VIAMILK CZ družstvo
Pořádá čtyřdenní tematický zájezd
od 18. do 21. srpna 2016 do Hesenska
dovolte nám seznámit Vás s předběžným programem tematického zájezdu do Hesenska, který
pořádáme pod patronací předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Ing. Jiřího
Kopáčka, CSc.
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Program:
1/ den – čtvrtek 18. srpna 2016
 odjezd v 7:00 hod. z Hradce Králové – Zemědělská 897 (sídlo společnosti)
 trasa Praha – Plzeň – Rozvadov – Groß-Umstadt (okres Darmstadt, Hesensko)
 příjezd v podvečer a ubytování v hotelu Jakob
 pěší prohlídka města a vinic
 uvítání majitele hotelu a společná večeře
 večerní volný program
2–3/ den pátek – sobota 19. – 20. srpna 2016
 Odborný a turistický program – viz. samostatná příloha „Za sýrem a vínem do
Hesenska“
4/ den – neděle 21. srpna 2016
 8:00 hod. snídaně
 9:00 hod. odhlášení z hotelu, předání pokojů
Vzhledem k tomu, že přesný časový plán je v jednání, zasíláme Vám prvotní informaci o
termínu a místě tematického zájezdu. V jednání jsou návštěvy u místních farmářů. Přesný
časový rozvrh zašleme přihlášeným na začátku července 2016.
Ubytování v rodinném tříhvězdičkovém hotelu Jakob, v dvoulůžkových nekuřáckých
pokojích se sociálním zařízením, TV a polopenzí. Více informací naleznete na internetových
stránkách http://www.hotel-jakob.de/index.php/hotel-2
Cena zájezdu na jednu osobu – cca 5.600,- Kč a bude vyúčtována po uskutečnění
zájezdu.
Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Sjednejte si individuálně.
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování s polopenzí a vstupné, občerstvení, ochutnávku sýrů a
vína na „Raclette Abend“ u pana Volfa a náklady spojené s výrobou sýrů u pana Wechsle.
Příplatek za jednolůžkový pokoj je 500,- Kč (celková cena 6.100,- Kč) – musíme přiobjednat.
Z důvodu upřesnění míst Vás žádáme o vrácení závazné přihlášky do 25. června 2016.
Volná kapacita autobusu je 42 míst. Doprava autobusem společnosti Dopravní podnik HK
s klimatizací, občerstvením, WC a DVD.
přihlášky budou potvrzeny dle pořadí přijetí od pondělí 13. června 2016.
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PŘIHLÁŠKA

na tematický zájezd do Hesenska od 18. - 21. srpna 2016, který pořádá VIAMILK CZ
družstvo, se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové
Jméno účastníka: ..........................................................................................................................
Společnost, farma: ...............................................................................................................

Adresa:...................................................................................................................................

E-mail, tel.: ...................................................................................................................................

Přihlášku, prosíme, zaslat nejpozději do 25. června 2016 na e-mail:

kamas@viamilkcz.cz

Změna programu vyhrazena.

Faktura Vám bude zaslána po uskutečnění zájezdu.
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Příloha
ZA SÝRY A VÍNEM DO HESENSKA

Program našeho letošního putování se nyní dolaďuje a bude znám počátkem července.
Nicméně co nás při letošním zájezdu především čeká:
Navštívíme německou spolkovou zemi Hesensko ve středním Německu, která má rozlohu 21
tis. km² a okolo 6 mil. obyvatel. Jejím hlavním městem je historicky Wiesbaden (dřívější
metropole Nasavského vévodství Wiesbaden), my se ale podíváme do největšího města této
země do Frankfurtu nad Mohanem.
Hesensko se nachází na pravém břehu Rýna, ale jeho středem protéká další známá řeka
Mohan, kterou si prohlédneme ještě v Bavorsku ve městě Würzburg.
Město Frankfurt, které navštívíme, je pátým
největším městem Německa a žije v něm
okolo 800 tisíc obyvatel. Je to doslova
multikulturní velkoměsto s nádechem
Ameriky, jehož charakter je často srovnáván
s New Yorkem, proto Frankfurt Němci rádi
přezdívají na „Big Ebble“ (New York je totiž
přezdíván „Big Apple“). Frankfurt je také
přezdíván „Bankfurt“, protože je finančním
srdcem Evropy, v jehož centru sídlí bankovní
instituce světového významu. Tato oblast
Frankfurtu se nachází na jednom břehu řeky Mohanu a je podle něj označována
„Mainhattan“. Frankfurt nad Mohanem je důležitým veletržním městem a pro Evropu
významným dopravním a internetovým uzlem.
Naproti tomu město Würzburg je doslova
romantické město v bavorském vládním
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obvodě Dolní Franky (sousedí bezprostředně s Hesenskem) V současnosti má toto město
na Mohanu okolo 125 000 obyvatel. Město je biskupským sídlem katolické diecéze biskupství
Würzburg. V roce 2004 oslavil Würzburg své 1300leté jubileum. Světoznámá Würzburská
rezidence se zámeckou zahradou a sídelním prostranstvím byla roku 1981 zařazena na
seznam UNESCO - Světové kulturní dědictví.
Náš odborný program zahájíme nedaleko Frankfurtu v městečku Otzberg-Langfeld
v hesenském pohoří Odenwald. Zde již od roku 1991 působí velmi zajímavý
sýrař – afinér, pan Klaus Wolf, který se svou rodinou a týmem
spolupracovníků úspěšné prodává nejenom sýry z celé Evropy, ale ve svých
provozech přeměňuje řadu z nich a hlavně jejich chutí do jejich zcela nových
podob a charakterů. Vznikají tak výrobky s mimořádně vysokou přidanou
hodnotou, popravdě řečeno nikterak levné, ale přesto oblíbené po celém Německu i v dalších
zemích, kam zdejší produkce putuje. A protože se sýrař jmenuje Wolf, tedy po česku „vlk“,
přezdívají mu jednoduše „Sýrový vlk“, tedy Käse Wolf a tento sýrový vlčák je i v logu
společnosti. Pan Wolf má však v tomto místě ještě jednu firmu, Odenwälder Käsekeller,
kterou rovněž navštívíme.
Specialitou pana Wolfa je pořádání sýrařskovinařských show, a my jednu takovou
zažijeme. Bude to tzv. „Raclette Abend“,
kdy si budeme sami k večeři připravovat
sýrové raklety na několik způsobů a k tomu
popíjet dobré hesenské víno. A zástupci
společnosti, pan Marcus Böhmer a pan Klaus
Wolf nám při tom budou vyprávět o sýrech.
V dalším německém městě
Erbachu působí další známý
afinér sýrů, společnost Der Rhaingau Affineur. Mistr sýrař Reiner Wechs
společně se svou dcerou Anke Heymach zde afinují sýry v prostředí 250 let
starých kamenných sklepů s klenutými stropy. K zušlechťování opět používají
výlisky z hroznů, listy stromů a bylin, kakaové boby, vybraná koření a
zejména pak své „utajené“
postupy. Pod jejich rukama tak
vznikají neuvěřitelné „zázraky
přírody“.
I pan Wechs nám představí své speciality, ale
zejména pod jeho vedením si každý z účastníku
zájezdu bude moci vyrobit vlastní sýr.
Jednoduše dostanete mléko, syřidlo a další
ingredience, měděný kotlík, kahan, sýrařskou
harfičku, a pak už jednom budete poslpouchat
tohoto sýraře, který vás naučí vyrábět sýry.
Další překvapení zájezdu se ještě domýšlí a připravují, a snad tedy ani tentokrát vás zájezd
s Jiřím Kopáčkem nezklame.
Těšíme se.
za VIAMILK CZ družstvo
Pavel Lhoták, ředitel družstva
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