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Regionální značení v kostce

Kapesní nůž českých kluků

Přehled prodejních míst

Co je cílem regionálního značení,
kdo a za jakých podmínek může značku
získat, se dozvíte na stránách 1–2.

Jaká je historie proslulého otevíracího
kapesního nože se specifickým tvarem
rybičky, si přečtete na straně 3.

Seznam prodejních míst, kde lze zakoupit
certifikované regionální výrobky, najdete
na straně 8.

www.regionalni-znacky.cz • www.domaci-vyrobky.cz

Regionální značení
v kostce

Střípky z regionů
Jesenické zvonění

Cílem regionálního značení je zviditelnit venkovské regiony a chráněná
území a využít jejich socioekonomických výhod. Značky mají podpořit
rozvoj sociálně, kulturně a environmentálně orientované ekonomiky
v těchto přírodně a kulturně hodnotných regionech. Hlavní podporovanou skupinou jsou zdejší podnikatelé
(řemeslníci, zemědělci, malé a střední firmy), kteří mají potenciál využít
dobrého jména regionu – jejich produkty jsou jedinečné svou vazbou na
region, kvalitní a nepoškozují životní prostředí.
Asociace regionálních značek, o. s.
(ARZ) sdružuje regionální značky pro
výrobky, produkty a služby fungující na území České republiky s možným přesahem do dalších států, které
jsou založené na jednotných principech fungování značení a které využívají jednotného grafického stylu.
Vznikla na začátku roku 2008 formalizací systému značek nazývaného
„Domácí výrobky“, který spravovalo
občanské sdružení APUS. Značení regionálních produktů nemá nahrazovat
žádné dosud zavedené certifikáty
(např. kvality, ekologické šetrnosti),
jeho hlavním smyslem je zdůraznění
a garance původu výrobků v určitém
regionu a jejich vazby na region.

Výrobky a produkty, které jsou
vhodné pro značení, lze rozdělit do
tří skupin:
a) Řemeslné výrobky a umělecká
díla – např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika,
sklo, papírové obaly, upomínkové
předměty, nábytek a další.
b) Potraviny a zemědělské produkty – např. mléko, sýry, maso, vejce,
pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina,
víno, nápoje (šťávy a mošty), med
a další.
c) Přírodní produkty – např. lesní
plody, léčivé byliny, čaje, extrakty
z rostlin pro kosmetické účely, rákos
pro stavební účely, kompost, minerální voda a další.
pokračování na straně 2

Venkov, jak jej možná neznáte
Vážení čtenáři, právě se Vám do rukou dostaly trochu jiné noviny. Jiné,
než běžný denní tisk, a dokonce i jiné, než všechny, které byly až dosud vydány na podporu regionálního značení. Ty dosavadní totiž měly vždy v titulu název některého z regionů, v nichž funguje systém značení místní produkce. Teď poprvé – díky podpoře z Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí – vydáváme noviny o všech našich regionech s nadějí,
že osloví co nejvíce zájemců. Jsou určeny především těm, které v dnešní
době s drtivě převládající anonymní výrobou často bezcenných produktů
zajímají nejen užitné vlastnosti zboží. Těm, kdo vědí, že i neživé věci mohou
mít duši, pokud byly vytvořeny s láskou.
Návštěvníci stále populárnějších
farmářských trhů už poznali, že čerstvé sezónní ovoce a zelenina od našich pěstitelů může chutnat úplně
jinak, než předpisově skladované pro-

dukty, které ujely tisíce kilometrů po
přecpaných evropských dálnicích,
nebo dokonce zdlouhavě cestovaly
z jiných kontinentů. Regionální značení dává podobnou záruku u celé

škály výrobků, potravinářských, zemědělských a přírodních produktů.
Jeho cílem není konkurovat velkovýrobě, ale dát příležitost většinou
drobným producentům prosadit se na
trhu a najít si své zákazníky. Dalším
motivem je možnost vyjádřit sounáležitost s místem, kde jsem doma,
která je k naší radosti často zajímavá
i pro zavedené společnosti s mezinárodním odbytem, jako jsou například
pivovary nebo výrobci přírodní kosmetiky.
Kateřina Čadilová, národní
koordinátorka ARZ, o.s.

Jak se vine perla
Už jste někdy zkoušeli malovat glazurou na keramické hrnky nebo akrylem na dřevo, anebo dokonce vyfouknout skleněnou kouli? To, co v rukou
(a ústech) zkušeného mistra s léty
praxe vypadá jako hravá zábava, je
ve skutečnosti úmorná a často i namáhavá dřina. A nebo nepochopitelné čarování. Nejlepší je si to vyzkoušet přímo v praxi.
Na Šumavě nabízí tuto možnost stále více výrobců tradičních dekorativních předmětů. Třeba se tak podaří
objevit nové talenty – a i když ne, je

to určitě zajímavý tip na netradiční cíl výletu pro
celou rodinu a příležitosti, jak nahlédnout do stále živé šumavské historie.

Malování chodské keramiky
Prohlédnete si keramickou dílnu
a pak si sami vyzkoušíte namalovat
výrobek, který si vyberete dle vlastního výběru. Otevřeno je každé pondělí od 9 do 16 hodin, ve čtvrtek si
hotový výrobek vyzvednete, nebo je
možné jej i zaslat poštou dle indivi-

duální dohody. Cena od 50 Kč (dle
velikosti výrobku).
Květa Korečková, Chlistov 72, 339 01
Klatovy, tel.: +420 607 985 206, www.
kettykeramika.com
pokračování na straně 2

JESENÍKY originální produkt®
se staly v pořadí už 13. regionální
značkou sdruženou v Asociaci regionálních značek. Logo se stylizovaným zvonkem jesenickým můžete od 7. 9. vidět na svících ručně
zdobených plátovými vosky, loveckých a užitkokových nožích,
loveckých
zbraních,
replikách
starého skla,
na roubených
ch
stavbách a staroměstských máslových trubičkách. Na prvním zasedání certifikační komise totiž uspělo všech 6 žádostí. Jesenická značka
pokrývá severní polovinu Olomouckého kraje, její působnost tedy sahá
od Zábřehu až po nejsevernější výběžek bývalého jesenického okresu. Regionálním koordinátorem je
MAS Horní Pomoraví, o. p. s., která značení zavedla v rámci projektu spolupráce podpořeného z Programu rozvoje venkova.

Medový likér Mama
z Tatóm od Davida
Czyže vyhrává!

Na evropských trzích regionálních výrobků v polském Zakopaném, které se konaly 5. – 8. srpna
2010, obdržel první místo v soutěži Nejlepší výrobek Evropských
trhů regionálních výrobků v kategorii alkoholy Mgr. David Czyż
z Nýdku za výrobek Mama z tatóm.
Tento výrobek nese regionální značku GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt ®. David Czyż byl
úspěšný i na XIII. Výstavě lidových
tvůrců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí v Prudniku
(Polsko), kde výrobek Mama z Tatóm získal první místo v soutěži
o Nejlepší regionální pokrm v kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje.

Doma v REGIONECH.....
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Jak se vine
perla

Návštěvnické centrum dřevařství,
Modrava 12, 341 92 Kašperské Hory,
tel.: +420 722 634 107
www.ncd.sumavanet.cz

... pokračování ze strany 1

A pokud chcete vidět, jak pracují skuteční mistři, máte na
Šumavě také řadu možnosstí. Návštěvu si můžete domluvit na uvedených
kontaktech:

Skleněné perly
Na sklářském kahanu si můžete vyzkoušet výrobu vlastního korálku.
Otevřeno červen – září pondělí až
čtvrtek 17-19 hodin, po zbytek roku
po předběžné telefonické dohodě.
Cena od 100 Kč.

Regionální značení v kostce
... pokračování ze strany 1
Zatím pouze na Šumavě byla regionální značka zavedena také pro služby v cestovním ruchu (pro ubytovací a stravovací zařízení). Jedná se
ovšem o trochu jiné pojetí značky, protože původ služby je zjevný, a proto
by neměl být tím hlavním, co značka
vyjadřuje. Značka tedy klade větší důraz na místní tradice, kvalitu a ekologickou šetrnost.
Značka je udělována prostřednictvím vystavení certifikátu pro určitý
výrobek nebo skupinu výrobků (proto hovoříme o „certifikaci“ a o „certifikovaných“ výrobcích). Certifikát
může získat výrobek, který splňuje
předem stanovené podmínky, tzv. certifikační kritéria.
Kritéria se týkají samotného výrobku nebo skupiny výrobků, základními podmínkami jsou:

• místní původ
• kvalita
• šetrnost k životnímu prostředí
• tzv. jedinečnost výrobku vyplývající z jeho původu v regionu (tuto
podmínku lze splnit různými způsoby, např. užitím tradiční technologie
výroby nebo místních surovin, ruční
výrobou nebo jinými výjimečnými
vlastnostmi výrobku).
Podobná kritéria musí splňovat
i výrobce (provozovna v regionu, při
své činnosti nepoškozuje životní prostředí apod.). Podrobnosti a konkrétní znění kritérií jsou vždy vytvářeny
spolu s výrobci a dalšími subjekty
v regionu, každý region si může rozhodnout, jak přísné budou podmínky
získání značky.
Výrobce, který má zájem o udělení
značky, kontaktuje regionálního koordinátora značky, od něj získá veškeré informace a podklady pro podání žádosti. Koordinátor (po kontrole
formální správnosti) předá žádost certifikační komisi, která posoudí, jestli
výrobek splňuje všechna certifikační
kritéria, a rozhodne o udělení certifikátu. Rozhodnutí předá zpět koordinátorovi, který vydá výrobci certifikát (platný na 2 roky) a uzavře s ním
smlouvu o udělení a užívání značky.
Výrobce má povinnost značit všechny své certifikované výrobky – k tomuto účelu může použít jednotné visačky nebo samolepky (distribuované
koordinátorem za režijní cenu), nebo
začlenit logo značky do etikety nebo
obalu výrobku (případně na samotný

výrobek), a pokud to není možné, zajistit značení jiným způsobem (po
individuální dohodě s koordinátorem).
Smyslem regionálního značení je
podpora spolupráce podnikatelů v regionu, úkolem regionálního koordinátora je tedy také jednání o prodeji
certifikovaných výrobků – zajištění
oficiálních prodejních míst (označených speciálním certifikátem, plakátem nebo samolepkou). Tato prodejní
místa zaručují prodej alespoň několika druhů certifi kovaných výrobků,
podávání informací o značených výrobcích a systému značení apod. Pro
tento účel jsou velmi vhodná turistická informační centra, prodejny v muzeích, v hotelích, menší kamenné obchody apod., také prodejny samotných
výrobců a jejich stánky na jarmarcích,
trzích a poutích. Kromě oficiálních
prodejních míst mohou výrobci samozřejmě prodávat své certifikované
výrobky kdekoli (jako před získáním
certifikátu).

.

Ing. Jana Wudy, Nezdice na Šumavě
197, 342 01 Sušice, tel.: 606 889 532
www.wudy.cz

Výroba dekorativního skla
Sami se přesvědčíte, jak těžké je
vyfouknout skleněnou kouli. Otevřeno duben – listopad, pondělí – pátek
8-14 hodin. Cena od 50 Kč.

Dřevořezba
V malém obchůdku vedlee
řezbářské dílny Karla Tittla
l sii
můžete prohlédnout Velhartický betlém inspirovaný 14. stoletím, kdy byl
postaven velhartický hrad. Betlém zachycuje typická šumavská řemesla té
doby, součástí je i plastika zobrazující posezení krále Karla IV. s Buškem
z Velhartic u číše vína. Po předchozí
domluvě můžete vidět řezbáře přímo
při práci.
Karel Tittl, Velhartice 86, 341 42 Kolinec, tel.: 606 730 013
www.rezbarstvitittl.unas.cz

Kolovečská keramika
Martin Volf zase návštěvníkům
Muzea techniky a řemesel ukáže, jak
se v jejich rodině už po generace vyrábí původní chodská kolovečská

Sklářská huť Tasta, Milná 8, 382 26
Horní Planá, tel.: 380 735 383
www.tasta.cz

Malování dřevěných ptáčků
Návštěvnické centrum dřevařství
nabízí i unikátní interaktivní expozici, která v celkem 15 zastaveních představuje různé podoby vztahu člověka
a dřeva. Mimo jiné si můžete sami
z lipového dřeva vyřezat a akrylovými barvami nabarvit dřevěného ptáčka podle vlastního návrhu. Otevřeno
denně 10-17 hodin. Cena od 85 Kč.

keramika. Tradice sahá až do rok u
1785, všechna keramika je vyráběna
dle původních receptur ručně, převážně točením na hrnčířském kruhu.

Třicítka výrobků ze Zdravého kraje Vysočina
Značka VYSOČINA regionální produkt ® je udělována od roku 2007.
Oproti jiným regionům má Vysočina
jedno specifikum – zahrnuje subjekty z celého kraje Vysočina, který se
zároveň kryje s turistickou destinací
prezentující se pod mottem Vysočina – Zdravý kraj. Díky tomu kraj Vysočina podporuje projekt značení morálně (každé slavnostní předávání
certifikátů se uskutečňuje na krajském
úřadu za přítomnosti hejtmana a dalších radních kraje), dále kraj využívá
certifikovaných výrobků pro svoji propagaci a v letošním roce počítá i s finanční podporou na propagaci certifikovaných výrobků.
Značku VYSOČINA regionální produkt® získala už pestrá paleta výý
robků a produktů. Z těch
prvních určitě zmíníme farmářské jogurty a farmářský tvaroh z farmy rodiny
Němcovy z Netína, jejichž
věhlas sahá daleko za hranice této obce, jsou zde proodukty z plodiny typické pro Vysočinu – brambor (ať už zmrazené
bio-bramborové produkty z Biofarmy
Sasov, či bramborová kaše a knedlíky v prášku firmy Amylon, nebo spo-

..........
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Muzeum techniky a řemesel, Kolovečská keramika – Martin Volf,
Domažlická 1, Koloveč 345 43,
tel.: 379 494 235, mobil: 737 480 473,
muzeum.kolovec@volny.cz
www.muzeum-kolovec.wz.cz

Broušení skla
Bro
V malé brusírně v Lenoře můžete vidět, jak se
brousí sklo klasickou technologií koulení skla na kuli
ličských strojích za pomoci
ker
keramických a diamantových
kotoučů, v obchůdku vedle provozovny si můžete prohlédnout nebo
i zakoupit hotové výrobky.

Antonín Chrapan, 384 42 Lenora
117, tel.: 388 438 694, 602 948 578,
chrapan@prodejskla.cz
www.prodejskla.cz

Minipivovar a muzeum
pivovarnictví
A pokud z přemíry vizuálních vjemů dostanete žízeň, navštivte Minipivovar a muzeum pivovarnictví v hotelu Grádl v Železné Rudě. Speciální
desetistupňové pivo se zde vaří podle stejné receptury jako v polovině
minulého století v dnes už zaniklém
železnorudském pivovaru. Pivovarské muzeum v hotelu Grádl je otevřeno v červenci, srpnu a září – pondělí
až pátek 14-19 hodin. Mimo uvedenou dobu je možné objednání návštěvy na tel. 602 406 136.
Hotel Grádl, 340 04 Železná Ruda,
tel: 602 406 136, 376 387 270

také ručně malovanými hedvábnými
výrobky Hany Číhalové i ručně paličkovanými krajkami Lenky Malátové.
Značku VYSOČINA regionální produkt® získaly také keramické výrobky
občanského sdružení Benedictus z Chotěboře, Hrnčířství Havran z Bezděkova i výrobky vytvořené originální
Axmanovou technikou modelování
nevidomými výtvarníky v občanském
sdružení Slepíši. Z užitkových předmětů stojí určitě za zmínku dřevěné
lidové hračky od Rudolfa Hupky
z Ledče nad Sázavou, skleněné výrobky metodou fusing od pana Dvo-

Určitě musíme zmínit také klobásu Vysočina z Krucemburku, cereální chléb z pekařství Michal Marek
z Telče, biozeleninu a brambory od
Pospíšilů z Holubí Zhoře, medy od tří

producentů i žampiony od pana Kittlera z Velkého Beranova. Jak vidíte,
z certifi kovaných potravinářských
produktů z Vysočiny by se dala udělat velmi slušná hostina…
Také umělecké a užitkové předměty představují širokou škálu od kovaných výrobků uměleckého kováře
Pavla Tasovského, přes kožené plastiky a koženou galanterii Blanky
Mudrové a bižuterní výrobky Evy
Kadrnožkové, ručně dělané šperky
Michaely Převrátilové i vinuté perly
Jany Paškové. Ženy se mohou zdobit

řáka z Janštejna, košíkářské výrobky
Renaty Mahelové z Jihlavy i výrobky bytového textilu agentury ZERA
z Náměště nad Oslavou.

.
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V Krkonoších mají Vánoce po celý rok
Třpytivá krása z Poniklé
„Jé, tohle měla naše babička“ – tak
toto je asi nejčastější věta, kterou slýchají lidé z firmy Rautis při prodeji

7200 lidí. Kromě prohlídky výroby
si návštěvníci mohou vytvořit vlastní
ozdobičku, což se setkává s velkým
ohlasem. Návštěvu je potřeba předem
domluvit nebo zarezervovat přes webové stránky firmy.

Selské mléko a mléčné
výrobky z Kunčic

výrobků na různých jarmarcích, na
veletrzích, nebo přímo v obchodě
Třpytivá krása v Poniklé. Tradiční
perličkové vánoční ozdoby se zaočínají pomalu vracet na stromečky a zájem o ně se stále zvyšuje. Jako poslední
výrobce těchto ozdob se
firma Rautis snaží tradici
zachovat a ukázat co nejvíce lidem. V roce 2004 bylyy
výrobní prostory otevřeny veřejnosti a návštěvníci tak mají možnost vidět celou cestu skleněné perličky – od jejího vzniku ze skleněné
trubičky, přes stříbření, barvení a malování až na hotovou ozdobu. Návštěvnost každým rokem roste, v roce
2009 navštívilo provozovnu více než

Mléčné výrobky farmy Mejsnar
jsou vyráběny tradičními postupy tak,
aby byly zachovány zdraví prospěšné
látky, bez přidání konzervačních látek a umělých barviv. Mléko je dodáváno ve vratných skleněných lahvích,
a aby byla služba zákazníkům kompletní, jsou výrobky distribuovány
zákazníkům „až do domu“ rozvozovými vozy, nebo je lze zakoupit
přímo
př
na farmě.

Skutečně originální
drátované objekty
Pan Šlechta z Harrachova zhotovuje především trojrozměrné objekty technikou
rozm
smyček tak, jak to snad nikdo jiný nedělá. Značku KRKONOŠE originální
produkt® nese přibližně 250 jeho výrobků. Jedná se hlavně o figurální
drátované objekty, např. jsou to lidé
různých profesí, sportovci, hudební
těleso, betlém či zvířata. V roce 2009

Rybička aneb srdeční záležitost
z Českého Švýcarska
Českosaské Švýcarsko přistoupilo
jako dvanáctý region do Asociace
regionálních značek a po prvním zasedání certifi kační komise se může
pochlubit hned dvanácti certifikovanými výrobci, jejichž produkty se pyšní označením ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®. Jako
úplně první prošly certifikací výrobky odvětví, které svou kvalitou a dlouholetou tradicí patří v regionu k těm
nejvýznamnějším, a tím je nožířská
výroba v Mikulášovicích.
Kapesní nůž Rybička je už po několik generací prvním skutečným
nožem snad každého českého kluka.
Tento proslulý otevírací nůž se specifickým tvarem vyrábí největší
nožířská továrna v Čechách –
firma Mikov Mikulášovice
na Šluknovsku.
A jak to vlastně vše
začalo?

třebitelská balení brambor Vysočina).
Nepřehlédnutelná
jsou certifikop
vaná
van piva ze dvou regionáln pivovarů – Havlíčkův
ních
Brod a Chotěboř, výborný Bítešský chléb a svatební koláčky z Jeřábkovvy pekárny či Tasovské
celozrnné křupavé placky.
ce
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Počátek nožířské výroby
dy
se datuje už od 18. století, kdy
se v okolí Mikulášovic (německy
tehdy nazývané Nixdorf) usazovali
nožíři a své výrobky prodávali do Rakouska a nedalekého Saska. V roce
1794 jich část zaměstnal ve své nové
továrně podnikavý průmyslový průkopník a obchodník s železem pan
Ignác Rösler. Jeho výrobky byly natolik kvalitní, že si ho všiml i sám císař
František I. Nechal továrníka povýšit
do šlechtického stavu a udělil mu titul
Edler von Ehrenstahl, tedy vznešený
pán z ušlechtilé oceli. Firma prospe-

rovala po celé období trvání Rakouska-Uherska, kde neměla významnější konkurenci, vyráběla lovecké
tesáky, dýky, kordy, šavle, břitvy i chirurgické nástroje a vyvážela své výrobky do Francie, USA ale i do Turecka a Balkán. Své místo na trhu si

nožířský průmysl v Mikulášovicích obhájil i v průběhu existence první Československé republiky po roce 1918, kdy svůj
export rozšířil i do zámořských
oblastí Kanady a Jižní Ameriky.
V průběhu 2. světové války
byla
byla továrna „využita“
ppro výrobu bajonetů
na
n frontu a po válce
byly továrny zkonfiskovány
fi
k á jako
j k nepřářá
skovány
t
telský
německý majetek
a v bývalém Röslerově závodě se usídlily národní podniky
Sandrik a Koh-i-noor. Nožířská výroba se ale udržela a přibyla i výroba
kancelářských potřeb. Po deseti letech, tedy v roce 1955, se podnik sloučil pod jméno Mikov, pod nímž existuje do dneška.
Ale zpátky k Rybičce…
Přestože Mikov za svou éru vyrobil nepřeberné množství nožířských
výrobků, jméno firmy většina z nás
spojuje hlavně s kapesním stříbrným
nožíkem ve tvaru rybičky. V Miku-

na celostátním setkání dráteníků v muzeu v Jílovém u Prahy získal první
místo v soutěži Muzejní zlaté ručičky za drátovaný objekt „dráteník“.

Loutka Krakonoše
Na trhu najdete mnoho postaviček
Krakonoše, ale jen málo z nich je skutečně dílem místních krkonošských
výrobců. Paní Gašparové z Rudníka
se pod rukama rodí marionety vedené shora na drátě vysoké cca 30 cm
a vyrobené z tvrzené sádry, které jsou
ručně malované a dotvářené látkovým
oděvem a dalšími doplňky.

lášovicích se vyráběl již před 1. světovou válkou, největší popularity
však dosáhl v druhé polovině 20. století a v továrně vznikl i zvláštní výrobní provoz přezdívaný „rybičkárna“. V době největší produkce činila
norma na směnu na jednoho dělníka
1200 kusů, dnes je výroba mnohem
nižší – pohybuje se kolem čísla 40 000
kusů ročně. Přesto i dnes rybička patří k těm nejprodávanějším sortimentům z Mikova. I když tento výrobek
zaujal
zauuj i na zahraničním trhu, nejvíce se prodává u nás doma. Jedná
se
s o český fenomén, tatínci nostalgicky
vzpomínající na své dětt
ství
ji znovu a znovu kupují
s
svým
synům. Výhodou rybičky
s
je
j i to, že zůstává stále cenově
dostupná
d
(její cena je pod hranicí
c stokoruny), přitom se v současn době již vyrábí ve vylepšené
né
kvalitě
k
va
s nerezovou čepelí a plechové
ch
ho střenky nahradily masivní
zzinkové
in
odlitky. Mikov dokonce
vyrobil
vvy
luxusní sérii rybiček s čeppe
pelí z damaškové oceli a pozlacený
nými střenkami.
Tento regionální produkt můžete
koupit v internetovém obchodu firmy
Mikov, ale je lepší přijet přímo do našeho regionu, kde rybičku nově najdete ve všech informačních střediscích Českého Švýcarska, a to spolu
s ostatními čerstvě certifikovanými
regionálními produkty. Přijeďte se
podívat k nám do Českého Švýcarska – do krajiny plné tajemství a tradičních výrobků, nebudete litovat!
Dana Štefáčková
(Zdroj/čerpáno z knihy: M. Krsek: Nejslavnější značky Ústeckého kraje)

Pro každého něco z Hané
Výhradně ruční práce a čerpání motivů z přírody a lidového umění Hané,
to jsou hlavní kritéria pro výrobky
paní Ing. arch. Zdeňky Giacintové
z Olomouce. Své výrobky šije
z modrotisku a kanafasu
a nabízí nejen originální
tašky, kabele, batohy, prostírání a ubrusy, ale i oděvy nebo ručně šité hračky.
V jejím ateliéru máte navíc
šet
možnost si sami vyzkoušet
malování na len, hedvábí nebo bavlnu modrotiskovou rezervou či papem. A tvořivý duch paní Giacintové
se neomezuje jen na vlastní dílnu –
v adventním čase pořádá v Olomouci

Kudějův mikulášský jarmark, na kterém se návštěvníci mohou potkat
s místními výrobci keramiky, šperků,
textilních hraček a jiných výrobků
a v příjemném prostředí strávit jedno
nedělní adventní odpoledne.
Firma Dřevos J+M z Loučan, zabývající se výrobou dřevěných hraček,
dekorací a kuchyňských potřeb, klade od svého vzniku velký důraz na
kvalitu výroby, a to nejen výběrem
vhodných materiálů, ale i zpracováním každého výrobku. V rodinné firmě s více než desetiletou tradicí se
vyrábí klasickým způsobem bez použití jakékoliv automatizace. Dekorace a hračky firmy Dřevos, sloužící
především k rozvoji jemné motoriky,
nácviku trpělivosti a rozeznávání barev, znají děti z okolních mateřských
školek i mateřských center. Veškerý
sortiment výrobků je možné zakoupit v příjemném prostředí obchůdku
„U Sýkorek“ v Loučanech nebo prostřednictvím webových stránek. Je
dobré vědět, že v současné době levných umělých hraček z dovozu se najdou firmy, které stále sází na kvalitu
a originalitu ručně vyráběných dřevěných hraček, pomůcek a doplňků.
Již dlouhá léta se ručnímu vyšívání ubrousků, ubrusů, deček, šití
a vyšívání kompletního pravého hanáckého kroje věnuje paní Jarmila Vitoslavská z Troubek. Svou šikovností
a trpělivostí dává vzniknout jedinečným výrobkům. V dílně paní Vitoslavské vznikají kroje k nejrůznějším
příležitostem: slavnostní, pracovní,
dětský, dámský a pánský hanácký

kroj. Její kroje jsou velmi rozmanité
a přísně respektují svou lokalitu. Jak
říká samotná výrobkyně: „Každá dědina na Hané má svá přesná specifika – detailní rozdíly ve výšivce
či mašli, její barvě, střihu
rrukávu atd. Snažím se tak
uchovat pro náš kraj a budoucí generace rukodělnou
kkrásu, originalitu a výjim
mečnost hanácké výšivky.“
V so
současné době rozšiřuje paní
Vitoslavská sortiment svých výrobků, brzy se můžeme těšit na porcelánové panenky – Hanačky, oděné jak
jinak než do ručně šitého a vyšitého
hanáckého kroje. A aby našim Hanákům a Hanačkám nebyla zima, rozhodla se paní Vitoslavská obnovit výrobu tradičních „liščáků“ – kožichů
dubeňáků, lemovaných liščí kožešinou.
Paní Hana Kuželová z Křelova se
zabývá výrobou bíle zdobeného dekorativního perníku. V její domácí
výrobně vznikají perníčky všech možných tvarů, velikostí a motivů, vhodné k jakékoliv příležitosti. Ať už se
jedná o motivy zvířátek a hraček pro

děti, srdíček pro zamilované nebo motivy svátků během celého roku. Výrobky paní Kuželové si můžete objednat na zakázku, ale převážně je sama
jezdí prodávat na řemeslné jarmarky
v blízkém i vzdáleném okolí. Tam paní
Kuželová na místě předvádí zdobení
perníčků a všichni přítomní tak mají
možnost se seznámit s postupem
a technikou její práce. Netají se ani
svým receptem na těsto, její fantazie
a šikovná ruka při zdobení jsou však
určitě nenapodobitelné.

Medové perníčky
Recept na perníčky paní Kuželové: 60 dkg hladké mouky • 20 dkg
moučkového cukru • 10 dkg tekutého medu • 5 dkg másla • 2 dkg sody
• 2 lžičky koření (anýz, fenykl, skořice, hřebíček) • 4 vejce.
Všechny suroviny smícháme dohromady, vypracujeme tužší těsto,
které necháme 3 dny odležet. Po
třech dnech vyválíme na 3 mm silný plát, vykrájíme formičkami a pečeme na 175º C asi čtvrt hodiny.
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Držitelé certifikátů a oceněné výrobky
BESKYDY

Božena Pařenicová, Dolní Bečva
Kraslice – slepičí, husí, pštrosí

Jan Brlica, Francova Lhota
Řezbářské výrobky

Zdeněk Hartinger, Vsetín
Kalendáře, pohlednice, leporela

Ondřej Hladký, Vidče
Valašský trdelník

Ing. Václav Zbranek, Valašské Meziříčí
Valašský kolovrátek

Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY, s.r.o.,
Velké Karlovice
Tradiční pečivo z Valašska

Augustin Krystyník, Nový Hrozenkov
Kolářství

Jaroslav Hurta, Vsetín
Drobné dřevařské výrobky

Anna Smýkalová, Valašská Polanka
Ručně tkané výrobky ze zbytkových
a použitých materiálů

Jana Karbanová, Příbor
Příborská Freudovka

František Šubert, Štramberk
Křehké válené uši ze Štramberka

Hana Hladká, Vsetín
Dekorace ze sušených květin

Šmíra-Print, s.r.o., Štramberk
Štramberské oplatky

Josef Řádek, Liptál
Med

Lenka Horecká, Štramberk
Keramické výrobky

Alena Žaludková – Cukrárna ALFA,
Karolinka
Cukrářské a pekařské výrobky

AMOENÉ s.r.o., Příbor
Pomády na rty a dezinfekce Lavosept®

Ing. Miroslav Lysek, Frýdek Místek
Fotografie Beskyd

Martin Šimko, Vsetín
Kožená galanterie

Beskyd Agro a.s., Palkovice, Palkovice
Přikrývky, polštáře a další výrobky
z ovčí vlny

Milan Oboda, Frýdek Místek
Řezbářské výrobky

Elvíra Kerekešová, Příbor
Netradiční domácí zákusky

Marie Knödlová, Chlebovice
Český med a svíčky z včelího vosku

Petra Pilná, Vsetín
Ručně tkané výrobky

Ing. Lenka Kovářová, Hovězí
Ručně tkané výrobky z přírodních materiálů

Jana Studenská, Jablůnka
Tradiční valašské hračky

Dagmar Přerovská, Valašské Meziříčí
Háčkováné a ručně vyšívané doplňky

KRKONOŠE

Hana Boháčová - APICOR, Rudník
Krkonošská medovina

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

Duhový domov, Svoboda nad Úpou
Soubor ručně malovaných bytových doplňků

Pavel Tomeš, Vrchlabí
Výrobky pletené z provazu nebo kožených
řemínků

Jan Hrdlička, Martinice v Krkonoších
Multimediální cestovní průvodce
CENTRÁLNÍ KRKONOŠE

Tomáš Brejša, Studenec
Řezbářské práce, uměleckořemeslné
zpracování dřeva

Alois Mejsnar, Kunčice nad Labem
Mléčné výrobky

Martin Roubal, Dolní Olešnice
Roubenka – roubené stavby

Lenka Máslová Špetlová, Hostinné
Podvinky, paličkovaná a háčkovaná krajka

Mária Bolčeková, Špindlerův Mlýn
Ručně vyšívané ubrusy, dečky a běhouny

Sedlářství DRY – Jan Chlum, Vrchlabí
Ručně šité a tepané sedlářské
a brašnářské výrobky

Milan POSTRACH - Kovářství, Trutnov
Kovářské výrobky

Hana Wondráčková, Malá Úpa
Maloúpská vlna A. P. • Výrobky z ovčí vlny

Jan Procházka, Roztoky u Jilemnice
Drátované výrobky

Ladislav Šlechta, Harrachov
Drátované objekty

Alena Gašparová, Rudník
Loutka Krakonoše

ŠUMAVA

Ing. Pavel Sarauer, Horní Planá
Šumavská holubička

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


Petr Šebek, Vimperk
Knížečka - Kolibřík

Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a. s., Prachatice
Prachatické koláčky máslové, svatební
a tukové • Zelňáky

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

Sluníčko 66, s.r.o., Cerhovice
Skleněné těžítko

Ing. Jana Wudy, Sušice
Skleněné vinuté perly

Daniel Rataj, 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

František Strnad, Železná Ruda
Železnorudské pivo

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

Vladimír Cais, Vlachovo Březí
Chléb Maďarský, Chalupářský, Speciál,
Dalamán – Chléb žitno pšeničný

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

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 • Pouťové a ovocné koláče

Café Charlotte, Železná Ruda
Dorty

Vladislav Moureček, Sušice
Šumavské zelené bylinky

Daniel Mareška, Sušice
Tradiční voskařství

Jan Stašák, Sklářská huť TASTA, Frymburk
Dárky ze skla

Petr Štýs, Klatovy
Dřevořezby

Romana Mathausová, Rejštejn
Ručně šitá zvířátka a panenky

Vladimír Cais, Vlachovo Březí
Chléb bez „éček” Libín a Boubín

Bohumil Černý a Lucie Černá, Domažlice
Vinuté perle z Českého lesa

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

Sušické uzeniny a.s., Sušice
Sušická klobása, Šumavský sulc
a Šumavský bok

Bc. Lucie Orit Zemková, Chvalšiny
ŠPERK z dílny hand made orit

Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o.,
Horažďovice
Pšeničné mouky, ječné kroupy

Obec Modrava, Návštěvnické centrum
dřevařství, Kašperské Hory
Dřevěný ptáček

Jan Odvárka, Dolní Třebonín
Kovové a kované výrobky

Lubomír Klimeš, Křemže
Dekorativní a užitná keramika

Jiří Fojtl, Vyšší Brod
Pivo Jakub

Ječmínek s.r.o., Rejštejn
Turnerova chata • Sirky ze Sušice
• Točená zmrzlina s lesním ovocem

Houška Jan, Prachatice
Lidové řezbářství

Kateřina Kříhová, České Budějovice
Dřevořezby, přírodní dekorace

Kerama, Zdíkov
Ručně stavěná keramika keltskou technikou

Eva Kratochvílová, Zborovy
Zákusky a minidezerty • Prácheňské pralinky

Holzberg s.r.o., Hrádek u Sušice
Originální roubenice a horské sruby

Mykofarma, Strakonice
Hlíva ústřičná

Velká lóže pecařská Lenora, o.s., Lenora
Lenorské pečivo

Štěpánka a Tomáš Balvínovi, Sušice
Šumavské bylinkové potěšení

Václava Malíková, Horažďovice
Vazby a dekorace ze sušených rostlin

Karel Gregora, Lhenice
Lhenická ovocná šťáva

Značka POLABÍ regionální produkt® ve tvaru stylizovaného lipového listu symbolizuje dva úrodné
břehy a řeku Labe uprostřed. Zelená barva představuje úrodné lány,
které vděčí za své bohatství řece.
Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci a dlouholetou
tradici místních lidí.

Značka ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt® odkazuje na motiv tzv. pískovcových hodin. Tvar spirály je tvarován jak
písmeno „S”, které se vyskytuje
v názvu regionu. „Klíny” symetricky umístěné na bocích spirály
představují postupné ubývání pískovce v místě zúžení v průběhu
času. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na
zvrásněný povrch pískovcových útvarů.

Značka KRKONOŠE originální
produkt® vychází z myšlenky zanechávání stop lidské dovednosti
a zručnosti a osobním přístupu při
výrobě v horském a podhorském regionu. Stylizovaný lidský otisk je
proto vhodným a jednoduchým
symbolem, který se vztahuje k různým činnostem a oborům. Nepřesný okraj symbolu představuje jistou
historickou patinu, která
je známkou dlouhodobého používání, opracování
a kvality.

Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt® ve tvaru stylizované
zvlněné podhorské krajiny s kopci
a údolími odkazuje na název regionu Podkrkonoší. Tradiční pěstování
ovoce, zeleniny a obilí jsou provázány s dalšími řemesly, která vytváří svérázný kolorit regionu. Nepravidelná kontura symbolu
odkazuje na ruční práci
a dlouholetou tradici.

Asociace regionálních značek, o.s.
národní koordinátor systému
regionálních značek

Symbol značky ORLICKÉ HORY
originální produkt ® znázorňuje
orlici, která odkazuje na název hor
i na přírodní bohatství regionu. Nepravidelná kontura pak symbolizuje
ruční práci a historickou patinu,
která je známkou dlouhodobého používání a kvality.

Značka JESENÍKY originální produkt® ve tvaru stylizovaného květu
zvonku jesenického, který se vyskytuje pouze na území horského regionu Jeseníky s čistou přírodou
a zručnými lidmi. Nepravidelná
kontura symbolu odkazuje na
ruční práci a dlouholetou tradici.
Značka MORAVSKÉ KRAVAŘSKO
regionální produkt® je tvořena grafickou částí, která znázorňuje hlavu
krávy v hnědočervené barvě. Skot
je na loukách údolní nivy řeky
Odr y chován odedávna
a stal se tak symbolem celého regionu Moravské
Kravařsko.

Značka
ŠUMAVA
originální
produkt® symbolizuje vodní víry
horských řek a plavebních kanálů,
které byly významným pomocníkem při lidské práci. Stylizovaný
symbol ve tvaru písmene S vhodně prezentuje Šumavu. Nepřesný
okraj symbolu představuje jistou
historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání, opracování a kvality.


Sport Schwarzkopf v.o.s., Sušice
Outdoorové oblečení

Hedvika Černá-Zahálková, Kašper. Hory
Páteříky a vinuté perly ze Šumavy

Jindřich Fabin, Švihov
Skřítci a bytosti ze Šumavy

Markéta Zelenková, Jenišov
Hotel Jenišov

Miloslav Hnátek, Horská Kvilda
Penzion Horská Kvilda

Insyst Consulting, s.r.o., Kašperské Hory
BW Aparthotel Šumava 2000

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., Zdíkov
Penzion U Černého kohoutka

Značka
VYSOČINA
regionální
produkt®
odkazuje na
kopcovitý ráz
krajiny s charakteristickými
poli s brázdami, loukami, lesy a remízky, se kterými je
člověk v každodenním kontaktu.
Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci a dlouholetou
tradici.


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
Mechovský dvorec

Hyalit s.r.o., Kašperské Hory
Hotel Kašperk

MORAVSKÝ KRAS

Soňa Čermáková, Křtiny
Dekorativní kameny

Pavel Zouhar, Rudice
Originální umělecká litina

Symbol značky
MORAVSKÝ
KRAS regionální produkt®
tvoří voda, resp.
její malá část –
kapka. Voda je pomocník nejen výrobců
při výrobě produktů. Ve velké míře se
voda – kapka – podílí na charakteristickém rázu krajiny Moravského krasu s krápníkovými jeskyněmi. Nepravidelná kontura ornamentu odkazuje
na ruční práci a jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého
používání a kvality.


Pštrosí farma Doubravice s.r.o.,
Doubravice nad Svitavou
Pštrosí produkty z Moravského krasu

Moraviaflor s.r.o., Olešnice
Umělé květiny z přírodních materiálů

Světlana Tioková, Ruprechtov
Tvaroslovné a dekorativní pečivo

Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves
Přírodní plísňový sýr NIVA extra

ZEMSPOL a.s., Sloup
Pekařské výrobky ze Sloupu v Morav. krasu

Farma dojných a kašmírských koz, 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
• Limonády a stolní vody z Černé hory

Studio Talisman, Blansko
Ručně malované a batikované hedvábí

Vladislav a Emilie Vítkovi, Kunštát
Ovčí produkty

Jiří Horák, Jedovnice
Pekařské výrobky

LIFE Blansko, Blansko
Soubor dřevěných her a hraček

Zoltán Korenek, Hluboké Dvory
Výrobky z ovčího mléka

Značka
HANÁ
regionální
produkt® ve
tvaru stylizovaného ječného klasu odkazuje na
zlaté lány obilí, které jsou opředeny
legendou o králi Ječmínkovi. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci a dlouholetou
tradici.


Erika Jonicová, Malhostovice
Skleněné dekorační výrobky a šperky

Olšovec s.r.o., Jedovnice
Jedovnický kapr

Yvonne, krejčovská firma, Boskovice
Klasické šlové bavlněné zástěry
a barchetové šaty

Ing. Václav Parák, Blansko
Včelí produkty • Ručně vyráběná mýdla
z Moravského krasu

Zdeňka Zachovalová, Blansko
Dekorativní perník

ORLICKÉ HORY

Lenka Skalická, Kameničná
Včelí produkty

Pekařství Marie Kalousová, Rokytnice v O.h.
Rokytnické pečivo

Ladislav Hemrlík, Rokytnice v O.h.
Brašnářské výrobky
Sdružení Neratov – Kopeček, Rokytnice v O.h.

Výrobky tkalcovské dílny • Výrobky
keramické dílny • Výrobky košíkářské dílny

Ing. Petr Janovec AP SERVIS , Pěčín
Biobrikety

LABRIS, s.r.o., Dobré
Mák modrý

Značka Vyrobeno v Beskydech®
vychází z motivů tradiční lidové tvorby, která
je vázána s lidskou zručností a osobním přístupem při výrobě v horském
a podhorském Regionu. Stylizovaný
ornament je proto vhodným a jednoduchým symbolem, který symbolizuje tradiční lidovou tvořivost a výrobu v Beskydech. Nepřesný okraj
symbolu představuje jistou historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání, opracování
a kvality.


Podorlická sodovkárna s.r.o., Rychnov n. Kn.
Přírodní ovocné pálenky

Marie Hájková ART TIFFANY, Orlické Záhoří
Vitráže a dekorace tiffany technikou

BEAS, a. s. – Pekárna Lično, Kostelec n.O.
Ličenský chléb • Sváteční koláčky

Ovocné sady Synkov, s.r.o., Rychnov n. Kn.
Synkovská jablíčka

ZOPOS Přestavlky a.s., Výrobna maso
uzeniny Chleny, Přestavlky
Chlenská uzenina, Chlenská tlačenka

Karel Jirsa, Dobruška
Dřevěné hračky

Eva Tatoušková, Nové Město nad Metují
Lidové kroje a dobové oděvy

Jiřina Rejentová, Žamberk
Šperky z ručně paličkované krajky

Jan Kolowrat Krakovský – Správa
Kolowratského rybářství, Rychnov n. Kn.
Ryby z podhůří Orlických hor
Městský podorlický pivovar, Rychnov n.Kn.

Rychnovská piva

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.,
Klášterec nad Orlicí
Dřevěný štípaný šindel

Jana Štefková, Vamberk
Ručně paličkovaná krajka

Symbol hnědo-oranžová rozety ve značce GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt® znázorňuje
charakteristický a současně tradiční motiv pro górolské zdobení ve
dřevě. Nepravidelná kontura ornamentu odkazuje na ruční práci,
osobní přístup a historickou patinu, která je známkou dlouhodobého používání a kvality.

Autorem značek
je Mgr. David Škodný
z grafického studia
2123design s.r.o.,
Hradec Králové

VYSOČINA

AMYLON, a.s., Přibyslav
Bramborové knedlíky • Bramborová kaše

EURO AGRAS s.r.o., Havlíčkův Brod
Spotřebitelské balení brambor VYSOČINA

Jiří Bula, Lipník
Med květovaný, smíšený, medovicový
a pastovaný

Pavel TASOVSKÝ, Náměšť n. Osl.
Kované mříže, ploty, brány a zábradlí

Včelařská farma KURTIN, Hrotovice
Med květový, akátový, pastovaný, pohankový
a lesní medovicový

Farma rodiny Němcovy, Radostín n.Osl.
Farmářský jogurt bílý • Jogurt bílý
s čokoládou • Tvaroh

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální
agentura, o.s., Náměšť n. Osl.
Výrobky bytového textilu

Pekařství, Zdeněk Švestka, Tasov
Tasovské celozrnné křupavé placky

Luboš Pospíšil, Velká Bíteš
Biozelenina

Jeřábkova pekárna, Velká Bíteš
Bítešský chléb pšenično žitný,
Svatební koláčky

Zdeněk Kittler, Velký Beranov
Žampiony, univerzální substrát

.


Blanka Mudrová, Rýnarec
Výroba kožené galanterie

Michal Marek - pekařství, Telč
Cereální chléb

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.,
Havlíčkův Brod
Pivo Rebel

Rudolf Hupka - HOLZ ART, Ledeč n. S.
Dřevěné lidové hračky a předměty užitého
umění

Eva Kadrnožková, Vladislav
Ručně vyráběná bižuterie

Michaela Převrátilová, Lipnice n. Sázavou
Ručně vyráběné šperky

Josef Sklenář - biofarma Sasov, Jihlava
Bio bramborový knedlík

Zdeněk Skřivánek - hrnčířství Havran, Velké
Meziříčí, Užitková a dekorativní kosmetika

Filip Liška, Kamenice nad Lipou
Český med a Kamenická medovina

Biomlýn s.r.o., Březník
Mouky a BIO mouky

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

Zemědělská a.s.Krucemburk, a.s.,
Krucemburk, Klobása Vysočina

Pivovar Chotěboř, s.r.o., Chotěboř
Pivo Chotěboř

Pašková Jana, Třebíč
Vinuté perly, šperky z vinutých perel

GÓROLSKO SWOBODA

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
Rzeźba figuralna, płaskorzeźby, miski

Paweł Kufa, Mosty u Jablunkova
Rzeźby figuralne

Jan Zorychta , Dzięgielów, Polska
Kiełbasa gazdowska barania

Kazimierz Wawrzyk, Ustroń, Polska
Wyroby srebrne regionalne i artystyczne

MALEC, Ustroń, Polska
Galanteria ozdobna i użytkowa z kości

Zbigniew Michałek , Ustroń, Polska
Wyroby kowalskie

Janina Kukuczka, Koniaków, Polska
Szycie strojów Górali Śląskich, haft

Elżbieta Waszut, Koniaków, Polska
Szycie strojów Górali Śląskich, haft

Jan Juroszek , Istebna, Polska
Wyroby kowalskie

Renata Bielesz, Istebna, Polska
Chleb z nasionami siemia lnianego,
słonecznika i dyni

Anna Procner, Istebna, Polska
Placki pieczóne na blaszi

Jadwiga Dudys, Górki Małe, Polska
Chleb „Gazdów Góreckich”, podpłomyki, ser
biały, masło

Lucyna Bytow, Koniaków, Polska
Wyroby koronczarskie • Ozdoby z bibuły

Krzysztof Kukuczka, Istebna, Polska
Wyroby z drewna

Aleksandra Matuszny, Koniaków, Polska
Sery kozie

Jarosław Gluza, Wisła, Polska
Wyroby rzeźbiarskie z drewna lipowego

Leszek Szymczak, Wisła, Polska
Kiełbasa „Kminkula kamracka”

Júlia Masnicová, Makov, Slovensko
Medovníčky

Jozef Šimek, Makov, Slovensko
Drevorezby

Božena Dedičová, Čadca, Slovensko
Výrobky z keramiky a prútia

Mária Húšťavová , Čadca, Slovensko
Bábiky v kysuckých krojoch

Dagmar Lachmanová, Bystřice nad Olší
Tradiční dekorativní perník

Mgr. David Czyž, Nýdek
Medové likéry St. Ambrosius

Jan Herda, Ustroń, Polska
Rzeźba w drewnie

F.H.U. Kruca Fuks, Jaworzynka, Polska
Domy z drewna ręcznie obrabiane

Katarína Holtánová, Oščadnica, Slovensko
Ručne tkaný textil

Margita Šupolová, Čadca, Slovensko
Drobné výrobky z keramiky
a tradičné perníčky

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO

Eva Gilarová, Příbor
Zdobené medové perníčky • Příborská šifle

AGPK, a.s., Sedlnice
Uzenářské výrobky ze Sedlnic

Jaroslava Kojetinská, Kunín
Bartošovický chleba

Keramický Ateliér – Milan Pracný, Bílovec
Keramika užitková a reklamní

Moravan masná výroba s.r.o., Petřvald
Masné speciality z Petřvaldu • Moravské
biohovězí maso

Keramický ateliér – Ing. Karel Böhm,
Studénka, Dekorativní keramika

Zdenka Pjatkanová, Bartošovice
Aranžmá ze suchých květin

Jednota, s. d. v Novém Jičíně, Nový Jičín
Pekárenské výrobky z Hladkých Životic

Karla Doleželová, Petřvald
Včelí med

HAPS s.r.o., Odry
Kožená galanterie a tvarové odlitky

..........
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Miroslav Křenovský, Jeseník nad Odrou
Pravý včelí med

DENAS spol. s r.o., Studénka
Oderský kapr

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

POLABÍ

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

PET s.r.o. – Biofarma Košík, Košík
Ovčí sýry

Michal Kalfus, Říčany
Keramické formy na pečení

Leo Pivoňka, Český Brod
Kovářské výrobky

Pivovar Svatý Ján, Kolín
Pivo

Marcela Ptáčková, Čelákovice
Ručně malované textilní originály z Polabí

Helena Karaivanová, Poděbrady
Obrazy vyzařující léčivou energii

Maso - Třebovle s.r.o., Kostelec n. Č. lesy
Uzená masa

Bettina Lobkowicz, Mělník
Víno

Ivana Vondráčková, Pečky
Svíčky

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.L.
Královédvorské pivo Tambor

Kámen Ostroměř s.r.o., Ostroměř
Ručně opracované kamenické výrobky
z hořického pískovce

Ing. Bedřich Plíšek, Hořice
Bio - jablka

Vladimír Kulhánek, Hořice
Soubor keramických výrobků

HANÁ

Jarmila Vítoslavská, Troubky
Mužské, ženské a dětské kroje

Josef Sýkora, Loučany
Dřevěné hračky, dekorace a kuchyňské potřeby

Ing. Arch. Zdeňka Giacintová, Olomouc
Textilní oděvní a bytové doplňky

Hana Kuželová, Křelov
Dekorativní perník

Zbyněk Poštulka, Loštice
Loštické tvarůžkové moučníky

Terapeutická dílna ÚSP, Nové Zámky
Svíčky s plastickým dekorem

Jarmila Zelenská – Kozí farma Rozinka,
Čelechovice na Hané
Čerstvé kozí mléko

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

Miloslava Hrachovcová – Mýdlárna Rubens,
Arnoltice
Přírodní bylinková mýdla

Mikov s.r.o., Mikulášovice
Mikulášovické nože

Mgr. Jiří Herzlík, Česká Kamenice
Autorské šperky

Valdemar Grešík – Natura s.r.o., Děčín
Děčínská Jeřabinka

Nobilis Tilia, Krásná Lípa
Přírodní kosmetika

Michael Lorenz – Miniaturpark Kleine
Sächsische Schweiz, Dorf Wehlen, Německo
Andenkenartikel aus sächsischem
Elbsandstein

Ateliér Nebočady – Občanské sdružení
Jurta, Děčín, Nebočadská keramika

Josef Šusta – Pivovar Kocour Varnsdorf
s.r.o., Varnsdorf
Pivo KOCOUR
Frank Seifert, Struppen ot Naundorf, Německo

Naundorfer Obstbrand

Karel Kříž, Varnsdorf
Dřevěné spony, hřebeny

Alena Dvořáková – Kozí farma Žofín,
Horní Podluží, Kozí sýr

Simona Machorková – „Skloluxus”,
Mikulášovice, Ručně malované sklo a keramika

JESENÍKY

Charita Zábřeh, Zábřeh
Ručně zdobené svíce plátovými vosky

Martin Pospíchal, Hanušovice
Lovecké a užitkové nože • Zbraně

Janovy roubenky, s. r. o., Šumperk
Janovy roubenky – hrubá stavba

Petr Slavkovský, Vrbno pod Pradědem
Ruční výroba a zpracování skla

Petr Slavkovský, Hrubý Jeseník
Ruční výroba a zpracování skla

Olga Gřundělová, firma Kremo,
Staré Město p. Sněžníkem
Staroměstská máslová trubička

Doma v REGIONECH.....

Rok 2010
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sádlo. Dalšími produkty z farmy
jsou výrobky z pštrosí kůže a peří,
a dokoce i kosmetika s obsahem
pštrosího oleje. Velkou pozornost

V Orlických horách mají šanci V Polabí se daří keramice i kovářskému fortelu
i handicapovaní
V Polabí se značí již déle než dva
z parafínového a palmového vosku.
Chcete-li si odvézt jedinečný a nápaditý dárek či upomínku z Orlických
hor, neváhejte zavítat do Bartošovic v Orlických horách.
Zde se nacházejí chráněné
dílny Kopeček, které provozuje Sdružení Neratov.
To obnovuje i kostel ve
stejnojmenné osadě. Malované hrnečky, zdobené svícny
ny
či přívěsky, zvonečky pro dobrou náladu, to vše se vyrábí a vymalovává
ve zdejší keramické dílně. Proslulí
jsou i dekorativními keramickými
kachly, dále pak pohankovými polštářky pro příjemné spaní či lenošení
nebo malovanými tričky. Tkají tu i koberečky, a to z vlny ovcí, které se pasou na nedalekých horských stráních.
Vlnu zde i češou, perou, spřádají na
kolovrátku a tkají na drobných tkalcovských stavech. To vše přitom po-

chráněné, aby tito lidé nebyli vystaveni přílišným požadavkům a tlaku
trhu.
Sdružení Neratov získalo
jjiž tři certifikáty k užívání
značky ORLICKÉ HORY
originální produkt ® pro
ssvé výrobky tkalcovské,
kkeramické i košíkářské dílny. To svědčí o jejich kvalitě
a originalitě. Pro své zaměstnance
zde nechala vyrobit dárky již řada
firem, a to včetně těch největších

v zemi. V dílnách ale vznikají i nádoby na příbory, ubrousky či solničky do restaurací.

máhají dělat lehce mentálně postižení lidé, kteří zde našli uplatnění.
Proto jsou dílny projektu Kopeček

Chcete-li vidět vskutku příjemné
prostředí, neváhejte navštívit třeba
zdejší vánoční nebo velikonoční jarmark.
Pavel Bednář

Lidové kroje jako módní hit
Může být nošení lidového kroje ve
XXI. století moderní? Překvapivě ano.
Děje se tak na Těšínském Slezsku.
Potvrzují to slova paní Janiny Kukuczka z Koniakowa,
která šije a opravuje těšínské kroje. V tomto regionu se v krojích chodí
na první svaté přijímání, k biřmování, na pouť.
Některé dívky se v něm i vdávají.
„V poslední době zájem o kroje
hodně stoupl. Mám tolik objednávek,
že je pomalu nestíhám vyřizovat“, vysvětluje. Šije pro soukromé osoby, ale
i pro folklorní soubory „Koniaków“
a „Istebna“. Při práci jí pomáhá dcera, sousedka i sestra. Šít lidové kroje
se naučila od své matky, babičky
a také od svých tet.

Zájem o jejich práci projevují lidé
z polské i české části regionu. Velmi
pracný a bohatý je ženský kroj těšínských valachů. Skládá se z jemné bílé

košilky (kabotek) s výšivkou a nařasené vlněné sukně přišité k živůtku.
Vyšívání živůtku není jednoduchá záležitost. „Je k tomu potřeba nejen zručnost, ale i umělecké
cítění“, tvrdí paní Kukuczka. Živůtky pro ni vyšívá paní Teresa Skurzok.
Součástí těšínských krojů jsou i stříbrné šperky. Ty
vyrábí v Ustroni pan Kazimierz
Wawrzyk, poslední žák nejznámější-

ho těšínského zlatníka Franciszka Horaka. V jeho pracovně na stěně visí
dvě fotky. Na jedné je Marie Kaczyńska, manželka prezidenta Lecha
Kaczyńského (oba zahynuli při letecké katastrofě ve Smolensku). První
dáma má na svém saku právě brož,
kterou vytvořil pan Wawrzyk.
Na druhé fotce je Japonka v kroji
těšínských valachů. „Jedna dívka
z Těšína se vdala do Japonska. Jejím
japonským kamarádkám se kroj tak
zalíbil, že si ho koupily i s celou bižuterií“, vysvětluje pan Wawrzyk, jeden se dvou lidí, kteří filigránovou
bižuterii umějí dělat. I on tak potvrzuje rostoucí zájem o lidové kroje.
Halina Szczotka

roky, během nichž udělil regionální koordinátor MAS Podlipansko
o.p.s. již 16 značek.

Nejvíce zastoupený obor je keramika, a to díky panu Hnátkovi, ateliéru
Kuba se známými Hrabalovými kočkami, a výrobci keramických forem
na pečení panu Kalfusovi. Matěj Hnátek získal značku POLABÍ regionální
produkt® pro výrobu drobné dekorativní keramiky. Jeho maminka, paní
Zuzana Hnátková, říká: „Značka nám
přinesla mnoho nových příležitostí
a kontaktů. Jsme zváni na různé akce,
dostáváme nové zakázky … Značka,
kterou označujeme své zboží,
oží,
i prodejní místo, přitahujee
pozornost. Kolegové řemeslníci se ptají, co značka
znamená, ostatní chtějí vědět, odkud jsme, a něco
o našem regionu. Značka je
pro nás navíc i srdeční záležižitostí a jsme na ni pyšní.”
Dalším tradičním řemeslem Polabí
je kovářství, které reprezentují pánové Pivoňka a Kouba. Stanislav Kouba
se věnuje umělecké kovařině již několik let. S každým novým projektem se
řady jeho výrobků významně rozšiřují, a to i proto, že se snaží vyhovět rozmanitým přáním svých zákazníků, ať
už se jedná o malé dekorativní předměty, mříže, ploty i rozsáhlejší zakázky, jako jsou třeba brány.
Ocenění za kvalitu získala také paní
Provazníková z včelařské farmy Ve-

letov. Včelařská farma vznikla na základě rodinné tradice v chovu včel
(včelaří již třetí generace), v roce 2000.
Produkce včelařské farmy je zaměřen získávání a zpracování
na na
je
jednodruhových
medů nejv
vyšší
kvality. Vedle medu
včelařská farma chová
vlastní matky, produkuje
o
oddělky,
dodává propolis,
py a vosk farmaceutickému
pyl
prům
průmyslu
pro další zpracování.
Mimo sezónu vyrábí ze včelího vosku i dekorativní svíčky, a to jak odlévané, tak stáčené z mezistěn.

Za svíčky získala certifikát i Ivana
Vondráčková, která je odlívá a brousí

Do Beskyd za kolovrátkem,
trdelníkem nebo třeba medem
Výrobky se značkou Vyrobeno
v BESKYDECH® pocházejí z turistické oblasti Beskydy-Valašsko, která zahrnuje nejen samotné pohoří Beskyd,
ale i širší okolí s většími městy jako
Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín
a Frýdek-Místek. Jádrem regionu je
samozřejmě Chráněná krajinná oblast
Beskydy se zachovalou divokou přírodou, která se také stala důvodem pro
zařazení Beskyd do evropské sítě chráněných území Natura 2000.
Logo značky vychází z motivů tradiční lidové tvorby, která je svázána
s dlouholetou tradicí, lidskou zručností a osobním přístupem při výrobě. Výrobky s touto značkou jsou často z tradičních materiálů, jako je ovčí vlna,
dřevo, keramika, včelí vosk nebo kůže.
Ocenění získaly i naprosto unikátní
výrobky. Valašské škrábané kraslice
covytváří paní Božena Pařenicová tak, že na vyfouklých skořápkách natřených tuší
vyškrabuje ocelovým nožíkem krajkové vzorky doplněné kytičkou, někdy valašskou říkankou či ovečkou.
Tradiční valašský kolovrátek
ek
od pana Václava Zbranka je nejen
praktický, ale i velmi hezký na pohled.
Řezbář Jan Brlica je velmi hrdý na to,
že z jeho dílny pochází reliéf sv. Jana
Sarkandra, který byl darem Svatému
otci Janu Pavlu II. u příležitosti kanonizace tohoto světce. Augustin Krys-

tyník vyrábí mnoho druhů a typů dřevěných kol. Jeho největší kola, která
byla určena pro dostavník, měla v průměru neuvěřitelných 145 cm.
Pochutnat si můžete i na několika
místních
místn dobrotách. V pekařství
Valašské
frgály s.r.o. se dle
Va
časem
prověřených recepč
tur pečou nejen frgále
s mnoha tradičními náplněmi, ale i škvarkové pagáčky,
g
klasické medové perníčky
níčk s cukrovou polevou,
valašské pletené věnce či medové
guráble. I valašský trdelník z pekařství Ondřeje Hladkého má svou obrovskou tradici. Pochází z Rumunska,
odkud přicházeli Valaši ve 14. až 17.
století do Beskyd. Těsto si namotávali na dřevěný válec zvaný trdlo (od toho

Pan Alois Točík vyrábí velmi zajímavé intarzie, což jsou obrazy vytvořené vykládáním dřeva dřevem jiné
barvy. Pan Točík vytváří například
intarzované hráčské šachové stolky,
květinové stolky, servírovací jídelní
podnosy či obrazy zátiší a krajiny.
Helena Karaivanová maluje za meditačních podmínek obrazy s pozitivní energií. Paní Ptáčková z ateliéru Šalom nabízí ručně malované
textilie a paní Borecká drátované
ozdoby, vajíčka či šperky. Další oceněnou firmou je Zahradnictví Jandl
s hrnkovými květy. Nabízejí třeba
macešky, muškáty, primule či chryzantémy.

budí pštrosí kraslice, jejichž skořápka má pevnost porcelánu.

Moravský kras, jak jej neznáme
Zoltán Korenek: mám radost,
když náš sýr lidem chutná

V tradičně zemědělském Polabí nemohou chybět potraviny a nápoje. Kupodivu však nepatří ke zcela typickým,
o to jsou ale zajímavější. Paní Havlová
s Biofarmou Košík dostala certifikát
na ovčí sýry, zatímco pan Karaivanov
vyrábí ve svém domácím pivovaru několik druhů piv. Firma Maso – Třebovle s.r.o. získala značku pro své výrobky z uzeného masa. Značku mají i vína
z Vinařství Lobkowicz Mělník, která
jsou vyráběná výhradně z hroznů pěstovaných na mělnických vinicích.

název trdelník) a opékali ho na ohni
nebo na dřevěném uhlí. Potom ho obalovali do různých příchutí (medu, povidel či ořechů). Historie štramberských uší je všeobecně známá, ale zato
jejich receptura je sladkým tajemstvím
výrobce. Můžeme jen říci, že jsou slazené medem a ochucené tajnou směsí
koření. Značku Vyrobeno v BESKYDECH® nesou Valašské uši dle receptury pana Františka Šuberta. Podle původní receptury je připravována
i Příborská freudovka od Farnese Company. Tento bylinný likér nese jméno
po slavném příborském rodákovi Sigmundu Freudovi. Známý motiv štramberské Trúby zase zdobí Štramberské
oplatky z Jaroňkovy pekárny, vybrat
si můžete z náplně lískooříškové, kakaové, vanilkové či kokosové. Doporučujeme i výborný med pana Řádka,
který chová svá včelstva v chemií nezatížené přírodě v okolí Liptálu.

Sehnat v našich zeměpisných šířkách přírodní čerstvý ovčí sýr byl
ještě nedávno přímo husarský kousek. Teď už se ale naštěstí pro tuto
lahůdku nemusí až na Slovennsko. Stačí si udělat výlet do
Hlubokých Dvorů, vesničky, ležící pár kilometrů od Černé Hory. Na své
rodinné farmě s penzionem a restaurací zde hospo-daří Zoltán Korenek. Od Místní
akční skupiny Moravský kras dostal
nabídku na označení sýra značkou
MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®, kterou rád přijal. „Je to dobré zviditelnění a musím říct, že mi to
moc pomohlo. Lidé si nás našli a začali jezdit pro sýr k nám do Hlubokých Dvorů. Letos jsme veškerou produkci prodali přímo ze statku.
Myslím, že to bylo i díky MASce,“ pochvaluje si Zoltán Korenek.
A na farmu do Hlubokých Dvorů
se rozhodně vyplatí zavítat. Kromě
výborného přírodního nebo uzeného
sýra si zde můžete dát v restauraci
specialitu z jehněčího masa nebo třeba pravé brynzové halušky. Krásná
okolní krajina je navíc úplným balzámem na duši. Největším zadostiučiněním pro pana Korenka je, když
vidí, že jeho výrobky lidem chutnají. „Mám radost, když lidé přijdou,
ochutnají, koupí, popovídají, jak si
jídlo upravili, jak chutnalo rodině.
To člověka skutečně potěší,“ svěřuje
se Zoltán Korenek.

Květiny z Moraviafloru
neuvadají

Z Beskyd však pochází mnohem
více zajímavých produktů a nejlepší
je přesvědčit se přímo na místě. Proto
neváhejte a navštivte tento krásný region. Odměnou Vám budou nejen přírodní krásy, ale i setkání s původními
lidovými tradicemi, originálními řemeslnými výrobky i spoustou pochoutek k zakousnutí.

Umělé květiny, vánoční ozdoby
i módní doplňky. To je část širokého
sortimentu, kterým se může pochlubit firma Moraviaf lor z Olešnice.
„Děláme dekorativní květiny pro širokou škálu příležitostí. Našimi dlouholetými odběrateli jsou Švýcaři, Angličané či Australané”, vyjmenovává
Helena Synková, která se ve světě
umělých květin pohybuje už déle než
třicet let. Ke stálé zákaznici z Finska
nedávno přibyl odběratel z Polska.
„Naším partnerem je velká svatební
agentura, pro kterou vyrábíme z dodané látky květiny na její originální

svatební šaty,” říká majitelka firmy.
Pro Belgické královské muzeum dělali před několika lety velké kolekce tří druhů černých růží určené pro
speciální expozici. Dostali pak poděkování, že s květinami z Olešnice pra
pracovali přední světoví desi
signéři, kteří výrobcům
sskládají poklonu.

Pštrosí farma
Doubravice
P
Pštrosí
farma v Doubravicii nadd Svitavou je držitelem certifikátu s modrou kapkou a označením MORAVSKÝ KRAS regionální
produkt®. Přímo na farmě si návštěvníci mohou prohlédnout zvířata

v chovu a je tam i malé řeznictví, kde
lze koupit produkty z pštrosího masa
i další výrobky. „Snažíme se o ekologický chov. Nepoužíváme ke krmení žádná aditiva, takže jde o maso
produkované způsobem šetrným k životnímu prostředí,“ vysvětluje jednatel farmy Marek Kubíček. V obchodě na farmě si můžete koupit
nejen maso, ale i pštrosí uzeniny nebo

Václav Parák:
jaký má včelař sen
O tom, jak radikálně může dárek
k patnáctým narozeninám ovlivnit
další život člověka, ví své Václav Parák. „Dostal jsem od rodičů své první včelstvo. Prý abych neměl čas na
lumpárny. Tento koníček sice nemá
v naší rodině žádnou tradici, ale měl
jsem tehdy možnost získávat rady
a zkušenosti od profesionálního včelaře. Využívám je prakticky dodnes,“
říká Václav Parák, který žije a pracuje v Lažánkách.
Nyní má Václav Parák okolo pětadvacet včelstev a prodává nejen
med, ale i další včelí produkty. Například dělá asi sto druhů litých svíček ze včelího vosku. A jaký má včelař sen? Vybudovat včelín, do
kterého by mohl brát turisty a další
zájemce. Byl by rozdělen sklem tak,
aby si každý mohl na vlastní oči prohlédnout, jak vypadá život včelstva.
„Nemá smysl si namlouvat, že jsme
schopni konkurovat v produkci medu
třeba Portugalsku nebo Španělsku.
Tam snůškové období trvá až devět
měsíců, u nás jsou to pouhé tři měsíce. My musíme nabízet něco jiného, co lidi zaujme. A já si myslím, že
život včel je natolik zajímavý, že dokáže návštěvníky přilákat,“ říká včelař.
Mezi výrobci svíček je stále větší
konkurence. Proto hledal Václav Parák další možnosti a dal se do výroby mýdel. Zájem je především o mýd la s medu ň kou a mě síčkem ,
s lesními plody i s přidáním parfémů. Včelí produkty i ručně vyráběná mýdla se mohou pyšnit certifikátem MORAVSKÝ KRAS regionální
produkt®.
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Procházka po ovocné stezce
Podchlumím
Zveme Vás na návštěvu do Podchlumí – malebného kraje v podhůhůří Krkonoš, v Královéhradeckém kraji. Podchlumí
je známé především tradicí pěstování ovocných
stromů. Zdejšími pěstiteli
byly vyšlechtěny slavné odvarůdy mnoha barev, chutí a tvarů. Sladká třešeň „Karšovka“ připomíná červené srdíčko, Holovouské
malinové bylo nejoblíbenějším jablkem císaře Františka Josefa I. Právě
tyto atributy daly vzniknout projektu
s názvem „Ovocná stezka Podchlumím“. Jedná se o 9 km dlouhé putování za zajímavostmi a zážitky, které
se dotýkají ovoce, jeho pěstování
a obyvatel, kteří se starají o rozsáhlé
sady. A téměř po celou trasu procházky vás bude provázet vůně květů
ovocných stromů či zrajícího ovoce.
Když budete unaveni, čeká na vás
dostatečný počet odpočinkových míst
se zajímavostmi o tradici pěstování
ovoce na informačních tabulích. Na

Příborská šifle
Je až s podivem, kolik dohadů,
mýtů, ba nepravd se váže k „Příborským šiflím“. Jedná se o medové perníkové pečivo pečené podle receptu
paní učitelky Těšlíkové ze začátku
minulého století, na jehož dochování má největší podíl
paní Marie Matlová z Příbora. Dříve byly topinky,
jazejčky či šifle běžným
druhem perníkových výrobků (byly to perníky vykrajované nebo tlačené do forem ve tvaru tabulek), které už dnes
skoro upadly v zapomnění.
Příborské šifle mají tvar obdélníku
s naznačenými dílky k odlamování,
jsou středně tuhé, na jazyku se však
rozplynou. Pečeme je z pšeničné hladké mouky, medu (na kilogram mouky
půl kilogramu), vajec, cukru a koření.
Perníky se sice dříve pekly převážně
z mouky žitné a med byl často i pro
svou nedostupnost nahrazován syrobem, ke slavnostním příležitostem se
však používala mouka pšeničná a hodně kvalitního medu.
Příborské šifle se od nepaměti nejvíce prodávaly vždy na svátek Sv. Valentina, tedy 14. února, v Příboře
u kostela zasvěceného tomuto světci,
který byl vzýván jako ochránce před
nemocemi, zejména dnou (neboli pakostnicí) a padoucnicí (neboli nemocí
sv. Valentina). I přesto, že pouť ke Sv.
Valentinu měla být změnami ve společnosti navždy zapomenuta, v roce
2004 město Příbor na tuto tradici široko daleko jediné pouti konané v únoru po více jak 50 letech navázalo, a to
ve spolupráci s místními živnostníky
a dobrovolníky. Každoročně v neděli
kolem svátku Sv. Valentina se v krásném barokním kostele Sv. Valentina
koná slavnostní mše svatá, odpoledne
je zpřístupněn zájemcům o prohlídku,
která běžně není možná, a prostranství za kostelem připomíná atmosféru
dávných časů, časů mládí našich

trase můžete navštívit ovocné sady
a prodejnu Petra Kareše, jehož jablka
jsou certifikována značkou
PO
PODKRKONOŠÍ regionální
pprodukt®. Pan Kareš vám
ochotně zodpoví vaše
otázky, v případě zájmu
vás provede ovocným
v
sadem, dá vám ochutnat
sa
místní
mís odrůdy jablek či jablečných moštů.

Neváhejte navštívit náš kraj a poznat místní speciality a tradice, budete tu vítáni!

babiček a dědečků, kdy se Příborem
line vůně šiflí a jiných dobrot, ať už
na zahřátí, nebo k zakousnutí.
A význam slova šifle? Ten se zjišťuje těžce. Přestože jsme pátrali ve
starých perníkových knihách, konzultovali s etnografkou Muzea Novojičín
jičínska paní Hrčkovou i příbo
borským kronikářem panem
L
Loukotkou, příliš úspěšní
jsme nebyli. Až v lístkovém archivu k příručnímu
sslovníku jazyka českého
ve
vedeném Ústavem pro jazyk
česk
český AV ČR jsme objevili
tyto záznamy:
• šifle (druh cukroví) podobný perníku. Babiččiny šifle / 1939 Hvězda č.48
• šifle n. Šiflata dle tohoto kadlubu
(pozn. kadlub = forma) hotovená kupovávaly si děti ještě uprostřed 19.století... / 1906 Čes. lid.15

A tak snad jen díky tradici pouti ke
Sv. Valentinu se u nás v Příboře na
Příborské šifle nezapomnělo. A když
se náhodou setkáte s tvrzením, že název Příborská šifle vznikl od slova šíf
(slangově loď) a má znázorňovat svým
tvarem kmeny stromů svázané do voru
- šífu (i když tak nikdy nevypadaly),
protože je to prý pečivo příborských
vorařů - šífařů, vydejte se na procházku proti proudu Lubiny do hor a zamyslete se, jak to asi mohlo s našimi
předky – „příborskými voraři na Lubině“ být, když se dokázali na svázaných kmenech stromů plavit po horském potoku.
Eva Gilarová,
pekařství-cukrářství Příbor
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Na tomto místě vám nabízíme seznam prodejních míst certifikovaných výrobků. V dalších regionech nesou označení speciálních prodejních míst samotní výrobci. Kontaktní údaje a podrobný popis všech výrobků najdete
na www.regionalni-znacky.cz


Informační středisko
a internetová kavárna
Krásná Lípa • Křinické náměstí
1161/10


Hotel Grádl
Železná Ruda

Informační středisko Horská
Kvilda
Horská Kvilda • Č.p. 40


Informační centrum Jetřichovice
Jetřichovice


Šumavská řemesla
Stachy • Č.p. 79

Krkonoše

Moravský Kras


Značková prodejna DUHOVÉHO
DOMOVA
Janské Lázně • Černohorská 85


Turistické informační centrum
(TIC) Veselice
Sloup • Veselice 17


Regionální turistické informační
centrum KRKONOŠE
Vrchlabí • Krkonošská 8


Benzínová čerpací stanice Krhov
Krhov


Informační centrum Veselý
výlet – Temný Důl
Horní Maršov • Temný Důl 46

Beskydy


Městské informační centrum
Veselý výlet – Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou • Č.p. 196


Informační centrum Nový
Hrozenkov
Nový Hrozenkov • Č.p. 451


Dům pod jasanem – Tkalcovské
muzeum a řemeslná dílna
Trutnov • Voletiny 22


Horský Hotel Sepetná
Ostravice • Č.p. 956


Muzeum krkonošských řemesel
Poniklá • Č.p. 156

Prodejna „Krakonošovo”
Vrchlabí • Krkonošská 21

Drátenická dílna a prodejna
a kurzy lidové tvorby a řemesel
Jilemnice • Masarykovo
náměstí 139

Šumava

Infocentrum Lipno
Lipno nad Vltavou • Č.p. 87

Městské informační centrum
Sušice
Sušice • Nám. Svobody 138

Turistické informační středisko
Vimperk
Vimperk • Nám. Svobody 42

Šumavská galerie
Sušice • Americká 154/I

Dárky ze Šumavy
Sušice • Dlouhá Ves 232

Turnerova chata
Rejštejn

Turistické informační centrum
Stachy
Stachy • Č.p. 422

Krámek pro radost
Klatovy • Pavlíkova 7/1

Pohádková chalupa
Kolinec • Mlázovy 18

Devatero řemesel nejen
ze Šumavy
Sušice • Rabí

Hrad Velhartice
Kolinec • Velhartice 1


Informační centrum Nový Jičín
Nový Jičín • Úzká 27/2106


Bio prodejna ZRNKO
Rožnov pod Radhoštěm •
Nerudova 140

Beskydské informační centrum
Místek
Frýdek Místek • náměstí
Svobody 6

Informační centrum Vsetín
Vsetín • Dolní náměstí 1356

Informační centrum Velké
Karlovice
Velké Karlovice • Č.p. 299

Občerstvení František Šubert
Štramberk • Nádražní 172

Informační centrum Frenštát
pod Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm •
náměstí Míru 1

Víte, co je Asociace regionálních značek?
Asociace regionálních značek, o. s. (ve zkratce ARZ) sdružuje právnické i fyzické osoby, které se podílejí na zavádění, správě a rozvoji regionálních značek pro výrobky, produkty a služby fungujících na území České
republiky a v případě přeshraničního přesahu značek i dalších států. Tyto
značky jsou založené na jednotných principech značení a využívají jednotného grafického stylu.
Každá regionální značka v ARZ
funguje samostatně a nezávisle na
ostatních značkách. Její osud je v rukou místního subjektu (regionálního
koordinátora), který za značku odpovídá, spravuje ji
a rozvíjí. Regionální značky
se udělují výrobkům, produktům a službám splňujícím jednotná certifikační
kritéria, která mohou být přizpůsobena potřebám jednotlivých
regionů, vždy však obsahují požadavek na místní původ, jedinečnost
ve vztahu k regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.
O udělení značky konkrétním výrobkům, produktům nebo službám
rozhoduje nezávislý orgán, tzv. Certifikační komise, složená z významných zástupců daného regionu
a z místních výrobců a dalších podnikatelů.

Górolsko Swoboda

Polský kulturně-osvětový
svaz v ČR
Jablunkov • Mariánské
náměstí 18


Góralski sklep (obchod)
Koniaków • Č.p. 33

Sklep (obchod) „Szafa”
Ustroń • Rynek 3A

Śląski Zamek Sztuki
i Przedsiębiorczości
w Cieszynie
Cieszyn • Zamkowa 3 a, b, c

RAČA-TIK
Oščadnica • Námestie
M. Bernáta 1797

arz.cz) Kontaktní osoby: Kateřina Čadilová, mobil +420 724 863 604, cadilova@arz.cz • Magda Sedmíková, mobil
+420 606 102 818, sedmikova@arz.cz Grafický návrh a sazba: 2123 design, s. r. o.

•

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Asociace regionálních značek, o.s. a nelze jej
v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

www.domaci-vyrobky.cz • www.regionalni-znacky.cz

v ruce, jsou toho dokladem – byly
vydány díky podpoře Ministerstva
životního prostředí, konkrétně jeho
Revolvingového fondu. Vedle těchto novin se z fondu hradí
i prezentace systému regionálního značení formou tiskových zpráv a článků v médiích a dále i osobně na
odbor ných konferencích
a dalších fórech. V rámci projektu se jedná i o možnosti prezentace výrobců, kteří jsou držiteli některé z regionálních značek, na
vánočních trzích v Praze.
ARZ realizuje v letošním roce
i další projekt, pro změnu podpořený z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, a to v oblasti mezinárodní spolupráce. Konkrétně je zaměřený na výměnu zkušeností s jinými značkami v Evropě,
z nichž bylo vytipováno několik zajímavých příkladů, jejichž zástupci
byli pozváni na konferenci konanou
koncem září 2010 v Poděbradech.
Vedle možnosti osobního setkání
mezi evropskými odborníky a lidmi
působícími v rámci ARZ, ale i těmi,
kdo o zavedení značky třeba teprve
uvažují, bude výstupem z projektu
tištěná publikace a webové stránky,
které by se měly stát platformou pro
dlouhodobější diskusi a sdílení zkušeností v oblasti regionálního značení.


Polský kulturně-osvětový
svaz v ČR, Hlavní výbor
Český Těšín • Střelniční 28

Doma v REGIONECH • Noviny o značení regionálních produktů • Vydává Asociace regionálních značek o.s. (www.

•

Do Poděbrad
se sjedou odborníci
na regionální značení
z celé Evropy


Kavárna – vinárna Na Šumavě
Praha 2 • Šumavská 31


Informační centrum Saula
Chřibská • Dolní Chřibská 284
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Úkolem ARZ je dohlížet na postup značení, usnadňovat sdílení
zkušeností a zajišťovat společnou
propagaci značek na národní úrovni. To vše prostřednictvím práce tzv.
národního koordinátora – osoby či
osob pověřených Valnou hromadou
ARZ. Jedním ze základních úkolů
ARZ je tedy fundraising, získávání
finančních prostředků jak na činnosti, které se odehrávají na národní
úrovni, tak coby zprostředkovanou
podporu jednotlivých regionů (např.
vydáváním jejich propagačních materiálů). I noviny, které právě držíte

Ačkoli výše zmíněný projekt se
v době uzávěrky těchto novin teprve blíží ke svému vyvrcholení, na
základě informací shromážděných
ve fázi sběru dat je možné srovnávat. A i když to bude znít neskromně, lze celkem s klidným svědomím
konstatovat, že systém značení, jak
jej provozuje ARZ, směle obstojí
i v evropské konkurenci. A pokud
jde o společný grafický styl všech
regionálních značek, který provází
i celé tyto noviny, jde jednoznačně
o evropský a nejspíš i světový unikát!

V Poděbradech se ve dnech 23. –
24. září 2010 koná mezinárodní
konference s názvem „Značení
a podpora regionálních produktů – sdílení evropských zkušeností“, kterou pořádá Asociace regionálních značek, o. s. v rámci
realizace projektu financovaného
z Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost a zaměřeného na sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy
v oblasti podpory regionálních produktů. Výstupem z konference
bude tištěná publikace a zejména
webové stránky, které na doméně
www.regional-products.eu vytvoří prostor pro výměnu informací
na téma regionálních produktů
v celoevropském měřítku.

Šumavská značka
slaví 5 let
Značka ŠUMAVA originální produkt® v letošním roce slaví již páté
výročí své existence. V současné
době má právo používat tuto značku už 70 šumavských produktů
a 22 zařízení poskytujících ubytovací nebo stravovací služby. To
svědčí nejen o potenciálu turisticky atraktivní oblasti Šumavy, ale
také o stále stoupajícím zájmu o regionální certifikaci mezi samotnými výrobci a provozovateli hotelů
a penzionů. S dobře zapamatovatelnou značkou ŠUMAVA originální produkt® se můžete setkat u oceněných výrobců a provozovatelů
služeb a rovněž na třinácti oficiálních prodejních místech v regionu
a navíc v kavárně Na Šumavě na
pražských Vinohradech.
K vizuálnímu seznámení s výrobky ze Šumavy slouží katalog výrobků a služeb a také webové prezentace www.domaci-vyrobky.cz
a www.regionalni-znacky.cz. Ty
Vám představí celý systém regionální certifikace, který funguje již
ve třinácti regionech sdružených
v Asociaci regionálních značek.
Původní zaměření na turisticky
atraktivní oblasti s vysokým stupněm ochrany přírody se postupně
díky zájmu jednotlivých regionů
rozšířilo a mezi regiony s vlastní
značkou patří i tradiční zemědělské oblasti, jako je Haná nebo Polabí. O to pestřejší je nabídka regionálních produktů i přístupů
k pojetí regionální certifikace, která má jednotná základní pravidla,
ale respektuje individualitu jednotlivých regionů. Všechny nositele certifikátů spojuje jedno – do
své práce dávají zkušenosti, znalosti, zručnost, ale i kus srdce, které nechali tam, kde jsou doma.

