
Spolupracujme 
a propagujme se 
navzájem
Značka Kraj Pernštejnů bývá většinou 
vnímána jako způsob prezentace pro 
výrobce, pro něž by tento způsob zvi-
ditelnění byl jinak finančně neúnosný. 
Díky tomu, že se v tomto úsilí sdružuje 
na 20 těchto aktivních lidí, mohou se 
finančně složit na vydávání novin a ka-
talogů, které jsou distribuovány na 
mnohé akce a rozdávány v  informač-
ních centrech.
Aktivita Kraj Pernštejnů má však da-
leko hlubší smysl a tím je spolupráce. 
Zapojením se do tohoto společenství 
vstupujete do rodiny osvícených lidí, 
kteří si uvědomují, že se lze prosa-
dit spíše jako člen fungujícího týmu 
než jako jednotlivec. Výrobci Kraje 
Pernštejnů označují své výrobky em-
blémem dubového listu. Tento symbol 
nevyjadřuje pouze příslušnost k území 
a není pouze zárukou původu a znám-
kou kvality. Můžeme ho považovat za 
symbol moderního cechu. Značí-li 
výrobci své produkty společným sym-
bolem, propagují tak vlastně vzájemně 
jeden druhého. Jak to?

Uvidí-li zákazník na výrobku logo 
a je s ním spokojen, proč by se vlastně 
nezajímal o to, kde se tam vzal onen 
symbol, který dozdobuje etiketu či po-
plandává na visačce? Není nic snazší-
ho, než se mrknout na internet, kde se 
více dozví nejen o svém konkrétním 
výrobku, ale je mu nabídnuta možnost 
seznámit se i s  dalšími výkvěty naše-
ho kraje. V  širším slova smyslu poté 
stejnou službu odvádí každý výrobek 
ze všech 27 regionů Asociace regionál-
ních značek v rámci celé České repub-
liky. Nepřemýšlejme tedy jenom v úz-
kém smyslu o tom, co značení přinese 
jednotlivci, ale i o tom, jak se můžeme 
propagovat vzájemně a pomáhat si. 
KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální pro-
dukt® není jen nálepka, je to symbol 
ochoty spolupracovat a podpořit druhé.

V poslední době se v nemalé míře ob-
jevuje pojem „lokální ekonomika“. Co 
si však má laik pod tímto termínem 
představit? Ačkoli je to výraz novodo-
bý, princip, který toto sousloví před-
stavuje, je zcela přirozený a platný 
již od doby, kdy se člověk stal lovcem 
a posléze zemědělcem. Aniž si to 
mnohdy uvědomujeme, za poslední de-
kády jsme podstoupili překotnou cestu 
od lokálnosti ke globalizaci. Chceme 
mít k dispozici vše, nejlépe ihned, bez 
ohledu na logičnost, zdroje, sezónnost, 
náklady, životní prostředí atd. Nelze 
zpochybňovat, že globalizace je v mno-
ha ohledech přínosem, avšak prosazuje 
se právě na úkor lokálnosti, našich tra-
dic a přirozeného vývoje. Dá se říci, že 
tak trochu se staví proti přirozenému 
řádu Matky přírody.

Globalizace se v našem prostoru účin-
ně prosazuje cca posledních pětadvacet 
let. V jiných státech Evropy i světa za-
pustila své kořeny již daleko dříve. Ten-
to fakt by se na první pohled mohl zdát 
jako nevýhodný a mohl by naznačovat, 
že jsme nějací zpomalení. Ale ejhle, 
proč se tedy najednou největší evrop-
ské superhvězdy, jako jsou Německo, 
Rakousko, Itálie a další odvrací od glo-
balizace a sází na trend lokální ekono-
miky? Že by někde byla chyba? A zde 
máme tu výhodu. Nestihli jsme spad-
nout do osidel globalizace tak hlubo-
ko, abychom stihli zakopat své lokální 
kořeny a můžeme se poučit z příkladu 
našich sousedů a hledat správnou ces-
tu, která asi tedy nebude v odevzdání 
se jednotnému celosvětovému stylu 
a kultuře.

Naše prababičky tomu říkaly jinak
V úvodu jsme mluvili o principu, který 
provází lidstvo již od pradávna. Lokál-
ní ekonomika je totiž v podstatě zalo-
žena na principu směnného obchodu. 
Jde o vzájemnou podporu místních 
lidí, podnikatelů, poskytovatelů služeb 
a také obcí, které aktivity svých obyva-
tel mnohdy zastřešují a podporují. Dříve 
jsme lokální ekonomiku využívali zce-
la přirozeně (jiná možnost ani nebyla), 
nyní je však potřeba stálé a široké osvěty 
k pochopení, že právě pojem „lokální“ 
označuje to, co je v regionu nejkvalit-
nější, jedinečné, tj. konkurenceschopné 
s produkty a službami z „globální“ na-
bídky. Však to již podvědomě cítíme. 
Přiznejme si, kdekdo z nás chce být tak 
trochu patriot, podpořit naší republiku, 
a v obchodě se dívá u výrobků na zemi 
původu a klidně přihodí nějakou tu kač-
ku navíc za to, že doma bude mít český 
výrobek. To už je první krůček k podpo-
ře lokální ekonomiky.

Finance neodcházejí z regionu
Pokud se tedy zamyslíme, systém lokál-
ní ekonomiky se dá vyjádřit jednodu-
chým mottem:  „Já podpořím tebe a ty 
zase mě“. A proč také ne? Tento vztah 
je oboustranně finančně výhodný. Pod-
poruje jak podnikatele, tak je i celkově 
ekonomicky prospěšný pro zapojenou 
komunitu. A zároveň nás a všechny zú-
častněné učí spolupracovat. Navazová-
ním vztahů vznikají aktivity, které jsou 
k využití pouze a jedině v daném regionu 
a návštěvník za nimi musí přijet. A do-
stáváme se do spletité pavučiny souvis-
lostí, které na první pohled nejsou zcela 
patrné, ale mají dalekosáhlý dopad. Po-

kud do regionu návštěvník přijede, musí 
někde jíst, spát, využívat místní služby 
atd. A najednou už jsou zapojeni místní 
ubytovatelé, restauratéři a provozovatelé 
služeb. Jedna taková výjimečná aktivita 
tedy dokáže přitáhnout do regionu pení-
ze. Samotná aktivita tedy zaručuje, že pe-
níze neodcházejí z regionu, jelikož místní 
subjekty spolupracují, a svou jedinečnos-
tí přitahuje finance další, které podpoří 
i další na první pohled nezapojené souse-
dy. Tímto se stabilizuje ekonomická síla 
regionu. Takový region je pak odolnější 
proti hospodářským výkyvům ve státě 
a není závislý na zahraničních trzích, ne-
boť si vystačí sám se svými zdroji.
 
Pamatujme tedy, že „Vše souvisí se 
vším“. Podpora rozvoje systému lokál-
ní ekonomiky v duchu bioekonomiky 
na venkově má širokospektrální přesah 
do oblastí udržitelného cestovního ru-
chu, rozvoje funkčnosti obcí, údržby 
krajiny, neziskového a sociálního sek-
toru a celoživotního vzdělávání.
 
Sedm principů lokální ekonomiky
•	 Důsledné,	 avšak	 šetrné	 využívání	
 místních zdrojů (přírodní zdroje, 
 tradiční znalosti a postupy, lidé).
•	 Šetrnost	k	životnímu	prostředí.
•	 Patriotismus	-	vztah	k	místu	a	histo-
 rickému vývoji.
•	 Rozvoj	celku	má	přednost	před	jed-
 notlivcem.
•	 Partnerství	 -	 vzájemná	 spolupráce	
 a podpora.
•	 Sdružování	finančních	prostředků.
•		Společná	osvěta	a	prezentace.

Zdroj: Lokální ekonomika venkova,
MAS ŽR 2016

Lokální ekonomika – základní pilíř 
vzájemné spolupráce

Cesta z města 
a zase zpátky 

Jsou cesty, u kterých je skoro jedno, 
kterým směrem se po nich vydáte, 
neb jsou ve všech směrech stejně po-
hodlné. Pak jsou takové, u nichž na 
směru hodně záleží, protože jdou 
pěkně strmě. A pak jsou cesty, které 
sice můžete projít tam i zpět, ale ni-
kdy se nevrátíte na stejné místo.
Takové jsou i cesty z města a zase zpát-
ky. I když už to není, co bývalo, stále 
u nás přetrvává zvyk, že v  pátek od-
poledne se města vylidňují a karavany 
nomádů táhnou do víkendových obydlí. 
A v neděli zase nazpátek. Pokud lze sou-
dit podle provozu alespoň kolem Prahy, 
je ale stále více těch, kdo si to otočili – 
z města přesunuli své bydliště do sateli-
tů, a kolony si tak neužívají jen dvakrát 
týdně, ale každý pracovní den. Jak moc 
se tím z nich stali skuteční venkované, 
se můžeme jen dohadovat, ale přibývá 
i těch, pro něž venkov není jen příjem-
nou kulisou za okny komfortního domu. 
Mezi výrobci zajímavých regionálních 
produktů nacházíme stále více jednot-
livců i celých rodin, které cestu z města 
vzali opravdu vážně a spolu s adresou 
změnili razantně i svůj životní styl. 
Z  ruin zachraňují staré usedlosti nebo 
si staví moderní obydlí s minimálními 
energetickými nároky a vlivem na okol-
ní prostředí. Obnovují zanedbané sady 
a rybníky, chovají kozy a ovce, pěstují 
byliny. Jsou to lidé různého věku a řada 
z  nich má za sebou úspěšnou kariéru 
v takzvaně velkém světě. Na venkov se 
přišli zachránit před vyhořením  nebo si 
prostě splnit dávný sen. 
Ne všichni s  tímto plánem uspějí, ro-
mantika trvá jen chvíli a realita bývá 
neúprosná. I přesto jich ale přibývá – 
a s  nimi i těch, kdo jsou na venkově 
odjakživa a řeší opačný problém – zda 
a jak odolat lákání města se spoustou 
„lepších“ příležitostí. To jsou ty ces-
ty, které se z  každé strany jeví jinak. 
A mnoho z těch, kdo si vybrali tu zdán-
livě obtížnější, by už dnes neměnilo. 
Naopak vás rádi vezmou po své cestě 
kousek s sebou, stačí, když si k nim při-
jedete nakoupit jejich výrobky, ubytovat 
se na farmě, nebo si dokonce i vyzkou-
šet něco, co jste v životě nedělali.
Regionální značky jsou tu proto, aby 
ukazovaly, že „to jde“. Že na venkově 
vzniká spousta hodnot, kterých stojí 
zato si vážit a předávat je dál, otevírat 
jim nejen cesty, ale i srdce. Snad vás 
o tom přesvědčí i noviny, které se vám 
právě dostaly do rukou.
Inspirativní čtení přeje 

Kateřina Čadilová, 
národní koordinátorka 
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Festival chutí, vůní a řemesel  
v srpnu opět opanuje zámek Pardubice. 
(Str. 2)

Sportujte a ochutnávejte …  
dva tipy na výlet
(Str. 3)

Jak to vypadá, když si město 
a vesnice podají ruce? 
(Str. 4)
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Střípky z regionů



Lehký letní větřík se opírá do zad, všu-
de v okolí šumí mladé zelené listí, od 
modrých hladin rybníků se odrážejí 
hřejivé paprsky slunce. Občas se ně-
kde v dálce ozve plácnutí o hladinu. To  
kapři vyskakují nad vodu, aby protnuli 
jim známou hranici světa a ukázali nám 
tak svou majestátní krásu. Toto vše je 
již jen torzem bývalé rybniční soustavy, 
kdy hladké vlny rybníků a peřeje kaná-
lů protínaly náš kraj jako gigantická pa-
vučina zrcadel roztékající se po celém 
širém okolí. Kdo si dnes vzpomene, 
že blankytní titáni mezi Sezemicemi 
a Rokytnem a Bohdanečské rybníky 
byli pouze dcerami jedné obrovské ryb-
niční soustavy, kterou napájel mocný 
Opatovický kanál. To vše zde postavili 
Pernštejnové, kteří pochopili význam 
rybníkářství a učinili z  něj zdroj bo-
hatství svého východočeského impéria. 
Rybníky kraji poskytovaly neomezený 
zdroj obživy a na jídelníčcích místních 
obyvatel se sladkovodní ryby objevovaly 
s železnou pravidelností. Už Pernštejno-
vé pochopili význam regionální gastro-
nomie a dali kraji hojnost a dostatek.

Rybníkářství s tradicí
Zanechme však poetických iluzí a za-
mysleme se nad tím, co pochopili již 
ekonomové středověku. Vždy jsme byli 
rybníkářský kraj a každý fajnšmekr ví, 
že nejlepší ryba je čerstvá. Proč se tedy 
na našich jídelníčcích častěji objevují 
různí tuňáci, pangasové a jiné ryby? 
Většinou ještě nečerstvé, ale hluboce 
zamražené. 
Máme možnost se opřít o více jak 
900letou rybníkářskou tradici našeho 
kraje a zaměřit svou pozornost právě 

k regionální gastronomii, neboť zdroje 
nám rozhodně nevyschly. V  Lázních 
Bohdaneč nalezneme sádka Rybniční-
ho hospodářství, kde lze onu čerstvou 
místní rybu získat. Nemusíme však jez-
dit pouze sem, neboť naštěstí již mno-
zí restauratéři procitli a Pernštejského 
kapra či jinou rybičku z místních sádek 
si lze dát i ve čtyřech nedalekých re-
stauracích, kam jsou ze sádek pravidel-
ně dodávány. K těmto čtyřem mušketý-
rům patří bohdanečské restaurace Pod 
Radnicí a Na Sádkách. Dále se s těmito 
sladkovodními pochoutkami můžete 
potkat i v pardubické jídelně Pohanka, 
která se specializuje na zdravou výživu, 
a v Semíně v  restauraci Na Haldě. Je 
dobře, že se v současné době již obje-
vují osvícení restauratéři, kteří se ori-
entují na regionální produkty a staví na 
nich jídelníčky svých restaurací, neboť 
se jedná o vítané a chutné zpestření.
Podpora regionální gastronomie nespo-
čívá pouze ve využívání regionálních 
surovin, což je vnímáno jako záruka 
původu a kvality. Dalším důvodem 
je navození spolupráce restauratérů 
a výrobců. Dochází tak k  vytváření 

sítě vztahů, která ekonomicky posiluje 
region a činí jej soběstačnějším a zají-
mavějším.

Regionální gastronomie je trendem
Putování za lokální gastronomií se stává 
novým trendem. Tradičně lidé rádi jezdí 
na Moravu do sklípků, či za regionál-
ními pivovary po celé republice. Nově 
vznikají vinařské i gurmánské stezky, 
které nabízejí prohlídku přírodních za-
jímavostí a zároveň široké spektrum 
místní produkce. Nemusíme pro příklad 
chodit daleko. Na úpatí Železných hor 
vzniklo již několik takovýchto stezek 
– Gurmánská, Formanská a další. Při 
jejich projíždění můžete okusit pivo 
z minipivovaru, v místních restauracích 
ochutnat vepřové koleno, medová žebra 
a zároveň navštívit místní památky. Je 
tedy vidět, že regionální gastronomie se 
výrazně začíná podílet i na cestovním 
ruchu. Nebavme se na Pardubicku tedy 
pouze o perníku, ale připojme k němu 
i dlouholetou rybníkářskou tradici, 
ochutnávejme to nejlepší z místních vod 
a cestujme za tím po slunných hrázích 
rybníků a březích řek.

Na Bohdanečsku zapracovala snaha ko-
ordinátorů regionálního značení KRAJ 
PERNŠTEJNŮ přimět místní produ-
centy nejen ke sblížení se, sdílení dra-
hocenných zkušeností, ale také ke vzá-
jemné spolupráci. Typickou ukázkou 
takového partnerství je skvěle fungují-
cí a velice intenzivní součinnost pana 
Václavíka z Dolan, který se dlouhá léta 
věnuje pěstování jedlých hub a výrobě 
léčivých přípravků z nich, s paní Hof-
richterovou z Živanic, která vyrábí tuhá 
rostlinná mýdla – dnes už také s přímě-
sí známé hlívy ústřičné, lesklokorky 
lesklé neboli Reishi či houby Shiitaké. 
Pan Václavík dodává Mýdlárně Le-
vandulový dům již zpracované houby 
v prášku, které paní Hofrichterová ná-
sledně zapracovává ručně do mýdlové 
hmoty v  rámci svého tradičního po-
stupu, tzv. metodou za studena. Tento 
výrobní proces zaručuje vysokou účin-
nost látek obsažených ve všech léči-
vých houbách pana Václavíka. Ať už se 
rozhodnete vyzkoušet mýdlo s přídav-
kem hlívy ústřičné, lesklokorky lesklé 

(Reishi) či Shiitaké nazývanou „perlou 
mezi houbami“ pro svou lahodnou chuť 
a silné aroma, nebudete litovat. Každé 
houbové mýdlo z Mýdlárny Levandu-
lový dům dodá Vašemu tělu veškeré 
prospěšné látky, které tyto blahodárné 
houby obsahují. Mýdlo zároveň neob-
sahuje žádné chemické konzervanty, 
parfémy ani barviva, a proto si můžete 
být jisti, že bude každý den šetrně pe-
čovat o vaši pokožku. 
Pokud vás zajímá, jak náročná je vý-
roba takového mýdla, věřte, že je třeba 
dostatek trpělivosti. Po přidání veške-
rých ingrediencí lije paní Hofrichterová 
umíchanou mýdlovou hmotu do formy, 
ve které tato hmota 24 hodin tuhne. 
Poté se mýdlo porcuje do příslušné-
ho tvaru a následně se 3 týdny suší. 
Po jeho usušení za běžných tepelných 
a světelných podmínek je mýdlo připra-
veno k balení a expedici ke konečnému 
zákazníkovi. 
S blahodárnými doplňky stravy pana 
Václavíka i s houbovými mýdly jste se 
v minulosti mohli setkat například na 
Festivalu chutí, vůní a řemesel. 
A kam dále by mohla spolupráce 
pana Václavíka s  paní Hofrichterovou 
pokračovat?    
Pan Václavík se v poslední době začal 
více věnovat pěstování hlívy máčkové, 
přezdívané také jako hlívy královské 
(Pleurotus eryngii). Tato celosvěto-
vě chráněná houba se řadí stejně jako 
všechny jedlé houby z Dolan k nejléči-
vějším houbám na celém světě. Stejně 

jako hlíva ústřičná má blahodárné účin-
ky na celý kardiovaskulární systém, 
protože příznivě ovlivňuje krevní tlak 
a upravuje hladinu cholesterolu a cukru 
v krvi, napomáhá regenerovat buňky 
a působí protizánětlivě. 
V současné době je možné u pana Vác-
lavíka zakoupit předpěstovaný substrát, 
který začne v brzké době vytvářet plod-
nice. Vypěstovanou hlívu máčkovou lze 
sušit či drtit, popř. ji tepelně zpracovat 
rychlou a jednoduchou cestou. Hlíva 
máčková je velice chutná houba, která 
se svou jemnou dužninou podobá nám 
známým lesním hřibům, proto je vhod-
né ji použít i za syrového stavu, např. 
do salátů.
Po vypěstování dostatečného množství 
Pleurotus eryngii plánuje pan Václavík 
začít i z této zdraví prospěšné krasavi-
ce vyrábět doplňky stravy a paní Ho-
frichterové by tak mohla přibýt další 
„varianta“ v její už tak skvostné plejádě 
mýdlových specialit. 

Akce se setkala opravdu s velkým ohla-
sem, proto bylo rozhodnuto o jejím zo-
pakování. Tentokrát v termínu 12. srpna 
2017 a opět na pardubickém zámku. Po-
těšující je i fakt, že se již nyní počítá se 
třetím ročníkem festivalu pro rok 2018, 
a to v souvislosti s připravovanými Vi-
lémovskými slavnostmi, ale to se nech-
me překvapit až v  příštím roce. Tato 
dvouletá vize je krásným příkladem 
rozvíjející se spolupráce, kdy se spojují 
město a venkov, ze které má užitek celé 
Pardubicko. Jednou z hlavních dobrých 
duší této neobyčejné regionální akce 
s celorepublikovým dopadem je slečna 
Petra Pacholíková z  Kulturního centra 
Pardubice. Pojďme jí položit pár otázek 
a vyzvědět, na co se můžeme letos těšit?

Jakými slovy byste nám akci předsta-
vila Vy?
Festival chutí, vůní a řemesel je akcí, 
která si na pomyslném pardubickém 
poli svou tradici teprve buduje. Jejím 
úkolem je ukázat um šikovných lidí 
a umělců, kteří se na Pardubicku věnují 
řadě aktivit. Návštěvníkům tento festival 
nabízí záruku kvality a skutečnou pest-
rost s garancí regionální značky KRAJ 
PERNŠTEJNŮ a jiných certifikovaných 
producentů. Festival láká příjemnou 
atmosférou, která je umocněna přívěti-
vostí prodávajících, vůní dobrot, hudbou 
k poslechu i tanci. Hlavním cílem Festi-
valu je ukázat a třeba i trochu překvapit, 
co všechno se v místě, kde bydlíte, vy-
rábí a pěstuje, nebo jaké tradice se vedle 
Vás stále ještě udržují!

Na co se tedy můžeme v  letošním 
roce těšit? Změnila se nějak koncep-
ce od minulého roku?
V  letošním roce se můžete opět těšit 
na širokou paletu stánků a workshopů, 
během kterých se budou naši produ-
centi představovat a vybízet k  ochut-
návce nebo zastavení u svých stánku. 
Od rána do večera bude připraven sku-
tečně bohatý program plný zajímavých 
účinkujících, mezi nimiž nebudou chy-
bět například oživlé loutky nebo diva-
delní improvizační skupina Paleťáci, 
která v  loňském roce sklidila nebývalý 
úspěch. Také hudební program dozná 
jistých změn a doufáme, že sedět na žid-
li Vás jen tak nenechá. Ale to by nebylo 
žádné překvapení, kdybychom Vám vše 
řekli už dnes. Oproti minulému ročníku 

jsme Festival zkrátili z původních tří na 
jeden den, tedy na sobotu – jak se říká, 
sázíme na kvalitu, nikoliv na kvantitu.

Jakou očekáváte návštěvnost?
Loňský ročník trval celý víkend. Začali 
jsme v pátek a končili v neděli odpo-
ledne. Nicméně, už tehdy návštěvnost 
předčila naše očekávání, kdy se bě-
hem tří dnů na zámku vystřídalo něco 
kolem 5 tisíc návštěvníků. 

Je pořadatelem pouze Kulturní cent-
rum, nebo uspořádání akce vyžaduje 
spolupráci více subjektů?
Festival chutí, vůní a řemesel se stal 
prvním výrazným počinem spolupráce 
MAS Region Kunětické hory, MAS Že-
leznohorský region, MAS Bohdanečsko, 
MAS Holicko a Kulturního centra Par-
dubice a v  neposlední řadě samotného 
statutárního města Pardubice. Význam-
ným partnerem akce byla rovněž Celo-
státní síť pro venkov. Na této akci jsme 
se přesvědčili, že společný postup a spo-
lupráce má smysl a že právě to je ta ces-
ta, kterou se chceme ubírat, a to nejen ve 
smyslu pořádání akcí. Cílem je pracovat 
společně, vzájemně se informovat, pře-
dávat si zkušenosti a podporovat cestov-
ní ruch na Pardubicku co možná nejefek-
tivněji. To už je ale zase jiný příběh … 

Jakým způsobem bude zajištěna pro-
pagace akce?
Propagaci akce bychom chtěli směřo-
vat skrze turistická informační centra na 
Pardubicku, přes kolegy ze Železných hor 
a také partnery z  hradeckých informač-
ních center, kteří nám vycházejí maximál-
ně vstříc. Festival je rovněž prezentován 
v tiskovinách, jakými jsou turistické no-
viny pro Východní Čechy, časopis Turi-
sta, Radniční zpravodaj města Pardubice 
a skrze distribuční kanály našich skvělých 
kolegů z  místních akčních skupin. Le-
tošní ročník bude propagován i v rámci 
Sportovního parku Pardubice – akce, kte-
rá má navázat na olympijský rok, vytvo-
řit sportovní tradici ve městě a zejména 
posílit chuť dětí ke sportu. Dále máme 
přislíbenou propagaci akcí na webových 
stránkách, Facebooku a dalších. 

Velice Vám, slečno Pacholíková, děku-
ji za rozhovor a budu se tedy těšit 12. 
srpna na pardubickém zámku na tuto 
báječnou akci.

Jaro 2017 Doma v kraji pernštejnů

V čem spočívá tradiční bohatství pardubicka? Festival chutí vůní a řemesel již 
podruhé ovládne pardubický zámek

přírodní mýdla s extraktem z léčivých hub

V srpnu 2016 se na zámku v Pardubicích uskutečnil třídenní Festival chu-
tí, vůní a řemesel, který představil zajímavé výrobce a jejich produkty nejen 
z Pardubicka, ale i celé České republiky. Prezentaci těchto všeumělů dopro-
vázel bohatý kulturní a hudební program. Základem úspěchu celé akce byla 
spolupráce MAS Region Kunětické hory, dlouholetého koordinátora projektu 
KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®, s  městem Pardubice, které po-
čátkem roku přistoupilo k projektu a rozhodlo se podpořit místní producenty. 
Za tento velmi osvícený krok patří všem, kteří toto umožnili, velký dík. Výsled-
kem spolupráce pak bylo zorganizování festivalu, který vyplnil prostřední ví-
kend celého sedmnáctidenního maratonu Olympijského parku Pardubice 2016. 
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Téměř každý návštěvník města Lázně 
Bohdaneč či obyvatel nedalekého okolí 
má toto území spojené s významnou ryb-
níkářskou oblastí v čele s národní přírodní 
rezervací – Bohdanečským rybníkem. Ať 
už se rozhodnete prozkoumat tuto oblast 
pěšky či na kole, nebudete litovat. O to 
spíše, udeří-li na místní rybníky pár slu-
nečních paprsků. Na stezkách kolem boh-
danečských rybníků vás ohromí nejen pří-
roda této chráněné oblasti, ale také okolní 
obce vzdálené od sebe vždy několik málo 
kilometrů, které se mohou stát vaším zá-
chytným bodem pro zasloužený odpo-
činek. Cestou kolem nejvýznamnějších 
rybníků tohoto území máte jedinečnou 
příležitost zachytit okem či fotoaparátem 
různé druhy ptactva, nasbírat si lesní bo-
růvky či houby nebo se potkat s význam-
nými místními regionálními producenty, 
kteří vám nabídnou své výrobky nejvyšší 
a certifikované kvality. 
Pokud vyrazíte od Bohdanečského ryb-
níka směrem na Neratov, neminete Ryb-
niční hospodářství, kde můžete celoročně 
zakoupit Pernštejnského kapra. Jedná se 
o ochrannou známku této společnosti, kte-
rá reprezentuje tradiční –  k životnímu pro-
středí šetrný chov kaprů prvotřídní kvality 
a jemné chuti. V prodejně na sádkách si 
však můžete vybrat také amura, pstruha či 
jesetera. V období od září do prosince vám 
bude nabídnuta také štika, sumec, candát, 
lín či běl. Nedaleko obce Neratov, která je 
vzdálená od sádek Lázně Bohdaneč při-
bližně 2,5 kilometru, začíná naučná stez-
ka okolo Pernštejnských rybníků. Prvním 
a největším z nich je rybník Rozhrna sou-
sedící s rybníkem Skříň, podél jehož hráze 
vede upravená cesta okouzlující přírodou 
směrem k obci Bukovka. 
Poté, co se pokocháte rozmanitou florou 
a faunou vyskytující se podél těchto ryb-
níků, neváhejte pokračovat na jahodové 
plantáže do Přelovic. Pan Jiří Houda, maji-
tel stejnojmenné rodinné firmy, zde pěstu-

je řadu známých i méně obvyklých odrůd 
jahod. Pan Houda pěstuje veškeré odrůdy 
jahod podložené slámou, což zaručuje čis-
totu plodů při jejich sklizni. Plantáže zde 
slouží pro samosběr jahod především do 
vlastních nádob. Pokud vyrazíte do Přelo-
vic v průběhu jahodové sezóny, která trvá 
od počátku června do poloviny července, 
pochutnáte si a nebude se vám chtít zpět.
V  Přelovicích tak neváhejte zůstat a na-
vštívit pana Dominika Lázničku, který se 
věnuje produkci slunečnicového medu. 
Slunečnicový med Pana Lázničky, učite-

le včelařství, je ojedinělým regionálním 
produktem, neboť včely z Přelovic sbíra-
jí nektar na místních slunečnicích, které 
nenajdeme nikde jinde v okolí až stovek 
kilometrů. Neváhejte navštívit nejhez-
čí místa blízkého okolí a seznamte se 
s Vašimi nejbližšími prodejci kvalitních 
a regionálních potravin – často i takových, 
které běžně nakupujeme v mnohem nižší 
kvalitě v  organizovaných supermarke-
tech bez jistoty původu a čerstvosti. 
Vyzkoušejte a na rozcestí v Přelovicích se 
rozhodněte „kudy dál“….

Vydejte se z Pardubic směr Lázně Boh-
daneč. Zde si můžete projít nádhernou 
stezku okolo Bohdanečských rybníků, 

které jsou známou ptačí rezervací. Dále 
vyrazte do Dolan, kde můžete navštívit 
pana Václavíka, jste-li milovníci hub. 

Pan Václavík se již po desetiletí věnuje 
pěstování hlív, Shitaké a dalších exotic-
kých i známějších hub. 

Poté projedete Staré Ždánice, zde Vás 
může zaujmout ovčí chov pana Zetka, 
který chová především plemeno Zwart-
bles, a dále pokračujte do Podůlšan, 
kde se pan Richter zabývá pěstováním 
švestek. Díky ovocnářským znalostem 
se mu podařilo vyšlechtit zcela ojedi-
nělé a velmi chutné švestky. 
Následující putování vede podél Opa-
tovického kanálu, technické památky 
budované pány z Pernštejna, do Čeper-
ky. Odtud skrz les okolo Sudličkovy 
pěstitelské pálenice do Hrobic a zkrat-
kou do Němčic. V Sudličkově pálenici 
si můžete zakoupit různé druhy pálenek 
či likéry, některé i zcela ojedinělé jako 
ořechovku. 
Z Němčic se vydejte směr Dříteč přes 
unikátní most, který je významný tím, že 
byl postaven v podstatě na poli a až poz-
ději pod něj byl sveden tok Labe. Z Dřítče 
vyrazte směr Sezemice. Krátká odbočka 
ze Sezemic Vás přivede k rybníku Lab-
ská, který je pozůstatkem Pernštejnské 
rybniční soustavy. Kdybyste pokračovali 
dále do Rokytna, můžete si v prodejně 
pana Soukala zakoupit místní zeleninu 
a navštívit muzeum hraček Klukovský 
sen, které je největší sbírkou angličáků ve 
střední Evropě. 

Po návratu do Sezemic se lze vydat 
dvěma cestami. Buď přes Kunětice, 
kde projedete po památkově chráněném 
mostu UNNRA z  roku 1947 a okolo 
vyhlášené Kunětické zmrzky, která se 
vyrábí z pravého ovoce, a poté se vrá-
títe do Pardubic, nebo směrem přes 
Spojil, kde se můžete stavit pro mléčné 
výrobky z farmy Apolenka a pak dále 
do Pardubic.

V kraji pernštejnů se dobře sportuje (cca 50 km)

přes rybníky k regionálním výrobkům 
na Bohdanečsku (cca 11 km)

Založení organizace oblastního destinač-
ního managementu na území Pardubic-
ka, která by koordinovala aktivity všech 
zainteresovaných subjektů, aby byly ve 
vzájemné shodě, vytvářela jednotný mar-
keting i propagaci, bylo jen otázkou času. 
Dlouhodobě zde existovala neformální 
spolupráce, která založením TO Pardu-
bicko dostává oficiální charakter. Příkla-
dem a první vlaštovkou tohoto úsilí se stal 
Festival chutí, vůní a řemesel na zámku 
v Pardubicích v roce 2016, dále již také 
proběhlo první setkání všech význačných 
aktérů v oblasti cestovního ruchu a jsou 
plánovány další meetingy ke vzájemné vý-
měně informací i zkušeností. Město Par-
dubice tak pod svá ochranná křídla přijímá 
i okolní venkovské regiony. Tuto iniciativu 
velmi osvíceně deklarovalo i ve své aktu-

ální koncepci cestovního ruchu. Pardubi-
ce dlouhodobě rozvíjejí cestovní ruch na 
svém území a mají dalekosáhlé zkušenosti 
v tomto oboru, jsou tedy zárukou dodání 
odborných kapacit. Styčným orgánem 
ke slibné spolupráci se tak stává Odbor 
školství, kultury a sportu pod vedením 
Mgr. Ivany Liedermanové. Místní akční 
skupiny mohou poté nabídnout své in-
formační kanály a také zkušenosti, které 
jsou dány spoluprací lidí ve venkovském 
prostoru. Cílem pak bude ukázání jedineč-
nosti celého území, které bude založeno 
na fenoménech perníku, rybníkářství, koní 
a dalších atributů tak typických a výjimeč-
ných pro náš kraj. Výsledkem bude nejen 
zvýšení ekonomického prospěchu celého 
území, ale i účelné a účinné nastavení fi-
nančních toků i zdrojů informací.

Během roku 2017 vznikne v Pardubicích nová organizace pod názvem Turistic-
ká oblast Pardubicko. Hlavní náplní bude rozvoj cestovního ruchu v oblasti od 
Kladrub nad Labem až po Horní Jelení. Vznik této organizace je zastřešením 
partnerské spolupráce města Pardubice s okolními místními akčními skupinami 
Železnohorským regionem, Regionem Kunětické hory, Bohdanečskem, Holickem, 
obcemi, informačními centry a dalšími subjekty činnými v turistickém ruchu. 

nová turistická organizace zaštítí rozvoj 
turistického ruchu na pardubicku 

Veliny

Turistická oblast Pardubicko

i

i
RÁBY

i
LÁZNĚ 

BOHDANEČiKLADRUBY 
NAD LABEM

i
PŘELOUČ

i
HOLICEi

ZDECHOVICE

PARDUBICE

Pozvánka

Pan Dominik Láznička je v současnos-
ti velmi uznávaným včelařem a zároveň 
držitelem certifikátu KRAJ PERN-
ŠTEJNŮ regionální produkt. Jeho 
cesta k této profesi však nebyla přímo-
čará. Tento medonosný příběh začíná 
v době, kdy bylo panu Lázničkovi 11 
let. Tehdy byl jeho bratr hospitalizován 
v nemocnici, kde jeho spolupacientem 
byl zapálený včelař, který jej nadchl pro 
toto hobby. Po návratu z  nemocnice 
zkouší pan bratr včelařit a zasvěcuje do 
tajů tohoto řemesla i svého bratra Do-
minika. Toho včelařství natolik uchvátí, 
že se stane prakticky jeho životním ko-
níčkem. Nestává se však hned jeho za-
městnáním, neboť osud si občas vybírá 
různé okliky, než doběhne k pravému 
cíli. Pan Láznička se vyučí zedníkem, 

ale na svého bzučivého sladkého koníč-
ka nezanevře. O nějakých 10 let pozdě-
ji se vyučí včelařem a své vzdělání do-
táhne až k metě nejvyšší, kdy se stává 
dokonce učitelem včelařství. 
Dnes sídlí pan Láznička v Přelovicích, 
kde před 7 lety zakoupil statek, který 
neustále předělává a kde je vskutku 
hodně práce. Své první včelařské po-
kusy učinil pan Láznička na Vysočině 
v Borové u Poličky a Solnici. Proč tedy 
právě Přelovice? Důvod je jednoduchý. 
Pan Láznička chtěl dělat něco výjimeč-
ného a zdejší nížiny nabízí včelařům 
zcela specifické podmínky, které vy-
hovují například specializaci na slu-
nečnicový med. Proto chcete-li okusit 
jedinečný originál, zavítejte na adresu 
Přelovice 27.

SluNečNicový med z Přelovic JediNě od PaNa lázNičky
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 jméno / název firmy název výrobku/ů adresa provozovny tel. e-mail web
   (pro veřejnou prezentaci)
  Agrospol Hostovice Jablka Sady Ostřešany 466 951 023 info@agrospolhostovice.cz  www.agrospol-hostovice.cz
  Dita Hofrichterová Mýdlárna Levandulový dům Živanice 203, 533 42  721 306 599  info@lavender.cz www.lavender.cz
  Diana Houdová Mléčné výrobky z farmy Apolenka Na Okrajích 156, 530 02 Spojil  775 614 618 diana.apolenka@seznam.cz www.apolenka.org/produkty-farmy
  Fonticulus, spol. s r.o. Sudličkovy ovocné destiláty a likéry Hrobice 53, 533 52 466 941 296 info@fonticulus.cz www.fonticulus.cz
  Šárka Kučerová Švestky z Podůlšan Podůlšany 1, 533 45 Opatovice nad Labem 608 614 292 prodej@ceskesvestky.cz www.ceskesvestky.cz
  Jiří Václavík Imunoprevenc Dolany 22, 533 45 Opatovice nad Labem 777 003 062  info@jedlehouby.cz  www.jedlehouby.cz
  Jiří Václavík Ganoderma-REISHI Dolany 22, 533 45 Opatovice nad Labem 777 003 062  info@jedlehouby.cz  www.jedlehouby.cz  
  Monika Pavlisová Kunětická zmrzka Kunětice 608 014 016 zmrzlina@ kunetice.cz www.zmrzlina.kunetice.cz 
  Ladislav Soukal Zelenina z Rokytna Rokytno 466 989 195 info@ladislavsoukal.cz www.ladislavsoukal.cz
  Barbora Zetková Jehňata Staré Ždánice 148, 533 44 608 129 778 JanZetek@seznam.cz www.farmazetkovi.cz
  Jan F. Veselý Houslař Konzervatoř Pardubice, Sukova 1260, 530 02 Pardubice 605 143 405 info@luthier-vesely.com www.luthier-vesely.com
  Jiří Houda Jahody od Houdy Přelovice 38, 533 41 Lázně Bohdaneč 603 809 651 jirka@jahodyodhoudy.cz www.jahodyodhoudy.cz
  Jaroslav Linhart Sklo Tiffany technika Pardubice 608 834 284 linart@seznam.cz 
  Pavel Janoš Pardubický perník Pavel Janoš Věry Junkové 306, 530 03 Pardubice 466 261 167 pernikjanos@email.cz www.pernikjanos.cz
  Rybniční hospodářství s.r.o. Pernštejnský kapr Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč 466 924 203 vondrkova@rhb.cz  www.pernstejnskykapr.cz
  Ing. David Novák Pekařské výrobky z Uherska Uhersko 9, 733 73 466 676 108 statek.uhersko@seznam.cz www.statekuhersko.cz 
 Aleš Kulhánek Drátenictví Štrossova 129, 530 03 Pardubice 608 269 495 dratenik@historiccrafts.cz www.historiccrafts.cz
 Dominik Láznička Slunečnicový med Přelovice 27, 533 41 Přelovice  605935098 d.laznicka@email.cz 
 Madami s.r.o. Pečené čaje, koncentráty  Křičenského 451, 533 03 Dašice 777 610 726  objednavky@madami.eu www.madami.eu
 SejraKus Korbáčky a pařené sýry Pardubice 777 109 771 info@sejrakus.cz www.sejrakus.cz

Certifikované produkty kraj pernštejnů regionální produkt®

INFORMAČNÍ ZDROJE:  www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu  n   katalog certifikovaných výrobků

Za veškerým tímto úsilím stojí píle ně-
kolika osvícených obchodníků, kteří 
řekli: Dost! Vzepřeli se konzumní spo-
lečnosti a rozhodli se obětovat svůj čas 
v zájmu rozvoje lokální tuzemské eko-
nomiky. Tím vytvořili most mezi dvě-
ma již odedávna rozdělovanými světy 
- městem a vesnicí. Jejich obchůdky 
jsou malé, rozhodně se v  nich nebu-
dete tlačit s vozíky ve frontě, ale o to 
útulnější jsou a sázejí na rodinné pro-
středí. Nenajdete zde od každého typu 
potraviny deset druhů téhož, protože to 
není potřeba. Tito vizionáři se rozhodli 

vsadit na kvalitu, oproti kvantitě. Není 
tedy již potřeba, abyste se rozhodova-
li mezi několika druhy téže potraviny, 
neboť oni sami již vyzkoušeli mnohé 
z nich a sami pro zákazníky vybrali ty 
nejlepší. Kvalitou nabízeného zboží si 
můžete být opravdu jisti, neboť obchod-
ní vztahy se zde úzce prolínají s  těmi 
osobními. Obchodník i výrobce Vám 
za prodávané zboží ručí téměř osobně.

Je fajn znát svého řezníka
Existence těchto obchůdků významně 
přispívá také k  tomu, že se zkracují 

cesty mezi výrobci a odběrateli, neboť 
nepotřebujete-li převážet zboží přes půl 
světa, snižuje se opět počet mezičlánků, 
které se na obchodu podílejí. I zde hraje 
důležitou roli osobní známost. Nezříd-
ka proto vidíte, jak sám mistr řezník ze 
sousední vísky přináší do obchodu čer-
stvou tlačenku, nebo před vchodovými 
dveřmi stojí zelinářské auto s pneuma-
tikami od bahna, protože pan zelinář 
ještě před hodinou vykopával brambo-
ry u sebe na poli. Tato symbióza města 
a vesnice je prospěšná oběma. Do měst 
se dostávají kvalitní české produkty, 
aniž bychom pro ně museli vážit dale-
kou cestu. Producentům z  vesnice se 
zase nabízí možnost dalších odbytišť ve 
velkých sídlech. Celkově prospěšná je 
tato spolupráce poté pro nás pro všech-
ny, neboť oběh peněz se drží mezi námi, 
a podporujeme se tak vzájemně.

ve dvou se to lépe táhne …
Dalším nezvratným důkazem, že tito 
obchodníci mají zájem o rozvoj na-
šich regionů, je ten, že tyto obchody 
uzavřely spolupráci s  aktivitou KRAJ 
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®, 
a staly se tak nedílnou součástí rodi-
ny obchodníků a výrobců, kterým jde 
o blaho jejich vlastních regionů. V tom-
to úsilí jsou majitelé a provozovatelé 
těchto téměř gurmánských svatostán-
ků vítanou posilou, jelikož jsou to lidé 
zdatní a akční. O tom svědčí i fakt, že 
jejich stánky můžete vidět i na mnoha 
regionálních akcích, kam nám přivážejí 
své prověřené zboží.

obchody s regionálním zbožím:
České bedýnky 
– Erno Košťála 958, Pardubice
Kouzelný koš – Smilova 381, Pardubice
Potraviny Lokálka 
– Pernštýnské náměstí 5
Perník Janoš 
– Věry Junkové 306, Pardubice
Český sedlák
– Masarykovo náměstí 1484, Pardubice

Za regionálními výrobky nemusíte jen na venkov
Zatouží-li člověk po čerstvé zelenině, vajíčkách s tím krásným zlatavým žlout-
kem, uzeným vonícím komínem či po kyprém chlebu, nemusí se již vydávat 
na venkov. V Pardubicích funguje v současnosti již několik obchodů, kde je 
toto zboží běžně k dostání. V nich si ruce podávají venkov s městem. Pokud 
tedy zrovna neprahnete po sportovním zážitku, ale toužíte po některé z po-
choutek z nedalekých vesnic, můžete uspořit čas a zažít venkovskou idylu pří-
mo v srdci Pardubic.

Zapojte se mezi certifikované výrobce 
se značkou kraj pernštejnů 
regionální produkt®
Regionální značku spravuje MAS Region Kunětické hory, z.s. Do certifikace se mohou 
zapojit i producenti z místních akčních skupin Bohdanečsko a Holicko, města Pardubic 
a obce Veliny. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená ze zainteresova-
ných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších 
organizací. Tato komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií 
u výrobků a produktů.

Přínos certifikace
4 Umístění informace na celorepublikovém webu ARZ a na webech regionů 
 a partnerských systémů;
4 Zveřejnění v novinách „Doma v Kraji Pernštejnů“, v katalogu výrobků 
 a ostatních materiálech regionů;
4 Prezentace a prodej produktů po dohodě a dle možností v prostorách infor-
 mačních center, zázemí regionů a na akcích pořádaných partnery či regiony;
4 Navázání komunikace a spolupráce s  dalšími výrobci, možnost propojení 
 nabídky, možnost zapojení se i do dalších aktivit;
4 Prezentace a spolupráce s regionálními výrobci, místními prodejci a subjekty
 pořádajícími prodejní a prezentační akce aj.
Objevujte místní kvalitní produkty. To, co je vyrobeno místním výrobcem, to, co je vypro-
dukováno v místní krajině, je jedinečné, nezaměnitelné, a tudíž přirozeně konkurence-
schopné i v globálním světě. Ochutnávejte a využívejte je!

Hlavní koordinátor:  MAS Region Kunětické hory, z.s., Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice
Ing. Ivana Pazderková, tel.: 777 693 680, pazderkova.masrkh@gmail.com
Mgr. Jiří Kuban, tel.: 605 329 028, kuban.masrkh@email.cz               www.masrkh.oblast.cz

více na www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu

chcete ochutnat dobroty našich výrobců? 
Přijměte pozvání na některou z akcí …
Pro regionální výrobce je na rok 2017 domluveno na tři desítky akcí, kterých se 
mohou zúčastnit. Většina z nich se odehrává na Pardubicku, neboť chceme přede-
vším ukázat místním obyvatelům, co umíme, a najít si v nich stálé zákazníky. Avšak 
mnohé z nich mají i nadregionální platnost. Neboť Kraj Pernštejnů je součástí vyš-
šího celku, kterým je Asociace regionálních značek a proč neukázat např. i v Praze, 
Cholticích nebo Nymburce, co zde na Pardubicku umíme, co je jedinečné a co 
jinde nenajdete? Namátkou vybíráme 9 akcí, kde se lze s našimi výrobci potkat.

 8. 5. Sousedské slavnosti Perníková chaloupka, Ráby
 20. 5. Má vlast, cestami proměn Vyšehrad, Praha
 17. 6.  Tradice Železnohorského regionu rozhledna Barborka, Horní Raškovice
 23.-25.6.  Dny Holicka Holice 
 22. 7.  Magdalénská pouť  Lázně Bohdaneč
 12. 8. Festival chutí, vůní a řemesel zámek Pardubice
 21. 10.  Podzimní Novoměstský krajáč Novoměstská radnice, Praha 
 28. 10.  Výlov Bohdanečského rybníka Lázně Bohdaneč
 prosinec  Adventní trhy Pardubice Pernštýnské náměstí, Pardubice 
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