Exkurze "Podpora regionálních produktů –
Krkonoše 2020"
17. – 18. 9. 2020
Program a časový harmonogram

Čtvrtek 17. 9. 2020
8,30 h

Společný odjezd z Pardubic autobusem
Místo odjezdu: Pardubice, před budovou Hlavního nádraží

11,30 h

Oběd, https://www.restauracetrutnov.cz/inpage/obedove-menu/,
Restaurace No1 Trutnov, Adresa restaurace: Horská 1, Trutnov 541 01
Telefon do restaurace: +420 499 941 212

Oběd si účastníci hradí samostatně ze svých prostředků.
13,00 h

Exkurze: Kafírna Volkovi, Trutnov, https://volkafe.cz/
Kafírna, pražírna, krámek s výrobou pralinek a čokolády - jediná malá
pražírna, která získala certifikaci ku pražení kávy Fair Trade . Ani klasická
kavárna, ani bar, ani hospoda. Kafírna. Místo, které odchovalo už pár
generací kafařů. Místo, kde se potkávají lidé svobodného myšlení a vůle.
Místo, kde se tvoří. Místo, kde je dovoleno snít. Výrobky oceněné
Českou Chuťovkou. Držitel regionální značky KOP.

14,30 h

Exkurze: Tkalcovské muzeum/Dům Pod Jasanem ve Voletinách,
http://www.dumpodjasanem.cz/

Interaktivní muzeum, které organizuje akce zaměřené na tradiční
lidová řemesla z Krkonoš a pořádá kurzy řemeslných a výtvarných
technik (včetně rekvalifikačních). Výklad s návštěvou muzea, součástí
exkurze je výroba náramku štěstí. Držitel regionální značky KOP.
17,00 h

Ubytování: Friesovy Boudy, Strážné - https://friesovyboudy.cz/wellness
Ubytování je zajištěno ve 2-lůžkových pokojích.

18 h

Večeře v místě ubytování, možnost exkurze do horského minipivovaru
Andula. Držitel regionální značky KOP a realizace z PRR – Minipivovar
Friesovy boudy, číslo: 12/017/41200/191/001661
https://penzionandula.cz/pivovar

19 h

Workshop na téma „Sdílení zkušeností regionálních značek“

Pátek 18. 9. 2020
8h

Snídaně

9,15 h

Exkurze: Krkonošská kozí farma, Rudník 76,
www.kozifarmakrkonose.cz
Manželé Frantovi chovají na šest desítek koz na jižním úpatí Krkonoš.
Třicet koz přímo na farmě v Rudníku dvakrát denně nadojí 60 l mléka,
které zpracovávají ve faremní minimlékárně na čerstvý sýr, kefír, žervé,
tvaroh a pasterizované mléko. Držitel regionální značky KOP a realizace
z realizace
z PRV
Kozí
farma
Krkonoše,
č. 18/001/19210/452/211/002767 a Užitkový automobil kategorieN1 pro kozí
farmu, č. 18/001/19210/452/211/002767

10,15 h

Exkurze: Práce ovce a pes, Rudník
Využití psů při naháňce (Ivana Čílová)/psí spřežení pana Vondráka, který
je
držitelem
regionální
značky
KOP
(psí
spřežení
http://www.psisprezeni.cz/,
Ivana Čílová, PRV Přepravník zvířat, č. 18/001/19210/452/211/
Jiří Vondrák, PRV Pastevní areály, č. 19/003/19210/452/211/001962
Jiřík Vondrák, Vozík pro jarní a podzimní projížďky psím spřežením, č.
19/003/19210/452/211/001966

11 h

Exkurze: Farma Ekofarma Arnultovice - BIOmasíčko, bourárna
s obchodem Čistá v Krkonoších 197, Černý Důl,
https://www.biomasicko.cz/

Exkurze na farmě s chovem 250ks dobytka, návštěva moderní bourárny
s boxem pro zrání masa. Realizace z PRV Pořízení stroujů, č.
18/001/19210/452/211/002745 a Stavba haly, č.
19/003/19210/452/211/001954, Ing.Jan Chmelík, ochutnávka
12,30 h

Oběd, Partyzán, Vrchlabí - https://partyzan.info/, pečou si vlastní
kvasový pšenično-žitný chleba, rohlíky, bagetky či tradiční české koláče.
Při výrobě pokrmů používají výhradně čerstvé suroviny, převážně české
výroby – vlastní sirupy, kompoty apod.

13,30 h

Odjezd zpět do Pardubic
Výstupní místo: Pardubice, u Hlavního nádraží

