce vzájemně propleteme. Klademe je na 
pomaštěný plech a necháme ještě chvíli kynout. Pak jidáše 
potřeme bílkem a pečeme asi 20 minut v předem vyhřáté 
troubě na 180 °C. Ještě teplé potřeme medem.

Tento a další recepty naleznete v Kuchařce tradičních pokrmů 
na Slovácku II. 

K zakoupení na www.tradicnivyrobek.cz

Velikonoce na Slovácku
Na Slovácku se například v pátek před Velikonocemi stále hojně 
udržuje jinde už zapomenutá zvyklost – klepání. Malí chlapci se 
společně sejdou, vesnicemi a městy obcházejí s hrkači a řehtačkami 
všeho druhu a vytrvalým hrkáním oznamují čas modliteb namísto 
zvonů, které „odletěly do Říma“.
Na Velký pátek se také někde dodnes chodí čistit studánky. Předkové 
věřili, že voda v ten den má ozdravující sílu. Ještě dnes si proto také 
někteří starší lidé v pátek donesou z potoka vodu a myjí se v ní.
Staré zvyky spojené se samotnou pondělní pomlázkou (zvanou také 
šmigrust, mrskačka nebo šibačka) udržují nejen folklórní soubory, 
které často vyrážejí na obchůzku v kroji, ale tento zvyk udržují i běžné 
rodiny. Různě zdobené kraslice stále patří k obvyklým darům pro 
koledníky. Podle některých výkladů šlehání zeleným proutkem 
přenáší do ženy sílu a krásu probouzející se přírody. 
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Staročeský řemeslný jarmark na Linecké 
stezce 
Již od roku 2013 je držitelem šumavského 
zážitku Staročeský řemeslný jarmark na Linecké 
stezce, který každoročně pořádá město Netolice.
Zveme Vás na tuto tradiční slavnost města 
Netolice, jež se letos bude konat 21. května 
2022 na náměstí v Netolicích.
Na jarmarku, který probíhá po celý den, můžete 
shlédnout ukázku starých řemesel a nakoupit 
vlastnoručně vyrobené produkty a výrobky 
přímo od řemeslníků. Také je připraven 
celodenní kulturní program, např. hudební 
vystoupení, dílničky pro děti, historické atrakce 
a divadlo pro děti, kejklířská vystoupení, ohňová 
show... 
Více informací k akci získáte na 
www.netolicky-jarmark.webnode.cz

Šumava
Tichá šumavská krajina po zimním odpočinku pomalu odkládá svůj bílý háv, který si 

v horních partiích ponechává často až do května. Zurčivé pramínky sycené tajícím sněhem 

spěchají dolů do údolí, kde se s prvními hřejivými paprsky jarního slunce probouzí vše živé. 

Již v březnu můžete na několika lokalitách obdivovat něžné kvítky šafránu, mohutných 

devětsilů nebo záplavu vznešených bledulí... 
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Výprava za kvetoucími posly jara
Nevšední podívanou na záplavu jarních květů 
můžete obdivovat na svých toulkách jarní Šuma-
vou či Pošumavím. Ojediněle zahlédnete ostrůvky 
sněženek, bledulí nebo narcisů na místech, kde 
kdysi bývaly zahrádky v dávno zaniklých pohra-
ničních osadách, nebo se za prvními posly jara 
můžete vypravit cíleně. Třeba v březnu vykvétají 
šafrány v lokalitě Přírodní památky Vyšný neda-
leko obce Křišťanov nebo na již zmíněné Přírodní 
památce Strážný – Pod Obecním lesem, nedaleko 
městysu Strážný. Za šafrány se vypravte ve slu-
nečný den, jinak zůstávají květy zavřené. Tento 
druh šafránu je zařazen mezi kriticky ohrožené 
druhy naší květeny.
Na vznešené bledule se zajeďte podívat do Pří-
rodní památky Hrádeček, PP Pančice nebo PP 
Mastnice, nedaleko města Netolice. Bledule jarní 
patří mezi silně ohrožený druh rostlin v ČR.

Výlet do okolí Strážného
Náš výlet zahájíme v městysu Strážný, který má 
poměrně bohatou historii a první písemná zmínka 
o obci, dříve zvané Kunžvart, pochází z roku 1359. 
Tehdy v její blízkosti vedla Zlatá stezka, po níž do 
Čech vozili soumaři sůl ze Solnohradska. Pro její 
ochranu zde byl koncem 13. století postaven strážní 
hrad Kunžvart, který byl později opuštěn a v roce 1578 
vyhořel. My se vydáme ke zřícenině hradu po modré 
TZ kolem kaple Panny Marie. Z hradu se zachovaly 
zbytky hranolové věže s jedním zaobleným nárožím. 
Od zříceniny se dále vydáme po žluté TZ na bývalou 
Orlovu Huť k vyhlídce věnované Václavu Hrubému, 
legendárnímu ochránci šumavské přírody. Odtud 
pokračujeme ještě cca 100 m po žluté TZ až k roz-
cestí, kde odbočíme vpravo a po neznačené cestě 
dojdeme k bývalé osadě Žlíbky. Tam se napojíme 
na značenou trasu Vimperské větve solné stezky 
a dojdeme zpět do Strážného. Podél trasy je obora 
s dančí a jelení zvěří. 

Délka středně náročné trasy je 9,3 km.

Pokud se do Strážného vydáte brzy zjara, můžete 
navštívit Přírodní památku Strážný – Pod Obec-
ním lesem a obdivovat nenápadné květy šafránu 
bělokvětého, který je chráněný a kriticky ohrožený 
druh naší květeny. Lokalita se nalézá asi 600 metrů 
jihozápadně od městyse Strážný.

Městys Strážný je výborným výchozím místem pro 
další zajímavé cíle pro pěší i cyklisty, např. Sluno-
vratové kameny, Žďárecké jezírko, bývalé osady 
Knížecí Pláně, Žďárek, Stodůlky, Dolní Cazov a další.

Slunovratové kameny Žďárecké jezírko

kaple Panny Marie hrad Kunžvart
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Včelařství Malšice
Co se vám jako první vybaví, když se řekne „včelí vosk“? Nás jako první 
napadnou svíčky. Hoření svíček ze včelího vosku prý vytváří na rozdíl od 
běžných svíček záporné ionty, které jsou velmi prospěšné pro naše zdraví. 
A to potřebujeme celoročně. Paní Romana Punčochářová ze Včelařství 
Malšice tak připravuje svíčky ze včelího vosku od vlastních včeliček nejen 
tradičně na Vánoce, ale třeba i jako originální kraslice na období Velikonoc. 
Úžasnou energii od včel můžeme zvát k nám domů i jinak. Dekoracemi ze 
včelího vosku si můžeme třeba ozdobit větvičky ve váze, velikonoční věnec 
anebo tradiční osení. Vše najdete na www.toulava.cz/eshop

Villa Vallila 
Umělecky i lidsky krásnou akci chystají ve Ville Vallile v Červeném Újezdu. Je to Villa s velmi 
zajímavým a spletitým příběhem, na jehož konci je už dvacet let chráněné bydlení pro lidi 
se zdravotním postižením a terapeutická dílna, kde mimo jiné vznikají výrobky se značkou 
„TOULAVA regionální produkt“. 

Dům samotný je unikátní svými dvěma plastikami – najdete tu dva z největších a nejhezčích 
reliéfů sochaře Františka Bílka, které nese přímo na svých venkovních zdech. A když se dají 
dohromady 120. narozeniny plastik na Ville se snahou o propojení světa umění a světa lidí 
s postižením, vzniká myšlenka na uspořádání sochařského sympozia. „Touto akcí bychom 
chtěli vzdát hold sochaři Bílkovi, lidem, kteří se denně vyrovnávají se svými postiženími, 
jejich asistentům a také povzbudit a podpořit umělce v tomto čase,“ říká Kateřina Dlabová. 
Na uspořádání sochařského sympozia (nákup pískovce, provoz, drobnou částku sochařům) 
Villa shání finance prostřednictvím projektu Hithit. Akci a Villu samotnou tak může 
podpořit každý – Villa Vallila na www.hithit.com.

www.vallila.cz

Jaké novinky přináší do jarního probouzení toulavská 
regionální značka?
Smolenka
Rozrostla se rodina Smolenky. Loňský rok tu byl mimo jiné ve znamení tvoření 
– vznikaly nové receptury a probíhalo pečlivé testování nových výrobků, aby 
byly to pravé. Hlavní podmínkou bylo, že musí jako vždycky obsahovat kvalitní 
přírodní suroviny spolu se smrkovou pryskyřicí a musí plnit svou funkci. A tak se 
Smolenka rozrostla hned o několik „mláďat“. Do tradiční hojivé smolné masti 
paní Bára Klecandová začala přidávat úžasnou bylinku jménem kostival. Pro 
bolavé a namožené svaly a klouby je kombinace smrkové pryskyřice a kostivalu 
přímo geniální. A vznikly i nové pečující produkty – balzám na rty pro předchá-
zení prasklým koutkům a oparům, přírodní deodoranty, které těží ze silného 
antibakteriálního účinku pryskyřice, a pleťové balzámy pro hebkou pokožku. 
www.smolenka.cz

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.
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Milevské maškary
Období hodování a veselí mezi dvěma 
postními dobami tradičně představoval 
masopust – během něj probíhaly zábavy, 
zabijačky a také svatby. Ruchem maškar 
a masopustního průvodu ožívá každoročně 
město Milevsko dokonce už od roku 1862, 
a tak Milevské maškary patří k nestar-
ším doloženým masopustním tradicím 
v Čechách. V letošním roce se konal jubilejní 
160. ročník této tradice (26. 2. 2022), akce tak 
právem patří mezi nejvýznamnější lidové 
tradice na seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České republiky. Před 
několika lety tu byl také překonán český 
rekord – maškarního průvodu se zúčast-
nilo celkem 1248 masek, a tak se Milevské 

maškary pyšní i zápisem v České knize 
rekordů. Jedinečnost milevských maškar 
tkví i v tom, že jde o městský masopustní 
průvod; podobná tradice v jiných lokalitách 
je v naprosté většině záležitostí venkova.

V návaznosti na dlouholetou tradici maškar-
ního průvodu v Milevsku vzniklo Muzeum 
milevských maškar. Nejrůznější pohádkové 
i skutečné postavy v živé velikosti si tu tak 
můžete prohlédnout celoročně. Můžete se 
těšit na expozici starých masek až z časů 
první republiky, dobové fotografie a tisko-
viny nebo se třeba ve fotokoutku nechat 
vyfotit ve vybrané replice maškarní masky.

muzeummaskar.cz

Kam na jarní výlet?
Naše pozvánka tentokrát míří do Počepic 
na Sedlčansku. Na nedaleký vrch Radešín 
odsud vede křížová cesta se 14 kamennými 
kříži z 19. století. Při poslední rekonstrukci 
děti ze sedlčanské základní školy jednotlivé 
kříže dozdobily výjevy ze života Ježíše Krista. 
Odměnou za zdolání kopce vám navíc bude 
krásný výhled do romantické kopcovité kra-
jiny Sedlčanska. V údolí mezi třemi vrchy se 
krčí Počepice s dominantním bělostným kos-
telíkem, o kus dál se z obdobného výhledu 
těší hrad Vysoký Chlumec.

Po procházce se přímo v Počepicích nezapo-
meňte zastavit u Hejhalů. Energii doplníte 
v jejich restauraci U Radešínka, můžete si 

tu zahrát adventure golf a také sobě nebo 
někomu z vašich blízkých udělat radost tra-
dičním perníkem, který navíc nese regionální 
značku Toulava.

www.hejhalovi.cz
Pěšky z Počepic snadno dojdete i k hradu 
Vysoký Chlumec, který jste si z dálky 
prohlédli z Radešína, a procházku si pak 
určitě protáhněte až do vysokochlumec-
kého skanzenu. Zavede vás do prostředí 
venkova našich předků, seznámí s lidovým 
stavitelstvím středního Povltaví a umožní 
vám nahlédnout do způsobu života a hos-
podaření na vesnici.

Jak na tradiční velikonoční osení
Přípravu si naplánujte na 10–15 dní před 
Velikonocemi, tj. letos na přelom března 
a dubna. Vše závisí na pokojové teplotě. 
Čím vyšší je teplota v místnosti, tím obilí 
rychleji raší a roste.

Co budete potřebovat: semínka obilí (ječ-
men, pšenici), zahradní zeminu, vodu, misku 
nebo košíček, příp. igelit

Pokud zvolíte košíček, vyložte ho nejdříve 
igelitem, abyste mohli osení spolehlivě 
zalévat. V případě misky můžete hned 
ukládat zeminu. Na dno nádoby dejte 
okolo 6 cm zeminy, kterou zlehka umačkáte. 
Hustě vedle sebe pak vysejte semínka obilí 
a navršte další tenkou vrstvou zeminy (asi 

2 cm). Osetou nádobu pak zalijte, umístěte 
na světlo a substrát udržujte přiměřeně 
vlhký.

Rady: V případě, že osení roste rychle, pře-
místěte ho na chladnější, ale světlé místo. 
Pokud jste osení nestihli zasít včas, semena 
namočte – nabobtnají a rychleji vyklíčí. Pro 
hustší a pevnější porost je dobré mističku 
odnášet na noc do chladna. Obilíčko bude 
pevnější a udrží větší dekorace. 

Velikonočním osením si lidé zkrášlovali 
svoje příbytky prý už v dobách pohanských. 
Svěží zelená barva symbolizovala příchod 
jara – naději, že zimě definitivně odzvonilo 
a začíná doba, kdy bude možné opět začít sít.
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Keramický ateliér Jany Fučíkové – Koněšín 65 
Jana Fučíková se zabývá hlavně tvořením keramiky, kterou jako obor vystudovala na Střední průmyslové škole 
v Bechyni. Jako čtvrtá generace volně navazuje na tradici předků, kteří přímo u Koněšína, kde nyní bydlí, s keramickou 
hmotou pracovali a tvořili.
Keramiku tvoří převážně zahradní, z vysoce páleného hrubého šamotu. Je mrazu odolná a může být celoročně venku. 
Vytváří nejrůznější keramiku. Například nádoby na pěstování rostlin, keramiku pro ptáčky, zahradní koule, lampy, 
reliéfy i nábytek. Dále ráda modeluje osobní andílky i andílky dle automatické kresby, či navrhuje a tvoří keramiku 
do celé vaší zahrady, dle vašeho přání v jednom designu, vybavuje celé zahrady i interiéry, vytváří i různé předměty 
pro organizace a obce.
www.keramikafucikova.webnode.cz

Oldřich Kos – uzené ořechy
V Dalešicích si můžete pochutnat na lahodných uzených ořeších. V nabídce jsou 
nejen tradiční mandličky, ale také vlašské ořechy a kešu.
Dalešice 157, 675 54 Dalešice
www.uzenemandle.cz

Inkousty Inkebara Dušana Prachaře
České inkousty Inkebara jsou vyráběny ručně v Číměři. Při jejich vývoji jsou kladeny 
nejvyšší nároky na dva základní parametry. Na barvu a na komfort při psaní. V nabídce 
najdete inkousty Inkebara mnoha barev. Jsou na vodní bázi a jsou přátelské k vašemu 
peru či štětci. Mimo vodu neobsahují žádná rozpouštědla, žádné oleje, líh, toxické 
látky, ani živočišné složky. Jsou vodou ředitelné a mezi sebou jsou volně mísitelné. 
Můžete tak experimentovat s vlastními barvami a odstíny.
www.inkebara.cz

Přímo v sousedství přehrady najdete hned několik regionálních producentů 

Moře Vysočiny
Nejlepší chvíle pohody jsou u vody!
Jihovýchodní část Vysočiny je regionem plným 
přírodního bohatství a nevšedních památek, 
které jsou ukryty v tomto malebném koutu 
naší vlasti. Ovšem příroda a památky nejsou 
jediným unikátem, který zde naleznete. Jednou 
z opravdových vzácností je snoubení přírody 
a vodního díla Dalešice, které skýtá řadu nád-
herných míst pro odpočinek, sport i poznávání.
Vodní dílo Dalešice a vyrovnávací nádrž Mohelno 
byly vybudovány v 70. letech minulého století 
na řece Jihlavě. Toto mimořádné dílo se může 
chlubit mnoha NEJ. Například zde uvidíte nej-
vyšší hráz v České republice a zároveň nejvyšší 
zatopenou sypanou hráz v Evropě. V hrázi se 
skrývá druhá nejvýkonnější přečerpávací vodní 
elektrárna. To však není zdaleka vše. Kromě 

toho, že Dalešická přehrada, respektive vyrov-
návací nádrž Mohelno, je zdrojem technologické 
vody a záložním zdrojem chlazení pro Jadernou 
elektrárnu Dukovany, je tu provozována jediná 
lodní doprava na Vysočině. Výlet lodí Horácko si 
můžete užít v každé roční době, neboť přehrada, 
díky přečerpávací vodní elektrárně, nezamrzá. 
Výhledy z paluby lodi umožňují objevování 
nádherné přírody a starobylých památek, které 
jsou ukryty na zalesněných březích a skalních 
útvarech. Nezapomenutelné zážitky si odnesou 
jak romantici, tak i technicky založení jedinci. 
Na lodi Horácko je možné plavit se s dětmi, 
domácími mazlíčky, koly, kajaky (půjčovna je 
k dispozici v přístavišti Kramolín) nebo v zimním 
období s běžkami. V zimě, na jaře, v létě i na 
podzim. 
www.dalesickaprehrada.cz

Vysočina
Krajina zelených kopců a zbrázděných bramborových polí lemovaných jeřáby 

přináší čerstvý vzduch a pocit volnosti a svobody lidem z Vysočiny.
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	 Zápraží

Tvarohový Beránek
Abychom se už jarně naladili, máme tu pro 
vás říčanský velikonoční recept na tvaroho-
vého beránka, který je extra vláčný, voňavý 
a plný tvarohu. 
* 225 g hladké dortové mouky 
* 250 g tvarohu
* 200 g másla
* 200 g moučkového cukru
* 4 vejce

* 1 lžíce vanilkového cukru
* 1 prášek do pečiva
* 1 lžíce tuzemáku
* 1 lžička citronové kůry
* špetka soli
* máslo a hrubá mouka na vymazání 

V míse promíchejte mouku, prášek do 
pečiva a sůl. Do velké mísy dejte vejce a oba 
cukry. Vyšlehejte metlou do světlé pěny. 

Přidejte tvaroh, citronovou kůru, tuzemák 
a rozpuštěné máslo. Znovu vyšlehejte 
do světlé pěny. Přidejte suchou směs 
a postupně zapracujte. Poté opatrně vylejte 
těsto do formy. Beránka pečte v troubě 
vyhřáté na 180 °C asi 45 minut. 

Aby byl výstavní, dejte mu mašličku!

Můžete se podívat i na nabídku naší nedávno certifikované výrobkyně Terezy Jílkové, která 
má Voskařskou dílnu Apolenka. 

voskarskadilna.blog

Další výrobci, pokud to doba a okolnosti dovolí, pořádají řemeslné kurzy jako například 
pan Čížek a jeho kurzy pletení košíků.

www.kosiky.net

Někteří naši lokální výrobci volí svět internetového prodeje. Příkladem 
může být nově spuštěný web Davida Tůmy, kam denně přidává produkty. 
Výrobky z paroží, kostí a rohoviny tvoří dle předloh historických originálů, 
totožným nářadím, které používali již naši předci. Jeho práce však nespočívá 
jen ve výrobě replik, ale zaměřuje se též na svou osobní, originální tvorbu. 
Produkuje např. přívěšky, prsteny, náušnice, knoflíky, jehly, rukojeti nožů, 
spony do vlasů apod. 

Slovy pana Tůmy: „Konečně se mi podařilo zprovoznit webové stránky, 
kam postupně dávám svůj standardní sortiment ze stánkového prodeje. 
Vzhledem k současné situaci, kterou si my, řemeslníci, závislí pouze na 
prodeji na stánku, procházíme, budu moc rád, pokud nás podpoříte 
nákupem či sdílením. Najdete zde nejen mé jedinečné ručně zpracované 
výrobky, ale také například šperky pro milovníky historie a přírodnin.“

dagfari.net

Zápraží
Co je nového na Zápraží? Doba je stále nejistá, to však neznamená nutně 

omezení, ale třeba to může být výzva pro změnu. 
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	 Znojemsko

Naučný okruh Josefa Dorého – ke Stříbrným vodopádům
Délka trasy: cca 2,6 km 
Náročnost: střední (stoupání a klesání) 
Počet zastavení: 4 
Vybudováno roku: 2019

Ve snaze zpřístupnit malebnou přírodní scenérii vodopádů potoka tekoucího hlubokou 
úžlabinou z obce Onšov a vlévajícího se do řeky Dyje naproti bývalému Prostřednímu 
mlýnu (Mittelmühle) ve Vranově nad Dyjí, vybudoval vranovský spolek Clary i tento naučný 
okruh Josefa Dorého. Část trasy se shoduje s Naučnou stezkou Karla Claryho, ale jinak 
využívá starou lesní mlýnskou cestu. Po trase byste měli postupně míjet celkem 4 vodopády 
potoka, z nichž největší dolní má výšku necelých 6 metrů a nejnižší 2,5 metru s celkovou 
délkou kaskádovitého toku asi 200 metrů a převýšením kolem 50 metrů. Díky informačním 
panelům se na 4 zastaveních dozvíte zajímavosti o zdejší přírodě, vodopádech, ale také 
o místním mlynářství nebo těžbě kovů na Vranovsku. Název okružní stezky odkazuje na 
známého malíře vranovské továrny na kameninu, Josefa Dorého. Původní označení potoka 
„Silberbründl” uváděné v německé literatuře (Stříbrná bystřina či potok), pravděpodobně 
souvisí jednak se stříbrnými odlesky, které v korytě potoka způsobuje množství slídy, ale 
také s blízkým „Silberlochem“ (Stříbrnou dírou), zaniklou zkušební štolou z přelomu 18. 
a 19. století proraženou při pokusech o těžbu stříbra.

Znojemsko – kraj vína
Znojemsko i v jarním období žije vínem. V regionu jsou pořádány ochut-
návky a výstavy vín, mnohdy spojené s otevřenými sklepy. Jedinečná 
příležitost vína ochutnat, zhodnotit, vzájemně porovnat a vybrat si to 
pravé. Příjemná atmosféra bývá doplněna zvukem cimbálové muziky 
a zpěvem lidových písní. V širokém zastoupení odrůdové skladby, a to 
jak bílých, tak červených vín, si zde přijde na své opravdu každý příznivec 
a milovník dobrého vína.

Jaro klepe na dveře a v ovčí farmě Podyjí se rodí mláďata ovcí a kašmírských 
koz. Ovčáci a pastevci z Ovčí farmy Podyjí svůj chov zaměřují na produkci 
čistokrevných ovcí romanovského plemene. Hospodaří dle zásad ekologic-
kého zemědělství a za důležité pak považují, že chov se, navzdory některým 
teoriím o výživě, obejde bez přikrmování zvířat energetickými krmivy. 
Posláním jejich stád je, kromě odchovu plemenných zvířat a produkce 
hodnotného masa, také údržba krajiny. Stáda ovcí s mláďaty můžete potkat 
při svých toulkách krajinou Znojemska, například v Národním parku Podyjí 
nebo na Načeratickém kopci u Znojma. 
www.farma-podyji.cz

Znojemsko
Hřejivé slunce, rozkvetlá říční údolí a probouzející se vinohrady, takové jaro 

najdete u nás na Znojemsku. Jarní chutě podtrhne kořenitá, pepřnatá, minerální 

chuť znojemského veltlínu, čerstvé sýry, bylinky nebo svěží marmelády. 
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	 Znojemsko

Jaro v národním parku Podyjí
Zatímco na horách je stále sníh, do Podyjí nezadržitelně 
vstupuje jaro. 
Podyjí totiž leží na okraji jedné z nejteplejších oblastí Česka. 
Ve východní části národního parku se proto jaro obvykle 
probouzí velmi brzy. 
Návštěvníci se mohou těšit z tisíců květů konikleců a sněženek, 
vzácných křivatců nebo prvních motýlů. Často už v únoru se 
na vřesovištích rozsvěcují nizounké žluté hvězdičky křivatce 
českého. Je to jeden z posledních vyslanců z dob meziledových, 
kdy byly v Evropě krátkostébelné stepi mnohem rozšířenější 
než dnes. V Podyjí je nejsilnější populace křivatce českého 
ve střední Evropě. 
Jedny z nejvýraznějších květů Podyjí jsou koniklece velkokvěté. 
Naleznout je můžete například nedaleko Havraníků. Pastviny 
exmoorských koní jich totiž rozzářily tisíce. Díky pastvě koní 
nejsou trsy konikleců utopené ve staré trávě a vytváří krásnou 
podívanou.

Jak na bylinky
Květináčové bylinky dělají radost při pravidelném vaření, ale 
i na okně, když čekají na kuchyňský koncert. 
Jak se o bylinky starat, aby vám dělaly radost co nejdéle? Bylinky 
nemají rády teplotní šok a je nutné je hned vyndat z obalu. 
Mají rády pokojovou teplotu a dostatek světla. 
Je nutné je pravidelně 1x denně zespodu zalévat a po 5 minutách 
vodu odlít. Nesprejujte je, mohly by chytit plíseň. A hlavně je 
nenechte dlouho čekat na společné vaření, za to z vás udělají 
skutečného gurmána. 
Kvalitní bylinky v květináči koupíte od certifikovaného pro-
ducenta bylinky.cz

Jaro na Znojemsku
Mezi jarní obyčeje patřilo Obřadní polévání. Když šlo děvče na Vranovsku poprvé z jara 
na trávu, kdokoliv je mohl polít studenou vodou. Na Vranovsku prý proto, aby po celý 
rok domů nosila plno trávy. V souladu s nástupem jara, mělo obřadní umývání v různých 
formách zajistit každoroční vitální obnovu. Přednostně se užívalo vody pramenité, která prý 
dokázala přivolat nejen zdraví, svěžest a krásu, ale dokonce lásku. Pramenitá voda měla 
člověku rovněž dopomoci k očistě duše i těla od hříchů. 
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Příběhy místních lidí
Za každým regionálním produktem stojí 
samotný příběh producenta. Proto jsme se 
chtěli při propagaci regionálních produktů 
zaměřit přímo na člověka a zprostředkovat 
lidem jejich příběh. Většina producentů dělá 
svoji práci srdcem a v aktivitách je povzbu-
zuje zájem dalších lidí. Věděli jsme, že k tomu 
budeme potřebovat super fotografie, které 
sami v sobě odrazí alespoň část energie, kterou 
producent dává svým aktivitám.  
Při práci s producenty jsme byli limitováni 
poskytnutými fotografiemi přímo od nich. 
Tudy cesta nevede, a proto jsme hledali člo-
věka, který nám s tím pomůže. Pro vytvoření 
foto kampaně všech producentů se značkou 
ŽELEZNÉ HORY regionální produkt jsme na 
počátku roku 2021 oslovili profesionálního 
fotografa, pana Tomáše Karlíka.
Pana fotografa jsme vybavili soupisem všech 
kontaktů na naše producenty i s popisem o jaké 
fotografie máme zájem. Dříve než je začal 
kontaktovat pan Karlík osobně, obeslali jsme 
producenty s informacemi o focení, abychom 
mu připravili „živnou půdu“ a nebyl producenty 
odmítnut. 
A pak už šlo vše jako na drátkách. Pan fotograf 
většinou domluvil několik schůzek s producenty 
na jedno odpoledne a vydali jsme se společně 
po regionu s fotoaparátem a s připravenými 
otázkami. Než fotograf nafotil produktové 
fotografie, uslyšel producent naši obligátní 

první otázku: „Jak to všechno začalo?“ A už se 
rozjel záznam na diktafonu. Na závěr jsme se 
snažili nafotit producenta přímo při jeho práci.
V původním plánu jsme předpokládali, že celá 
kampaň bude do dvou měsíců hotová. První 
focení proběhlo na počátku března a poslední 
na kraji letních prázdnin. Postupně tak vznikl 
soubor fotografií každého producenta, který 
dává výborný základ pro prezentační účely jak 
regionu, tak producentů samotných. Produ-
centi obdrželi fotky k využití zdarma. Většinou 
je používají na sociálních sítích. 
Portfolio fotografií chceme postupně dopl-
ňovat o nové producenty a aktivity. Současně 
jsme se s touto akcí dozvěděli o producentech 
spousty informací, o některých jsme mnohdy 
neměli ani tušení. Uvědomili jsme si, jak důle-
žitý je lidský přístup a osobní kontakt v teď tak 
složité době. 

Expozice příběhů místních lidí
Nové portfolio fotek a nabyté informace jsme 
už začali využívat. V rámci inspirativních pří-
běhů místních lidí vznikla putovní výstavní 
expozice s prezentací lokální produkce. 
V první vlně bylo zvoleno deset lidských pří-
běhů, deset osudů, které by měly být příkladem 
a inspirací pro ostatní. Všichni producenti jsou 
velmi aktivní i v oblasti předávání zkušeností 

a neformálního vzdělávání. Mají své areály 
otevřené lidem, kde nabízejí svoje produkty 
přímo „ze dvora“, pořádají workshopy a tvořivé 
dílny, účastní se akcí pro veřejnost, zapojují se 
do osvětových akcí pro školy. 
* Josef a Aleš Navrátilovi – Brambory, 

Mléčné výrobky a Kovářské výrobky 
* Anna a Vlastimil Markovi – Křížaly rytíře 

Sekolíka, Výrobní program Sekol
* Dana Šťastná – Žitný kváskový chléb, Náš 

celozrnný závin
* Jiří a Jan Vašíčkovi – Český med z Licomě-

řic, Masný skot – hovězí maso
* Jaroslav Kutílek – Železnohorský ležák 
* Lukáš Kučera – Kovářské výrobky
* Jana Beránková – Drát a sklo pro radost
* ZOD Družstvo Stolany – Čerstvé mléko 

ze Stolan
Momo Chrudim o.p.s – Plstěné výrobky dílny 
MOMO
Olga Pospíšilová – Kuplevandule
Příběhy jsou zpracovány poutavou formou 
v českém i anglickém jazyce. Expozici lze 
zapůjčit na interiérové výstavní akce v obcích, 
školách, areálech členů a producentů, partnerů. 
Informační panely jsou k dispozici i v elektro-
nické podobě. Stačí projevit zájem a zajistit si 
volný termín na zapůjčení expozice v kanceláři 
MAS ŽR.
Cílem je postupně připravit panely pro všechny 
producenty a přiblížit tím další zajímavé lidské 
příběhy veřejnosti, kde se mohou stát inspirací 
pro ostatní.

Železné hory
Železnohorský region je především venkovským regionem. Proto se zaměřujeme na aktivity, 

které propojují lidi mezi sebou a lidi s přírodou. Jde o aktivity interaktivní, nikoli však 

v technologické rovině, ale čistě lidské. Jedná se především o prosté lidské příběhy a jejich 

sdílení. Poučení se z nich na základě příkladu. Porovnávání zkušeností druhých a vlastních.
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