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Zapojte se do soutěže a vyhrajte pochoutky od výrobců 
z regionu. Odpovězte na naši otázku, vyplňte kontaktní 
údaje, odstřihněte a vhoďte kartičku do schránek 
připravených v restauracích s „jablečným menu“. 
Ze soutěžících vylosujeme tři výherce.

Otázka: Jak se jmenuje zkvašený jablečný mošt? 

 CIDER 

 CALVADOS

Kontakty

www.uhlava.cz

Soutěž o výrobky 
regionálních producentů

A

B

Soutěž probíhá v týdnu od 1.10. do 7.10.2018. 
Vylosovaní výherci budou kontaktováni e-mailem 
v týdnu od 8.10.2018. Kontaktní údaje budou použity 
pouze pro účely soutěže.

Odpověď:

Jméno a příjmení:

E-mail:
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Udržitelný venkov v 
česko-bavorském příhraničí 

Projekt „Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí“ je 

spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR

Podzimní nabídky 2018 

Slavnosti jablek

Kdy: 30.9.2018, 12:00 – 18:00 hod.
Kde: Sady Nebílovy

Již desátý ročník tradiční akce pořádané společností 
Lukrena a.s. Na návštěvníky čeká prohlídka sadů s možností 
nákupu ovoce, řemeslný trh, občerstvení, ochutnávky 
regionálních potravin… Nezapomeňte se zastavit u našeho 
stánku. Vyzkoušíte si například moštování, ochutnáte různé 
odrůdy jablek a mnoho dalšího. 
Více také na www.sadynebilovy.cz

Den regionů – slavnosti ovoce

Kdy: 3.10.2018, 10:00 – 17:00 hod.
Kde: Runding

Velký farmářský a jablečný trh, zahrádkářská výstava, 
poradna, ukázky moštování, ochutnávky, včelařství. 
Akce se účastní i Český zahrádkářský svaz z Domažlic. 

Den otevřených dveří v Sadech Nebílovy

Kdy: 13.10.2018, 9:00 – 13:00 hod. (délka prohlídky: 60 min)

Kde: Sady Nebílovy

Společnost LUKRENA a.s. otevírá pro veřejnost své sady 
v Nebílovech na Jižním Plzeňsku. Přijďte si prohlédnout 
sady jednoho z největších producentů ovoce v regionu. 
Zjistíte, co obnáší pěstování ovoce, prohlédnete si moštárnu, 
sušárnu a pěstitelskou pálenici. Součástí akce je i ochut-
návka zdejších výrobků. Prohlídky jsou z provozních 
důvodů kapacitně omezeny, proto je potřeba se na ně 
registrovat na emailové adrese chvojkova@uhlava.cz

Projekt Udržitelný venkov usiluje o podporu a zatraktiv-
nění venkovských oblastí v šumavském příhraničí prost-
řednictvím lokální produkce. Zdejší region má specifické 
podmínky k životu a my usilujeme o propagaci oblasti a 
snížení odchodu mladých lidí do měst.

Společně s našimi partnery jsme pro Vás naplánovali a 
připravili řadu zajímavých akcí, které Vám v jednotlivých 
ročních obdobích představí místní produkci, a to jak 
zemědělskou, tak i řemeslnou. Můžete se těšit také na 
vzdělávací kurzy, workshopy a exkurze související s touto 
tématikou. 

Letošní podzim je věnován jablkům. Přijďte se s námi  
pobavit, ochutnat a zažít naše nejoblíbenější ovoce 
všemi smysly.

Další zajímavé akce v regionu
» Tradiční podzimní zahrádkářská výstava 
 28. – 30.09.2018, Chudenice – budova bývalé ZŠ
» Slavnosti jablek v Krasíkově 
 06.10.2018, 10:00 – 18:00 hod., Vrch Krasíkov
» Medový jarmark  7.10. 2018, Koterovská náves, Plzeň
» Výstava českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském  
 kraj, 12. – 13.10. 2018, Kulturní dům Šeříková 2428/13, Plzeň
» Festival zelí 22.10.2018,  
 Zelárna Lobkowicz, Plzeňská 61/3, Plzeň-Křimice

Týden s jablečným menu

Kdy: 01.10. – 07. 10. 2018
Přijďte ochutnat tradiční i méně tradiční jablečné speciality. 
Po celý týden bude v partnerských restauracích v celém 
regionu možnost objednat „jablečné menu“ – nejrůznější 
sladké i slané dobroty podle nápadů zdejších šéfkuchařů. 

U Matyáše
Domažlická 89, 333 01 Stod 
www.umatyase.eu 

Žíznivej Kozel
Pražská ulice 123, Klatovy, 339 01
www.ziznivejkozel.cz

Café Jednorožec
nám. Míru 149, 339 01 Klatovy
www.cafejednorozec.cz 

Dvůr Krutěnice
Krutěnice 
www.dvurkrutenice.cz 

Švejk Restaurant U Zeleného stromu
nám. Augustina Němejce 69, 335 01 Nepomuk
www.hotelnepomuk.cz 

Akciový pivovar Letiny (restaurace)
Letiny 66, 336 01 Letiny
www.pivovarletiny.cz 
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