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Dobrých zpráv poslední dobou přibývá. Nutná 
opatření se uvolňují, počasí nám nabízí řadu 
pěkných dní, a tak se objevuje vyhlídka na pěkný 
výlet do přírody. Tak co se vypravit třeba ke bře-
hům řeky Loučné?  

Loučná poklidně teče v dál a její pozvolný proud nikam 
nespěchá, plyne pomalu jako by chtěla něco vyprávět. 
a že by měla co vyprávět. Však až k Vraclavi vedla přes 
Litomyšl z Orientu ve středověku podél Loučné tzv. Trste-
nická stezka. možná že mnohý kupec poté kráčel okolo 
Loučné i dále, a vaše kroky tak mohou procházet cestou, 
kudy lidská noha kráčela již před staletími. k jejímu toku 
se můžete přiblížit na mnohých místech a najít v jejím okolí 
malebná zákoutí. můžete si projít krásné centrum Dašic, 
nebo najít i místa méně známá, jako je jez za obcí Lány  
u Dašic. samotné Lány jsou také kouzelnou vesničkou 
s hezkým parčíkem a zajímavě vymalovanou hasičskou 
zbrojnicí přímo v centru obce. Při delší procházce pak mů-
žete dojít až do sezemic, kde je krásně opravený akvad-
ukt. ale pozor! chcete dobrodružství? Tento akvadukt není 
jediný v okolí. Za Velkými kolodějemi uprostřed polí, na 
křížení Zminky a malokolodějského potoka, se nachází 
další, poněkud pobořený, ale ještě romantičtější akva-
dukt. Ten je však jen pro zdatné hledače a odvážlivce  
a musíte k němu vyrazit dříve, než vzroste okolní vegetace. 
Poté bude snazší najít tajemný hrad v karpatech než tento 
technický skvost. Výpravě Zdar!

Ještě další dvě dobré zprávy
Další radostnou zprávou je, 
že se rozšířila plejáda obec-
ních znaků našeho regionu. 
Tímto oslavencem se stala 
stéblová, která nedávno zí-
skala znak i vlajku. Na znaku 
se nachází… jak také jinak, 
než stvol orobince a zlatý 
obilný klas, když je to stéb-
lo-vá. spodní část štítu čeří 

modravé vlny.  I to je příznačné, nebotť v okolí obce se 
nacházejí jedny z největších a nejkrásnějších písníků ke 

koupání – Oplatil, Hrádek a Jezero. stéblové tímto srdeč-
ně gratulujeme.
a do třetice všeho dobrého. Během tohoto měsíce vyjdou 
nové noviny a katalog kraje Pernštejnů. Bohužel události 
minulých měsíců jejich vydání poněkud zkomplikovaly, ale 
již brzy poputují do rukou čtenářů či si je budete moci 
prohlédnout on-line na webu Regionálních značek (odkaz 
v boční liště).

Jak dopadne české řemeslo 
a odkaz české tradice v době 
povirové?
Perníkové srdce představovalo vždy sym-
bol vřelých citů a také neslo českou tradici. 
Výrobě perníčků se  v Pardubicích již po 
celé generace věnuje firma Janoš. Perníčky 
od Janošů v březnu putovaly jako dar i po-
děkování do rukou zdravotníků a pacientů 
nemocnice v Pardubicích i k rukám dobro-
volníků, kteří se aktivně zapojili do pomoci 
ostatním. Kromě této iniciativy nás zajíma-
lo i to, jak se situace okolo současného sta-
vu dotkla menších podnikatelů, a tak jsme 
poprosili pana Janoše o pár postřehů. 

Potravinářství je přeci jen trochu 
specifické z  hlediska trvanlivosti 
zboží, co lze dělat?
Do vyhlášení nouzového stavu jsme se 
zásobovali surovinami a zbožím, dokonce 
více než obvykle, protože nás čekal před-
velikonoční měsíc. Zároveň je problém, 
že i běžné zboží, které má krátkou trvanli-
vost, není jak prodat. Restaurace, cukrárny 
i kavárny, které představovaly naše distri-
buční kanály, byly též ze dne na den zavře-
ny, tedy situace je opravdu vážná. Myslím, 
že právě restaurace a také malé pivovary 
patří k nejpostiženějším, neboť musely zli-
kvidovat mnoho surovin i zboží.

Vaše perníčky putovaly do Pardubic-
ké nemocnice i k dobrovolníkům…
Jak jsem již zmiňoval, situace byla vážná, 
snažili jsme se zachránit, co se dá, a tak 
nás napadlo, že perníkové těsto zpracuje-
me na dárky pro ty, co šíjí roušky, a pro 
zdravotníky. Stali jsme se součástí většího 
uskupení lidí a organizací, kteří se něja-
kým způsobem zapojili do dobrovolnic-
kých činností. Paní Jana Beránková a paní 
Dáša Trojanová organizovaly šití roušek 
zdarma i jejich distribuci. Na tom se podí-
lel také Junák - český skaut, jak finančně, 
tak distribučně. Východočeská televize 
V1 dělala reportáže a pomáhala organizo-
vat sbírky. Věřím, že jsme našimi dárky 
udělali radost jak šičkám roušek, které 
nám roušky věnovaly, tak Geriatrickému 
centru Pardubické nemocnice, kde se sta-
rají o ty nejstarší pacienty. 

Jaké jsou pro podnikatele dle Vás 
vyhlídky do budoucna?
To nejhorší je nyní snad za námi, nejasné 
podmínky pomoci státu živnostníkům 
a zaměstnancům snad rozklíčujeme a po-
daří se nám zachránit naše živnosti. Ná-
jmy provozoven se bez příjmů daří platit 
jen těžce, a tak doufáme, že budou sníže-
ny. Některá města i majitelé je odpouští 
zcela. Vyplatí se to, neboť nefunkční ře-
mesla nejsou k ničemu. Děkujeme za po-
chopení a snad v květnu budeme pomalu 
najíždět na běžný provoz. Snad nás v tom 
nenechají ani zákazníci a začneme všich-
ni více kupovat české řemeslné výrobky.

Jak z toho všeho ven? 
Měli bychom začít sami u sebe. Toto 
rozhodnutí není lehkým krokem, neboť 
to vyžaduje uskromnění, a to žádný 
homo sapiens sapiens nedělá rád. Ne-
musí se jednat o nijak radikální život 
od zakládu měnící kroky. Začněme še-
třit přírodní zdroje. Udělejme něco pro 
své zdraví. Nejezděme stále autem, ale 
zkusme to na kole. Neplýtvejme potra-
vinami a především využívejme lokál-
ní, místní produkci. Využívání lokální 
produkce omezuje náklady finanční  
i ekologické na dopravu i skladování 
potravin, a především tím podporujeme 
své okolí a vlastně i sami sebe. Nehledě 
na to, že výlet za takovou produkcí lze 
spojit i s pobytem v přírodě, sportov-
ními zážitky či gurmánskými prožitky.

Nový den podle Kraje Pernštejnů
Ráno vstanu, hodím nohy z  postele  

a hned myslím na to, co posnídám. Dnes 
to bude jablko z  Ostřešan a čerstvý 
jogurt z farmy Apolenka. Do jogurtu 
přidám trochu medu od pana Lázničky 
z Přelovic a na světě je zdravá snídaně! 
Tak co dnes budu dělat? Aha, včera jsem 
byl v Dolanech u pana Václavíka pro 
„hlívovou zahrádku“. Zjistil jsem, že 
na pěstování hlívy není potřeba téměř 
nic, vyroste mi přímo ve spižírně! Pro-
čítám návod, dělám „kostce“ se substrá-
tem tedy dostatečné místo a teď už jen 
sem tam zkontroluju, že hlíva roste tak, 
jak se píše v návodu, a můžu za 2-3 týd-
ny sklízet. Bude z ní tentokrát hlívový 
guláš nebo zaexperimentuji s  nějakým 
receptem z hlívy s těstovinami?
Má drahá žena je na noční a vrátí se až 
odpolko, tak ji překvapím. Když už jsem 
byl v Dolanech, tak jsem se stavil u So-
chorů pro husu, musel jsem si akorát 
dopředu zavolat. Husička bude dobrá, 
zatím spokojeně odpočívá v  mrazáku, 
než přijde její čas. Možná už o víken-
du na oběd… K obědu si ale dnes dám 
pstruha z Rybničního hospodářství 
v Lázních Bohdaneč. Při zpáteční cestě 
z Dolan jsem to vzal tudy. Pstroužek je 
pěkně čerstvý, viděl jsem, jak mi ho tam 
vyndali přímo z  kádě, bacili po hlavě  
a vykuchali. Tohle nedělám moc rád, 
takže jsem vděčný. Jako příloha budou 
vařené farmářské brambory z Chvo-

jence s petrželkou a jako dezert sladký 
perníček od pana Janoše. 
Oběd byl dobrý. Dal jsem si pak pěkně 
šlofíka na své skvělé posteli z masivu 
od pana truhláře Mrštíka ze Strašo-
va, ale je třeba se zabavit na odpoledne. 
Vezmu kolo a vydám se pro zeleninu do 
Rokytna. Na cestu si musím vzít něco 
k pití. Najdu si ve špajzu rakytníkou 
šťávu od MADAMI, rakytník je moc 
zdravý, na imunitu výborný. Tu je teď 
potřeba podporovat.

Pomalu vyrážím z domu a je dost teplo. 
Neujedu ani pár kilometrů a rakytník je 
už ve mně. Svitne mi nápad: Co se tak 
stavit na zmrzku? Ale kam, na Pepeho 
zmrzlinu do Holic, nebo na Kuně-
tickou zmrzku? Na Rokytno se dá jet 
oběma směry. Vyřeším to jako král Šala-
moun! Tam přes Kunětice, pak Rokytno, 
zpátky přes Holice, dám si dvě . Byl to 
geniální nápad. Obě zmrzky mají něco 
do sebe, v Kuněticích měli perníkovou 
a u Pepeho super čokoládovou. Batoh 
mám plný zeleniny a už jsem doma. 
Pomalu nastává podvečer, z lednice vy-
tahuji mléko ze Živanic, pro které se 
mi stavila má milá žena cestou z práce. 
Mají tam automat na mléko! Skleněné 
lahve si vozíme vlastní, šetříme tak pří-
rodu. A finančně litr mléka vyjde přízni-
věji než v supermarketu. 
(pokračování na straně 2)

Jak se utkat s nelehkou dobou:
Tipy z Kraje Pernštejnů

Zdravé limonády 
pro první linii
Nelehká doba vyvolává v  lidech různé 
pocity a jak se ukázalo, umí se projevit 
i ty dobré stránky nás lidí. Někteří vý-
robci Kraje Pernštejnů se nebojí bez vi-
diny zisku pomoci jen tak, sami od sebe. 
V  čele tohoto průvodu kráčejí ti, kteří 
nečekají na pohnutku, povel a sami se 
snaží pomoci, aby krize byla brzy zažeh-
nána. Společnost MADAMI se aktivně 
zapojila do podpory složek IZS. Požáda-
li jsme paní Renátu Kopečnou, zástup-
kyni společnosti, o krátký rozhovor.

Jakým způsobem jste se zapojili?
Vzhledem k  tomu, že v  naší výro-
bě v  Dašicích se zabýváme vývojem  
a výrobou ovocných koncentrátů, které 
v sobě obsahují plno ovoce, které na-
víc lisujeme za studena a zachováváme 
v něm plno výživných látek, rozhodli 
jsme se tyto ovocné koncentráty věno-
vat IZS složkám v Pardubicích.

Co Vás k této aktivitě vedlo?
Určitě nás plno firem kolem inspirova-
lo. V tomto těžkém období je velmi po-
zitivní, když vidíme, jak se umíme sem-
knout a být solidární. Někdo šije roušky, 
restaurace vaří jídla a my jsme se mohli 
zapojit tak, že dáme lidem v první linii 
zdravou limonádu. Protože jsou to prá-
vě oni, kteří jsou s nemocí COVID-19 
den co den v kontaktu. A tak potřebují 
mít vybudovanou silnou imunitu ještě 
daleko víc než kdy předtím. 

Jak moc se otázka koronaviru dotý-
ká vašeho podnikání?
Vzhledem k  tomu, že naším silným 
prodejním kanálem jsou kavárny, 
restaurace, hotely a další zařízení 
v gastronomii, tak se bohužel s nižší 
poptávkou už několik týdnů potýká-
me. Nicméně snažíme se toto obdo-
bí využít k  tomu, abychom se dobře 
připravili na to, až to všechno skončí 
a my se opět všichni „nadechneme“. 
Vyvíjíme nové receptury, pracujeme 
na projektech, které se nám v posled-
ní době nepodařilo dotáhnout.

Máte nějakou radu pro ostatní pod-
nikatele, jak postupovat?
My se vždycky snažíme hledat mož-
nosti. Na začátku této doby jsme si 
společně vypracovali krizový plán  
a podle něho postupujeme. A protože 
je tato doba pro nás všechny nová, jsou 
kroky, které se časem ukáží jako méně 
úspěšné. A na to je potřeba vždy reago-
vat a tyto činnosti upravit. Naštěstí je tu 
mnoho projektů, do kterých se můžete 
zapojit, a tím svoje podnikání zachránit. 

2020

ZDARMA

Na Holicko na zmrzlinu 
a pro brambory 
(Str. 2)

Pardubicko - kraj koní 
 (Str. 3)

Jak kapři bojovali s Říší  
(Str. 4)

strana: 01 - titul

Střípky z regionů

Začali jsme žít v nelehké době. Naše společnost se nacházela na svém ekonomic-
kém vrcholu. Mnozí prognostici očekávali zlom tohoto blahobytu, ale málokdo 
tušil, že jej způsobí celosvětová pandemie. Česká měna i ekonomika začínají stag-
novat a propadat se. „Naneštěstí“ se tak děje ve vleku ekonomik ostatních států. 
Tento vlak se již rozjel a Česká republika je jedním z mnoha vagónků této soupra-
vy. Nikdo moc netuší, jak dlouhý tunel ekonomické recese tento vlak bude muset 
projet, než uvidí světlo na jeho konci? Bohužel tato situace se dotýká nás všech. 
Změnily se nám poněkud základní hodnoty a nikdo s jistotou netuší, co bude dál.

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9blov%C3%A1
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/
https://mapy.cz/zakladni?x=15.8584233&y=50.0504099&z=15&source=base&id=2087138

