Tipy na prázdniny
Prázdniny a vonící léto jsou
tu, a lákají k výletům po Česku.
Máme pro vás pár tipů pro zábavu a relaxaci nejen na Vysočině.
Nebo se raději pustíte po stopách
romantických pověstí? Co třeba vyjít z města po staré Vápenné
cestě? Dojdeme k lesnímu jezírku Vápenice, kde se nám otevřou
nádherné scenérie.
Kdysi ve 13. století zde byl důl
na těžbu krystalického vápence.
Dle pověsti jej však zaplnila svými
slzami krásná komtesa Bohunka,
když ji chtěl otec donutit k sňatku se škaredým hrabětem. Bohunka milovala myslivce Petra, s nímž vždy zde mívala dostaveníčko.
Romantický příběh však skončil
tragicky. Milenci se utopili v jejích
slzách.
Jezírko je hluboké 13 metrů, a
voda má barvu zeleného Bohunčina závoje, i myslivecké uniformy…
V jezírku snad také žijí obrovité ryby a raci. Kdysi se zámečtí
dobrovolní hasiči pokusili jezírko
vyčerpat, ale voda téměř neubývala…
Nebo máte raději romantiku
hudební? Pak se v nadcházejících
svátcích rozjeďte na novoměstské
Slunohraní, malý festival s velkými

zážitky. Např. 5. 7. vystoupí špičková bluegrassová kapela Monogram, s houslistou Pepou Malinou. Při Barokním dýchánku 6.
7. rozezní nádvoří Horácké galerie flétnistka Michaela Koudelková, a závěrečný koncert 7. 7. bude
strhující hrou Janáčkova kvarteta. Připojí se violoncellista Michal
Hreňo a Smyčcový kvintet Franze
Schuberta.
Máte-li raději výšlapy, můžete
se vydat turistickou cestou do
Radešína a ochutnat pivní speciality v Balonovém hotelu.
Cesta s dětmi do krajské Jihlavy
se rozhodně neobejde bez návštěvy největšího indoorového zábavního parku na Vysočině, s názvem
Robinson.
Rozjet se můžeme i na Znojemsko, do nákupního a zábavního
centra Excalibur City v Hatích, či
s dětmi zamířit za prehistorickým
dobrodružstvím do DinoParku
Vyškov. Také zámky Jaroměřice
nad Rokytnou, Valeč, Dukovany,
i nádvoří pivovaru Dalešice ožijí v srpnu již 19. Mezinárodním
hudebním festivalem Petra Dvorského.
Tak si užijte pohodové léto!
Vaše redakce Žďárských novin

Berta je další pivo s příběhem

BERTA je slavná stračena z Novoměstska, ale i nové osvěžující pivo, které můžete
ochutnat v Balonovém hotelu Radešín.
Foto z uvedení piva: Markéta Mayerová
Balonový pivovar Radešín do
letošní turistické sezóny vstupuje
s další novinkou. Je to pivo Berta.
Název má zajímavou historii.
Více pro ŽN prozrazuje provozní
pivovaru Lucie Sekventová.
Prozraďte, po kom se pivo jmenuje?
Pivo jsme pojmenovali po kravičce Bertě, která je ustájená v nedaleké
Radešínské Svratce. S firmou Proagro spolupracujeme oficiálně i neoficiálně již několik let, a teď jsme se
propojili skrze Bertu.
Jak jste přišli na souvislost, že
pivo ponese jméno této stračeny?
Ke každému našemu pivu se vždy
váže nějaký příběh. Většina piv nese
mužská jména (Samuel, Fanda, Štefan, Florian aj.). Hledali jsme tedy
ženské jméno, s krásným příběhem
z našeho regionu. A to Berta určitě
je. Loni se stala šampionkou 13. ročníku národní výstavy Den českého
strakatého skotu v Radešínské Svratce.
Na jakou chuť a sílu piva se
máme připravit?
Berta je svrchně kvašené, lehké,
osvěžující pivo s výrazně hořkou
chutí. Hořkost mu dodaly zahraniční chmely Galaxy a Amarillo.
Je Berta pivo napasované svým

charakterem na letní sezónu?
Určitě, letní sezóna a vysoké teploty si žádají lehké pivo, které je dobře
pitelné. Jde tu více o doplnění tekutin a osvěžení, než o vysoký obsah
alkoholu.
Zkoušeli jste, zda kravičce Bertě
ta tekutá „Berta“ zachutnala?
Samozřejmě jsme při křtu dali Bertě ochutnat, ale moc se k pivu neměla.
Za horkých dní se turisté rádi
osvěží pivem, které tolik nejde
do hlavy, ale přitom je chuťovým
zážitkem. Co máte, kromě Berty,
připravené?
Na čepu u nás najdete vždy pět
druhů piv. Pro letní sezónu jsme
uvařili i pšeničné pivo Bobrůvka,
kam jsme v procesu přidali pomerančovou kůru a koriandr. Myslím,
že to je skvělá volba především pro
ženy, které nejsou velké ,,pivařky“.
Toto pivo v horkých dnech příjemně
osvěží. Dále můžete vyzkoušet světlé
ležáky, Samuela či Aviatika. A nechybí ani Štefan, polotmavý speciál.
Jakou teplotu má pivo, které servírujete hostům, a kdy jeho chuť
nejlépe vynikne?
Pivo má ideálních 7 ºC, kdy jeho
chuť a vůně nejvíce vynikne. Je to
teplota onoho pověstného „sedmého schodu“.
(PI)
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Léto svádí k výletům
a romantice
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BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN
Tel.: +420 733 747 001, +420 606 700 717
Radešín 11, 592 55 Radešín

www.balonovyhotel.cz
hotel, pivnice, restaurace, školení, pivovar, oslavy, teambuilding, ubytování,
svatby, školy v přírodě, lety horkovzdušným balónem

