
  

  
  

 

ZÁPIS Z AKCE „FESTIVAL ŘEMESEL & SLAVNOSTI BYLINEK“ 

Akce proběhla 17. května 2014 v Říčanech. 

Město v duchu jarmarku 

Rok se s rokem sešel a Festival řemesel & slavnosti bylinek opět rozproudily Říčany. Nikdo se 

nenechal odradit chmurným počasím, účast byla hojná. Přes tisíc návštěvníků si užilo 17. 5. 2014 na 

říčanském náměstí bohatý program spolu s tradičním jarmarkem.  

Jak to probíhalo 

Celý festival byl provoněn jarní náladou, ale byl připomínkou tradičních řemesel. Děti i dospělí zde 

mohli nahlédnout pod šikovné ručičky říčanských i přespolních řemeslníků, ochutnat místní dobroty 

a sami si řasu věcí vyzkoušet. Kdo nelenil a účastnil se soutěže, odnášel si domů zasazený dáreček – 

sponzorský dat firmy Hubert Neuman Ekoflor. 

O zábavu bylo postaráno 

Kromě přehlídky tradičních řemesel bylo možné zakoupit různé řemeslné výrobky, dominovaly místní 

produkty oceněné regionální značkou Zápraží. Festival zpestřily značkové výrobky regionu Polabí 

a Vysočina. Dle front u workshopů lze usuzovat, že návštěvníky stále láká zkoušení řemesel jako 

řezbářství, sklářství, předení na kolovrátku či zdobení perníčků. Rozradostněné děti pobíhaly od 

dílničky k dílničce s obrázky na obličeji od zástupkyně Olivovy léčebny.  

Spokojení návštěvníci si odnášeli dřevěné, keramické či textilní výrobky, koření, šperky, suvenýry, 

kabelky, sazenice a mnoho dalších drobností. Při obléhání stánků každému vyhládlo, a tak na řadu 

přišly čerstvě grilované krkovičky či klobásky od pana Mráčka a certifikované pivo Velkopopovický 

kozel, také nositel značky Zápraží originální produkt. Cukrářský salon na tento den přichystal 

speciální jablečné zákusky se skořicí a mátou.  

Během akce se na pódiu střídal jeden místní spolek za druhým. Říčansko může být hrdé na 

neuvěřitelně odvážné a šikovné vystupující od nejútlejšího věku. Na náměstí bylo vidět děti 

z říčanských mateřských škol, které zatančily a zazpívaly. Svůj program předvedli tanečníci 

z Tanečního klubu Fuego, Taneční školy Twist, TS DANCE EB, zazpívaly dívky ze souboru Elišky 

Erlichové a zahrál taneční orchestr ZUŠ Říčany. Na závěr se malí i velcí diváci podívali na divadelní 

představení Čert a Káča v podání souboru DIPONA.  

Ke konci představení sice už trvale pršelo, přesto si tím nikdo nenechal kazit náladu. „Jsme rádi, že 

nás na našem stánku navštívila i mediální tvář naší regionální značky – kontrabasista skupiny Spirituál 

Kvintet pan Pavel Peroutka“, dodává ředitelka MAS Říčansko Pavlína Filková.  

Největší dík patří dobrovolníkům a neúnavným organizátorům 

Festival je pořádán z prostředků města Říčany a Celostátní sítě pro venkov, která na akci měla vlastní 

stánek a po celou dobu konání akce zde byly podávány informace o činnosti Celostátní sítě pro 

venkov, nejen ve Středočeském kraji, a o Programu rozvoje venkova. Pořadatelé zhodnotili akci jako 

velmi podařenou, čemuž nasvědčoval i veliký zájem návštěvníků.  

 

 



  

  
  

 

 

 

 

 

      
  


