
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Zpráva z akce „Vaříme, pečeme a smažíme regionální 

potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem. 
Představení techniky našich předků a současnosti.“ 

 
Termín: 7. května 2016 od 14:00 

 

Místo konání: sportovně rekreační areál Pištín 

 

V sobotu 7. května 2016 ve sportovním areálu v Pištíně se uskutečnila akce s názvem „Vaříme, 

pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem.‟ Moderátor celé 

akce Daniel Kopál úderem 14:00 hodiny představil akci a pozval na pódium čestné hosty, aby je 

přivítaly pištínské baráčnice tradičním chlebem a solí.  

 

Jako první si vzal slovo starosta obce Pištín Jaroslav Havel, který pozdravil a přivítal hosty 

a návštěvníky akce. Ve svém projevu mimo jiné vyslovil přání pořádat tyto „farmářské trhy“ 

každoročně. „Je to krok správným směrem“, zaznělo i ve zdravici hejtmana Jihočeského kraje 

Ing. Jiřího Zimoly, který popřál celé akci hodně zdaru. Poslední uvítací řeč pronesl Ing. Jiří Chmel, 

ředitel Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu České Budějovice. Ten 

velice kladně hodnotil zařazení akce do akčního plánu Celostátní sítě pro venkov, která ji finančně 

podpořila.  

 

V průběhu celého odpoledne probíhaly na stánku CSV různé aktivity. Především ochutnávky 

regionálních potravin od výrobců a producentů podpořených z PRV přilákaly ke stánku malé 

i velké návštěvníky. Chléb z pekárny Zliv byl nabídnut u většiny ochutnávek. Vznikly vynikající 

kombinace chutí regionálních potravin, toustový chléb s třemi druhy bramborových pomazánek 

nebo zlivský chléb s máslem z mlékárny Mláka a pištínským medem a v neposlední řadě tradiční 

chléb Šumava s marmeládou Vališ. Dalším velikým lákadlem byla ochutnávka Lhenické přírodní 

šťávy, bylo možné ochutnat nejen mix ovocných šťáv vždy se základem jablka (červená řepa, 

mrkev, švestka, červený a černý rybíz, rakytník, aronie atd.), ale i nové kombinace jablko-

multivitamín, jablko-brusinka. Mlékárna Mláka představila máslo a různé druhy sýrů s mnoha 

bylinkovými příchutěmi. Pečený čaj, jablečno-zázvorový med, švestkové čatný a pepřák z cukety 

představili zástupci Domova sv. Linharta, o.p.s. Během ochutnávek byli návštěvníci stánku CSV 

informováni o představovaných regionálních výrobcích podpořených z PRV. Ženy z místního 

spolku předvedly přípravu zelňáků a koláčů z pece. Přímo na místě připravovaly a pekly veliké 

koláče se všemi různými náplněmi (švestková povidla, mák, ořechy, ovocné gely – malinový, 

meruňkový, jablečný aj.), které dodala firma Zeelandia. Sladké pochoutce neodolal ani 

europoslanec JUDr. Stanislav Polčák, který tuto akci také navštívil.   

 

Celé odpoledne hrála živá hudba. Program zpestřilo vystoupení pištínských baráčníků, kteří 

zatančili Českou besedu. Široký doprovodný program nabízel veliké vyžití i těm nejmenším. Pro 

ně byly připraveny sportovní aktivity na hřišti, skákací hrad doplnil klidné zázemí tvořivého 

koutku pod vedením Mgr. Kláry Kavanové Muškové z Domova sv. Linharta v Chelčicích. Místní 

hasiči předvedli svůj zásah a učili děti spojování hadic. Rybáři uspořádali soutěž v házení 

s prutem.  

 

V 16:00 hodin proběhla na stánku CSV ukázka záchrany lidského života za použití trenažéru 

AmbuMan pořízeného v rámci projektu spolupráce z PRV, na kterém si každý mohl vyzkoušet, 

jestli oživuje správnou silou. Ukázku odstartoval senátor Ing. Tomáš Jirsa, který poté 

zavzpomínal na svá školní léta, kdy byla ještě branná výchova součástí školních osnov. Při dalším 

nácviku byl použit i externí defibrilátor (pořízený ze stejného projektu), kdy návštěvníci na 

vlastní oči viděli, jak přístroj hlasovými povely naviguje jak postupovat při resuscitaci. Velké 

pozornosti se dostalo také Babyně (trenažér miminka).  

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

Od 17:00 hodin proběhla soutěž v pojídání bramboráku, které se zúčastnili hlavně místní 

účastníci akce. Výherci obdrželi pytle brambor. Díky možnosti ochutnat regionální výrobky se 

posílil rozvoj místního marketingu a propagace.  

 

Návštěvníkům, kterých tu v průběhu celého dne prošlo více než 1000, byl představen specifický 

venkovský region, typický pěstováním ovoce a brambor, chovem ryb a včel, výrobou ovocných 

šťáv, pekařských a mléčných výrobků. Touto akcí se podařilo přiblížit i neodborné veřejnosti 

možnosti čerpání zemědělských i nezemědělských dotací z Evropských fondů, zejména z PRV, 

a seznámit je s příklady dobré praxe. Byla to ukázka života obyvatel venkova a jejich práce 

v zemědělství, včetně zemědělské techniky v minulosti a dnes.  

 

Celá akce má velice kladné ohlasy, takže se těšíme na další ročníky. 

 

V krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 získala tato akce v Programu obnovy venkova 

v kategorii realizace úspěšného kulturně společenského záměru Cenu hejtmana Jihočeského 

kraje. 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Dita Haisová, krajský koordinátor CSV, RO České Budějovice 

 

Dne: 10. 5. 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


