
Festival ve Strančicích u návštěvníků jednoznačně zabodoval  
 

V sobotu 3. října 2015 se uskutečnil 5. ročník Festivalu řemesel a jablečných slavností ve 

Strančicích. Akce se těšila veliké pozornosti již od samého začátku. 

Stále bylo živo u jablečného stanu, kde byly připraveny ochutnávky 

různých odrůd jablek. Později se rozběhla i populární Soutěž o nejlepší 

jablečný zákusek. Bohatý řemeslný trh doplňovaly tvořivé dílničky, kde 

se děti mohly naučit tradičním a novějším řemeslům. Připraven byl i 

program na pódiu, který letos nejvíce oslovil módní přehlídkou šatů ve 

stylu 50. let.  

 

Řemeslný trh plný kvalitních výrobků 
Již od dopoledne se začal areál strančického minigolfu zaplňovat 

návštěvníky. Ten se na celý den proměnil v řemeslný trh s jablečnými 

slavnostmi a nápaditým programem na pódiu. 

Více než 60 stánků nabízelo především regionální výrobky místních či 

přespolních řemeslníků. Naprostá většina z nich tvořili držitelé regionálních 

značek. Nejvíce připraveného zboží bylo oceněno certifikátem Zápraží 

originální produkt© (regionální značka oblasti Říčanska a Dolnobřežanska). 

Dále bylo možné pořídit výrobky z Polabí, Kraje blanických rytířů a dalších 

regionů. Každý si mohl pořídit ručně vyráběné košíky, šperky, perníky, 

kabelky, pletené zboží, keramiku, vitráže, med, marmelády, mýdla, doplňky do domácnosti i kuchyně a 

další. Mlsným jazýčkům neunikly mošty, vína, šťávy, cukrovinky či nejrůznější speciality ze staročeské 

kuchyně.  



 

Oblíbené tvořivé dílničky  
Řemeslný trh doplňovaly tvořivé dílničky, které byly 

neustále v obležení dětí. Ty se vydaly po stopách 

jablíček a učily se zručnosti, pozornosti a dalším 

dovednostem. Připraveno bylo celkem 14 dílniček. 

K těm tradičním patřilo zdobení perníčků, řezbářství, 

keramická, jablečná a sklářská dílnička. Svoji 

šikovnost děti uplatnily i při malování na kameny, ve 

výtvarných dílnách, při drátování či lepení mozaiky. 

Starší děti se vesele zapojovaly do práce se dřevem. 

Možné též bylo si vyrobit bublinky do koupele a 

další drobnosti.  

„Tvořivé dílničky jsou na zdejším festivalu velice 

žádané, proto jsme jejich nabídku oproti loňsku rozšířili,“ říká jeden z organizátorů Aleš Rudl z MAS 

Říčansko.  

 

 

Čerstvě utržená jablka i voňavé jablečné zákusky 
Jablečné slavnosti rozhodně dostály svému názvu. Velký jablečný stan skýtal během celodenního veselí 

11 různých odrůd podzimních jablek od místních sadařů pana Ing. Jana Janovského z Otic a pana Jiřího 

Nedbala ze Všechrom. Každý mohl ochutnat, a též se zapojit do výběru nejlepší letošní odrůdy.  

Odpoledne byl pro návštěvníky k dispozici pomolog Ing. Vojtěch Ptáček, který ochotně odpovídal na 

nejrůznější dotazy ohledně ovocnářství. Taktéž představoval oblíbené odrůdy jablek a doporučoval 

zásady k jejich pěstování.  

Jablečný stan se stal i dějištěm Soutěže o nejlepší jablečný zákusek. Letos soutěžili pekárenské 

provozovny z Prahy a Středočeského kraje. Soutěž byla odstartována ve 13h. Zájem o zákusky byl 



mimořádný. Porotcem byla široká veřejnost, která zákusky hodnotila.  

Do soutěže se celkem zapojilo 13 provozoven, jež napekly 23 zákusků. Nejrůznější jablečné koláče, 

řezy, záviny, pletýnky, štrůdly, košíčky a další byly krásné nejen na pohled, ale i chuť byla znamenitá. 

Návštěvníci si doslova „pomlaskávali“ nad jednotlivými moučníky. Všechny mělo jedno společné – 

obsahovaly jablka, avšak v různém provedení.  

Vyhrát však může jen jeden. „Nejlepším letošním zákuskem návštěvníci zvolili Andělský jablečno-

mrkvovo-ořechový koláč z kavárny „Posezení u Andělky“ ve Velkých Popovicích,“ uvedla autorka 

jablečných slavností Hana Jarošová.  

Nejlepší jablečnou odrůdou byla návštěvníky zvolena odrůda Gala ze sadů Jiřího Nedbala z nedalekých 

Všechrom. Za nejlepší odrůdu vyhlásil pan Ptáček Rajku od pana Janovského z Otic. 

Jablka bylo možné si na festivalu koupit přímo od místních sadařů, čímž byla zaručena jejich čerstvost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Bohatý program nejen ve znamení módní přehlídky 

Program na pódiu taktéž celý den přitahoval velikou pozornost. Hned po zahájení se pódia zhostil 

soubor historického tance Salome, který navodil tu správnou atmosféru. Zpěvem a hrou na hudební 

nástroje obsadili pódium žáci ZUŠ Velké Popovice. Pěkné kousky předvedl pro děti Klaun PET. Oddíl 

Taekwon-Do Sparring Minichovice předvedl bojová umění. Přihlížející davy návštěvníků velice zaujala 



přehlídka retro šatů ve stylu 50. let ze svojetického ateliéru Mia Bella. Šaty různých vzorů i střihů si 

oblékly dámy z řad organizátorů akce i další zájemkyně. Nutno dodat, že módní přehlídka působila 

profesionálně.  

Písně z muzikálu Bídníci zapěly děti z pěveckého sboru Coro Piccolo. Následovaly dvě pohádky 

Liduščina divadla, básničky o jablíčkách dětí ze ZŠ Strančice. Pozornosti diváků se též těšilo vystoupení 

taneční školy Dance Lucky Strančice. „Netradičním doplněním maratonu programu byl jeho závěr, 

který se nesl v duchu afrického bubnování černošského umělce Papise Nyasse,“ řekla Michaela 

Hupcejová z Mateřského centra Lodička.     

 

Krásné počasí, které panovalo v průběhu celého dne, přidávalo na spokojenosti všem návštěvníkům, 

kteří se v příjemném dějišti zdržovali i 

po skončení akce.  

„Letošní ročník byl tím nejlepším 

v historii celé akce. Tolik návštěvníků 

jsme ani nečekali. Ukázalo se, že 

Říčansko má co nabídnout a jsme rádi, 

že všichni odcházeli s úsměvem na 

tváři,“ prohlásila Pavlína Filková, 

ředitelka MAS Říčansko.     

         

Poděkování je taktéž na místě 
Poděkování patří partnerům a 

sponzorům, bez nichž by se akce 

nemohla uskutečnit.  

Těmi jsou: obec Strančice, Celostátní 

síť pro venkov, České dráhy, firma DMA kompenzační pomůcky, firma Bonavita, zámek Berchtold, 

Aquapalace Praha, Hana Jarošová, tiskárna Tehov, časopis Zahrádkář, firmě obchodnímu centru 

Lihovar – Móda Klárka, dobrovolným hasičům ze Svojšovic, Sadům Ing. Jana Janovského, Ovocnářství 



Jiřího Nedbala a dále pak ZOO koutku farmy Zelené údolí a táborům OKO. 

 

Děkujeme všem provozovnám a pekárnám za sponzorské zúčastnění Soutěže o nejlepší jablečný 

zákusek - Kavárna "Posezení u Andělky", Golem Catering s.r.o., Aquapalace Hotel Prague, Restaurace 

Kouzelná zahrada zámku Berchtold, Pekárna Slunečnice - Marie Vrhelová, KOMPEK, kombinát 

pekařské a cukrářské výroby spol. s r.o., Zdeňka Mašková-Svatební koláče domácí - Březová, Cukrárna 

- Andrea Knittich, Pekařství Frydrych, Jídelna ZŠ Strančice, Štrůdl Žižkov - p. Barák Martin,  Psárská 

pekárna Laguna,  Pekárna u Pralinky. 

Poděkování patří i výrobcům a lektorům tvořivých dílniček, kteří společně vytvořili krásnou atmosféru 

celé akce. Děkujeme Ing. Ptáčkovi za ovocnářskou poradnu. 

V neposlední řadě náleží poděkování majiteli areálu minigolfu ve Strančicích panu Martinu Pelákovi.  

Za program na pódiu patří vřelé poděkování 

vystupujícím žákům ZŠ Strančice, žákům 

Základní umělecké školy Velké Popovice, 

tanečnicím Dance Lucky Strančice v čele s 

Lucií Feglarovou, Taekwon-do sparring – oddíl 

Mnichovice - Kunice, dětskému pěveckému 

sboru Coro Piccolo, souboru historického tance 

Salome, Liduščinu divadélku, kejklíři a chůdaři 

PETovi a černošskému bubeníkovi Papisu 

Nyassovi.  

Nečekanou podívanou, za kterou je třeba také 

poděkovat byla, módní přehlídka místních 

maminek pod vedením a v modelech paní Lenky Iszák ze společnosti Mia Bella. Účesy připravila Lucie 

Sládečková. 

Milého moderování se ujal DJ Radek Hrdina.  

 

Tým organizátorů děkuje všem rodinám s dětmi a dalším návštěvníkům. Jsme rádi, že jsme mohli 

nabídnout nezapomenutelné zážitky.  

Velký dík pak přikládáme dobrovolníkům Martině Trdlové, Janě 

Dočkalové, manželům Jančíkovým, Janě Síglové, Petře Nyklové, 

manželům Jedličkovým, Pavlovi Jarošovi, rodině Typnerových, 

rodině Hupcejových, Iloně Hladíkové, Standovi Táborovci, Arnu 

Gillet.  

 

Aleš Rudl, MAS Říčansko 

Pavlína Filková, MAS Říčansko 

Michaela Hupcejová, Mateřské centrum Lodička 

Hana Jarošová, autorka jablečných slavností    
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