
Rádi bychom vám představili některých z prodejců, kteří k nám do Kolovče zavítají na 
Prodejní velikonoční výstavu, která se bude konat v pátek 24. března 2023 od 13:00 
do 17:00 hodin v Kulturním domě Koloveč. 
***************************************************************** 
 

Včelařství Smolík je malé rodinné včelařství z podhůří Českého lesa a specializuje             
se kromě výroby toho nejkvalitnějšího panenského medu na produkci medoviny                
a melomelů. Ve složení jejich melomelů - ovocných medovin - naleznete pouze med          
a 100% ovocný mošt. Medovinu a melomely kvasí při nízkých teplotách, kdy nedochází 
k úniku aromatických látek a medovina má pak jemnější a plnější chuť. Ovocný melomel 
je osvěžujícím nápojem, který lze konzumovat celoročně a včelařství doporučuje podávat 
jej nachlazený. Vyrábí vlastnoručně svíčky z včelího vosku a 100% přírodní sójové vonné 
svíčky slévané do krásných keramických hrnečků. Tyto svíčky vznikly nejen s ohledem     
na ekologii, ale jsou také originálním a designovým doplňkem a milým dárkem pro Vaše 
blízké, který pohladí po duši a podpoří chvíle klidu a pohody. 

 
Díky Monice Pavezové z Klatov zavoní sálem perníkové koření. Zdobení dekoračních 
perníčků se věnuje již 10 let. Nejdříve to byl pouze koníček, poslední rok se zdobení 
věnuje profesionálně. Nejvíce zdobí klasickou bílou bílkovou polevou. Její perníčky dokáží 
potěšit oko i duši. Šikovná perníkářka přímo na místě ukáže své perníkářské umění.    
 
 
Jitka Červenková z Dýšiny vaří domácí sirupy a jiné dobroty převážně z ovoce z vlastní 
zahrady a to šetrně tak, aby se zachovalo co nejvíce vitamínů a minerálů. Připomeňme     
si chutě, které bývávaly kdysi…   
 
 

Zručná malířka Dagmar Cvachoučková z Domažlic s sebou přiveze kraslice s chodskými 
motivy a přímo na místě se budete moci přesvědčit, jak se jí pod štětcem mění obyčejné 
vajíčko v pestrobarevnou kraslici.  

 

Ze dřeva ručně vyřezávaná kuřátka, slepičky, motýlci, králíčci a mnoho dalších 
velikonočních zvířátek dorazí spolu s Annou Jírovcovou z Horšovského Týna.  

 

Zdeňka Turková je stálicí našich prodejních výstav. S jehlou a nití dokáže zázraky… 

 

Jiřina Valečková přiveze do Kolovče kraslice, keramiku a spoustu dekorací s jejím 
nezaměnitelným rukopisem. 


