Zápis
z prezentační akce
„Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem.“
konané dne 5. května 2018
V Pištíně na Českobudějovicku se v sobotu 5. května 2018 vařilo, peklo a smažilo …, a hodovalo. A trhaly se
rekordy. Zdejší oslavu kvalitních regionálních potravin a tradičních výrobků v prostorách pištínského sportovně
rekreačního areálu navštívilo více než 1200 lidí. To je zhruba o pětinu více než loni a vůbec nejvíc v její
dosavadní historii.
Oblíbená venkovská kulinářská přehlídka „Vaříme, pečeme a smažíme z regionálních potravin a
seznamujeme se s jejich vznikem“, oceněná v roce 2016 hejtmanem Jihočeského kraje v rámci regionálního
kola soutěže Vesnice roku jako úspěšně realizovaný kulturně-společenský projekt, zvyšuje svůj kredit také
jako jedna z významných akcí zaměřených na propagaci pěstitelů, producentů a zpracovatelů kvalitních
tuzemských potravin.
Akce vypukla úderem 13 hodiny. Návštěvníkům byl k dispozici tradiční regionální trh, ochutnávky různých
druhů regionálních potravin, ukázky jejich zpracování v podání kulinářského mistra Petra Šímy, prezentace
úpravy ryb. Na stánku „Chutná hezky. Jihočesky“, bylo možné ochutnat výrobky držitelů této regionální
značky. Stánek Celostátní sítě pro venkov (CSV) pak nabízel degustaci produktů od výrobců podpořených z
Programu rozvoje venkova. V rámci doprovodného programu na stánku CSV si návštěvníci mohli vyzkoušet
záchranu lidského života pod vedením zkušené lektorky a ti manuálně zručnější si spájet blikátko na kolo nebo
světelný pás.
Dětem byla k dispozici herní zóna sportovně rekreačního areálu doplněná skákacím hradem, baseballovým
trenažérem a stánkem pištínské mateřské školy s tvořivým koutkem, výrobou suvenýrů a dětskou tombolou. O
kulturní program se postarala country kapela Sešlost. Velký ohlas mělo taneční vystoupení pištínských
baráčníků a souboru Kovářovan. Akci ukončilo večerní vystoupení kapely Keks.
Prezentační akce se celkově vydařila a splnila svůj účel v oblasti propagace kvalitních regionálních výrobků,
producentů a zpracovatelů včetně propagace PRV a CSV.
Zapsala: Ing. Kamila Havel Kupcová, Krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov NUTS 2 Jihozápad

