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Zmrzlina
u Pepeho

Letní zmrzlinové radovánky
v Kraji Pernštejnů
Kunětická
zmrzka citronová
s malinami

Ráno, raníčko panna vstala… I tak by tento příběh mohl začínat, že pane Erbene? Ale vstal
pouze jeden nadšený cyklista, který zjistil, že se
blíží další horký srpnový den. Proč si v takovém
případě neudělat výlet na kole, který je možné
spojit s příjemným chladivým osvěžením? Pasoval jsem se tedy do role hlavního letního zmrzlinového inspektora a vyrazil jsem otestovat dva
certifikované zmrzlináře z Kraje Pernštejnů.

Kunětická
zmrzka

Moje první cesta vede do Holic na zmrzlinu U Pepeho.
Ranní krajina, kterou ještě nestihly prohřát paprsky slunce,
dýchá svěžím chladem a cesta mi díky tomu rychle ubíhá.
Za necelou hodinu jsem v Holicích a vesele si to mířím
přímo na náměstí. Prohlížím si pěkný obdélníkový rynek
s tryskající fontánou ve středu, ale stánek se zmrzlinou
nikde nevidím. Chybně jsem se domníval, že se stánek
nachází tam. No, i mistr tesař se někdy utne. Když nejsem chytrý já, musím využít svůj chytrý telefon. Na webu
regionálních značek nacházím adresu a hned vyrážím
správným směrem. V zatáčce minu sochu doktora Holuba
s ukazatelem na místní Africké muzeum. I to by rozhodně
stálo za to navštívit, ale dnes ne, už mám jiné plány. Po
krátké chvíli již zastavuji u stánku se zmrzlinou. Vedle něj
se nachází pěkné posezení o několika lavicích se slunečníky, které přímo láká k chvíli odpočinku. Z vývěsního štítu
se na mě směje nabídka asi
6 druhů zmrzlin. Tohle bude
tedy těžká volba. Nakonec se
rozhoduji mezi pravou pistácií
a meruňkovou. Volím meruňku
a během chvíle se mi do rukou
dostane nádherně oranžová
zmrzlina se znatelnými kousky ovoce. Po ochutnání mé
chutťové pohárky prožívají přímo meruňkovou extázi a já si
chválím svou volbu. Pan Branda prostě zmrzlinu umí! Chvíli
Meruňková
ještě posedím a pak se vydám
Holická
k druhému cíli své cesty.
zmrzlina

Opět šlapu do pedálů a mířím směrem na Kunětice. Cesta vede přes
Horní a Dolní Ředice a Choteč. Za
Chotčí se mi naskýtá úžasný pohled
na dva kráčející čápy bílé, kteří se
procházejí loukou sotva čtyři metry
od krajnice. Však aby ne? Nachází
se zde totiž jejich tradiční hnízdiště.
Pohled je to nádherný a majestátní,
než však stačím vytáhnout mobil,
abych si je vyfotil, oba uletí. Pardon kluci, nechtěl jsem vás rušit! Míjím město Sezemice
a na obzoru se tyčí hrad Kunětická hora. Počasí mi krásně
přeje, na nebi není ani mráček. U mostu v Kuněticích mě
nepřekvapí tradiční kolona. Nějakého dobrodruha s dodávkou sem opět dovedla navigace. Se sklopenými zrcátky
se těsně plazí nad sloupky. Nikomu to nevadí, jsou zvyklí,
pouze jeden pán, samozřejmě zcela diskrétně o intenzitě
hlasu tak 120 decibelů, velebí řidičské umění toho nebožáka, což mu zajisté přidává na sebejistotě a harmonii
v duši. Já naštěstí most přejedu bez úhony a během chvíle jsem konečně u kostela. Nedaleký stánek je příslibem
další chladivé dobroty. I zde se nachází pěkné posezení se
slunečníkem a za stánkem dokonce dvě plážová lehátka.
Při pohledu na nabídku jsem opět nerozhodný. Vanilková,
kávová, ale nakonec u mě zvítězí citronová s malinami.
Od milé slečny dostávám kornoutek zmrzliny, která svými
rozměry připomíná Matterhorn. Zmrzlina je nádherně růžová, lemovaná malinovými semínky, a zároveň fantasticky citronově osvěžující. Při její degustaci si připadám jako
dítě v hračkářství. Tahle zmrzka je prostě boží! Ochutnávku
nakonec ukončuji a se širokým úsměvem a uspokojenými
chutťovými pohárky šlapu směrem k domovu.
Musím uznat, že tento výlet stál za to. Pokud vám docházejí tipy na výlety, tak zde se rozhodně nespletete.
Samozřejmě by se tato cesta dala rozdělit na dva výlety,
ale pro srovnání se člověk musí obětovat. Výsledné hodnocení je z mé strany následující. Panu Brandovi z Holic
i paní Pavlisové z Kunětic dávám nejvyšší možné hodnocení
a jsem vděčný, že svými výrobky takto kvalitně reprezentují
výrobce Kraje Pernštejnů.

Chystáte návrat na trh práce?
Nejprve zjistěte, co ve Vás je!
Pomůže Vám k tomu projekt AKTIVNĚ KE ŠTĚSTÍ a jeho

BEZPLATNÉ motivační semináře
zaměřené na sebepoznání, pracovní image, tvorbu
pracovní vize, job klub a.j. K tomu získáte koučink, pracovní
poradenství, stáž nebo podporované zaměstnání.

AKTIVNĚ KE
ŠTĚSTÍ
Projekt je určen pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, kteří se
nemohou vrátit do původního zaměstnání, nebo se nemají kam vrátit, dále
osobám s kumulací handicapů na trhu práce (např. osoba pečující o dítě do
15 let a zároveň na ÚP více jak 5 měsíců), osoby, jenž jsou ve výpovědi propuštění zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby
mladší 25 let.
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