TISKOVÁ ZPRÁVA

„Babkê v obchodě řikalê, že pré se v nedělô
osnáctyho cosê děje na Forto v Křelově“

Věřte, nevěřte, je to tak!
V neděli 18. 9. 2016 se koná v pevnosti Fort XVII. v Křelově 2. ročník Podzimní slavnosti
regionálních produktů a ukázky řemesel. Akci pořádá MAS Moravská cesta ve spolupráci s
Fortem Křelov a obcí Křelov - Břuchotín. Vše vypukne v 11:00.
Program bude opravdu nabitý. Během celého dne budete moci vidět ukázky tradičních řemesel
a budete si také moci zakoupit dobroty u našich regionálních producentů, ale pozor! Specialitky budou
dostupné pouze do vyprodání všech skladových zásob a totálního vyčerpání prodejců, takže
si pospěšte, aby na Vás něco zbylo! Přijďte raději dříve než později, máme pro Vás přichystaný i skvělý
doprovodný program. Pro děti, ale i dospělé, bude tahákem Studio bez Kliky, které v 13:00 a v 16:00
zahraje pohádkové divadlo pro celou rodinu. Budete si moci i vyzkoušet tisk na historickém tiskařském
lisu a shlédnout ukázku pražení kávy! Také restaurace Citadela překvapí svou nabídkou ve stylu
regionálních receptur …
Aby bylo veselo, naplánovali jsme pro Vás také 2 koncerty a to v 15:00 koncert Minibandu ZUŠ Litovel
a v 17:30 koncert legendární olomoucké kapely TAK CO?
Říkáte si, no jo, ale co mě to bude stát?
Vstupné máme dobrovolné
Počasí?
Máme objednáno!
A pokud se nemůžete dočkat už teď, rozhodně nekoukejte na druhou stranu!

Ta totiž skrývá takové dobroty a lákadla, že budete odpočítávat minuty …
Podzimní slavnost je zejména ukázkou řemesel a ochutnání či zakoupení regionálních produktů.
Řemeslné práce bude prezentovat například paní Pumprlová se svými svíčkami a přáními, paní
Doležalová s kraslicemi (obr. 3), paní Flachsová s výrobky z papíru, paní Vaníčková s ručními mýdly
(obr. 2), paní Šálková s plstěnými výrobky, paní Goldsteinová či paní Čupitová se svými šperky, paní
Hořínková s hračkami, paní Mlynaricová či Hejlová s krajkou z papíru, či hanáckými motivy, paní
Svozilová se skleněnými vitrážemi, pan Johanes se skleněnými figurkami (obr. 1) nebo pan Malínek se
svými kovářskými výrobky (obr. 4), který bude také na místě razit podkovy.
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Zdroj fotografií: http://www.regionalni-znacky.cz

Z regionálních specialit se pak můžete těšit na mléčné výrobky od Doubravského dvora, který bude
točit i svou zmrzlinu, a Zlaté farmy, která připraný výborný grilovaný sýr, Dvoreckou uzeninu od
Vysloužilů, koláčky od paní Fojtíkové či pečivo od Bečicových (obr. 7), kteří připraví i opékání hadů
z těsta a palačinky, dále marmelády z Minifarmy Pod kaštany (obr. 5), cibulády a delikatesy od Green
Tree Food (obr. 8), česnekové produkty od paní Bednářové (obr. 6), Levandulový statek Bezděkov,
kávu z pražírny CafeGape, bylinkové sirupy od pana Báťka a pivo z Pivovaru Jadrníček.
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Zdroj fotografií: http://www.regionalni-znacky.cz

www.moravska-cesta.cz
http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

Tak co, těšíte se?
My na Vás jo!
V neděli 18. 9. 2016

MAS Moravská cesta
HANÁ regionální produkt

Za MAS Moravská cesta, z.s.
Bc. Barbora KOUTNÁ

