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Představení značek

Přehled udělených certiﬁkátů

Střípky z ARZ i odjinud

Každá z patnácti regionálních
značek se vám představí
zajímavým článkem.

Velký přehled držitelů certifikátů
jednotlivých značek a oceněných výrobků
či služeb najdete na dvoustraně 4–5.

Co se právě děje v ARZ
i u našich partnerů se dozvíte
na stranách 1 a 8.

www.regionalni-znacky.cz

Místo úvodníku

Střípky z regionů

Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ)
je sdružení českých a moravských regionů,
které zavedly a rozvíjejí vlastní značku pro
místní produkty. Tyto značky pomáhají oslovit spotřebitele v regionu i mimo něj a zviditelnit tak práci místních producentů. Cílem
je podpora rozvoje udržitelného podnikání
s ohledem na životní prostředí a posilování
vazeb v místním společenství. Regionální
značky jsou udělovány řemeslným výrobkům,
potravinářským, zemědělským a přírodním
produktům podle jednotných kritérií, která vedle místního původu zdůrazňují šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve
vztahu ke konkrétnímu regionu. Na Šumavě (a brzy i v Jeseníkách) se značí i ubytovací a stravovací služby.

A je nás zase víc!
V loňském vydání jsme na tomto místě vítali třináctý region, Jeseníky. Teď je
naší milou povinností oznámit, že na
prahu roku 2011 se rodina regionálních
značek v ARZ rozrostla o Prácheňsko,
region, který oživuje historický název na
území vymezeném spoluprací pěti místních akčních skupin působících na Strakonicku, Blatensku, Vodňansku, Písecku a Středním Povltaví. Díky intenzivní

Značky vznikají „zdola“, na základě zájmu místních producentů a díky iniciativě
organizací, jež na sebe berou nelehkou roli
regionálních koordinátorů, kteří vyhledávají vhodné výrobce pro udělení regionální
značky, svolávají certifikační komise a usilují o propagaci na regionální úrovni.
ARZ je sdružením jednotlivých regionů
a jejím úkolem, který vykonává zejména národní kancelář, je národní koordinace, metodický dohled nad procesem značení, přenos zkušeností mezi regiony, navazování
mezinárodních kontaktů a sdílení zkušeností, a zejména propagace značení v celostátním měřítku. Jednotliví koordinátoři přinášejí do systému jedinečnou znalost místního
prostředí a zkušenosti s rozvojovými projekty. Ne náhodou je v řadách koordinátorů
stále větší počet místních akčních skupin
a s Národní sítí MAS ČR ARZ stále intenzivněji spolupracuje.

Aktuální počet držitelů certifikátů (všechny najdete na vnitřní dvoustranně) se pohybuje kolem čísla 400 a nárůst za poslední rok
je téměř stoprocentní. Velmi dynamicky se
zvětšuje i počet regionů se značkou – za poslední rok přibyly 4 a další 3 na zavedení značky intenzivně pracují. To vše vypovídá o tom,
že myšlenka značení je atraktivní. O tom, zda
a jak bude životaschopná, rozhodujeme my
všichni, kdo se okolo značek pohybujeme, ať
už v jakékoli roli – tedy včetně spotřebitelů.
I ti naši se začínají pomalu učit, že výhradní
orientace na cenu má své slabé stránky nejen
z hlediska kvality, ale časem může mít i ekonomické důsledky.
Při rozptylu regionálních producentů co
do velikosti i oborů by bylo naivní se domnívat, že nějak zásadně ovlivníme český trh nebo
chování spotřebitelů. Hlavním atributem regionálních značek je garantovaný místní původ. A právě na místní úrovni značka může
– a měla by – být vidět především. Nejen jako
lákadlo pro přijíždějící turisty, ale především
jako výraz zájmu komunity o sebe samotnou,
jako pomůcka při navazování kontaktů uvnitř
regionu a příležitost pro vzájemnou podporu
v rámci funkčního a fungujícího systému.

Kateřina Čadilová, předsedkyně ARZ, o.s.

spolupráci se podařilo hned na první
certifikační komisi udělit značku rekordním 37 zájemcům. Na opačném konci
Čech vznikla patnáctá značka – Broumovsko, nevelká územím, ale bohatá historií. První broumovské certifikáty budou uděleny až po uzávěrce těchto novin,
zájemci se ale s nimi co nejdříve seznámí v katalogu certifikovaných produktů
na www.regionalni-znacky.cz.

Dobrých zpráv není nikdy dost
Znáte také pocit marnosti, s nímž otevíráte noviny, pouštíte rádio či televizi? V poslední době jako by se kalamity, katastrofy a znechucující zprávy staly povinnou výbavou nejen bulváru, ale také seriózní žurnalistiky.

na které jiní nemají odvahu. To vše pod hlavičkou některé regionální značky, která dává
záruku nejen skutečně místního původu, ale
i šetrnosti k přírodě a celkově životnímu
prostředí.

S našimi novinami, které sestavili buď
sami výrobci místních produktů, nebo lidé,
kteří se starají o jednotlivé regionální značky, vám nic podobného nehrozí. Naopak,
čeká vás záplava pozvánek na zajímavá místa a vizitek lidí, kteří často ve složitých podmínkách dělají poctivě řemeslo zděděné po
předcích, nebo naopak zkoušejí nové věci,

Nebudeme předstírat, že v našich regionech je všechno jen růžové jako některá mýdla z mýdlárny Rubens v Českosaském
Švýcarsku, ale ti, kdo mají vnímavé smysly
i srdce, v nich najdou léčivou moc pupenů
z Hané, podívají se, co dělají pštrosi v Moravském krasu, ochutnají malináče z Podkrkonoší, potěší se s krásnými drobnostmi

Hledala jsem cestu, jak pomáhat lidem
Po složitém období zasvitlo hanácké regionální značce HANÁ regionální produkt®
na lepší časy. Poté, co veškerá práva převzalo sdružení MAS Moravská cesta, projevili
o značku zájem stávající držitelé i noví zájemci. Osmi žadatelům byly certifikáty slavnostně předány na prvomájovém EKOjarmarku v Olomouci, dalším osmi uchazečům
značku udělila certifikační komise koncem
června.
Mezi nimi je i průkopnice gemmoterapie,
bylinkářka Jarmila Podhorná, která v Brodku u Konice založila firmu Naděje. Osmašedesátiletá žena dokonce v roce 2010 zvítězila v pátém ročníku soutěže Živnostník
roku Olomouckého kraje. Jako první v republice začala lidem nabízet tinktury z pupenů rostlin jako potravinový doplněk podporující léčbu, regeneraci organismu
a očistu orgánů. Regionální značka HANÁ
regionální produkt® se nyní objeví na lahvičkách s jejími tinkturami, jimž se říká gemmoterapeutika.

Všechno to začalo zhruba před dvanácti
lety. Učitelka biologie Jarmila Podhorná
z Brodku u Konice na Prostějovsku
vsku
šla do důchodu. V té době přišlaa
o dva nejbližší lidi, kteří zemřeli na onkologické choroby, na
které byla medicína krátká.
Celý život se zajímala o alternativní léčbu a přemýšlela
o tom, že byliny či výtažky z nich
obsahují stejně léčivé látky jakoo
většina léků, které mají na rozdílíl odd
nich vedlejší účinky poškozující játra, ledviny a další tělesné orgány… Nakonec se dostala ke gemmoterapii – medicíně pupenů
a stala se zakladatelkou z ní vycházející výroby v naší zemi.
Než se dostaneme ke gemmoterapii,
povězte, co vás vedlo k tomu, abyste se
z učitelky biologie stala bylinkářkou?
Abych řekla pravdu, učitelské povolání
mě nikdy až tak nelákalo, i když jsem to dě-

z Moravského Kravařska a dřevěnými hračkami z Orlických hor, nakouknou, co nového v Broumovsku, zasportují si na Šumavě,
dozví se, jak se staví Máje v Górolsku, nechají se zlákat kouzelnými koberečky z Beskyd, aby mohli ochutnat skutečný chleba
z Prácheňska, či se zamilovat do krkonošských vánočních ozdob.
A pokud na rozbitou duši nepomůže ani
polabské drátování, a dokonce ani teplo přírodní vlny z Jeseníků, na Vysočině třeba dostanete kliku pro štěstí!
Nevěříte? Tak otočte list...

lala ráda. Tam, kde měly děti problémy
s učením, hledala jsem příčinu. Zjistila jsem,
že pokud se dítě špatně soustředilo, většinou
mělo problémy i s horními cestami dýchacími a další zdravotní potíže. Takže po
celý čas učitelování jsem hledala,
jak
ja těmto dětem pomoci. A když
jsem pak přišla do důchodu
a zemřeli mi dva nejbližší lidi
na nádorová onemocnění,
o která jsem se vždy hodně zajímala, nastal v mém životě
zlom
zl a začala jsem hledat cestu,
jak bych mohla pomáhat lidem ve
zbývající fázi svého života.
Než jste tu cestu našla, musela jste
ještě hodně studovat a hledat…
Ke gemmoterapii vedla dlouhá a těžká
cesta a já jsem věděla, že si musím prohloubit znalosti o alternativní medicíně. Mimo
jiné jsem začala studovat Calábkovu Univerzitu Nové doby v Praze, scházelo se nás tam
asi 350 lidí z celé republiky.
pokračování na straně 2

Kde nás
uvidíte
Letos poprvé se budou regionální
značky uceleně prezentovat na výstavě
Země Živitelka v Českých Budějovicích,
která se tradičně koná v posledním srpnovém týdnu a pravidelně přiláká tisíce
návštěvníků. Regionálním značkám
bude vyhrazena část pavilonu R3, kde se
představí především prostřednictvím
konkrétních výrobců a jejich produktů.
V rámci doprovodného programu se ve
spolupráci s Národní sítí MAS připravuje i odborný seminář o přínosu regionálních značek rozvoji venkova. Další akcí,
na které by měly být značky vidět – a to
v samém turistickém centru Prahy, pod
Karlovým mostem – je první ročník festivalu regionálních značek, který pod názvem Kampský krajáč chystá ARZ na 17.
a 18. září 2011.

Co se chystá
Těší nás, že zájem o značení je stále
větší i v regionech, které zatím žádnou
značku nezavedly. V současné době můžeme jmenovat tři, které na zavedení
značky začaly vážně pracovat. V příštím
roce by značku rádi udělovali na Znojemsku, v Železných horách a v Kraji blanických rytířů. Vývoj se nezastavil ani
uvnitř ARZ jako takové – značení služeb
v cestovním ruchu, jehož průkopnictví
patřilo po tři roky Šumavě, se brzy rozšíří i do Jeseníků, kde by zároveň chtěli
zkusit i novinku – „certifikaci zážitků“
a s ní i propojení všech forem podpory
a propagace místní produkce do ucelené nabídky alternativního cestovního ruchu. To je ostatně jedním z cílů všech našich i zahraničních regionálních značek,
proto zbývá už jen popřát všem novinkám kromě energie a nápadů také dostatek finanční i morální podpory, bez níž
se neprosadí ani ta sebelepší myšlenka.

Doma v REGIONECH.....
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Hledala jsem cestu, jak pomáhat lidem Moravský kras nejsou jen jeskyně

Moje perníky jsou skutečně čerstvé
(Zdeňka Zachovalová)

pokračování ze strany 1

Říká se, že největším tajemstvím pernikářek
je těsto. Stále to platí? U mě ne. Samozřejmě,
než jsem přišla ke „svému“ receptu, vyzkoušela jsem jich celou řadu. Hledala jsem to
správné, aby perníky vypadaly podle mých
představ. Vybrala jsem si nakonec variantu,
kterou lze najít v běžných „kuchařkách“ pro
perníkáře. S receptem nedělám tajnosti. Na
požádání ho zájemcům sdělím, ale stejně příprava vyžaduje velkou zkušenost a správný
grif, který se z receptů nevyčte.

Z přednášejících mě tehdy nejvíce oslovil
Jiří Janča, který řekl, že kdyby někdo začal
vyrábět podle jeho herbářů tinktury z bylin,
které tady rostou, vyrobil by mnohem lepší
produkty, než jsou ty drahé dovozové. Po
těch slovech jsem udělala ze svého sklepa
laboratoř a začala jsem zkoušet vyrábět tinktury z bylin. Neměla jsem peníze, zvažovala jsem, jestli tam vůbec zavést
st
teplou i studenou vodu, musela
jsem přemýšlet o každé koruně… ty začátky byly těžké.
Všechno začalo třezalkou. Homeopaticky jsem ji zpracovala do několika lahviček, rozdala je mezi okolní známé, kteří měli
nějaké zdravotní problémy. Asi za
dva měsíce začaly přicházet zprávy – tam
to pomohlo na tenisový loket, tam na spánek, tam na zklidnění a největším překvapením pro mě bylo, když se zlepšil zdravotní stav člověka, který měl 13 let roztroušenou
sklerózu. Tehdy jsem si řekla, že jestliže jedna bylinka dokáže pomoci při takovém onemocnění, tak je to správná cesta a já se tou
cestou dám.
…a objevila jste gemmoterapii…
Ještě ne. Začala jsem v herbáři hledat bylinky, zpracovávat je. V té době jsem se setkala s mladým člověkem, který měl boreliózu ve třetím stádiu. Byl tři čtvrtě roku na
neschopence, neměl zájem o práci, o život,
kupovali různé drahé prostředky, jezdili na
kliniku a nic se nedělo. Já jsem v herbářích
brala jednu bylinku po druhé a u topolu jsem

si všimla, že jestliže z pupenu topolu homeopaticky zpracujeme tinkturu, tak určitým
způsobem v těle zlikviduje borelie. Vzala
jsem to doslova, vyrobila tinkturu a po měsíci ten muž nastoupil do práce. Tak jsem se
postupně dostala ke gemmoterapii – medicíně pupenů. V pupenech a zárodečných tkáních jsou látky, které ta rostlina v jiné době
nemá. A to jsou stopové prvky, minerální
látky, vitaminy, rostlinné hormony. A když
jsou ty pupeny a zárodečné části správně
zpracované, mohou nám dát tinktury, které
regenerují lidský organismus, stimulují centrální nervovou soustavu, zvyšují imunitu,
omlazují organismus atd. A dokonce se předpokládá, že budou léčit i choroby dosud neléčitelné. A já najednou u topolu viděla, že
to tak je, že jsem přišla na něco, co se dosud
nevědělo. Kromě topolu, který likviduje borelie, jsem pak objevila celou kůru na léčbu
i doléčení boreliózy.

Kůra na léčbu boreliózy vás proslavila
i mezi lékaři – což lze považovat
za velký úspěch…
Asi půl roku potom, co jsem začala mít
úspěchy s kůrou na boreliózu, se na mě obrátila lékařka z Prahy a nadšeně se ptala, co
to vyrábím a že to zabírá víc než antibiotika.
Dnes spolupracuji asi se stovkou lékařů, léčitelů, neumím už odhadnout ten počet…
Od nich a pacientů mám zpětnou vazbu, že

to funguje, a to potřebuji ke své práci… Kůra
na boreliózu byla první. Od té doby jich ale
vznikla celá řada – vlastně na každé onemocnění…
…i na nádorová onemocnění?
Ano. Ale já jsem vždycky ráda, když mohu
lidem říci, že je důležité dbát na prevenci,
že mohou nemocem předcházet, anebo ten
proces alespoň zpomalit. Tyto prostředky navíc pomáhají i při chestř
moterapii, pomáhají tělu, aby
m
zvládlo ozařování a doléčování. Na bylinách je nejcennější,
že nemají vedlejší účinky.
Myslíte si, že na každou
nemoc existuje lék?
ne
Ano. Je třeba si uvědomit, že kažAn
dé onemocnění je soubor něčeho, co umožnilo, aby ta nemoc vznikla. Vezměme třeba
vředy na žaludeční sliznici. Musíte se zaměřit na sliznici, na žlučník, který je blízko, potom na zklidnění, protože většinou tyto problémy vznikají narušenou psychikou – je
třeba zaměřit celý soubor bylin na určité onemocnění, protože jedna bylinka je jen na jeden problém…
Mnoho lidí, když onemocní,
si stěžuje na vedlejší okolnosti, které
to způsobily. I lékaři nás v tom vlastně
utvrzují. Měl by se změnit přístup
člověka k vlastní nemoci?
Na prvním místě. Vůbec přístup člověka
k životu. Nemoc se zpomalí už při změně
myšlení, a když k tomu upravíme stravu, dodáme určité potravní doplňky, pročistíme

tělo a zburcujeme v sobě sílu, tak je to to
první, co naše tělo potřebuje. Takže na prvním místě je změna myšlení, změna způsobu života. V každém stavu je možnost návratu – a to když si každý uvědomí, tak není
bezmocný.
Vy jste třetí po Francii a Švýcarsku,
kdo začal gemmoterapeutika vyrábět
a prodávat. Tady u vás na Drahanské
vrchovině to přitom vypadá jako
zapomenutý kus světa…
A přitom tady máme čisté prostředí a to
je pro sběr pupenů, které od lidí vykupujeme
k přípravě tinktur, potřeba. I když je tady
drsné prostředí, je tady krásně, a tak si říkám,
že asi ta příroda byla lidem nadělena jako
dar, který mohou využívat pro svou práci.
Název vaší ﬁrmy je Naděje – už to
slovo samo o sobě působí léčivě, určitě
máte spoustu ohlasů od lidí, kterým
jste dokázala svými produkty pomoci.
Je to to, co vás podněcuje k další
činnosti?
Namísto odpovědi vytahuje paní Podhorná ze šuplíku stovky dopisů a nahodile z nich
předčítá slova díků. „Jednou si v tom udělám
pořádek, teď nemám čas. Je to to, co mě posiluje a co mě dodává energii – tady člověk
vidí, že to má smysl…“
Marie Šuláková

Nový obchůdek v Lažánkách
nabídne i regionální produkty
Ve středu Lažánek zahajuje provoz nový
obchůdek s občerstvením pro turisty. Zájemcům kromě jídla nabídne i některé další produkty. Zejména ty se značkou MORAVSKÝ
KRAS regionální produkt®. Jsou to především
svíčky ze včelího vosku, med a mýdla, za nimiž stojí výrobce Václav Parák. K nim přibudou i batikované či ručně malované šátky,
kravaty a další doplňky autorky Daniely Koplové. Tvůrci jsou totiž životní partneři a vzájemně se podporují i ve svých aktivitách.
„Naše představa je taková, že jednou za čas
budeme třeba víkend věnovat dětem, které
si u nás budou moci udělat mýdla, svíčky
nebo třeba namalovat šáteček nebo obrázek
jako vitráž. Samozřejmě bude možné nakoupit naše výrobky – tedy mýdla, svíčky, hedvábí, ale také med a medovinu, protože včelaření k nám neodmyslitelně patří. Jsme
schopni připravit i program pro tématický
zájezd. Byly u nás například děti z jednoho
brněnského domu dětí. Přijely o prázdninách,
zastavily se tady, odzkoušely, co a jak se u nás
vyrábí. Odnesly si na památku vlastlastnoručně vyrobené mýdlo a svíč-ku. Když se se zájemcem včas
a dobře domluvíme, může to
být i dobrý cíl třeba pro školní výlet,“ nabízí Daniela Koplová z Lažánek.
Všední den na pštrosí farmě
v Doubravicích nad Svitavou
u
„Jarní den na pštrosí farmě začíná kolem
sedmé hodiny kontrolou líhní. Kuřata, která
už se proklubala na svět, je třeba přenést do
prostoru zvaného dolíheň, kde zůstávají další dny. Pak je nutné nakrmit starší kuřata a dospělé pštrosy. Po krmení začíná běžný provoz.
Stále je co opravovat, udržovat, teď začínáme
se sklizní porostů k výrobě senáže na krmení v zimním období. A protože se nyní krmí
„zeleným“, sečeme denně jetelo-trávu nebo
vojtěšku. K tomu pštrosům přidáváme směs
mačkaného obilí – pšenice, ječmen, oves. I to
je třeba připravit. Odpoledne se kuřatům doplní voda a vajíčka se sbírají večer. Zpravidla
v neděli dopoledne, kdy je více času, se vejce
nashromážděná za celý týden dezinfikují a dávají se do líhně,“ říká jeden z majitelů farmy
a jednatel Marek Kubíček a dodává: „Každé
ráno je také třeba na farmě připravit prodejnu masa a stánek s občerstvením pro návštěvníky. Pštrosi se poráží na porážce v Bořitově.
Druhý den musíme naporcovat, zabalit a připravit maso k prodeji. Obchod je otevřený
stejně jako farma, tedy od osmi od rána do

Jak to všechno
začalo
Jsme dvě. Dvě kamarádky, které měly to
štěstí a našly jedna druhou. Máme mnoho
společného – přátele, kamarády, práci, zájmy,
záliby a posledních pár let je to koníček, ze
kterého nám pomalu vyrůstá hodně
odně
veliký kůň. Začaly jsme společněě
tvořit.
Začátky našeho tvoření byly
pozvolné. Neměly jsme žádný
konkrétní cíl, pouze chuť vytvořit něco, z čeho bychom měly radost a co by se líbilo také jiným.
Z různých možností, které se naskýýtaly, jsme zvolily výrobu bižuterie ze skla
kl
a kovu. Naše výrobky se líbily a také se prodávaly. Proto jsme přemýšlely, čím svou tvorbu ozvláštnit. Objevily jsme kouzlo polodrahokamových korálků. Do sortimentu tím
pádem přibyla bižuterie z minerálů, která nyní
tvoří podstatnou část naší nabídky. Jelikož
každá z nás má více tvůrčích nápadů, přibylo k našim aktivitám malování skla, tvoření
drátovaných filigránů, malování hedvábí a ma-

šesti odpoledne, v letní sezoně, která trvá od
začátku dubna do konce září i v sobotu, neděli i ve svátky. Na farmu přijíždí mnoho zájezdů, lidé jsou zvědaví, jak taková farma vypadá. Zaměstnanci tedy pro ně zajišťují během
dne prohlídky s odborným výkladem a přednášky. Přijíždí hodně rodin s dětmi. Malí mohou na kolotoč nebo na trampolínu, tátové
sednou na stánek k pivu nebo zajdou na klobásu, maminky a babičky většinou míří za
květinami. Každý si přijde na své.

Doma v REGIONECH.....

Rok 2011

Jak často připravujete těsto a jak dlouho
trvá, než se dostane k zákazníkům? Mám to
rozvrženo tak, že pracuji průběžně. Jeden
den si těsto nachystám, druhý den se peče
a třetí den maluji. Když perníky upeču, snažím se vždy hned nazdobit a pak také co nejrychleji prodat. Nedělám ho do zásoby. Moje
perníky jsou proto stále čerstvé.
Prakticky každý týden se účastním nějakého jarmarku, farmářského trhu nebo podobné akce. Někdy se setkají i tři akce v týdnu. Pokud je to možné, jezdíme vždy celá
rodina a vozíme s sebou vlastní stánek. Je to
ale někdy problém, protože mám malého
syna a na podzim se naše rodina rozroste
o dalšího člena. Zatím to ale zvládám.
V Chrudichromech vzniká kolekce
textilních zvířátek

Včely proto často na jaře vylétávají na kvetoucí lísky, jívy a olše. Později kvetou divoké
třešně a trnky. Do toho rozkvétají pampelišky a jabloně. A po řepce začínají maliny a les.
Tady v Moravském krasu mé včely prospívají lépe než na jižní Moravě. Ale i tak v půli
července všechno končí.
Značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® sleduji od jejího začátku. Nadchlo mne,
že se místní akční skupina rozhodla ukázat
lidem, že žijeme v neuvěřitelně výjimečné
oblasti a že je možné něco konkrétního dělat. Na každou sklenici s medem lepím samolepku s „modrou kapkou“ a zákazníci se
ptají, co to je. Snažím se lidem vysvětlovat,
proč jsem ji dostal. Že označuje kvalitní přírodní produkt z Moravského krasu, ze zdravého a čistého prostředí. Říkám jim, že to
není moje zásluha, že je to zásluha tohoto
místa.

Logo modré kapky označující regionální
produkty z Moravského krasu a okolí zdobí
také široký sortiment výrobků krejčovské
firmy Yvonne podnikatelky Ivy Unčovské
z Chrudichrom. Když jsme Ivu Unčovskou
nedávno navštívili, došla ke zjištění, které
bylo i pro ni překvapující. Její firma letos
slaví dvacet let existence. Když jsme se zajímali, co je nového, odpověděla, že nic.
Všechno při starém. Ale nenechejte se zmýlit, paní Iva stále něco vymýšlí, přichází
s novými nápady. Jen není zvyklá se příliš
chlubit. K jejímu původnímu sortimentu
klasických a šlových zástěr pro ženy, muže
i děti, patří i řada doplňujících výrobků.
K nejžhavějším novinkám patří textilní
hračky pro nejmenší. „Jedna ze švadlenek
přinesla něco podobného do dílny. Líbilo se
nám to a hned jsme zkusily, jestli bychom to
také zvládly. Samy jsme si vytvořily první
střih a výsledek se nám líbil. Postupně se náš
„zvěřinec“ rozrůstá. Dnes už v něm najdete
husy, hrochy, medvídky, šneky, a protože
máme značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®, nechybí ani netopýr. K nejpopulárnějším patří zatím hroch. Proč? To ví
jen děti a maminky, které je svým ratolestem
kupují,“ vysvětluje Iva Unčovská.

lování na textil. O další nápady není nouze
a postupně máme v plánu je realizovat.
Se svými výrobky jsme začaly jezdit na
různé prodejní akce, jako jsou vánoční jarmarky, trhy, esoterické festivaly. Oslovovaly
nás organizace pořádající akce pro ženy a při
těchto příležitostech jsme dostávaly otázky:
„ Jste na webu?“ „ Máte svůj obchod?“ „Kde
můžeme najít?“ Tyto otázky podvás mů
nítily naši snahu prezentovat své
níti
výrobky na vlastních webových
vý
sstránkách a ve chvíli, kdy se naskytl pronájem prostor, neváhaly jsme a vznikl obchůdek pod
názvem „Fantazie“. Jelikož se
n aktivity nezaměřují pouze
naše
na rukodělné výrobky, ale pracujeme též
t v oblasti energií a esoteriky,
začínáme v bíloveckém obchůdku organizovat přednášky, semináře a kurzy na téma osobnostního rozvoje a práce s energií.
Naše tvorba vychází z vlastní fantazie, proto je každý kus originálem. Se svými výrobky – malovaným hedvábím, sklem tvořeným
vitrážovou technikou, drátovanými filigrány,
bižuterií a ručně malovaným oblečením –
jsme uspěly při žádosti o udělení značky

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®. Garantem této značky je MAS Regionu Poodří, regionálním koordinátorem pak
Ing. Oldřich Usvald, předseda sdružení a manažer, který nám prostřednictvím této organizace umožňuje prezentaci výrobků na akcích MAS Regionu Poodří.
Vyvěšený symbol značky MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt® vždy upoutá
pozornost a zájem lidí. Těšíme se na naše zákazníky, nejen v našem obchůdku a na webu,
ale také na akcích MAS Regionu Poodří, které tímto děkujeme za umožnění prezentace
našich výrobků.
Mgr. Květoslava Bartošová,
Mgr. Alena Jermářová, Bílovec
www.fantazieshop.com
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Kam na výlet? Přece na Šumavu! Prácheňsko – 1. kolo certiﬁkace regionální produkce
uzavřeno, předáno 37 certiﬁkátů

Mým snem je mít silné a zdravé včely
(Karel Skřivánek)
Ke včelaření mne přivedl tatínek. Naše
rodina bydlela nejprve pod Pálavou, později v Brně. Moje žena je z rodiny Julínků, kteří mají své kořeny v Jedovnicích už po tři
staletí. Dědeček Jiří Julínek ve třicátých letech v Rudickém propadání vystavěl Pilu.
V místech, kde bývala Hugova huť. Teď jsme
tady my. Někdy kolem roku 1983 jsem stloukl první úly a dostal první roje. Začal jsem
včelařit v Židlochovicích. V devadesátých
letech jsem úly přestěhoval do Rudického
propa
propadání,
do naší takzvané Dolní zahrady. Je to ale mrazová kotlina
hra
a všechna včelstva mi brzo odešla... Začal jsem v té době i podnikat, na včelky přestal být čas.
Schoval jsem si všechno na půdu
a jen jsem kolem toho chodil. Ta
vvůně mě pořád lákala. Po čase jsem
zase začal. O jarní rozvoj nemají moje
včely v bblízkosti potoka nouzi. Zde v údolí jsme chráněni před větry a zalití sluncem.

.

Vypravte se na Šumavu za novými zážitky.
Je jedno, ve které roční době přijedete, Šumava je vždy jiná a stojí zato ji poznat. Přivonět si k ní a ochutnat. Nedotčená a cenná
příroda s ojedinělými ledovcovými jezery,
slatěmi a hlubokými hvozdy vás nenechá jen
tak v klidu sedět. Mimo zimní sezónu s sebou nezapomeňte kolo, brusle, pevné boty
a hlavně chuť poznávat. Můžete létat mezi
stromy jako Tarzan, svezete se po cyklostezkách a zažijete bruslařský ráj..
V Národním parku Šumava jsou
stovky značených turistických
i cyklistických stezek. Nedávno
byl otevřen nový, 7 km dlouhý
úsek páteřní cyklostezky z Vysokých Lávek na Velký Bor. Navazuje na pětikilometrovou trasuu
Gerlova Huť – Nová Hůrka a vybízíí prozkoumat ze sedla kola další místa západní
části Šumavy.

Velkým lákadlem je také Lipensko, které
protkává velké množství značených cyklotras,
stezky pro pěší i vyznavače nordic walking.
Jezerní cyklostezka měří padesát kilometrů,
cestou si vychutnáte projížďku po obou březích Lipna a zažijete nevšední jízdu přívozem.
Na své si přijdou také bruslaři na nedávno
otevřeném úseku z Lipna až do Frymburka.
Nenáročný profil cyklostezky a příjemné houpáčky zvládnou nejen dospělí začátečníci, ale
i děti a třeba maminky s kočárky.
Adrenalin v malých i velkých dávkách zažijete v lanových parcích, kde můžete v korunách stromů dovádět, kam až sahá vaše
odvaha. Na hoře Libín nedaleko Prachatic
najdete na ploše jednoho hektaru největší
lanový park ve střední Evropě. Čeká na vás
pět tras s osmdesáti překážkami. Některé
zvládnou i děti, ale užijí si i ti nejnáročnější.
Zařádíte si i v Lanovém centru Proud na Zadově, či v Železné Rudě a také v adrenalinovém Offparku v Sušici, kde svůj strach překonáte na atrakci se symbolickým názvem
Tarzaní skok. Odvážlivci jištěni na lanech si
ze čtrnáctimetrové výšky skočí přes Otavu.

Rozrostl se i počet šumavských rozhleden.
Třicetimetrová vyhlídková věž s mottem Prácheňsko jako na dlani vyrostla na vrcholu
Chlum nad Chanovicemi. Nabízí rozhled od
Českého lesa přes Šumavu až k Prachaticku
a Lipensku, ale i severním směrem na Blatnou, Písek a Brdy. Nové výhledy slibuje i osmadvacet metrů vysoká, sedmiboká dřevěná
rozhledna na vrchu Sedlo nad Albrechticemi
u Suši
Sušice, odkud uvidíte nejen na nedaleký Kašperk, ale i celé panoda
rama
Šumavy přes Český les
r
a Plzeňsko až po Brdy.
Na Šumavě se také můžete
přesvědčit, že poznání nemusí být nutně nezáživné a nudné.
Zavítejte do několika míst, kde
Z
si vě
věda podala ruku se zručností
řemeslníků a kde ožívají staré technické
postupy. V interaktivní dílně v Horažďovicích si vyzkoušíte tkaní na tkalcovském stavu nebo si vyřežete lžičku z lipového dřeva.
V keramické dílně v Chlistově u Klatov uvidíte postup výroby keramiky i její malování
a sami si zde můžete namalovat vlastní hrneček. Jak ožívá sklo v rukou skláře a výrobu
páteříků máte možnost vidět v hájovně na
Březníku nebo v Nezdicích na Šumavě. Tato
a mnohá další rukodělná lákadla nabízejí šumavští řemeslníci, kteří jsou držiteli značky
ŠUMAVA originální produkt®.
Jejich přehled a spousta dalších informací
je na stránkách www.regionalni-znacky.cz/
sumava, kam byste se měli podívat už ve chvíli, kdy budete hledat stylové ubytování a regionální gastronomii. I v této oblasti nabízí
značka ŠUMAVA originální produkt® prově-

řená zařízení a služby, kde si vyberete ze široké škály různých typů ubytování, vždy ale
se zaručenou kvalitou, respektem k životnímu prostředí a nabídkou dalších dostupných
služeb, včetně starošumavských specialit nebo
výletů do okolí. A pokud byste přece hledali, jak naplno strávit příjemné chvíle na Šumavě, všechny potřebné informace, tipy na
výlety, aktuality či kalendář akcí naleznete
na www.isumava.cz.
Zdroj: RRA Šumava, o. p. s.

Kvalita, původ, historie a vztah k regionu,
to vše spojuje výrobky, které lze nyní zakoupit pod značkou PRÁCHEŇSKO regionální
produkt®. 19. května 2011 proběhlo předání
certifikátů v atraktivních prostorách sálu
U Kata v areálu hradu ve Strakoninicích. Slavnostní odpoledne bylo
součástí doprovodného programu Konference Jihočeský venkov a certifikáty si přišla převzít většina ze 37 oceněných
výrobců.
Výrobky byly různého druhu –
Sedlická krajka, frivolitková a paaličkovaná krajka, historické sklo, ručně
předené a pletené výrobky, užitková a dekorativní keramika, lidové panenky, košíky
z proutí, březová košťata, herní prvky, řezbářské práce, hračky ze dřeva, výrobky ze
skla, rámy na zrcadla, výrobky ze sena, svíčky, smaltované šperky, publikace o Prácheňsku, fotografie Prácheňska, sazenice růží
včetně Blatenské růže, dekorativní perník,
cukrářské ozdoby, gemmopřípravky, bylinné gely a tinktury a řada regionálních potravinářských výrobků (Prácheňské hnětýnky,
Štěkeňské koláčky, výrobky z kozího a kravského mléka, včelí med, český med, Prácheňský knedlík, Zlivický chléb, pečivo, Čížovská
uzenina a Kovářovské podkůvky). Zatímco
vybrané řemeslné výrobky bylo možné zakoupit ve stánku na nádvoří, místní pochoutky a speciality si mohli hosté podle libosti
ochutnat.
Smysluplná spolupráce pěti místních akčních skupin z Blatenska, Písecka, Strakonicka a Vodňanska tak přináší své první ovoce.
Spolupráce ale netkví pouze v realizaci jednoho projektu, pracuje se na řadě dalších
aktivit ve prospěch historického území bývalého Prácheňska. V současné době místní
akční skupiny již připravují následný projekt,
který by měl kromě další práce na regionál-

ní značce podpořit i místní cestovní ruch.
Nezbývá než držet palce, aby toto úsilí bylo
podpořeno a dobře skvěle rozběhnutý projekt našel zdroje pro další rozvoj.
Více než 450 let tradice výroby
na jednom místě – to je
S
Sedlická krajka
Jednoznačně ojedinělým
a originálním oborem lidové
textilní výroby na Blatensku
v rámci celého území Práchně
bylo a dodnes je krajkářství v Sedby
lici a jejím okolí. Doloženo je zde
již v první polovině 18. století, ale v jednom ze spisů o Prácheňském kraji je počátek
tradice položen až do 15. století.

Roku 1726 se majitelkou panství Sedlice
stala hraběnka Marie Ludmila Černínová
z Chudenic, která si zdejší krajky oblíbila natolik, že část robotních povinností pro poddané ženy na polích nahradila paličkováním
krajek. Tato domácí výroba se postupně rozšiřovala a po zrušení roboty roku 1848 nacházely ve výrobě a prodeji paličkovaných
krajek často obživu celé rodiny. V roce 1899
zde byla dokonce založena krajkářská škola.
Zásadní oživení tohoto oboru nastalo v roce
2000, kdy se ve spolupráci města Sedlice
a Svazku obcí Blatenska byl zpracován projekt na záchranu a oživení tradice. Byl digitalizován původní archiv historických vzorů

Zlivický chléb
Jedním z výrobků, které získaly značku
PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, je
i zlivický chléb. Zlivice jsou malá vesnička nedaleko Písku a výroba chleba a pečiva zde navazuje na tradiční výrobu, které je ve Zlivické pekárně provozována již
od roku 1938. Oceněný chléb je tradiční
český chléb z pravého kvasu pečený klasickou technologií v parní peci. Výrobce,
kterým je firma PEKAR, se tak vrací k původním kořenům zdravé kuchyně našich
předků. Kvasový chléb je zdravější a snáze stravitelný, na rozdíl od chleba z droždí dlouho kyne a zraje, což zaručuje rozložení škodlivin obsažených v mouce.
Základ pro výrobu zlivického chleba je
tvořen živou kulturou, každá várka je tedy
originál a nelze zajistit, že každý chléb bude
vypadat stejně. Co se ale výrobci daří zajistit vždy a stoprocentně, to je vynikající
chuť.

z archivní dokumentace. V Sedlici byla otevřena vzorková prodejna „Sedlické krajky“
a zřízen internetový obchod, kde lze zakoupit nejenom hotové krajky, ale i veškeré potřeby pro paličkování.
V současné době se paličkování pod značkou Sedlická krajka věnuje téměř 30 šikovných slečen a paní. Společnost Sedlická krajka organizuje také kroužky paličkování pro
děti i dospělé a udržuje tak tradici paličkování stále živou.

MADE IN ČESKÉ ŠVÝCARSKO
aneb co jinde nenajdete
Mýdlový poklad z půdy
Na kraji půvabné vesničky Růžová (latinsky Rubens), stojí penzion Růžák. Dříve to
bývala obyčejná vesnická chalupa, ovšem
s neobyčejnou půdou. Už je to pár
let, co tu paní Hrachovcová našlaa
tajemný ručně psaný sešitek
s recepty na ruční výrobu mýdla. Před válkou si mýdlo uměla vyrobit každá hospodyně,
ale dnes... Bylo lákavé to zkusit.
První várky se nedařily, hmota
řinemýdlovatěla, ale trpělivost přinesla - mýdlo. A ne ledajaké! Postupem
času se k penzionu přistavěla budova Mýdlárny Rubens. Dnes tu vznikají jedinečná,
za studena vyráběná přírodní mýdla z kokosového, olivového a palmového oleje s konzervantem z grapefruitových jader. Zbytek
obstarají zdejší bylinky. Mají tu mýdla snad
na všechno – ale pozor – tahle mýdla nevoní umělými parfémy ani nemají tvar naducaných srdíček. Ručně krájené kostky s vyrytým R balené do přírodních materiálů
nejsou určeny k provonění spodního prádla,
ale – představte si – k mytí. A jak se ukazuje, velmi šetrnému a blahodárnému. Nad
hrncem podivné klihovaté tekutiny vám tu
zůstane rozum stát. Z tohohle bude mýdlo?
Paní Hrachovcová ale návštěvníky mýdlárny
vede krok za krokem, vypráví o výrobním
postupu, ukazuje přírodní barviva – třeba
papriku, kari nebo kakao, nechá je vyrýt si
R do už hotového mýdla, očichat bylinky, do
sytosti se vynadívat – a věřte, že je nač.
A můžete se sem přijet podívat jen tak, bez
ohlášení, když budete mít cestu kolem.
A jestli si dokážete neodnést alespoň jeden
balíček, dejte mi vědět. Já totiž nikoho takového neznám.

V říši přírodních vůní
Nad Krásnou Lípou, ve vesničce Vlčí
Hora, najdete budovu laboratoří přírodní
kosmetiky Nobilis Tilia (to je zase pro změnu latinsky krásná lípa). Tady se tradiční

cestou vyrábí aromaterapeutická kosmetika.
A co má být – řeknete si možná. Inu – není
moudré nezastavit se tu, protože i taky vás
čeká zajímavý zážitek. Za budovami laboratoří je totiž
t
příjemná zahrada, kde se
dá posedět, prohlédnout si, jak
vl
vlastně vypadají bylinky a strom
my, s nimiž se v laboratořích
pracuje, poklábosit se zahradníkem k čemu která bylina je,
pprojít se po krátké naučné stezcce třeba až ke kořenové čističce
– pprostě seznámit se s tím, jak se
dá něco
něc vyrábět a být přitom v naprostém souladu s přírodou. V budově vás
pak čeká příjemná provoněná čajovna, kde
vám u šálku horkého té nebo něčeho dobrého k snědku zdejší zaměstnanec předvede
celou škálu zdejších voňavých a léčivých zázraků.

– uvidíte všechny technologie a zažijete na
vlastní kůži tajemný proces přerodu kusu
ocele v nádherný lesklý a jako břitva ostrý nůž
– a samozřejmě, uvidíte zrod legendární rybičky. To všechno se zasvěceným a zajímavým
komentářem. Lákavé, co?

Kocour jako křen
Na kraji Varnsdorfu, v objektu bývalé keramičky, je dnes malý pivovar Kocour. Vypravit se sem znamená zažít pivo jinak, než
je obvyklé. Přímo v restauraci, kde je na soutoči šestnáct druhů piva – včetně zdejších
speciálů, je umístěna nablýskaná měděná
varnička, takže člověk baští, popíjí a přitom
může sledovat, jak se vaří pivo. Zdejší produkce je velmi rozmanitá, ochutnáte tu nejrůznější pivní technologie z celého světa –
svrchně i spodně kvašená piva, pšeničná
piva, už legendárního Kocoura Samuraje,
kterého uvařil japonský sládek z amerického
chmelu, piva o obsahu alkoholu až 15%, která se pijí po malých sklenkách, ležáky světlé,
tmavé, piva v belgickém, britském, americ-

Kde se rodí rybička
Ve vodě? Kdeže – v Mikulášovicích, přece.
Zdejší Mikov je největší českou nožířskou továrnou a rybička, sen každého kluka, se tu
vyrábí už více než půlstoletí. Škála výrobků
je ale nepřeberná – ať jste myslivec, výsadkář,
kuchařka nebo fanda do armádních zbraní
– tady si přijdete na své. V továrně? Neklepejte si na čelo, vím, co píšu. Zřídili tu totiž
malé muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout, co tenhle „český Solingen“ vyrábíval
a co dělá dnes. A nadto – a teď pozor – můžete se nechat provést celým provozem, výrobními halami kolem lisů, brusíren, leštících
linek, žhnoucích tlam, které vyplivují zakalené čepele, po nástrojárnu a mistrovskou dílnu

kém stylu... Navíc se tu pořádají farmářské
trhy, pivní festivaly, degustační akce, v létě
tu ochutnáte pivní zmrzlinu – a klidně můžete přivést i děti, vždycky se tu pro ně najde
atraktivní zábava. Zdejší Kocouři prostě
opravdu nejsou líní a Vás u nich čeká jeden
zážitek za druhým.
Rostislav Křivánek
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Držitelé certifikátů a oceněné produkty
BESKYDY
 Ondřej Hladký, Vidče, Valašský trdelník
 Ing. Václav Zbranek
Valašské Meziříčí, Valašský kolovrátek
 Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY, s.r.o.
Velké Karlovice, Tradiční pečivo z Valašska
 Jana Karbanová
Příbor, Příborská Freudovka
 František Šubert, Štramberk,
Křehké válené uši ze Štramberka
 Josef Řádek, Liptál, Med
 Marie Knödlová, Chlebovice,
Český med a svíčky z včelího vosku
 Božena Pařenicová, Dolní Bečva,
Kraslice – slepičí, husí, pštrosí
 Jan Brlica, Francova Lhota,
Řezbářské výrobky
 Jaroslav Hurta, Vsetín,
Drobné dřevařské výrobky
 Anna Smýkalová, Valašská Polanka,
Ručně tkané výrobky ze zbytkových
a použitých materiálů
 Lenka Horecká, Štramberk,
Keramické výrobky
 Martin Šimko, Vsetín, Kožená galanterie
 Beskyd Agro a.s., Palkovice, Palkovice,
Přikrývky, polštáře a další výrobky
z ovčí vlny
 Petra Pilná, Vsetín, Ručně tkané výrobky
 Ing. Lenka Kovářová, Hovězí, Ručně tkané
výrobky z přírodních materiálů
 Dagmar Přerovská, Valašské Meziříčí,
Háčkováné a ručně vyšívané doplňky
 Michal Šulgan, Rožnov pod Radhoštěm,
Tiskové materiály s motivem přírody
CHKO Beskydy
 Zoltan Kiss – Galerie IONA, Kopřivnice,
Ručně šité panenky, dekorativní výrobky
pro domácnost
 Ing. Mária Kubalová, Frýdek-Místek,
Výrobky ze šustí
 Ing. Zuzana Bílková, Palkovice, Vlněné
výrobky, pohankové výrobky
 Miroslava Sommerová, Dolní Bečva,
Textilní hračky a dekorace
 Marie Seibertová, Skotnice u Příbora,
Tradiční zdobené medové perníčky

KRKONOŠE
 Hana Boháčová – APICOR, Rudník,
Krkonošská medovina
 Alois Mejsnar, Kunčice nad Labem,
Mléčné výrobky
 Daniela Roudná, Rudník,
Šperky z mědi a drahých kovů
 EMBA spol. s r.o., Paseky nad Jizerou,
Archivní, kancelářské a školní potřeby
z recyklované lepenky
 Rautis, a.s., Poniklá, Perličkové vánoční
ozdoby z dutých skleněných perlí
 RNDr. Pavel Klimeš – Veselý výlet,
Horní Maršov, Sezonní turistické noviny
Veselý výlet – Krkonoše
 Martin Roubal, Dolní Olešnice,
Roubenka – roubené stavby
 Lenka Máslová Špetlová, Hostinné,
Podvinky, paličkovaná a háčkovaná krajka
 Hana Wondráčková, Malá Úpa,
Maloúpská vlna A. P. a výrobky z ovčí vlny
 Jan Procházka, Roztoky u Jilemnice,
Drátované výrobky
 Ladislav Šlechta, Harrachov,
Drátované objekty
 Alena Gašparová, Rudník, Loutka Krakonoše

ŠUMAVA
 Biofarma Slunečná, Želnava-Slunečná,
Mléčné výrobky a maso
 ŘEZNICTVÍ – UZENÁŘSTVÍ Šnebergr,
Železná Ruda, Šumavské maso, černá
klobása, tmavá tlačenka
 ZEFA Volary s.r.o., Prachatice,
Hovězí maso a masné výrobky z Jatek Volary
 Helena Konopíková, Krchleby,
Krchlebský koláč
 Petráškův Dvůr, s.r.o., Prachatice,
Petráškův pramen – pramenitá voda, Aktivant
 Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s., Prachatice, Prachatické
koláčky máslové, svatební a tukové
 Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s., Prachatice, Zelňáky
 František Strnad, Železná Ruda,
Železnorudské pivo
 Vladimír Cais, Vlachovo Březí,
Chléb Maďarský, Chléb Chalupářský, Chléb
Speciál, Dalamán – Chléb žitno pšeničný
 Jan Skala, Kdyně, Koutské pivo
 Soukromá farma Holštýn a minimlékárna
JOMA, Janovice na Úhlavou,
Mléčné výrobky minimlékárny JOMA
 Bandur spol. s.r.o., Sušice, Rendlovy tyčinky
 Bandur spol. s.r.o., Sušice, Pouťové
a ovocné koláče
 Nechvátalová Eva, Plzeň, Dorty
 Vladislav Moureček, Sušice,
Šumavské zelené bylinky
 Vladimír Cais, Vlachovo Březí, Chléb
bez "éček" Libín, Chléb bez "éček" Boubín
 Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny, Stachy,
Pstruh duhový a Siven americký
 Cukrárna Eva, Eva Fellegiová, Vyšší Brod,
Čajové pečivo
 Ječmínek s.r.o., Rejštejn, Houby ze Šumavy
 Západočeské konzumní družstvo Sušice,
Sušice, Cukrářské dobroty jako od maminky
 Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o.,
Horažďovice, Pšeničné mouky, ječné kroupy
 Jiří Fojtl, Vyšší Brod, Pivo Jakub
 Eva Kratochvílová, Zborovy, Zákusky
a minidezerty

 Eva Kratochvílová, Zborovy,
Prácheňské pralinky
 Mykofarma, Vimperk, Hlíva ústřičná
 Velká lóže pecařská Lenora, o.s., Lenora,
Lenorské pečivo
 Štěpánka a Tomáš Balvínovi, Sušice,
Šumavské bylinkové potěšení
 Karel Gregora, Lhenice,
Lhenická ovocná šťáva
 Ječmínek s.r.o., Rejštejn,
Točená zmrzlina s lesním ovocem
 Šumavský pivovar, s.r.o., Vimperk,
Vimperské pivo
 Vimperská masna a.s., Vimperk,
TOP 5 z Vimperka
 Ječmínek s.r.o., Rejštejn,
Stehýnka z divokých kachen
 Martina Ratajová, Velešín, Med
 Ing. Pavel Sarauer, Horní Planá,
Šumavská holubička
 Petr Šebek, Vimperk, Knížečka – Kolibřík
 Antonín Chrapan, Lenora,
Sklo broušené – matový brus
 Marta Altschmiedová, Bytové doplňky,
Sušice, Bytové doplňky a dárky ze dřeva
 Květa Korečková / Ketty, Klatovy,
Chodská keramika
 Jana Adamcová – Dárkové předměty,
Sušice, Malované obrázky ze Šumavy
 Ing. Jana Wudy, Sušice, Šumavské perle
 Martina Ratajová, Velešín,
Svíčky ze včelího vosku
 Karel Tittl, Vimperk, Řezbářské výrobky
 REDNO ŠUMAVA, s.r.o., Kolinec,
Pánská a dámská obuv
 Helena Knězová, Sušice,
Dekorační výrobky ze sušených rostlin
 Milan Poláček, Klatovy, Tiskoviny
"Pohádková Šumava"
 Ladislav Holinka, Velešín, Dřevěné ozdobné
a užitkové soustružené výrobky
 Jiřina Petergáčová, Kašperské Hory,
Háčkovaná krajka
 Eva Bártová, Sušice, Dekorace
z textilu – patchwork, tkané koberce
 Dagmar Staňková, Sušice,
Originální bižuterie
 Martin Volf – Kolovečská keramika,
Muzeum techniky a řemesel, Koloveč,
Kolovečská keramika
 Vladislav Hošek, Čkyně,
Fotografie ze Šumavy
 MK PROFI Kachlová kamna s.r.o.,
Horní Planá, Šumavské kachle
 Radek Leitl, Staňkov,
Repliky lidového (starého) nábytku
 Daniel Mareška, Sušice, Tradiční voskařství
 Romana Mathausová, Rejštejn,
Ručně šitá zvířátka a panenky
 Bohumil Černý a Lucie Černá, Domažlice,
Vinuté perle z Českého lesa
 Obec Modrava, Návštěvnické centrum
dřevařství, Kašperské Hory, Dřevěný ptáček
 Ječmínek s.r.o., Rejštejn, Sirky ze Sušice
 Houška Jan, Prachatice, Lidové řezbářství
 Kateřina Kříhová, České Budějovice,
Dřevořezby, přírodní dekorace
 Kerama, Zdíkov, Ručně stavěná keramika
keltskou technikou
 Holzberg s.r.o., Hrádek u Sušice,
Originální roubenice a horské sruby
 Václava Malíková, Horažďovice,
Vazby a dekorace ze sušených rostlin
 Sport Schwarzkopf v.o.s., Sušice,
Outdoorové oblečení
 Hedvika Černá-Zahálková, Kašperské Hory,
Páteříky a vinuté perly ze Šumavy
 Jindřich Fabin, Švihov,
Skřítci a bytosti ze Šumavy
 Jan Palma, Český Krumlov,
Jihočeské přírodní sklo – vltavín
 Jaroslav Hopﬁnger, Prachatice,
Dřevěné výrobky
 1. solární ck s.r.o., Český Krumlov,
Krumlovský talisman štěstí
 Alena Příhodová, Volary, Bižuterie
 Květa Korečková / Ketty, Klatovy,
Chlistovská keramika
 Mgr. Vlastimil Randák, Lenora,
Lenorské sklo malované
 Ing. Vladislav Adamec, Prášily,
Šumavské samorosty
 Markéta Zelenková, Jenišov, Hotel Jenišov
 Miloslav Hnátek, Horská Kvilda,
Penzion Horská Kvilda
 Insyst Consulting, s.r.o., Kašperské Hory,
BW Aparthotel Šumava 2000
 Ječmínek s.r.o., Rejštejn, Turnerova chata
 Ing. Ivan Hojdar, Vimperk, U Hojdarů
 Martina Vostradovská, Kvilda, Chata Kvilda
 USS Šumava s.r.o., Nová Hůrka,
Penzion Pod Hůreckým vrchem
 Lenka Šrailová, Nová Hůrka,
Dvorec Nová Hůrka
 Ing. Pavel Štěpánek, Želnava,
Pension – Biofarma Slunečná
 JUDr. Josef Hlaváč, Nezdice na Šumavě,
Chalupa Pazderna
 Irena Rošická, Prášily,
Turistická Chata Prášily
 KLM Šumava spol. s.r.o. – Klára Sochorová,
Zdíkov, Penzion U Černého kohoutka
 Věra a Petr Horkých, Churáňov,
Penzion Pod Churáňovským vrchem
 Jiří Vojík, Nezdice na Šumavě, Apartmán 124
 Ubytování u Chladů, Horská Kvilda,
Ubytování u Chladů
 Helena Kreuzigerová, Prášily,
Brücknerův Dům
 Luděk Sáska, Zadov,
Chalupa Katky Neumannové
 Šárka Sásková, Zdíkov, Šumavské Apartmány
 Pavel Ptáček, Zadov, U Horejšů
 Eva Sklenářová, Srní, Apartmány Eva
 Ondřej Uher, Srní,
Penzion Mechovský Dvorec

 Jarmila Vitoslavská, Troubky,
Hanácké kroje
 Josef Sýkora – DŘEVOS J+M,
Náměšť na Hané, Dřevěné hračky, dekorace,
kuchyňské potřeby
 Ing. Arch. Zdeňka Giacintová, Olomouc,
Oděvní a bytové textilní výrobky
z modrotisku a kanafasu
 Hana Kuželová, Křelov – Břuchotín, Bíle
zdobený dekorativní perník
 Miluše Hlavinková – Keramika, Litovel,
Užitková keramika – kamenina
 Petr Bárta – Návrhářská, designérská
a aranžerská činnost, Bouzov, Originální
šperky ze dřeva a přírodních materiálů
 Jarmila Podhorná – Naděje, Brodek
u Konice, Bylinné tinktury, masti, oleje
a výluhy
 Alois Slepánek, Brodek u Konice, Kartáče
z přírodních žíní
 Miloslava Vlková, Příkazy, Tkané výrobky
 Ivana Bělařová, Beňov, Keramika
 Ludmila a Vladimír Studení, Majetín,
Tradiční perník z forem
 Miloslava Zatloukalová, Brodek u Konice,
Výrobky ze slámy a lýka
 Věra Doležalová, Horka nad Moravou,
Hanácké kraslice
 Romana Hinerová, Pohořany,
Zdobené svíce a přání
 Jitka Helová – Ateliér Malované hodiny,
Cakov, Malované hodiny

Legenda:
potraviny a zemědělské
produkty
řemeslné výrobky
a přírodní produkty
ubytovací a stravovací
služby

PRAHA

Ostrava

Plzeň

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

Brno

Asociace regionálních značek, o.s. – sdružení regionů s vlastní značkou pro místní produkty
 Hyalit s.r.o., Kašperské Hory, Hotel Kašperk
 Zámek Hrádek s.r.o., Sušice, Zámek Hrádek
 Petra Lutovská, Zdíkov,
Ubytování v soukromí – J. Lutovský
 Ing. Milada Janošíková, Žlíbek,
Ubytování v soukromí, "Penzion na Habeši"
 Production Brothers, s.r.o., Dlouhá ves,
Hotel Annín
 Jiří Trsek, Hojsova Stráž,
Penzion – Restaurace Vyhlídka
 Šumavský pivovar, s.r.o. – Ing. Ivan Hojdar,
Vimperk, Šumavský pivovar
 Pavel Ptáček, Zadov, Hospůdka "U Horejšů"
 Milan Neuvirt, Braníčkov,
Apartmány Braníčkov
 Jotra, s.r.o. export – import, Nová Pec,
Wellnes Hotel Marlin

ORLICKÉ HORY
 Pekařství Marie Kalousová, Rokytnice
v O.h., Rokytnické pečivo
 LABRIS, s.r.o., Dobré, Polní plodiny a byliny
 Podorlická sodovkárna s.r.o.,
Rychnov n. Kn., Přírodní ovocné pálenky
 BEAS, a.s. – Pekárna Lično,
Kostelec nad Orlicí, Ličenský chléb
 BEAS, a.s. – Pekárna Lično,
Kostelec nad Orlicí, Sváteční koláčky
 ZOPOS Přestavlky a.s.,
Kostelec nad Orlicí, Chlenská uzenina
 ZOPOS Přestavlky a.s.,
Kostelec nad Orlicí, Chlenská tlačenka
 Ovocné sady Synkov, s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou, Synkovská jablíčka
 Jan Kolowrat Krakovský – Správa
Kolowratského rybářství, Rychnov
nad Kněžnou, Ryby z podhůří Orlických hor
 Městský podorlický pivovar, Rychnov
nad Kněžnou, Rychnovská piva
 Masoeko s.r.o., Letohrad,
Letohradské uzeniny
 Masoeko s.r.o., Letohrad,
Kyšperské tvarůžkové pochoutky
 Masoeko s.r.o., Letohrad,
Kyšperské zabíjačkové speciality
 Karel Rezner, Deštné v Orlických Horách,
Deštěnský chléb
 Lenka Skalická, Kameničná, Včelí produkty
 Ladislav Hemrlík, Rokytnice v O.h.,
Brašnářské výrobky
 Sdružení Neratov – Kopeček, Rokytnice
v O.h., Výrobky tkalcovské dílny
 Sdružení Neratov – Kopeček, Rokytnice
v O.h., Výrobky keramické dílny

 Ing. Petr Janovec AP SERVIS, Pěčín,
Biobrikety
 Marie Hájková ART TIFFANY, Orlické Záhoří,
Vitráže a dekorace tiffany technikou
 Sdružení Neratov – Kopeček,
Rokytnice v O.h., Výrobky košíkářské dílny
 Karel Jirsa, Dobruška, Dřevěné hračky
 Eva Tatoušková, Nové Město nad Metují,
Lidové kroje a dobové oděvy
 Jiřina Rejentová, Žamberk,
Šperky z ručně paličkované krajky
 ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.,
Klášterec nad Orlicí, Dřevěný štípaný šindel
 Jana Štefková, Vamberk,
Ručně paličkovaná krajka
 Šeﬂ s.r.o., Kvasiny, Cihlové klenby

VYSOČINA
 AMYLON, a.s., Přibyslav,
Bramborové knedlíky a Bramborová kaše
 EURO AGRAS s.r.o., Havlíčkův Brod,
Spotřebitelské balení brambor VYSOČINA
 Jiří Bula, Lipník, Med květovaný,
smíšený, medovicový a pastovaný
 Včelařská farma KURTIN, Hrotovice,
Med květový, akátový, pastovaný, pohankový
a lesní medovicový
 Farma rodiny Němcovy, Radostín nad
Oslavou, Farmářský jogurt bílý, jogurt bílý
s čokoládou, tvaroh
 Pekařství, Zdeněk Švestka, Tasov,
Tasovské celozrnné křupavé placky
 Luboš Pospíšil, Velká Bíteš, Biozelenina
 Jeřábkova pekárna, Velká Bíteš, Bítešský
chléb pšenično žitný, Svatební koláčky
 Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s.,
Havlíčkův Brod, Pivo Rebel
 Filip Liška, Kamenice nad Lipou,
Český med a Kamenická medovina
 Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová
společnost, Krucemburk, Klobása Vysočina
 Pivovar Chotěboř, s.r.o., Chotěboř,
Pivo Chotěboř
 Jan Dvorský, Přibyslav,
Výrobky z kozího mléka
 Josef Vala, Kralice nad Oslavou,
Kralická medovina, med
 Pavel Tasovský, Náměšť nad Oslavou,
Kované mříže, ploty, brány a zábradlí
 ZERA – Zemědělská a ekologická
regionální agentura, o.s., Náměšť nad
Oslavou, Výrobky bytového textilu
 IN-spirace, Bystřice nad Pernštejnem,
Oděvní originály

 Zdeněk Kittler, Velký Beranov,
Žampiony, univerzální substrát
 Blanka Mudrová, Rýnarec,
Výroba kožené galanterie
 Eva Kadrnožková, Vladislav,
Ručně vyráběná bižuterie
 Michaela Převrátilová, Lipnice nad Sázavou,
Ručně vyráběné šperky
 Zdeněk Skřivánek – hrnčířství Havran,
Velké Meziříčí, Užitková a dekorativní
kosmetika
 Lenka Malátová, Jihlava,
Výrobky ručně paličkované krajky
 Miloslav Dvořák, Horní Dubenky, Skleněné
výrobky tvořené technologií FUSING
 Renata Mahelová, Jihlava,
Košíkářské výrobky
 Občanské sdružení Benediktus, Chotěboř,
Keramické výrobky, výrobky z ovčí vlny,
voskové svíce, výtvarná díla, smalty
 Občanské sdružení Slepíši, Tasov, Zahradní
nádoby, užitné zahradní i interiérové plastiky
 Čihalová Hana, Jihlava,
Ručně malované hedvábné výrobky
 Pašková Jana, Třebíč,
Vinuté perly, šperky z vinutých perel
 Pleas, Havlíčkův Brod,
Šátek pirát, spodní prádlo
 Jana Kratochvílová, Rovečné,
Slaměné vánoční ozdoby a dekorativní
předměty ze slámy
 Hana Tomíšková, Dolní Cerekev,
Výrobky ze skla
 Zuzana Bohuslavová, Náměšť nad Oslavou,
Patchworkové výrobky
 PLETA DESIGN s.r.o., Žďár nad Sázavou,
Háčkovaná a pletená móda
 Marek Šemík, Rozsochatec, Dveřní kování

GÓROLSKO SWOBODA
 Jan Zorychta, Dzięgielów, Polsko,
Skopová gazdovská klobása
 Renata Bielesz, Istebna, Polsko,
Chléb se lněnými, slunečnicovými
a dýňovými semínky
 Anna Procner, Istebna, Polsko,
Placky pečené na plátu kamen
 Jadwiga Dudys, Górki Małe, Polsko,
Chléb „Gazdów Góreckich”, podplamenice,
tvaroh a máslo
 Aleksandra Matuszny, Koniaków, Polsko,
Kozí sýry
 Leszek Szymczak, Wisla, Polsko,
Kmínová klobása „Kminkula kamracka”

.

 Júlia Masnicová, Makov, Slovensko,
Medovníčky
 Dagmar Lachmanová, Bystřice nad Olší,
Tradiční perník
 Mgr. David Czyž, Nýdek,
Medové likéry St. Ambrosius
 Robert Hozák, Čadca, Slovensko,
Úžitkové výrobky z drôtu
 Jan Ďurkáč, Turzovka, Slovensko,
Gazdovský a salašnícky riad
 Jozef Zajac, Turzovka, Slovensko,
Výroba dlabaných nádob a riadu
 Otmar Kantor, Jablunkov,
Dřevořezby – figurální, plastiky, misky
 Paweł Kufa, Mosty u Jablunkova,
Figurální dřevořezby
 Kazimierz Wawrzyk, Ustroń, Polsko,
Stříbrné umělecké a regionální výrobky –
krojové šperky
 MALEC – Pracownia Galanterii z Kości,
Ustroń, Polsko, Ozdobné a užitkové
výrobky z kosti
 Zbigniew Michałek, Ustroń, Polsko,
Kovářské výrobky
 Janina Kukuczka, Koniaków, Polsko,
Kroje Slezských Goralů a výšivka
 Elżbieta Waszut, Koniaków, Polsko,
Kroje Slezských Goralů, výšivka
 Jan Juroszek, Istebna, Polsko,
Kovářské výrobky
 Lucyna Bytow, Koniaków, Polsko,
Háčkované výrobky
 Lucyna Bytow, Koniaków, Polsko,
Dekorace z krepového papíru
 Krzysztof Kukuczka, Istebna, Polsko,
Výrobky z dřeva
 Jarosław Gluza, Wisla, Polsko,
Výrobky z lipového dřeva
 Jozef Šimek, Makov, Slovensko, Drevorezby
 Božena Dedičová, Čadca, Slovensko,
Výrobky z keramiky a prútia
 Mária Húšťavová, Čadca, Slovensko,
Bábiky v kysuckých krojoch
 Jan Herda, Ustroń, Polska,
Dřevořezby – figurální, plastiky, inkrustace
 F.H.U. Kruca Fuks, Jaworzynka, Polska,
Ručně opracované dřevěné roubené stavby
 Katarína Holtánová, Oščadnica, Slovensko,
Ručne tkaný textil
 Margita Šupolová, Čadca, Slovensko,
Drobné výrobky z keramiky a tradičné
perníčky

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
 Eva Gilarová, Skotnice, Zdobené medové
perníčky
 Eva Gilarová, Skotnice, Příborská šifle
 AGPK, a.s., Sedlnice,
Uzenářské výrobky ze Sedlnic
 Jaroslava Kojetinská, Kunín,
Bartošovický chleba
 Jednota, s. d. v Novém Jičíně, Nový Jičín,
Pekárenské výrobky z Hladkých Životic
 Karla Doleželová, Petřvald, Včelí med
 Miroslav Křenovský, Jeseník nad Odrou,
Pravý včelí med
 DENAS spol. s r.o., Studénka, Oderský kapr
 Zdenka Pjatkanová, Bartošovice,
Aranžmá ze suchých květin
 Lumír Kuchařík, Jeseník nad Odrou,
Užitkové a dekorační předměty z vlny
 Petr Zlámalík, Kunín,
Umělecké kovářské a zámečnické výrobky
 GERLICH Odry s.r.o., Odry,
Kolekce výrobků ze dřeva pro děti
 Alena Jermářová, Bílovec,
Bižutérie z minerálů a skla
 Alena Jermářová, Bílovec,
Ručně malované hedbáví a trička
 Květoslava Bartošová, Bílovec,
Drátkovaná siligranová bižutérie
 Květoslava Bartošová, Bílovec,
Ručně malované sklo
 Martina Hanáčková, Bartošovice na Moravě,
Košíkářské výrobky

POLABÍ
 PET s.r.o. – Biofarma Košík, Košík, Ovčí sýry
 Pivovar Svatý Ján, Kolín, Pivo
 Maso Třebovle s.r.o., Kostelec nad Černými
lesy, Uzená masa
 Bettina Lobkowicz, Mělník, Víno
 David Frydrych, Říčany, Pšeničné pečivo
 Pivovar Nymburk, spol. s r.o., Nymburk,
Postřižinské pivo, ostatní piva
 Alois Točík, Kolín, Intarzovaná dřevovýroba
 Lada Borecká – drátování, Nymburk,
Drátování
 Stanislav Kouba, Lysá nad Labem,
Kovářské výrobky
 Včelařská farma Veletov, Kolín, Med,
včelí produkty a svíčky ze včelího vosku
 Zahradnictví Jandl, s.r.o., Sadská,
Hrnkové květiny
 Bronislav Kuba, Hradištko – Kersko,
Kočka z Kerska

 Matěj Hnátek, Kostelec n. Č. lesy,
Drobná dekorativní keramika
 Michal Kalfus, Říčany,
Keramické formy na pečení
 Leo Pivoňka, Český Brod, Kovářské výrobky
 Marcela Ptáčková, Čelákovice,
Ručně malované textilní originály z Polabí
 Helena Karaivanová, Poděbrady,
Obrazy vyzařující léčivou energii
 Ivana Vondráčková, Pečky, Svíčky
 Lubomír Dunaj, Říčany, Drátenické výrobky
 Blažek Glass s.r.o., Poděbrady,
Skleněné pilníky na nehty a kůži

PODKRKONOŠÍ
 Pravé hořické trubičky s.r.o., Miletín,
Hořické trubičky
 ZD Podchlumí Dobrá Voda, Dobrá Voda
u Hořic, Dobrovodské kysané zelí bílé
a červené
 Petr Kareš, Ostroměř, Ovoce – jablka
 Josef Rýdl, s.r.o., Lázně Bělohrad,
Chutný preclík
 EPOS CZ spol. s r.o., Dvůr Králové n. Labem,
Královédvorské pivo Tambor
 Ing. Bedřich Plíšek, Hořice, Bio – jablka
 Helena Soprová, Dvůr Králové nad Labem,
Med medovicový
 Ing. Jaromír Musil, Hořice,
Syrové čerstvé mléko
 Petr Kareš, Ostroměř, Ovoce – švestky
 Petr Kareš, Ostroměř, Ovoce – hrušky
 Mgr. Martina Berdychová, Hořice,
Domácí mošt
 Kámen Ostroměř s.r.o., Ostroměř,
Ručně opracované kamenické výrobky
z hořického pískovce
 Vladimír Kulhánek, Hořice,
Soubor keramických výrobků
 Stanislav Rygl – Kovovýroba, Milovice
u Hořic, Kovářské výrobky
 Tomáš Soukup, Hořice, Gerbery

HANÁ
 Zbyněk Poštulka, Loštice,
Tvarůžkové moučníky z Loštic
 Ondřej Špunda – Moštárna Mezice, Náklo,
Přírodní ovocné mošty
 Zdeněk Grňa, Dřevohostice, Cukrářské
výrobky

 Valdemar Grešík – Natura s.r.o., Děčín,
Děčínská Jeřabinka
 Josef Šusta – Pivovar Kocour Varnsdorf
s.r.o., Varnsdorf, Pivo KOCOUR
 Frank Seifert, Struppen ot Naundorf, Německo,
pálenka "Naundorfer Obstbrand"
 František Dlask – Café Dlask, Varnsdorf,
Dort tety Alenky a Borůvkový řez
 Ekostatek Permahof, Hohnstein, Německo,
Pochoutky z bylin a ovoce
 Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Varnsdorf,
Varnsdorfská klobása
 Stanislav Kuba, Brtníky, Med
 Firma Stefan Oettel, Lohmen, Německo,
Ovocné šťávy
 Miloslava Hrachovcová – Mýdlárna
Rubens, Arnoltice, Přírodní bylinková mýdla
 Mikov s.r.o., Mikulášovice, Mikulášovické
nože
 Mgr. Jiří Herzlík, Česká Kamenice, Autorské
šperky
 Nobilis Tilia, Krásná Lípa, Přírodní
kosmetika
 Michael Lorenz – Miniaturpark Kleine
Sächsische Schweiz, Dorf Wehlen, Německo,
Upomínkové předměty z labského pískovce
 Ateliér Nebočady – Občanské sdružení
Jurta, Děčín, Nebočadská keramika
 Karel Kříž, Varnsdorf, Dřevěné spony,
hřebeny
 Simona Machorková – Skloluxus,
Mikulášovice, Umělecké sklo
 Josef Vraj, Staré Křečany,
Autorská keramika
 Jaroslav Šafr a Jan Král, Dolní Poustevna,
Keramické modely podstávkových domů
 Integrované centrum pro OZP, Horní
Poustevna, Tkané výrobky

JESENÍKY
 Olga Gřundělová, ﬁrma Kremo, Staré Město
p. Sn., Staroměstská máslová trubička
 František Halaxa, Kouty nad Desnou,
Loučenské pivo Václav
 UNITA spol. s.r.o., Bílá Voda u Javorníka,
Oplatky
 Zemědělské družstvo Jeseník, Jeseník, Sýry
 Zemědělské družstvo Jeseník, Jeseník,
Mléko
 Michal Hrdlička, Brníčko, Čerstvé ovčí
a kravské sýry
 Ivana Boráková, Oskava, Umělecky
zdobené medové perníčky z Oskavy
 Dr. Richard Jašš, Maršíkov,
Ovocné destiláty a likéry
 Charita Zábřeh, Zábřeh,
Ručně zdobené svíce plátovými vosky
 Martin Pospíchal, Hanušovice,
Lovecké a užitkové nože
 Martin Pospíchal, Hanušovice, Zbraně
 Janovy roubenky, s.r.o., Šumperk,
Janovy roubenky – hrubá stavba
 Petr Slavkovský, Vrbno pod Pradědem,
Ruční výroba a zpracování skla
 Zahrada 2000 o.s., Jeseník, Tkané koberce
 Miloš Gajda, Petrov nad Desnou,
Drátované výrobky
 Miloš Gajda, Petrov nad Desnou,
Svíčky z parafínu
 Pavel Ševčík – VEDUTA, Štíty,
Publikace s regionální tematikou Jeseníků
 Jaroslav Pecháček – ATELIÉR ABAKUK,
Bludov, Dřevěné sochy
 BATIKA BELLIS – Filip a Bára Wormovi,
Česká Ves, Textilní výrobky ručně
barvené přírodními barvivy
 Iva Hloušková, Zábřeh,
Užitková keramika
 Mgr. Mariana Felnerová, Hanušovice,
Textilní výrobky
 Petr Jeřábek, Jindřichov,
Umělecké kovářské výrobky
 Mgr. Lea Grossová, Jeseník, Dřevěné
misky, plastiky a ostatní dřevěné výrobky
 Ruční papírna Velké Losiny, a.s.,
Velké Losiny, Ruční papír „Losín“
 Občanské sdružení Stránské, Břidličná,
Výrobky z ovčího rouna
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MORAVSKÝ KRAS
 Pštrosí farma Doubravice s.r.o., Doubravice
nad Svitavou, Pštrosí produkty z Moravského
krasu
 Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves,
Přírodní plísňový sýr NIVA extra
 ZEMSPOL a.s., Sloup, Pekařské výrobky
ze Sloupu v Moravském krasu
 Eva Sedláková, Šošůvka,
Kozí sýr Sedlák ze Šošůvky
 Včela pro Moravský kras o.s., Blansko,
Med a medové produkty
 Pivo Černá Hora a.s., Černá Hora,
Černohorské pivo – pivo s chutí historie
 Pivo Černá Hora a.s., Černá Hora,
Limonády a stolní vody z Černé hory
 Vladislav a Emilie Vítkovi, Kunštát,
Ovčí produkty
 Jiří Horák, Jedovnice, Pekařské výrobky
 Zoltán Korenek, Hluboké Dvory,
Výrobky z ovčího mléka
 Olšovec s.r.o., Jedovnice, Jedovnický kapr
 Palírna Boskovice s.r.o., Boskovice,
Boskovický mošt
 Palírna Boskovice s.r.o., Boskovice,
Ovocné pálenky
 Karel Skřivánek, Brno, Med z Propadání
 Michal Musil, Černá Hora,
Dršťková polévka, sekaná pečeně, utopenec
 Soňa Čermáková, Křtiny,
Dekorativní kameny
 Pavel Zouhar, Rudice,
Originální umělecká litina
 Moraviaﬂor s.r.o., Olešnice,
Umělé květiny z přírodních materiálů
 Světlana Tioková, Ruprechtov,
Tvaroslovné a dekorativní pečivo
 Studio Talisman, Blansko,
Ručně malované a batikované hedvábí
 LIFE Blansko, Blansko,
Soubor dřevěných her a hraček
 Erika Jonicová, Malhostovice,
Skleněné dekorační výrobky a šperky
 Yvonne, krejčovská ﬁrma, Boskovice,
Klasické šlové bavlněné zástěry
a barchetové šaty
 Ing. Václav Parák, Blansko, Včelí produkty
 Ing. Václav Parák, Blansko, Ručně vyráběná
mýdla z Moravského krasu
 Zdeňka Zachovalová, Blansko,
Dekorativní perník
 Ivo Toncer, Čebín, Vitráže,
obrázky malované na sklo, šperky, lampy
 Emilie Šťávová, Katov,
Kopie historických drátenických výrobků
a drátované šperky s přírodními kameny

PRÁCHEŇSKO
 Pekar, s.r.o., Zlivice, Zlivický chléb
 Řeznictví a uzenářství Josef Souček,
Čížová, Čížovská uzenina
 Petr Zobal, Křesice, Český med
 Petr Rokyta, Pracejovice,
Cukrářské ozdoby na hnětýnky
 Cukrářská výrobna Otava, Štěkeň,
Prácheňská hnětýnka
 Cukrářská výrobna Otava, Štěkeň,
Štěkenské koláčky
 Emilie Citterbartová, Březí,
Výrobky z kozího a kravského mléka
 Ing. Oldřich Kníže, Myštice, Včelí med
 ALEŠ CZ, spol. s r.o., Myštice,
Prácheňský knedlík
 Alena Marešová, Kožlí u Čížové,
Šperky z drátu kombinované se sklem
 Dana Kupková, Bořice,
Originální dřevěné rámy na zrcadla
 Irena Pribelská, Mirovice, Výrobky ze sena
 Dana Tomancová, Horní Nerestce,
Ručně vyráběné svíčky
 Helena Bělohlavová, Strakonice,
Paličkovaná krajka
 Eva Drančáková, Strakonice,
Frivolitová krajka
 Ondřej Fibich – Nakladatelství Hrad
Strakonice, Malá Turná,
Publikace o Prácheňsku
 Jaroslav Frencl, Volyně, Řezbářské
práce – umělecké zpracování dřeva
 Jan Fröml, Strakonice,
Hračky ze dřeva
 Dům umění Jiří a Kateřina Hniličkovi,
Střelské Hoštice, Originální smaltovaný
šperk a bytové doplňky
 Julie Chadimová, Strakonice,
Jihočeský dekorační perník
 Ivana Řandová, Strakonice,
Fotografie Prácheňska
 Keramika Brůžek, Zahořany,
Ruční plátová keramika
 Ing. Jaroslav Kolář, Kovářov,
Kovářovské podkůvky
 Marie Kotašková, Branice,
Dekorativní pečivo
 Romana Koutníková, Milevsko, Králičí
angora – ručně předené a pletené výrobky
 Dagmar Hálová, Lažánky,
Dekorativní výrobky ze skla
 Daniela Hanušová, Kocelovice,
Lidové panenky
 Blanka Matoušková, Radomyšl,
Březová košťata
 Rabštejnská apatyka, s.r.o., Radomyšl,
Gemmopřípravky, bylinné tinktury a gely
 Jaroslav Prokopius, Lnářský Málkov,
Herní prvky pro dětská hřiště
 Sedlická krajka, o.p.s., Sedlice,
Sedlická paličkovaná krajka
 Miloslav Šíp, Skaličany, Sazenice růží
 Josef Vaněk, Svobodka – Ostrov,
Košíky z vrbového proutí
 Václav Vlasák, Bělčice, Historické sklo
 Marcela Krupičková, Protivín,
Dekorativní perník
 Jaroslav Muchl, Vodňany,
Řezbářské výrobky a dřevěné šperky
 Petr Prášek, Vodňany,
Užitkové a dekorativní keramické výrobky

Doma v REGIONECH.....
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Vlněné výrobky ze Stránského
představují neobvyklou životní cestu
Může v malé obci v podhůří Nízkého Jeseníku se šesti desítkami obyvatel fungovat bohatý spolkový život spojený s principy sociálního podnikání? Může, pokud se najdou lidé jako
Vladimíra a Roman Křenkovi.
Křenkovi v obci Stránské založili stejnojmenné sdružení, začali chovat ohrožené
plemeno ovcí a zpracovávat jejich vlnu.
Soubor výrobků z ovčí vlny získal v květnu
roku 2011 značku JESENÍKY originální
produkt®. Jedná se o šály, tkané předměty,
plstěné podšálky či panenky. Za výrobky
se však skrývá neobvyklý životní
směr.
„Všechno začalo tím, že jsme
v roce 2004 pomohli založit
Klub chovatelů valašské ovce,
ale ještě jsme žádné nechovali, začali jsme o půl roku později. Valašky nás uchvátily svýůči
mi vlastnostmi. Jsou odolné vůči
nemocem a celkově mají odlišné chování od běžných plemen,“ vysvětluje Vladimíra Křenková s tím, že navíc oba manželé mají kořeny svých předků právě na
Valašsku.
Na přelomu tisíciletí byl stav valašských
ovcí kritický. V době, kdy Křenkovi s chovem začínali, se jich v České republice nacházelo kolem 130 kusů. „Bylo potřeba ple-

dostali k tomu, že to děláme sami,“ popisuje paní Křenková.
V běžných prádelnách používají chemické přípravky, které vlnu odmašťují. Ta
však ztratí své vlastnosti, změkne a v důsledku toho se trhá. „Pro strojní zpracování to nevadí. V našich podmínkách to je
ale nežádoucí.
My čistíme vlnu ponež
mocí
mo vody a sody,“ objasňuje
paní
Křenková. K tomu, aby
p
člověk
na prahu 21. století doč
kázal být soběstačný ve zpracování materiálů, potřebuje
vědět,
jak na to. Základ získav
la Vladimíra Křenková od své
babičky.
babi
Zpracování vlny vyžaduje celou řadu
řemesel – od předení, přes tkaní, až po ruční práce jako plstění či pletení. A právě předávání těchto řemesel nejmladší generaci
se stalo základem nového zajímavého projektu „Nedělní školy“. Do Stránského se
jezdí i na školní výlety. Děti se nejen dívají na zručnost členů občanského sdružení,
ale také se učí. „Moc nás těší, když se po

.

Druhý Podlipanský den v Kostelci nad
Černými lesy, který připravila MAS Podlipansko, probíhal tentokrát ve stylu country.
Celý den slovem provázel Honza Musil, který říká: „Country vlastně znamená venkov
a já na venkově žiju. Pod Řípem, kousek od
Mělníka. Rád chodím Kokořínským dolem,
je tam spousta míst, kde se můžete celý den
toulat a nepotkáte živou duši. Na Podlipansko také jezdím docela často, najdou se tady
stejné pustiny jako u nás, a to jste ještě mnohem blíže k hlavnímu městu. Bydlí zde i řada
kamarádů, někteří se sem přestěhovali třeba
z druhého konce republiky. Potkám tady
známé původně třeba z Brna a za chvilku
klidně někoho od Chebu, prostě se tu soustřeďují lidé z celé republiky. Hlavně je tady
pěkná krajina od rovin po kopcovité terény.“
Významnou částí programu bylo udílení certifikátů POLABÍ regionální produkt®. Certi-

fikát se vystavuje na dva roky, letos v Polabí
prozatím vydali čtyři nové a pět staronových
obnovili.
Jednou ze staronových držitelek certifikátu je drátenice Lada Borecká. K drátování se
dostala díky tomu, že když měla malé děti,
jezdili s rodinou po hradech, zámcích a muzeích. V několika historických expozicích ji

Górolsko Swoboda je enklávou klidu a ticha v Západních Beskydech, kde dlouhověké
bohaté tradice a poctivá práce houževnatého
a laskavého lidu dávají vzniknoutt originálním a zdravým výrobkům
m
nejvyšší kvality.

Valašské ovce se vyznačují rovněž rychlým růstem vlny, a to až o 25 centimetrů za
rok. Zpracování vlny probíhá na farmě ve
Stránském od stříhání, praní, česání, až po
finální výrobek. „Od začátku jsme věděli,
že práce s materiálem je nám vlastní a že
materiál budeme zpracovávat. Neuměli
jsme všechno. Protože chováme bílé i černé valašky, nechtěl nám nikdo černou vlnu
vyčesat, protože špiní stroje. Tak jsme se

první návštěvě děti vrátí s rodiči,“ dodává
Křenková.
Občanské sdružení Stránské má 8 členů,
lidí z obce, která má pouhých 65 obyvatel.
Kromě Nedělní školy provozuje sdružení
také bylinnou zahradu, ukázky tradičních
řemesel, jeho členové prodávají ruční vlněné výrobky převážně na akcích spojených
s historií, chovají koně a cvičí je, pomáhají
hendikepovaným zvířatům. Věnují se rovněž ekologické výchově. A k tomu se ve
Stránském nachází divadelní spolek Pec,
který čítá 21 členů, většinou místních obyvatel. Název spolku dalo jejich první představení, Pec nám spadla.
Bára Haušková

Tento region je výjimečný
především bohatou tradicí
a kulturou Gorolů z Pomezí,
kteří jsou velice pyšní na to, co
zdědili po svých předcích. Kromě toho jsou velice pracovití a pooctiví, proto není divu, že jejich touhou
h
je zachovat pro příští generace to, co odnepaměti bylo charakteristické pro jejich otce,
dědy i pradědy. Gorole, o kterých je řeč, obývají beskydské lesy a malebná údolí na pomezí tří států – České republiky, Polska a Slovenska. Hranice však pro ně nejsou
podstatné, všichni totiž hovoří stejným nářečím – gorolským, což je dědictví materiální i duchovní kultury vyrůstající ze stejných kořenů. S pomocí certifikovaných
produktů tohoto regionu zviditelňují vše, co
má staletou gorolskou tradici, která přetrvává v úžasných, ojedinělých výrobcích. Byla
do nich vložena nejen ta nefalšovaná tvrdá

Ryby a kouzlo dřevěných hraček
z Orlických hor a Podorlicka
Poctivé hračky jsou stvořené
ze dřeva
Uměním šikovného řemeslníka pana Karla Jirsy z Pohoří ožívají kusy neopraopra
covaného dřeva. Vyrábí z nich
h
stavebnice hradu, pokladničky
v podobě prasátek, panenky
a panáčky či barevné káči, které přinášejí radost nejen dětem. O jeho poctivé dřevěné
hračky mají lidé v poslední době
velký zájem. Pana Jirsu s nimi můůžete potkat na jarmarcích a poutích
í h
pod Orlickými horami. Dokonce si ze dřeva vyrobil i vlastní malý stánek.

zaujaly ukázky práce starých dráteníků a začala uvažovat, že se o něco podobného pokusí také. Později objevila v Zadní Třebáni
drátenickou školu, kde pronikla do všech tajů
drátenického řemesla. „Drátenictví není můj
hlavní zdroj obživy, není to ani koníček, ale
ohromný kůň. Je to sice náročná, ale strašně
zajímavá práce a díky podobným prezentacím, jako je ta dnešní na Podlipanské Country, se setkáte se spoustou zajímavých lidí
a dostanete se i do míst, kam by vás třeba jinak nepadlo se vypravit…“
Pozorovat šikovné ruce, pro které není
problém vytvořit z drátu kvítek nebo
zvoneček či oplést vajíčko stejněě
jako hliněný hrníček, je skutečný zážitek. „Někdy lidé nevěří,
že je skutečně možné opravit
třeba na dvě poloviny puklý
pekáč z hlíny. Jde to, jen vědět
jak a po zadrátování se nedivit,
e.
že nějakou dobu mírně prosakuje.
puk
Při sebepečlivějším mytí se do puklinky dostanou mikroskopické zbytky obsahu nádoby a spoj dokonale utěsní. Povedlo
se mi třeba zadrátovat na dva kousky puklý
hrnek na kafe a spolehlivě slouží do dnes.“
Ke značce POLABÍ regionální produkt® říká:
„Nejde jen o nějaké symbolické ocenění
nebo uznání. Udělení certifikátu je pro mě
hlavně výrazem pospolitosti s Podlipanskem a vlastně celým Polabím. Spolupráce
s MAS pomáhá při propagaci a zajišťování
nových kontaktů. Nikdy by mne třeba nenapadlo, že se moje výrobky dostanou na
vánoční trhy na Staroměstském náměstí,
a s MAS Podlipansko a díky regionální značce se to povedlo.“

„Lidé se u nás vždycky zastaví a vyptávají se, jestli to jsou opravdu naše výrobky.
Hodně jich nechápe, že to člověk může vyrobit rukama. Diví se proto, že jsem to dělal

a poctivá práce, ale je v nich také zakletý kus
horalské duše.
Ukázky tradičních řemesel a lidové tvořivosti spojené s možností vlastnořivost
ru
ručního
vyzkoušení a zakoupení
h
hotových
výrobků je možno
shlédnout nejen v regionu, ale
také za jeho hranicemi. Jednou
z tradičních akcí, která se každoročně koná v Mikroregionu
G
Górolsko Swoboda je Stavění
máje spojené s „Gorolskim jarmarmáj
kkym“.“ SStavění máje bylo největším májovým zvykem na Těšínském Slezsku. Stavěly se společné máje v centru obce, anebo
soukromé, určené jen pro svobodné dívky.
Máje stavěli mládenci dívkám, které milovali a chtěli si je vzít za ženu. Tímto způsobem bojovali o jejich sympatie a zájem.
Díky této tradici můžeme také dnes prožít
fantastickou atmosféru stavění máje v Městském lese v Jablunkově. V celodenním programu jsou zahrnuta vystoupení folklórních souborů, lidových kapel, muzikantů,
lidových vypravěčů a amatérského divadla.
Důraz je kladen především na prezentaci
místního folklóru v jeho původní, nestyli-

Ryby z Opočna chutnají
Ryby z Kolowratského rybářství v Opočně si můžete koupit přímo v tamní prodejně. Třeba čerstvého kapra vám rybáři vyloví přímo ze sádek a podle přání vykuchají
nebo připraví filety. V létě nabízejí ryby na
grilování, před Vánocemi je velký zájem
o štědrovečerní kapry. Ti jsou často pořádní mackové, chovají se totiž čtyři roky, a navíc skvěle chutnají.

sám a není to z Číny. Když si je koupí, jsou
spokojení a byl bych moc rád, aby to tak zůstalo. Mám z toho dobrý pocit. Jsem přesvědčen, že k tomu nemalou měrou přispěla i značka ORLICKÉ HORY
originální produkt®,“ usmívá se
or
Karel Jirsa.
K
Vydat se za ním můžete i do
dílny v obci Pohoří u Dobruškky. Právě tam pod rukama
sk
skromného výrobce od rána do
večera vznikají dřevěné hračky, misveče
ky a mnoho dalších výrobků. Práce se
dřevem mu učarovala už dávno a stále ji má
rád. Líbí se mu čistota dřeva a jeho vůně.
„Dřevo je přirozený materiál, který se k výrobě hraček používá od nepaměti. Myslím,
že lidé už si k těmto věcem zase nacházejí
vztah a chtějí si koupit něco pořádného, co

Doma v REGIONECH.....

Rok 2011

Kostelcem znělo country

Když Goralé stavějí máje

meno zachránit, a to nás přesvědčilo pro
jejich chov. Dnes je v tuzemsku asi 360 valašských ovcí. Z toho my máme 13 kusů,
které jsou základem genových rezerv ohrožených druhů zvířat,“ říká Vladimíra Křenková.
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je kvalitní a vydrží jim,“ říká Karel Jirsa.
Nejraději opracovává dřevo z listnatých stromů, především z buku nebo javoru. „Ten má
totiž krásnou kresbu,“ vysvětluje. Až si vzpomenete na dětství a budete chtít udělat radost dětem, která jim vydrží a budou na ni
ještě dlouho vzpomínat, pak jim pořiďte dřevěné hračky od pana Jirsy.

Rybářství hospodaří na největším chovném opočenském rybníce Broumar, který
stejně jako sádky napájí Zlatý potok. Pro
rybáře je opravdu „zlatý“. Říčka, jejíž pramen je v Orlických horách, je totiž velmi
čistá a to má velký vliv na chuť ryb. „Voda
v Broumaru a v našich sádkách má naprosto čistou pstruhovou vodu. Ryby z našich
sádek jsou tak zbavené veškerých nežádoucích příchutí,“ vysvětluje správce Kolowratského rybářství Vladimír Flégl.
V Opočně se ryby chovaly už v 16. století. Dnešní rybářství patří majiteli zámku

Většinu návštěvníků zaujaly i intarzie dalšího oceněného Aloise Točíka. K tvorbě intarzií se dostal spletitými cestami. Vyučený
kovář a podkovář prožil čtyřicet roků za volanty nákladních aut i autobusů. Kamarád,
který se intarziím věnoval, byl jeho prvním
učitelem a pan Točík se projevil jako velmi
snaživ
snaživý a talentovaný žák. Když vozil
v aautobuse lyžaře na jednodenní
vvýpravy do hor, nikdy nejel bez
svého nářadí, volné hodiny čekání trávil v autobuse nad dřevěnými dýhami. Intarzie je
dávný výtvarný obor pohybujíccí se na hranici mezi řemeslem
a uměním,
u
obor, který vyžaduje
hla
ně trpělivost, přesnost a pečlivost.
hlavně
Autor pracuje s dýhami nejrůznějších dřevin,
podle šablony ostrými nožíky vyřezává přesné obrysy jednotlivých dílků, které je nutné
sesadit do jakési negativní matrice a pod tlakem přilepit a nalisovat na podložku. Pan
Točík vytváří vše od dekorativních obrazů
přes nábytek, šachové stolky až po barevně
vykládanou podlahu. „Na intarzii je ale nejkrásnější dřevo,“ vypráví Alois Točík. „Třeba
jeho barva je různá nejen podle druhu stromu, mění se i se sílou kmene nebo místem,
kde strom rostl. Strom je vůbec malý zázrak,
který odjakživa pomáhal lidem.“
Pavel Pávek

zované formě. Mezi účinkujícími jsou děti
a mládež z okolí, ale také dospělí, především aktivní členové Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově. Navečer jeden z folklórních souborů
představí tradiční lidový zvyk stavění máje.
Večer jsou všichni zváni na „Májovou zábavu“. V rámci doprovodné akce „Gorolski
jarmark“ je možno shlédnout a vlastnoručně vyzkoušet lidová řemesla, ale také
zakoupit hotové výrobky, z nichž řada nese
značku GOROLSKO SWOBODA regionální produkt®. Na jarmarku lze zakoupit také
domácí zvířata, shlédnout tradiční zabijačku a degustovat regionální pokrmy.

jsou pravidelně k vidění na různých výstavách. V roce 2010 se staly součástí stálých
expozic drátovaných objektů v Krkonošském
muzeu řemesel v Poniklé a u Procházků v drátenické dílně v trafice na náměstí v Jilemnici.
V létě 2011 vystavuje Ladislav Šlechta společně s držitelkou značky POLABÍ regionální produkt®, Ladou Boreckou na zámku v Benátkách
nad Jizerou a spolu s dalšími šesti členy cechu
dráteníků v Horáckém muzeu v Novém městě na Moravě.

Výrobci z Krkonoš slaví úspěchy
Držitel certifikátu KRKONOŠE originální
produkt® Alois Mejsnar získal ocenění Asociace soukromého zemědělství Farma roku
2010. Mléčné výrobky z rodinné farmy Mejsnar, které jsou rozváženyy
v okruhu cca 50 kilometrů, si
pravidelně kupují více než čtyři tisíce zákazníků. V plánu je
další rozšíření chovu skotu, aby
farma byla schopna pokrýt poptávku, která stále stoupá. Nově
jsou v nabídce i ochucené jogurty.
y.
„Od té doby, co jsme ochutnali jogurty od Mejsnarů, už jiné nekupujeme, já mám
nejradši čokoládové, manžel bílé a děti zase
ovocné – každý si přijde na své a přivezou
nám je až domů“, uvedla jedna ze zákaznic.
Díky ocenění Farma roku 2010 se na zdejší farmě konala koncem dubna Farmářská
slavnost (jedna ze šesti akcí pořádaných v průběhu roku ve spolupráci ASZ a Parku Tři
věže). Farmářská slavnost v Klášterské Lhotě se setkala s naprosto nevídaným zájmem.
Stovkami aut, pěšky či na kole dorazilo na
7 000 návštěvníků. Fronta se stála nejen na

Dalším krkonošským výrobcem, o kterém
se mluví, je dráteník z Harrachova Ladislav
Šlechta. Ten obhájil cenu „Muzejní zlaté ručičky“ se svým souborem výrobků na téma
„Já mám koně, vrané koně…“. Z jeho rukou
už vyšly stovky různých výtvorů – hlavně
zvířata a lidé představující různé činnosti.
Technika smyček, kterou jsou zhotovovány
trojrozměrné objekty, je zcela originální. Není
náhodou, že unikátní výrobky pana Šlechty

Slavnosti holovouských malináčů
Přijměte, prosím, pozvání do regionu Podkrkonoší, na 9. ročník „Slavností holovouských malináčů“, které se uskuteční v sobotu
1. října 2011 od 13 hodin na návsi v Holo-

vousích. V rámci této akce se obec Holovousy snaží propagovat místní historickou odrůdu jablka – Holovouské malinové,
charakteristické svou výraznou malinovou
příchutí. Právě tato odrůda byla nejoblíbenějším jablkem císaře Františka Josefa I.

v Rychnově nad Kněžnou Janu Kolowratovi Krakowskému. Rybáři se starají asi o 330
hektarů vodních ploch pod Orlickými horami. Největšími z rybníků jsou Broumar,
Špinka, Tuří, Černíkovický a Jaroměřský.
Chovají se v nich především kapři, ale také
líni, štiky, amuři, tolstolobici a sumci. Nejenže ryby žijí v čistém prostředí, ale jejich
kvalita je zaručena také systémem kontrolujícím rizika spojená s krmivem, tedy stálou mikrobiologickou a veterinární kontrolou a kontrolou pracovních postupů.
Přísnými normami se řídí i zpracování vylovených ryb. Protože o opočenské ryby je
zájem, zpracovna stále zvyšuje produkci.
Mlsné jazýčky lákají také uzené ryby. V udírně se prý udí skoro pořád. Kromě pstruhů
či tolstolobiků je lahůdkou uzený kapr. Na
jeho ochucení totiž používají opočenští rybáři různá koření a tradiční postupy výroby tají. Na tradici a výjimečnost ryb z Kolowratského rybářství odkazuje i rybářstvím
získaný certifikát ORLICKÉ HORY originální produkt®.
(vel)

mléčné výrobky, zájem byl i o stánky dalších
certifikovaných výrobců z Krkonoš i Podkrkonoší. Své výrobky zde prodávali Daniela
Roudn Hana Wondráčková, Alena
Roudná,
Ga
Gašparová,
Petr Kareš a další, něk
kteří
i předváděli své řemeslo.
Na své si přišli nejen rodiče, ale
především děti, pro které byl
připraven celodenní program,
který kombinoval zážitky z prohhlídky kravína a zemědělské techniky se soutěžemi hraním pro
nik
j
nejmenší
a tvořením pro ty větší. Podobnou akci farma ani okolní vesnice nepamatují.

Letos bude tato akce rozšířena o farmářské trhy zaměřené na producenty ovoce
a zeleniny z regionu Podkrkonoší. Nebudou chybět ani produkty a výrobky označené ochrannou známkou PODKRKONOŠÍ regionální
produkt®, mezi které patří bílé
a červené Dobrovodské kysané
zelí, medovicový med paní Heleny Soprové, domácí mošt paní Mar-tiny Berdychové, čerstvé syrové mléko
léko
Jaromíra Musila, ovoce Petra Kareše, preclíky Josefa Rýdla, hořické trubičky od firmy
Pravé hořické trubičky s.r.o., nebo královédvorské pivo TAMBOR. Nesmíme zapomenout na Vladimíra Kulhánka s keramikou
a Stanislava Rygla s umělecko-kovářskými
výrobky. Květinovou výzdobu zajistí pan Tomáš Soukup – držitel certifikátu za květy
gerber, které po mnoho let sám pěstuje.

Pozvánka do Beskyd
Do Beskyd se jezdí především do přírody,
na lyže, na kolo, ale také za lidovými tradicemi a památkami. Rožnovský skanzen nabízí největší soubor lidových staveb u nás.
V Beskydech najdete zajímavé zámky,
y
kostely, stavby Dušana Jurkoviče,
če,
nádhernou nedotčenou přírodu,
lesy, luky, pastviny. Pro milovníky cykloturistiky bude velkým lákadlem nově otevřená
cyklostezka Bečva, lemující tok
Vsetínské a Rožnovské Bečvy.
Ale genius loci daného místa by
nebyl úplný, kdyby nezahrnoval poznání místních lidí, jejich práce, fortelu a produktů z tohoto vzniklých. Produkty se značkou Vyrobeno v BESKYDECH® jsou
ideálním příkladem, jak dokreslit obraz regionu. K osobnímu setkání může inspirovat,

co o svém řemesle a výrobcích říkají někteří z nositelů značky.

O tkaní
„„Tkaní je jen dobrá organizace nití.
Co kus, to originál. Tašky, ubrusy
a kabelky se rozběhly po celé republice,
přes přátele a známé,
p
kteří si u nás vždy něco vybrali a odvezli. A ti řekli zase svým
známým a přátelům a tak vlastně ani nevíme, kde ty všechny
n
věci jsou a kdo je používá.“
věc
Ing. Lenka Kovářová, tkadlena, Hovězí

O medu
„Chov včel přináší užitek nejen v podobě
medu, vosku, pylu, propolisu pro zdraví člověka, ale opylovací činnost včel v přírodě

V rámci soutěže Firma roku 2010 byly
oceněny i kvalitní webové stránky z různých
oborů. Stránky firmy Rautis, a.s. byly mezi
nimi. Firma Rautis, výrobce tradičních perličkových ozdob, získala také třetí místo
v soutěži CzechTourism – Ceny Kudy z nudy
2010 o nejlepší turistickou nabídku v České
republice za turistický region Krkonoše
a Podkrkonoší. Kromě prodeje výrobků samotných, firma také zpřístupnila své prostory veřejnosti a pořádá exkurze přímo do
výroby – každý tak může na vlastní oči vidět dlouhou cestu, kterou skleněná perlička
urazí před tím, než se dostane na ozdobu.
Exkurze jsou velmi úspěšné, v roce 2010
firmu navštívilo přes 8500 lidí. Jak říká majitel firmy, pan Marek Kulhavý, k vysoké
návštěvnosti přispívá i značka KRKONOŠE
originální produkt®, jejímž držitelem jsou
od počátku značení v Krkonoších. „Kromě
toho, že značka garantuje naším zákazníkům původ a tradici výrobků, se díky ní
účastníme veletrhů cestovního ruchu v Praze a v Brně, na které bychom se jinak nedostali. Na veletrzích předvádíme naše řemeslo a také tam můžeme odborné veřejnosti
i běžným návštěvníkům představit i naši
nabídku pro turisty – exkurze do výrobních
prostor,“ dodává pan Kulhavý. Exkurzemi
ovšem nabídka Rautisu pro turisty nekončí – po prohlídce výroby si návštěvníci mohou sami zkusit vyrobit vlastní ozdobu v tzv.
„kreativní dílně“. Čas, který v dílně stráví,
není nijak omezený, fantazii se zde meze
nekladou a vlastnoručně vyrobené ozdoby
bývají opravdu originální.

Pro návštěvníky bude připraven bohatý
kulturní program, v průběhu celého odpoledne bude nabízeno občerstvení, projížďky
v kočáře, malináče, stromky, květiny, vína,
výrobky z ovoce a medu a další dobvýrobk
roty a výrobky řemeslníků! V rámcci slavností opět budou vyhlášeny soutěže „O nejlahodnější malináč“ a „O nejchutnější
jablečný moučník“. Soutěžící
moučníky budou vystaveny na
m
OÚ Holovousy. V prostorách
O
zámku, kde sídlí Výzkumný
zám
a šlechtitelský
ústav ovocnářský Hošl h i
lovousy s.r.o., si můžete prohlédnout soutěžní malináče a výstavu ovoce – staré ovocné
odrůdy.
Slavnosti budou ukončeny večer taneční
zábavou a ohňostrojem. Přijďte se pobavit
a ochutnat pravé produkty z regionu Podkrkonoší. Těšíme se na Vaši účast!
Více na www.holovousy.cz

.

Vysočina
Vysočina, kde se území regionální značky shoduje s územím celého kraje, je regionem, který pod pro někoho možná
trochu nepřístupnou tváří ukrývá
vá
skutečné perly přírodních krás
i kulturního bohatství. A podobné je to i s lidmi, kteří zde
žijí a pracují. Snad žádná jiná
značka se nemůže pochlubit
tolika držiteli, jejichž věhlas
přesahuje hranice regionu, a veddle toho i osobnostmi, u nichž zaujme
ujme
už jejich osobní příběh. Zde jsou jen dva
příklady z mnoha.

Blanka Mudrová – osud
zapsaný v kůži
Narodila jsem se v Rynárci u Pelhřimova
na Vysočině v druhé polovině minulého století. Celý život mě provází touha něco tvořit,
něco hezkého vymýšlet pro radost svému
okolí a sama sobě. Kreativní tvoření se mi
stalo životní vášní a osudem, práce s kůží je
mým koníčkem a celoživotním osudem a zaměstnáním.
Navrhuji a vyrábím kožené kabelky již
více než 35 let. Nejdříve jako vývojový pracovník družstva DUP Pelhřimov, ale jak jsme
odzvonili starým časům a byla možnost se
starat sama o sebe, ani na chviličku jsem neváhala, opustila teplé místečko družstevního
podniku a už koncem roku 1989 vytvořila
svoji první kolekci na šicím stroji dovezeném
z NSR (stál celý majlant, 250 marek!). S touto kolekcí jsem odjela do Trenčína na výstavu Trenčín město módy a během dvou dnů
ji celou vyprodala. A bylo vymalováno a určen další směr podnikání.
Protože již od narození žiji na Vysočině,
rozhodla jsem se svým podnikáním a v rámci svých možností tuto krásnou a nenarušenou část České republiky trošičku podpořit
a zviditelnit. Svým výrobkům jsem dala vlastní tvář a nezaměnitelnost od ostatních výrobců, každý výrobek má svoji duši. Svou
tvorbu nyní prezentuji na různých výstavách
v ČR a v zahraničí na různých řemeslných
jarmarcích a akcích zaměřených na ruční
tvorbu, a to pod značkou M+M Blanka Mud-

má hodnotu vyšší než uvedené produkty.
Včely mně již 30 let přináší radost i starost
a učím se stále moudrosti Stvořitelem skryté v přírodě. Těší mě zájem odběratelů, kteří si se sklenicí medu odnesou i něco této
moudrosti.“
Josef Řádek, včelař, Liptál

Lenka Horecká, keramička, Štramberk

rová Rynárec doplněnou o VYSOČINA regionální produkt®. Moje výrobky a plastiky
z kůží jsou zastoupeny ve sbírkách po celém
světě od USA po Austrálii. V roce 2010 jsme
s manželem otevřeli vlastní galerii kůže v Rynárci, kde vystavuji obrazy z kůže a olejoa by a průřez svoji tvorbou autormalby
ských kabelek, aktovek, etují
ský
a různých věciček z kůže. Jsem
hrdá a pyšná na to, že mohu své
rodné Vysočině aspoň trochu
pomoci v marném boji proti
celosvětové globalizaci a naše
ččeské ručičky nám zase mohou
rozzářit všední dny a trochu poro
tlačit starosti našeho uspěchaného
života.
Blanka Mudrová, Rynárec

Marek Šemík, ročník 1989
Jmenuji se Marek Šemík, je mi 21 let
a pocházím z obce Rozsochatec na Havlíčkobrodsku. Když jsem se před šesti lety
rozmýšlel, kam budou směřovat moje další studijní kroky, netušil jsem, že se svému
vystudovanému oboru nebudu věnovat.
Po úspěšném ukončení automobilní školy
a krátké praxi v autoservisu, která mě neoslovila, jsem byl zaměstnán jako zámečník. V tomto oboru jsem se našel. Baví mě
vymýšlet nové tvary a konečné výrobky. Od
vyrobení mé první kliky uplynuly téměř
dva roky. Za tu dobu jsem postupně rozšířil nabídku o různé tvary štítků, ocelových
i dřevěných klik a ostatního kování na dveře. Postupně jsem hledal způsob, jak svému
podnikání napomoci a dál ho rozvíjet. Sám
při výrobě upřednostňuji dodávky od řemeslníků ze svého regionu, a proto mě zaujalo regionální značení. Od května 2011
jsem nositelem značky VYSOČINA regionální produkt® a jsem hrdý i na to, že jsem
nejmladším držitelem, který kdy u nás získal regionální značku. Od certifikace si slibuji zvýšení propagace. Zároveň doufám,
že se i já budu stále zdokonalovat a rozšiřovat svou nabídku. Postupně bych chtěl
pokrýt celé spektrum kovářských a zámečnických výrobků.
Marek Šemík, Rozsochatec

mouky, která často obsahovala více druhů
zrna a také osiny nebo plevy. Škvarkové pagáčky bývaly zas nazývány chlebem valašského lidu, neboť se pekly hojně pro práci v lese,
sekání luk, pasení ovcí… zkrátka pro každodenní život. Recept na medové guráble je
také asi 200 let starý, přitom však odpovídá
nejmodernějším trendům racionální výživy,
protože guráble obsahují kromě medu pouze
rostlinné přísady.”
Ing. Jana Kasalová,
Valašské pečivo, s.r.o., Velké Karlovice

O hlíně
„Schopnosti, které dnešní hrnčíř k ručnímu vytvoření dobrého díla potřebuje, jsou
stejné jako v minulosti – představivost, cit
pro tvar a načasování jednotlivých úkonů
spolu s důvěrnou znalostí hlíny a jejich vypalovacích charakteristik. Pod pojmem keramika rozumíme všechny předměty ze zeminy zpevněné vypálením. Ruce a hlína
tvoří úžasné hmatové spektrum, které je pro
nás jednoduché a srozumitelné. Pravdou zůstává, že již dávný prapředek z paleolitu stvořil první keramiku před pětadvaceti tisíci
lety, a od té doby se náš vztah k tomuto přírodnímu materiálu vůbec nezměnil...”
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O valašském pečivu
„Veškeré pečivo z tohoto pekařství má základ v historických recepturách zdejšího kraje a v lidové tradici. Například valašské frgály se pekly již před 250 lety, tehdy z hrubší

A tak bychom mohli pokračovat ve vyprávění o dalších řemeslech zařazených v projektu regionálního značení v Beskydech, a to
řezbářském, dřevařském, kožedělném, zpracování vlny, malování kraslic či výrobě kolovrátku, bylinného likéru Freudovka nebo
trdelníku. Od července přibydou nová řemesla – výroba figurek ze šustí od paní Márie
Kubalové, výroba perníčků dle tradičních receptů od paní Marie Seibertové nebo výroba
ručně šitých panenek s ručně malovaným obličejem z galerie Iona v Kopřivnici.

Doma v REGIONECH.....

Rok 2011

Spolupracujeme

hodnotu přírody a krajiny jakožto prostoru,
který je domovem nejen pro lidi, ale všechny
živé tvory. Tým, který obě aktivity rozvíjel,
došel na přelomu let 2007 a 2008 k rozhodnutí poskytnout jim dostatečný prostor ve
vlastních organizacích, proto vznikla ARZ
jako sdružení regionů s vlastní regionální
značkou a sdružení Apus, zaměřené především na ekovýchovu.
Apus rozvíjí environmentální vzdělávání,
ve kterém je kladen důraz na výuku přímo
v terénu, nejčastěji tedy v přírodním prostředí. Spolu se středisky ekologické výchovy v současné době organizuje 25 terénních ekologic-

kých výukových programů Za Naturou
na túru (více viz www.zanaturou.cz).
Programy probíhají v chráněných
územích a jejich hlavním tématem je
biodiverzita a vliv člověka na ni. Žáci
se v souvislostech učí chápat, jak člověk
svým jednáním ovlivňuje přírodu a kvalitu svého životního prostředí. Vydávají se
po stopách ovčích stád a zbojníků, kteří kdysi obývali Bílé Karpaty, nebo zakoušejí, jak
vypadá spor mezi rybáři a ochranáři, kteří
se dohadují o tom, do jaké míry je rybník
domovem ryb anebo ptáků. Každý program
je jedinečný, protože se v něm odráží neopakovatelnost místa, kultury a tradic jeho obyvatel.
Stejné hodnoty se pokoušejí zdůraznit a zviditelnit i regionální značky. Podporují výrobce, kteří jsou si vědomi, že jejich kraj je
jedinečný a že stojí za to žít v něm a hospodařit tak, aby tato jedinečnost byla zachována a předána dalším generacím. A tak je možné, že cesty Apusu a ARZ, které se před časem
rozběhly každá svým směrem, se brzy opět
protnou. Vedle biodiverzity je v ohrožení
i pestrost lidských povolání, počínaje tradičními řemesly a konče třeba hospodařením
na méně úrodné půdě. Pokud má někdo šanci přesvědčit dosud pochybující, že práce může
přinášet vedle mozolů i radost a že stopy, které po sobě člověk zanechává v krajině, nemusejí znamenat vždycky spoušť, jsou to právě držitelé regionálních značek. A terénní
výukové programy, které vedou své účastníky k aktivnímu poznávání svého okolí, mohou být cestou, jak dětem i dospělým otevřít
nejen oči a uši.
Zdeňka Kováříková, Erika Smrtová, Apus

Mezi členy Asociace soukromého zemědělství
ČR je mnoho výrobců regionálních produktů
Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ
ČR) je dobrovolným sdružením soukromých zemědělců, tedy převážně rodinných farem. Velké
množství našich členů už dnes prodává
svoji produkci ze dvora. V mnoha případech se jedná o produkty, které mají regionální specifika. Několik našich členů je
také již držiteli jedné z patnácti regionálních značek.
Veškerá činnost ASZ ČR vychází z respektování starých selských tradic a z přesvědčení, že rodinné farmy jsou perspektivním základem moderního zemědělství
a venkova. Našim členům můžeme nabídnout především dlouhodobé zastupování
jejich ekonomických, sociálních a odborných zájmů v jednání se státními institucemi, poradenství a propracovaný informační servis - počínaje tištěnou Selskou
revue, přes denně aktualizované webové
stránky až po aktuální e-mailové a SMS informace.
V poslední době patřilo mezi nejdůležitější úspěchy ASZ především zřízení Antibyrokratické komise, která jako poradní orgán ministra zemědělství efektivně přispívá
ke snižování administrativní zátěže a na kterou se mohou podnikatelé obracet v rámci
resortu se svými stížnostmi. Zásadním přispěním ASZ se také například podařilo odvrátit hrozbu povinného podvojného účetnictví pro české podnikatele, kteří žádají
o dotace z EU. Velkou pozornost jsme věnovali podpoře mladých zemědělců s cílem

pomoci udržet novou a ekonomicky aktivní
generaci na venkově. Mezi své dlouhodobé
cíle počítáme například prosazování takové
legislativy, která prvovýrobcům zjednodušuje podmínky zřízení zpracovatelských
provozů k lepšímu odbytování vlastní produkce.
Kromě odborných akcí, mezi něž patří
například semináře a zájezdy na farmy
v ČR, Evropě i zámoří, pořádáme také mnoho společenských setkání. Ta jsou určena
jak pro naše členy, tak pro širokou veřejnost.
Domníváme se totiž, že nejlepší cestou, jak
vylepšit obraz zemědělství před veřejností,
jsou spíše než stávky a protesty akce, kde se
s realitou hospodaření mohou lidé sami seznámit. V poslední době se to poměrně
dobře daří v rámci projektu Farmářských
slavností pro rodiny s dětmi, které ideálně
spojují program pro děti s možností poznat
prostředí farmy a nakoupit výrobky od zemědělců z okolí. Jako důkaz, že sedlák dnes
může být úspěšným podnikatelem a součástí venkova, působí také prestižní soutěž
mezi našimi členy – Farma roku. V ní je
každoročně oceňováno pět špičkových farem, které jsou poté prezentovány v širokém
spektru médií.
Cílem Asociace je podporovat především trvale udržitelné multifunkční zemědělství, rozvoj rodinného farmaření
a produkci kvalitních a ekologicky šetrně
vyrobených potravin. Zároveň se ale snažíme hájit silnou a stabilní pozici individuálně vlastněných a řízených podniků
a podnikatelské prostředí bez zbytečné byrokracie, které umožní rozvoj podnikání
na venkově.
Více informací a kontakty na www.asz.cz

• Noviny o značení regionálních produktů • Vydává: Asociace regionálních značek o.s.
• Redakce: Kateřina Čadilová, mobil +420 724 863 604, cadilova@arz.cz • Grafický návrh a sazba:
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Činnost Asociace regionálních značek byla podpořena
z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
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BROUMOVSKO regionální produkt® –

Apus a ARZ – nejen společná historie Výrobky s duší
Asociaci regionálních značek pojí
se sdružením Apus poměrně dlouhá
společná historie, sahající až do doby,
kdy tehdejší Regionální environmentální centrum (REC ČR) pracovalo
na projektu Lidé přírodě, příroda lidem. Ten dal vzniknout dvěma novým tematickým směrům: vzdělávání dětí v přírodě a značení regionálních
výrobků. Projekt byl svým způsobem nadčasový, protože spojil na první pohled nesouvisející témata, která se však navzájem
doplňují a společně vyjadřují pochopení pro

.

Českého ráje

Od roku 2007 je v turistickém regionu
Český ráj tradičním řemeslným a potravinářským výrobkům udělována značka Regionální produkt Česky ráj. Vznik registrované ochranné známky iniciovalo tehdejší
Poradenské centrum
pro venkov společně se Sdružením Český
ráj. Ke spolupráci se postupně přidaly i další organizace v regionu jako Správa chráněné
krajinné oblasti Český ráj či Muzeum Českého ráje v Turnově. Důležitým faktem zůstává, že již od počátku stáli u zrodu projektu, jehož cílem je podpora místní produkce,
samotní výrobci.

nejmladší z rodiny regionálních značek
Broumovsko – kraj pískovcových skal
a barokních památek se stalo v popo
řadí již 15. regionální značkou
u
sdruženou v Asociaci regionálních značek. Vizuální podoba značka připomínající
stylizované písmeno B vychází z charakteristických tvarů
zaoblených pískovcových skal
v modré barvě, která symbolizu-je vodu jako místní krajinotvornýý
prvek.

První zasedání certifikační komise je stanoveno na konec června a předpokládá se,
že po kontrole a hodnocení jednotlivých žádostí budou značku užívat například výrobci medu, přírodních sýrů, pečiva a další. Výrobky budete moci zakoupit v informačních
centrech v Broumově, Adršpachu, Teplicích
nad Metují, Polici nad Metují a Náchodě
a dalších vybraných prodejních místech.

Území turistického regionu, ve kterém
mají výrobky certifikované značkou Regionální produkt Český ráj svůj původ, ohraničuje spojnice mezi městy Jičín, Kopidlno,
Sobotka, Dolní Bousov, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou,
Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Nová Paka. Významná je zde existence
Chráněné krajinné oblasti Český ráj a Geoparku UNESCO Český ráj.
V současné době má značka již 38 certifikovaných výrobců. Mezi řemeslnými výrobky je výrazně zastoupena skleněná bižuterie a další sklářské výrobky, granátové
šperky, ale třeba výrobky z orobince, dřeva,
keramiky a dalších tradičních materiálů. Ve
skupině certifikovaných potravinářských
výrobků jsou zastoupeny uzeniny, sýry, ovocné mošty, pivo ze tří místních pivovarů, bio
ovoce a zelenina, bylinky, cukrářské výrobky a další.
Důležitým efektem systému certifikace,
jehož koordinátorem je Sdružení Český ráj,
je to, že se výrobci setkávají a spolupracují
mezi sebou. Od roku 2009 společně pořádají řemeslné kurzy pro veřejnost a podílejí se na dalších aktivitách, jako jsou noviny

regionálních výrobců. Skupina místních výrobců potravin založila Prodejní družstvo
regionálních výrobků Českého ráje a provozuje v Turnově a Liberci prodejny regionálních potravin.
Projektu jsou od loňského roku věnovány
nové samostatné internetové stránky pod
doménou www.regionalniprodukt.cz. Kromě
prezentací jednotlivých výrobců zde zájemci najdou informace o tom, kde nakoupit
certifikované výrobky, aktuální nabídku řemeslných kurzů pro veřejnost a řadu aktualit a novinek od výrobců.
Můžeme také pozvat na akce, které pořádají sami regionální výrobci, jako je Maloskalský jarmark (3. 9.), Slavnosti piva Skalák (18.–19. 6.), Slavnosti svijanského piva
(16. 7.), nebo Piknik skla v Semilech (10.9.).
Hana Ledabylová, Sdružení Český ráj

Zavedení regionálního značení vyšlo z iniciativy místních výrobců, kteří o značku projevili zájem již v minulých
lletech a svou chuť zapojit se potvrdili i nyní, kdy se projektu
chopila jako regionální koordinátor Agentura pro rozvoj
Broumovska o. s., konkrétně
jjejí organizační složka Společno
nost pro destinační management.
Počátkem
P
čátk roku proběhla první setkání zástupců Asociace regionálních značek,
místních výrobců, veřejného i neziskového
sektoru, z nichž na základě diskuzí vyšlo
logo regionu, byla probrána některá kritéria
značení a vytyčeny hranice určené pro značení výrobků, které se shodují s územím
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

Regionální značení výrobků na Broumovsku bylo podpořeno z Programu rozvoje venkova.
Markéta Hanušová

Seznam prodejních míst
Na tomto místě vám nabízíme seznam prodejních míst certifikovaných výrobků. Regionální produkty můžete nakoupit také v internetovém obchůdku České dárky na www.
regionalni-vyrobky.cz nebo přímo u výrobců. Kontaktní údaje a podrobný popis všech
výrobků najdete na www.regionalni-znacky.cz.

Beskydy

Krkonoše

Beskydské informační centrum Místek,
Frýdek Místek, náměstí Svobody 6
Bio prodejna ZRNKO
Rožnov pod Radhoštěm, Nerudova 140
Horský Hotel Sepetná, Ostravice 956
Informační centrum Frenštát p. Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1
Informační centrum Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov 451
Informační centrum Nový Jičín
Nový Jičín, Úzká 27/2106
Informační centrum Velké Karlovice
Velké Karlovice 299
Informační centrum Vsetín
Vsetín, Dolní náměstí 1356
Občerstvení František Šubert
Štramberk, Nádražní 172

Drátenická dílna a prodejna a kurzy
lidové tvorby a řemesel, Jilemnice,
Masarykovo nám. 139
Dům pod jasanem – Tkalcovské muzeum
a řemeslná dílna, Trutnov, Voletiny 22
Informační centrum Veselý výlet Temný Důl
Horní Maršov, Temný Důl 46
Městské informační centrum Veselý výlet
Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 196
Muzeum krkonošských řemesel, Poniklá 156
Regionální turistické informační centrum
KRKONOŠE, Vrchlabí, Krkonošská 8
Značková prodejna DUHOVÉHO DOMOVA
Janské Lázně, Černohorská 85

Českosaské Švýcarsko
Informační centrum Jetřichovice, Jetřichovice
Informační centrum Saula
Chřibská, Dolní Chřibská 284
Informační středisko a internetová kavárna
Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10

Górolsko Swoboda
Góralski sklep (obchod), Koniaków 33
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR
Jablunkov, Mariánské náměstí 18
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR,
Hlavní výbor, Český Těšín, Střelniční 28
RAČA-TIK, Oščadnica, Nám. M.Bernáta 1797
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
w Cieszynie, Cieszyn, Zamkowa 3 a, b, c

Haná
Lahůdky McTEROZ Loštice,
Loštice, Komenského 325
Obchůdek U sýkorek, Loučany 761

Jeseníky
Městské informační centrum (MIC)
Hanušovice, Hanušovice, Hlavní 137
Prodejna Farmářské speciality
Šumperk, Čajkovského 14 A
Zahrada 2000 o.s.
Jeseník, 28. října (naproti divadlu)
Ruční papírna Velké Losiny a.s. –
Informační centrum, Velké Losiny 9

Moravský Kras
Benzínová čerpací stanice Krhov, Krhov
Turistické informační centrum (TIC)
Veselice, Sloup, Veselice 17

Šumava
Dárky ze Šumavy, Sušice, Dlouhá Ves 232
Devatero řemesel nejen ze Šumavy, Sušice, Rabí
Eko centrum Šípek
Český Krumlov, Kostelní 165
Hotel Grádl, Železná Ruda 299
Hrad Velhartice, Kolinec, Velhartice 1
Infocentrum Lipno, Lipno n. Vltavou 87
Informační středisko Horská Kvilda,
Horská Kvilda 40
Kavárna – vinárna Na Šumavě
Praha 2, Šumavská 31
Keramika – sklo U kocoura,
Lenora, Houžná 31
Kiosek na centrálním parkovišti
Kaplice pod Boubínem
Krámek pro radost, Klatovy, Pavlíkova 7/1
Městské informační centrum Sušice
Sušice, Nám. Svobody 138
Městské kulturní a informační středisko
Kašperské Hory, Kašperské Hory, Náměstí 1
Pohádková chalupa, Kolinec, Mlázovy 18
Regionální informační centrum
Prácheňska, Horažďovice, Strakonická 152
Šumavská galerie, Sušice, Americká 154/I
Šumavská řemesla, Stachy 79
Turistické informační centrum Stachy
Stachy 422
Turistické informační středisko Vimperk
Vimperk, Nám. Svobody 42
Turnerova chata, Rejštejn
Západočeské konzumní družstvo Sušice
Sušice

