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běh

Noviny 
a katalogy KP Festival chutí, vůní a řemesel již potřetí zpestřil prázdnino-vý víkend obyvate-lům Pardubicka i turistům

V sobotu 18. srpna 2018 se otevřely 
brány pardubického zámku a na jeho 
nádvoří i parkánech bylo k  vidění 
na 39 stánků. Tuto parádu zajistili 
lokální výrobci, řemeslníci a umělci 
sdružení pod Asociací regionálních 
značek ze všech koutů celé České 
republiky, kteří se zde sešli, aby pre-
zentovali svůj um a své výrobky.
Loňský festival se setkal s velkým ohla-
sem. Návštěvníci s nadšením ochutnali 
zmrzlinu, sýry, pivo i víno, přivoněli ke 
guláši z hlívy ústřičné, ozdobili si per-
ník nebo se pokochali tím, jak se ručně 
vyrábějí housle. Jelikož je však důleži-
té, aby byla potěšena i lidská duše, ne-
jen žaludek, celá akce byla doprováze-
na bohatým kulturním programem. Na 
pódiu se vystřídalo několik hudebních 
uskupení se širokým repertoárem, před 
zraky diváků se proháněli divadelní-
ci, kteří nenechali bránice přítomných 
v klidu, a taktéž pan moderátor neza-
hálel a zkoumavými otázkami směrem 
k  výrobcům přibližoval přítomným 
tajemství pochutin a výrobků rozlože-
ných na pultech stánků. Bylo potěšující 
pozorovat, jak sortiment všech výrobců 
postupně mizí, a především spokojené 
úsměvy návštěvníků. Pečlivě připravený program, zajímavé 

produkty, prostor pro diskuzi producentů  
a návštěvníků, nádherné počasí i pro-
story zámku, to vše přispělo k tomu, že 
návštěva festivalu byla neopakovatel-
ným zážitkem. Pan houslař – Jan F. Veselý: „Festival 

hodnotím velice kladně. Pro mě výdělek 
na místě kvůli specifičnosti mého řemes-
la nebyl žádný, ale za to jsem poznal lidi 
z Francie, Itálie, Slovenska, Ameriky 
a samozřejmě z Pardubic i z ČR. Rekla-
ma je důležitější než jednodenní výdělek. 
Díky festivalu a prezentaci svého řemes-
la mám do budoucna novou klientelu.“

Rodová tradice zavazujeJe to jako v pohádkách. Malý Honza se 
v potemnělé světničce kouká tatínkovi 
pod ruce, jak pilně pracuje. Takto se 
učilo zručnosti dříve a i dnes se často 
setkáváme s tím, že se řemeslo předá-
vá v rámci rodiny. Otcové učí své syny 
výrobním postupům i různým jiným 
fíglům a synové k nim poté přidávají své 
vlastní zlepšováky, které předají zase 
další generaci. Mnohé výrobky tak mají 
prakticky stoletou historii. Příkladem 
tohoto může být na Pardubicku perní-
kářství. Jednou z nejstarších rodinných 
firem je společnost Pardubický perník 
Janoš. Původní kořeny cukrářské výro-
by tu sahají hluboko do minulého sto-
letí, kdy paní Marie Janošová proslula 
výrobou svatebních dortů, zákusků 
a především perníků. Další významnou 
etapou v historii firmy byl rok 1958, kdy 
vyrobil pan Josef Janoš veliké perníkové 

srdce na Světovou výstavu v  Bruselu, 
které reprezentovalo um českých cukrá-
řů. V rodinné tradici dnes pokračuje pan 
Pavel Janoš a ne nadarmo je mu přezdí-
váno „Král perníku“. 

Řemeslo lze předat i přes generaci

Příběh dalšího řemesla, tentokrát sadař-
ského, se odehrává na březích Opato-
vického kanálu v Podůlšanech. Zde se 
rozprostírají sady pana Richtera. Ten se 
věnuje ovocnářskému řemeslu od roku 
2002, kdy se snažil najít nové odrůdy 
odolné vůči šarce a zároveň podobné 
klasické české švestce. Hledal a křížil 
a po mnoha letech pokusů sklidil vý-
tečné fialové plody své práce. Aby jeho 
mnohaletá práce nebyla zapomenuta, 
předal své nadšení a výsledky do rukou 
vnučky Šárky Kučerové, která dnes 
zdárně pokračuje v započaté práci své-
ho dědečka, a sady pod její taktovkou 
doslova jen kvetou.

Nadšení může být i nakažlivé
Po cestičkách kolem Opatovického ka-
nálu se dostaneme do nedalekých Do-
lan. V Dolanech se pan Václavík věnuje 

již po desítky let pěstování hub. Nejsou 
to však houby všelijaké, dnes kromě 
hlívy ústřičné najdeme v jeho zahrád-
ce i ganodermu reishi a další netradiční 
druhy hub. Pro svou vášeň získal pan 
Václavík celé své okolí, neboť dnes se 
na chodu rodinného podniku podílí 
i dcera pana Václavíka a její manžel. 
Zajímavostí může být, že nadšení pro 
houby a experimenty s nimi nekladou 
panu Václavíkovi žádné hranice. Kro-
mě toho, že je zpracovává do různých 
doplňků stravy, substrátových balíčků 
pro domácí pěstování, tak v  nedávné 
době uzavřel spolupráci s  mýdlařkou 
paní Hofrichterovou a vyrábějí společ-
ně houbová mýdla, což je počin zcela 
ojedinělý.

Symbióza řemeslná i umělecká
Že jablko nepadá daleko od stromu 
je známá věc. V  případě mistra Jana 
F. Veselého z Pardubic to bylo oprav-
du jen o píď vedle. Prarodiče pana Ve-
selého byli jednak hudebníci a jednak 
umělečtí truhláři. Z jedné rodinné vět-
ve sahají hudební kořeny až k věhlas-
nému Zdeňku Fibichovi. Bylo tedy jen 
otázkou, kam se přikloní jazýčky po-
věstných vah a jaké profesi se bude pan 
Veselý jednou věnovat.  (pokračování na straně 2)

Pojďte s námi za příběhy do Kraje Pernštejnů

Malí objevitelé se vypravili po Kraji Pernštejnů V říjnu 2018 se podařil nebývalý 
počin, neboť se MAS ve spolupráci 
se spolkem Pardubicko - Perníko-
vé srdce Čech podařily uspořádat 
školní exkurze, při nichž 54 dětí 
v  doprovodu svých učitelů pood-
krylo pokličku tajemství výroby 
perníku, zmrzliny a mléčných vý-
robků.
V rámci spolupráce Kraje Pernštejnů 
se žáci ze 4 vybraných škol z území 
MAS Region Kunětické hory, MAS 
Bohdanečsko, MAS Holicko a města 
Pardubic vypravili ke 3 regionálním 
výrobcům, kteří pro ně připravili 
bohatý program, při kterém se děti 
seznamovaly s  tím, jak výrobci pra-
cují a jak vznikají jejich vyhlášené 
pochoutky. Prvním z výrobců, kteří exkurze hos-

tili, byl pan Janoš. No uznejte, je pro 
Pardubicko něco typičtějšího než per-
ník? U Janošů byl pro děti připraven 
výklad o historii perníku a původu 
perníkářství na Pardubicku vůbec. 
Aby děti nezahálely, mohly si také 
samy ozdobit svůj perníček, který si 
odnesly domů anebo rovnou na místě 
snědly.
Další kroky směřovaly do Spojilu na 
farmu Apolenka, kde byl pro drobo-
tinu připraven environmentální pro-
gram spojený s  výkladem o výrobě 
mléčných pochoutek z místní farmy, 
kterými jsou jogurty, tvaroh a sýry. 
Děti měly také možnost vše řádně 
ochutnat. Nicméně největší zážitek 
měli návštěvníci rozhodně z místních 
zvířátek, kterými nebyly pouze krávy, 
ale také koně, oslíci nebo třeba i exo-
tické lamy.
Potřetí přibrzdil autobus na své pouti 
v Kuněticích, kde se nachází výrob-
na Kunětické zmrzky paní Pavlisové. 
Zde se exkurzanti dozvěděli, jak se 
vyrábí zmrzka z  pravého ovoce, co 
je to sorbet a jak rozeznat kvalitní 
zmrzlinu od nekvalitní. Děti si i tady 
vyzkoušely zmrzlinářské řemeslo. 
Samy si vyrobily banánové, hruškové 
nebo jablečné nanuky s čokoládovou 
polevou. 
Na konci dne dostal každý účastník 
speciální diplom, aby se z něj stal pra-
vý objevitel Kraje Pernštejnů. Děti si 
odnesly mnoho pěkných zážitků a do-
zvěděly se zajímavé informace. Jsme 
rádi, že se podobné akce daří organi-
zovat a že se u nás v regionu najdou 
lidé, kteří jsou ochotni věnovat svůj 
čas a nadšení dětem.
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ZDARMA
Kam spěje české pivovarnictví? (Str. 2) Pardubicko - Perníkové srdce Čech Turistická oblast, v  jejímž centru dění 

se nacházíme. (Str. 3)

Putujte s námi přírodou  
(Str. 4)
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Střípky z regionů

Smyslem regionálních značek je sdružovat všechny nadané všeuměly, řemesl-

né čaroděje a obecně lidi, kteří tvoří krásné a výjimečné věci. Toto vychází i ze 

zásady, že regionální produkce má čerpat sílu a zdroje především z domácího 

území a tradic. Tak tomu je i v Kraji Pernštejnů. Často, vezmeme-li do ruky 

nějaký výrobek označený logem dubového listu, netušíme ani, jaký příběh za 

ním stojí. Každý produkt je originální právě tím, že má svoji historii, neboť 

za ním stojí skutečná práce lidských rukou a osvíceného ducha a mnohdy 

i rodinná historie. Pojďme si některé z těchto příběhů představit.

PozvánkaUž nyní se můžete těšit na letošní 
Festival chutí, vůní a řemesel 10. 8. 
2019 opět na pardubickém zámku.

A ještě jedna skvělá zpráva! Byly vydány 
nové noviny a katalogy
Kraje Pernštejnů. 
Pokud byste o ně měli
zájem, je možné si
je vyzvednout 
v kanceláři MAS 
či jsou k zhlédnutí 
na netu (proklik 
v levé liště).

Dne 11. května se skrz náš region prohnal netradiční zá-
vod s názvem 13. Hradubický běh. V čem je tento běh 
netradiční? Především v tom, že má dva starty. Jedná se 
totiž o přátelské soupeření běžců z obou krajských měst, 
jak Hradce králové, tak z Pardubic. Leckdo by se mohl 
domnívat, že je to další podpora rivality mechova a Per-
níkova, ale je tomu přesně naopak. Jedná se o soupeření 
zcela přátelské. Závodníci z obou startů vybíhají současně 
a snaží se překonat co nejrychleji 10 kilometrový úsek do 
Čeperky. Zde, na místním hřišti, je onen pověstný milník – 
desátý kilometr a cíl. Letošnímu ročníku přálo počasí, a tak 
na oba starty nastoupilo okolo stovky sportovců. 
 Po startovním výstřelu se Pardubičtí vydali z Ohrazenic 
směrem přes srch do stéblové a odtud krásným úsekem 
přes les přímo do Čeperky. Tato pardubická trasa je prý 
náročnější, a proto lehce pomalejší, právě kvůli oněm les-
ním úsekům. Hradecká trasa je více asfaltová, a tudíž je 
považována za rychlejší. Probíhá Hradcem, dále se řítí na 
Březhrad a do našeho regionu vniká u Opatovic nad La-
bem a dále míří do Čeperky. 
 a jak to letos dopadlo? Velmi zajímavě. Do cíle do-
běhli prakticky současně vítězní borci z Hradce králové 
i Pardubic. Tedy zvítězily Hradubice! Zajímavostí může být, 
že oba měli stejné startovní číslo 48. Tedy borec z Pardubic 
548, ale ta pětka znamená pouze právě směr z Pardubic. 
Další zajímavostí může být, že všichni sportovci z Pardubic 
měli zdánlivě o vteřinu delší čas, než si změřili na svých 
hodinkách. Jak je to možné? Dostáváme se k dalšímu za-
jímavému faktu, a to tomu, že startovní pokyn je dáván 
z Hradce králové a přenášen mobilním telefonem na start 
do Pardubic. a tento hlasový přenos způsobuje onu vte-

řinovou prodlevu, kdy slovo „start“ musí ulétnout oněch 
20 kilometrů. 
 Jak je vidět, jedná se o počin plný zajímavostí a pře-
kvapení. Nejdůležitější však je, že po doběhu bylo pro 
sportovce připraveno pestré občerstvení a zároveň si moh-
li natáhnout nohy na lavičky, poslunit se a k tomu si dát 
čepované pivo na doplnění vitamínů. Pořadatelům závodu 
patří velký dík za to, že dokázali vymyslet a uskutečnit ta-
kovouto akci, která ozvláštňuje koloběh sportovních udá-
lostí v našem území.

Mezi nejlepší 
se probojovaly 
známé tváře.

https://osdritec.webnode.cz/
https://akce.ph7.cz/hradubicky-beh/
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/cs/noviny/

