Katalog
regionálních
výrobků
a zážitků

2022

2

Katalog regionálních produktů 2022

www.regionalni-znacky.cz

www.ceskesvycarsko.cz

Značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“
Značka byla vytvořena v rámci
systému regionálních značek, který
rozvíjí Asociace regionálních značek, z.s. (ARZ). Uděluje se výrobkům
spotřebního charakteru, přírodním,
zemědělským produktům a uměleckým dílům a zážitkům přispívajícím
k poznání regionu, které splňují certiﬁkační kritéria.

Jejím cílem je zviditelnit region
Českosaské Švýcarsko a Šluknovsko
včetně příslušných oblastí chráněných území (Národní park České
Švýcarsko, Národní park Saské Švýcarsko, CHKO Lužické hory a CHKO
Labské pískovce) a využít jeho socio
-ekonomických výhod. Značka má
podpořit místní producenty nebo

organizátory zážitků (zemědělce, živnostníky, řemeslníky, malé
a střední ﬁrmy, případně i neziskové
organizace a obce), kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém území
hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody.
Dalším cílem značky je přispět
k udržitelnému cestovnímu ruchu

– zkvalitněním rekreačního zážitku
turistům tím, že značka garantuje
původ výrobku v regionu, šetrnost
k životnímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na dané území. Nákup místních výrobků a využívání
místních surovin také snižuje zátěž
životního prostředí vzhledem ke
kratším přepravním vzdálenostem.

PIVO FALKENŠTEJN
Krásná Lípa
Vaříme dobré pivo, tečka
Při výrobě piva Falkenštejn ctí tradiční postupy a řemeslnou výrobu.
Základní řadu piv tvoří: světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12°, tmavý
speciál 14°, svrchně kvašené pivo APA 13°a speciály. Součástí pivovaru
je dále pivní bar s restaurací, pivovarský penzion a také malý sál pro
společenské i ﬁremní akce.
www.pivofalkenstejn.cz

Seznam všech držitelů
značky najdete zde:
www.regionalni-znacky.cz
https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/regionalni-produkty

Koordinátor regionální
značky
MAS Český sever, z.s.
Národní 486, 407 47 Varnsdorf
Tel: +420 702 117 891
E-mail: RZ@masceskysever.cz

@PivoFalkenstejn

@pivofalkenstejn

PIVO KOCOUR
Varnsdorf
Pivovar na samém okraji českých hranic se od roku 2008 stal jedním z průkopníků nového pohledu na pivo a pivovarnictví v Čechách. IPA Samurai, Catﬁsh Sumeček, Quarterback a mnoho dalších,
mnohdy kultovních, svrchně i spodně kvašených piv ve stálé nabídce. Rozlehlý areál pivovaru nabízí
poctivou gastronomii v restauraci, ubytovaní v hotelu i v lůžkových železničních vozech, konferenční
prostory, malou ZOO a má i vlastní železniční zastávku.

www.pivovar-kocour.cz

@pivovar.kocour.varnsdorf

PIVO NOMÁD

@pivovarkocour_official
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Pivovar Nomád plní do písmene své motto „Pivní pestrost nás baví“, když během roku vaří přes třicet
piv různých pivních stylů. K vaření používá jak českých, zahraničních, tak doslovně místních surovin.
Pojmenování a etikety piv často odkazují na děčínské reálie a ﬁrmy. Nebojí se použít i nové postupy a suroviny. Přijďte se sami přesvědčit do naší pivnice pod děčínský zámek.
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www.pivovar-nomad.cz
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GASTRO – NÁPOJE

V našem regionu je již certiﬁkováno více než 40 výrobců
a 15 zážitků.

Koordinujeme certiﬁkaci
a marketing značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální
produkt®.
Jsme také součástí celorepublikové sítě Asociace regionálních
značek, ve které je již zapojeno
29 regionů.

www.masceskysever.cz
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@PivovarNomad

DĚČÍNSKÁ JEŘABINKA
Děčín
Děčínská jeřabinka, kterou vyrábí ﬁrma Valdemar Grešík – Natura, je typickým příkladem místního produktu, protože se zde vyráběla již před 2. světovou válkou, navíc se vyrábí jen z ručně sbíraných jeřabin z okolí Děčínského Sněžníku a Maxiček. Naši předkové ji používali při nachlazení
a zažívacích potížích.

www.gresik.cz

@gresik.valdemar

@gresik.valdemar

Myslbekova 21, Děčín
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GASTRO – MEDY A DŽEMY

BBCIDRE

APPIPRODUKTY ZE VČELÍHO RÁJE BRTNICKÝ MED

Rumburk
Drsný jako jeho původ – Cidre z nejsevernějších Čech
BBCidre je zkvašený jablečný mošt, který vzniká pomalou fermentací
jablečné šťávy. Vyráběný je z jablek, která pochází ze starých sudetských odrůd, rostoucích na Šluknovsku a Českém Švýcarsku. Je vhodný pro každého, včetně celiaků. Portfolio výrobků tvoří: klasický,
chmelový, fenyklový, zázvorový cidre a cidre se zeleným jasmínovým
čajem.
www.bbcidre.cz

@BBCidreRumburk

Varnsdorf

Brtníky

Včelí produkty z rodinné farmičky Včelí ráj jsou 100% přírodní látky
produkované včelstvy chovanými tradičním způsobem. Certiﬁkovaným
výrobkem jsou kromě medu i voskové odlitky s regionálními motivy
sloužící jako drobná voňavá upomínka na region Českosaského Švýcarska (ledňáček, roubená chalupa, Mariina vyhlídka). Med je prodáván ze
dvora, na farmě pořádají i včelařské kurzy.

Stanislav Kuba se věnuje včelaření více než 20 let a jeho med je opravdovým přírodním produktem s maximálním podílem ruční práce. Farma
má pevná i kočovná stanoviště s hlavním stanovištěm v obci Brtníky.
Brtnické včely ze 130 včelstev sbírají pyl z květeny rostoucí na místních
lukách a hájích v srdci Národního parku České Švýcarsko.

@bbcidre

GALLI DISTILLERY
Dolní Podluží
Destiláty a likéry z Lužických hor a Českého Švýcarska
Rodinný rukodělný ovocný lihovar a pěstitelská pálenice navazující na 15ti letou tradici vyrábí v Dolním Podluží ovocné destiláty a likéry, které jsou
100% přírodní, bez použití umělých barviv, aromat a dochucovadel. Certiﬁkát regionální značky získali na tyto produkty: LUŽICKÁ BYLINNÁ, JABLKOVICE, HRUŠKOVICE.
www.vceliraj.cz
www.gallidistillery.cz

@GALLIDISTILLERY

@gallidistillery

@vceli_raj

vceli-farma-brtniky.webnode.cz

GASTRO – MLÉČNÉ VÝROBKY
FARMA RŮŽOVÁ
Růžová
Mléčné výrobky z Českého Švýcarska
Manželé Honzovi provozují farmu jako minimlékárnu od roku 2009. Čerstvý farmářský nepasterizovaný sýr a tvaroh, pasterizovaný jogurt, kefír, plnotučné mléko – to vše lze zakoupit přímo zde na farmě.
Chovají skot, koně, kozy a další větší či menší zvířata. Součástí rodinné farmy je i ubytování pro hosty,
dětské hřiště, venkovní terasa a ohniště s posezením. Čerstvý česnekový sýr získal ocenění – Regionální
potravina Ústeckého kraje.
www.farmaruzova.cz

@Farma-Růžová

MANOK

FOŘTOVY DOBROTY

Děčín

Mezní Louka – restaurace U Fořta

Přírodní džemy a sirupy

Sirup z jehličí

Naší předností je ruční výroba, kde klademe důraz na šetrné zpracování, sezónní suroviny máme z vlastního sadu a produkce (maliny, černý
rybíz, rakytník). Našim ﬁnálním produktem jsou ovocné a bylinné sirupy, výběrové džemy, čaje z ovoce. Sladíme třtinovým cukrem a medem,
bez použití chemických konzervantů, barviv a jiných náhražek.

Z ručně sbíraného jehličí a cukru je vyroben sirup. Mladé smrkové výhonky se sbírají v době, kdy smrky kvetou, obvykle v první půlce května.
Obsahují řadu užitečných látek od vitamínu C po některé minerály a silici. Využívá se jako sladilo do čaje, jako základ domácích limonád nebo
jako speciální zálivka na saláty a paštiky. Vše je vyráběno přímo v kuchyni restaurace U Fořta, jedná se o originální recepty tamního kuchaře a zatím lze výrobky ochutnat jen tam.

www.scuk.cz/farma-ruzova

MLÉKÁRNA VARNSDORF
Varnsdorf
Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska
Mlékárna byla založena za 2. světové války v roce 1943 a od té doby prodělala řadu změn.
Sýry v BIO kvalitě vyrábí s velkým podílem ruční práce, vyrábí klasické polotvrdé sýry Eidam, Gouda, Tolštejn, pařené copy a další. Mléko pro výrobu produktů odebírá také od chovatelů z regionu. Výrobky lze zakoupit přímo v podnikové prodejně ve Varnsdorfu. Mlékárna je dnes součástí Polabských mlékáren a.s.
Čerstvý Pastevecký sýr získal ocenění – Regionální potravina Ústeckého kraje.

www.polabske.cz

5. května 2467, Varnsdorf

www.manok.cz

www.uforta.cz

@Sirupy-džemy-a-bezlepkové-pečivo-Zlatý-vrch

@UForta

www.ﬂer.cz/zlaty-vrch

@u_forta
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GASTRO – SLADKOSTI

ZVĚŘINA POUSTEVNA

PPIKANTO

ZÁKUSKY OD DLASKA

Dolní Poustevna

Jiřetín pod Jedlovou

Varnsdorf – Café Dlask

Divočák ve vlastní šťávě, Guláš divočák, Jelení maso,
Jelení guláš a Srnčí Tokáň

Milujeme tradiční českou kuchyni, děláme ji zdravější
bez lepku, éček, barviv...

Borůvkový řez, dort tety Alenky, větrník

Pan Hynek Jirman z Dolní Poustevny vyrábí ve své malé rodinné ﬁrmě
kvalitní konzervy s vysokým podílem masa. Obsahují maso, které pochází od mysliveckých spolků ze Šluknovského výběžku. Například Guláš
divočák je bezlepkový výrobek, bez chemických konzervantů a je vhodný i pro děti a celiaki. Výrobky jsou pak dodávány do místních prodejen,
nebo je možné si u pana Hynka Jirmana výrobky i objednat.
Divočák ve vlastní šťávě získal ocenění – Regionální potravina Ústeckého
kraje.

Sociální ﬁrma PPikanto s.r.o.je zaměřena na výrobu kvalitních potravinářských výrobků bezlepkového typu bez chemických konzervantů
a barviv. Firma preferuje výběrové suroviny převážně od českých dodavatelů, vyvíjí vlastní bezlepkové receptury a certiﬁkát získala na tyto výrobky: Pikant Plameňák, Jiřetínský lískáček a Hlívá ústřičná restovaná
v husím sádle s chilli a žampiony. Od roku 2021 je ﬁrma PPikanto s.r.o.
certiﬁkovaným výrobcem bezlepkových potravin.“

František Dlask je v podstatě cukrářský badatel, který je schopen dlouho a usilovně pátrat po té správné technologii. Jeho cílem je, aby zákazníkům předložil výrobek, který
jemu samotnému chutná a s kterým je absolutně spokojený. A tak podle jeho vlastní
receptury vznikly zákusky jako je Borůvkový řez, Dort tety Alenky (tradiční rodinný recept) a Dlaskův větrník.
cafe.dlask.cz

@cafedlask

Legií 2185 Varnsdorf

412 398 350

SUŠENKY Z ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Krásná Lípa – Dům Českého Švýcarska
Žitné a pohankové celozrnné sušenky čokoládové a špaldové celozrné sušenky
vlašské

Kontakt: Sadová 261, Dolní Poustevna 407 82
Telefon: 721 156 592

Ručně pečené sušenky podle ročního období, právě z dozrávajícího ovoce, ořechů, bylinek. Pro zachování
tradičních sezónních chutí, výživy a kvality z Českého Švýcarska. Voní, mají vysokou výživnou hodnotu
a jsou vhodné jak pro doplnění energie na cestách, ke kávě či čaji, ale také jako chutný a pěkný dárek pro
vaše blízké.

www.ppikanto.cz
@ppikantobezlepku

Martina Janečková Sušenky

722 041 924

martina@janeckova.art

www.scuk.cz/pikanto nebo v regionálních prodejnách

ČOKOLÁDY JORDÁN
CHUTNEY Z KYTLIC

FOŘTOVY DOBROTY

Kytlice

Mezní Louka – restaurace U Fořta

Petr Psota s z Kytlic vyrábí ručně, bez barviv, chemie a pokud je to možné, tak z lokálních surovin jedinečné CHUTNEY – švestkové, meruňkové,
cibulové. Pomalu a pozvolně si lidé po ochutnání jeho výrobků předávali
pozitivní reference a tak si pan Psota postupně rozšiřoval okruh stálých
zákazníků, později ho oslovily i první obchody, restaurace a informační
střediska.

Pivní lupínky
Z restaurace U Fořta z Mezní Louky se mezi regionální výrobky zařadily
Fořtovy lupínky, připravené z piva, mouky, koření a dalších ingrediencí
a osmažené na oleji. Podávají se k pivu místo klasických brambůrek. Vše
je vyráběno bez barviv, konzervantů přímo v kuchyni U Fořta a zatím lze
výrobky ochutnat jen tam.

Děčín – Jordan & Timaeus s.r.o.
Malé tabulkové čokolády s historickými obrázky z Českého Švýcarska
Rodinná manufaktura na čokoládu navazuje na tradici výroby čokoládových dezertů v Děčíně,
jejichž kvalita a originalita byla všeobecně známá a uznávaná. V rodinné manufaktuře Jordan
pro vás ručně vyrábíme čokolády, čokoládové dezerty a pralinky a přinášíme vám tak vzpomínky
a zážitky z nezaměnitelných chutí výběrových čokolád a originálních náplní.

www.cokojordan.cz

@Jordanova.Cokolada

@jordanova.cokolada

Husovo náměstí 117/4

PAPERNÍK
Kytlice, Dolní Falknov
Ručně zdobené perníčky a sušenky

www.ppkytlice.cz
@ppkytlice

Paní Eva Parásková žije v podstávkovém domě v obci Kytlice. Rodinná ﬁrma vyrábějící především vláčné a chutné perníčky vznikla v roce 2012. Mezi její produkty patří
také: Medová svačinka, pohankové kytičky, křížaly jablečné, bylinkové krekry, datlové
hrudky, javorové sušenky, celozrnné sušenky, ovesné krekry, medové sušenky, loupežnické sušenky, paprikové krekry, selské placičky s mandlemi, žitné sušenky, mramorové
sušenky, sezamky a ručně zdobené perníčky. Pořádá i tvořivé dílny pečení pro veřejnost
i školní skupiny.

www.uforta.cz
@UForta
@u_forta

www.papernik.cz

@papernik
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ŘEMESLNÉ A UMĚLECKÉ VÝROBKY – KERAMIKA A SKLO

NOBILIS TILIA

PAVLA KAŠÁKOVÁ

JURTISSIMO s.r.o. – ATELIÉR NEBOČADY

Tisá

Nebočady

Přírodní aromaterapeutická kosmetika

Keramika pálená dřevem

Nebočadská keramika a výroba designu na zakázku

Nobilis Tilia je česká společnost, která sídlí a vyrábí své produkty v malebné vesničce na okraji
národního parku České Švýcarsko – Vlčí Hoře. Již od roku 1994 se zabývá vlastním vývojem
a výrobou přírodní aromaterapeutické kosmetiky pro celou rodinu. V areálu je otevřeno také
Návštěvnické centrum s prodejnou kosmetiky, Bylinkovou čajovnou a s ukázkovou bylinkovou zahradou.

Pavla ve své práci vychází nejen z původních tradičních a časem prověřených vzorů a dekorů, ale také místních legend, paměti krajiny a konkrétních míst. Autentičnost keramických výrobků podtrhuje tradiční výroba
na hrnčířském kruhu, vypalování keramiky v peci na dřevo a originální
způsob dekorování - popelová glazura a různobarevné engoby (jíly).

Unikátní keramika ze dřevem roztápěné keramické pece – především nábytková madla, keramické šuplíky, keramické pivní podtácky, upomínkové magnety a výroba designu na zakázku. Tyto tradiční keramické výrobky jsou vyráběny v chráněné dílně.

Krásná Lípa – Vlčí Hora

www.nobilis.cz

@nobilistiliacz

@nobilistiliacz

Vlčí Hora, Praha – pasáž Platýz

VERMIKOMPOST – SVĚT ŽÍŽAL
Chřibská
Organické hnojivo
Ekofarma v Dolní Chřibské produkuje organické hnojivo - VERMIKOMPOST, žížalí trus. Bezpočet žížal hnojních (tedy místních druhů žížal, nikoliv cizokrajných) přemění kravský hnůj ve
vermikompost, kvalitní hnojivo. Jedná se o 100 % čistý vermikompost bez příměsí. Žížalí trus
obsahuje kromě draslíku velice cenné výživné látky jako dusík a fosfor, které podpoří výjimečný růst (dusík) a tvorbu květů (fosfor). Žížalí trus je tak dobré, plodné hnojivo, že rostliny se dají
pěstovat takřka přímo v něm.
www.terrapaka.cz

www.svetzizal.webnode.cz

www.jurta.cz
@nebocadskakeramika

MÝDLÁRNA RUBENS
Růžová u Hřenska

JINDŘIŠKA HAVELKOVÁ

MAIK MADSEN – ATELIÉR PROMETHEUS

Přírodní bylinková mýdla

Chřibská

Dolní Poustevna

Mýdlárna Rubens je ryze česká rodinná ﬁrma sídlící v krásném prostředí Českého Švýcarska. Od roku 2003 ručně vyrábí bylinková
mýdla a další produkty ze 100% přírodních látek vlastní rodinnou
originální recepturou. Majitelé v areálu mýdlárny nabízí také komentované prohlídky a ukázky výroby mýdel, dále také zážitkové programy pro děti i dospělé, chodníky naboso, bylinkovou zahradu.

Umělecká dekorační keramika pro byt, dům a zahradu

Autorské šperky ze skla a polodrahokamů

Jindřiška Havelková je výtvarnicí a aranžérkou. Víc jak 10 let se zabývá
prací s keramickou hlínou a vytváří díla inspirovaná krajem okolo své
malebné chalupy pod Železným vrchem v Chřibské. Její keramická dílna získala certiﬁkaci za uměleckou dekorační keramiku pro byt, dům
i zahradu inspirovanou přírodou Českého Švýcarska. Malebná dílna se
nachází v prostředí historické podstávkové chalupy s krásnou zahradou, plnou originálních keramických výrobků.

Maik Madsen tvoří vinuté perle, na jehož výrobu používá ze 70% český
tyčový materiál. Šperky jsou jedinečné, každý je originál. Jeho specialitou
jsou větší skleněné perle 3-4 cm v průměru, pokryté křišťálem, které jsou
poté zpracovány do přívěsků. V nabídce má též celoskleněné prsteny. Inspiraci čerpá z místa síly v okolí Labských pískovců a Českého Švýcarska.

www.mydlarnarubens.cz

@mydlarnarubens1

@mydlarna.rubens

Růžová čp 195

MÝDLÁRNA ŠAFRÁN
Česká Kamenice
Přírodní mýdla
Klára Šafránková vyrábí mýdla metodou za studena s přídavkem bylinek a
kvalitních surovin. Sortiment mýdel a tuhých šamponů je široký od olivového, růžového, měsíčkového, přes mýdlo s kozím nebo ovčím mlékem,
medem nebo skořicí. Každé mýdlo má vyraženo logo ﬁrmy – květ šafránu.
Malá rodinná ﬁrma nemá ambice dosáhnout masové výroby, orientuje
se především na kvalitu a jedinečný přístup ke každému výrobku, který
odráží pocit domácí pohody.
www.keramikajh.webnode.cz

www.isiss.cz
@isiss.cz

www.mydlarnasafran.cz

@mydlarnasafran

@mydlarnasafran

Česká Kamenice, Spojovací 199
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TRIHORSE

MIKOV s.r.o.

Mgr. JIŘÍ HERZLÍK

Děčín

Mikulášovice

Česká Kamenice

Finger car – Unikátní vzdělávací hračka

Mikulášovické nože a muzeum nožířství

Originální autorské šperky

Krásná Lípa

Tvořivá a unikátní vzdělávací hračka FINGER CAR z Českosaského Švýcarska. Autíčko ovládané prstem či pomocným joystickem. Finger car =
být tady a teď! Pomáhá koncentraci, rozvíjí jemnou motoriku a kreativitu. Firma Trihorse se od roku 1996 zabývá v Děčíně výrobou dřevěných
hraček, kterým dávají duši. Drží se těchto zásad: ekologie, učení hrou, poctivé řemeslo, bezpečnost a kvalita.

Nožířství má v Mikulášovicích více než dvousetletou tradici. Ztělesněním této nožířské tradice je kapesní nůž Rybička. Firma Mikov s.r.o. získala certiﬁkát také pro řadu dalších výrobků, mezi něž patří vyhazovací
nůž s dřevěnou střenkou Predator, lovecký zavírací nůž s pojistkou Fixir
a klasický lovecký nůž s pevnou čepelí Venado.

Jako výtvarné prvky používá motivy přírodní i abstraktní. Přestože se některé motivy a pracovní postupy opakují, je každý šperk jiný, originální
a neopakovatelný. Šperky jsou opracovány hlavně cizelérsky a kovotepecky. Jedná se o malé reliéfy z mědi a jejích slitin (mosaz, bronz, alpaka),
z nerezové oceli a nově i z eloxovaného hliníku. Na měděných špercích se
objevují i nátavy stříbra či mosazi.

Dřevěné uhlí vyrobené v milíři při Dnech lesních
řemesel u Dolského mlýna

www.trihorse.cz

www.mikov.cz

@www.trihorse.cz

@mikovcz

@trihorse.cz

@mikovcz

VOJTĚCH HUK

KAREL KŘÍŽ – STROMY A ŽIVOT

Jiřetín pod Jedlovou

Varnsdorf

Velké dřevěné kostky a postele ze starých trámů

Dřevěné spony, hřebeny a příbory

Kostky jsou nebarvené, jen vyhlazené a jsou větší, než jsou obvyklé kostky ve stavebnicích. Z kostek, jehlanů, válců i jiných netradičních tvarů
můžete postavit psa, zámek i robota velkých rozměrů nebo chalupu, ve
které jste strávili dovolenou v Českém Švýcarsku. Originální postele vyrábí pan Huk na míru a to ze starých dřevěných trámů z původních staveb
v regionu.

Ručně vyráběné, sametově hladké spony, hřebeny a příbory poodhaluji
vnitřní krásu stromů, která je skryta pod jejich kůrou. Výrobky vznikají
v malé dílně na severu Čech výhradně z místního dřeva a jsou ošetřeny
přírodními oleji BIOFA. Každý výrobek je opravdu jedinečný svým tvarem, barvou i strukturou dřeva. Nikdy nebudou zcela stejné.

www.stromyazivot.cz
www.paikea.cz

@stromyazivot
@stromyazivot

13

@jiri.herzlik.9

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Dřevěné uhlí bylo poprvé vypálené v milíři nedaleko Dolského mlýna
během Týdne lesních řemesel v září 2012 a získalo čestný certiﬁkát regionálního výrobku Českosaského Švýcarska. Výroba dřevěného uhlí
a dalších produktů lesních řemesel neoddělitelně patří ke kulturní historii dnešního národního parku. Volně k dostání je na akcích Správy NP
ČŠ – Dnech řemesel na Dolském mlýnu (srpen).

www.npcs.cz
@NPCeskeSvycarsko
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ŘEMESLNÉ A UMĚLECKÉ VÝROBKY – TEXTIL

SCHINDLEROVA PLETÁRNA

JANA STEJSKALOVÁ

LENKA MÉSZAROSOVÁ

OLGA JELÍNKOVÁ – ATELIER OJA

Krásná Lípa

Děčín

Varnsdorf

Jílové u Děčína

Punčochové zboží Schindler

Dětské vlněné capačky a vyšívané kabelky

Vyšívané textilní výrobky s motivy z Českého Švýcarska

Plstěné kabelky, šály a šperky z ovčí merino vlny

Výrobky z ovčí vlny jsou ručně ﬁlcované a vyšívané. Jako textilní výtvarník se Jana při své práci na divadelních kostýmech a oděvech na zakázku setkává s řadou různých materiálů. Stejné bylo i setkání s vlnou.
Ze začátku nesmělé setkání přerostlo v silný vztah. Vlna ji nadchla jako
přírodní materiál se všemi svými skvělými vlastnostmi. Posledním z jejich projektů jsou dětské vlněné capačky, které jsou z celého sortimentu
asi ty nejoblíbenější.

Jedná se o originální textilní výrobky inspirované přírodními motivy
z Českosaského Švýcarska, především kabelky, tašky, kapsičky apod. Pro
výrobky navrhuje vlastní střihy a vlastní šitou tvorbu, doplněnou strojovou výšivkou. Speciálně pro řadu výrobků určených k certiﬁkaci vytvořila
výšivky s motivem ledňáčka a rysa.

Tvoří metodou mokrého plstění z ovčí nebo lamí vlny. Autorka ráda
propojuje techniky a materiály. Propojením hedvábí a ovčí merino vlny
nejjemnější kvality dává vzniknout krásným šálkám, pončům a kabelkám. Díky profesionálnímu probarvení vlny vzniká krásná škála barevných kombinací. Své výrobky si sama navrhuje, častými motivy jsou
příroda, listy, květy i zvířata.

Punčochové zboží Schindler - ponožky, podkolenky, punčochové kalhoty a punčochy se vyrábí
v Krásné Lípě již od roku 1854.
V České republice není žádná jiná
podobná pletárna, která by měla
více než 165-ti letou historii. Znalosti a know-how se předávají z generace na generaci. Schindlerova
pletárna vyrábí také široký sortiment pleteného oblečení a spolupracuje s talentovanými módními
designéry.
www.schindlerovapletarna.cz

www.janavlna.cz

@schindlerovapletarna

@JanaStejskalovaDesign

@schindlerovapletarna

@jana_stejskalova_design

LIBUŠE BROKLOVÁ

PYTLÍČKY.CZ

Chřibská

Děčín

Textilní dekorační předměty s motivem T. Haenkeho

Sáčky na bezobalové, bezigelitové nakupování

Certiﬁkát získaly konkrétně tyto výrobky: polštář, plátěná taška, bylinkový polštářek, látkový obal na knihu, látkový pytlík s linorytovým potiskem. Mezi nejoriginálnější motivy patří podobizna Tadeáše Haenkeho. Byl významným botanikem, cestovatelem i lékařem. Polštáře s tímto
chřibským rodákem zdobí i interiér stejnojmenné kavárny na náměstí
v Chřibské v jeho rodném domě.

Chráněná dílna se sídlem v Děčíně má více než 10tiletou tradici. Šije
sáčky z českého přírodního lnu a bavlny na ekologické nakupování potravin. V chráněné dílně pracují lidé se zdravotním postižením, více než
75 % zaměstnankyň jsou navíc věková kategorie 50+, což jsou lidé diskriminovaní na trhu práce. Výrobky mají kladný dopad na ekologické
smýšlení lidí.

@libuse.broklova
Chřibská – náměstí

www.pytlicky.cz

www.lenzi.cz
@Lenzi.Vdf

www.atelieroja.cz
@atelieroja
@jelinkovaoja

INTEGROVANÉ CENTRUM
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM HORNÍ POUSTEVNA
Horní Poustevna
Tkané koberce, kapsičky a tašky
Výrobky vznikají ruční prací klientů Integrovaného centra pro osoby se
zdravotním postižením, které působí již více než 50 let ve Šluknovském
výběžku. Sociálně terapeutické dílny, kde si klienti osvojují a rozvíjejí pracovní a sebeobslužné návyky a dovednosti, významným způsobem pomáhají na cestě k jejich větší samostatnosti.

LUCIE ŘÍHOVÁ
Srbská Kamenice
Textilní dekorace z Českého Švýcarska
Paní Lucie vyrábí v domácí dílně textilní zvířátka, kapsáře nebo polštářky
s motivy z Českého Švýcarska. Nejčastěji se jedná o postavičky ptáků typických pro tento region: Výr od Dolského mlýna, Kulíšek od Bílého potoka. Dále polštářky s motivem výra, rysa nebo vlka. V nabídce můžeme
také najít Dětský kapsář rysa hraničáře a Kapsář z Vlčího hrádku.

www.ichp.cz

Srbská Kamenice 131

@Pytlicky

@integrovanecentrum

+420 604 633 493

@pytlicky

@ic.horni.poustevna

lucie.rihova@gmail.com
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CERTIFIKOVANÉ AKCE A ZÁŽITKY PRO ROK 2022

MAS ČESKÝ SEVER z.s.

MANDAVAN z.s.

OBEC MIKULÁŠOVICE A SPOLEK NIXDORF

Rumburk a Jiříkov

Rumburk – Šluknovský výběžek

Mikulášovice

Betlémářství na Šluknovsku

Tour de Zeleňák

Velikonoční jízda

Výstavy a stavba betlémů, obnova tradice a řemesla řezbářství. Fenomém
Betlémařství (řezbařství) má bohatou historickou tradici a zároveň je tato
tradice v současné době obnovována a ožívá na řadě míst v regionu především v období Adventu a trvá až do Hromnic. Stálá expozice betlémů
je umístěna v Muzeu Rumburk a v budově bývalé Spořitelny na náměstí
v Jiříkově.

Nejstarší veřejný cyklistický závod v ČR. V roce 2021 proběhnul již 37.
ročník. Každoročně se závodu účastní na 800 sportovců od nejmladších
po ty nejstarší. Start i cíl je na Lužickém náměstí v Rumburku, trasa vede
celým Šluknovským výběžkem. Součástí jsou dětské závody, kategorie
historických kol a doprovodný program.

Unikátní výpravné procesí jezdců na koních v různě zdobených oblecích s cylindry na
hlavách a pochodujících hudebníků navazuje na předválečnou tradici a starý velikonoční
zvyk v německé Lužici. Ulicemi města se putuje a na řadě míst se zastavuje a muzicíruje,
součástí jsou liturgické skladby. Vychází se od kostela a putování končí opět u kostela závěrečnou skladbou. Akce se koná zpravidla na velikonoční neděli.
www.mikulasovice.cz

@SpolekNixdorf

Termín konání: 17. 4. 2022

OBEC MIKULÁŠOVICE
Mikulášovice
Nožířské slavnosti
Nožířské slavnosti probíhají v centru obce Mikulášovice – v amﬁteátru Slovanského domu. Pořádají se
jednou za dva roky. Cílem slavností je také podpora tradičního řemeslnictví a spolkového života v regionu
Českého Švýcarska. Továrna Mikov, u které se slavnosti konají, oslavila již 220 let své tradice. V rámci slavností můžete také navštívit Muzeum nožířské výroby.
www.zelenak.cz

www.muzeumrumburk.cz, www.jirikov.info
@muzeumrbk, @Spolek jiříkovských betlémařů

@zelenak.cz
@tour_de_zelenak

Termín konání:
3. 9. 2022

www.mikulasovice.cz, www.mikov.cz

@mikulasovicemesto

@mikovcz

NOBILIS TILIA
MANDAVAN z.s.

MĚSTO ŠLUKNOV

Šluknovský výběžek a České Švýcarsko

Šluknov

Tour de Feminin – mezinárodní profesionální
cyklistický závod žen

Zámecké slavnosti ve Šluknově

Závod pod hlavičkou mezinárodní cyklistické unie (UCI). V roce 2021
proběhl 33. ročník. Každoročně se závodu účastní cyklistiky z celého světa. Akce trvá 4 dny se startem i cílem v Krásné Lípě. Jednotlivé etapy vedou
celým Šluknovským výběžkem, národním parkem i Lužickými horami.

Zámecké slavnosti jsou oslavou Šluknovského zámku a celého města, které ročně lákají tisíce návštěvníků z celého regionu. Zámecký park i zámek
ožijí vždy poslední červnový víkend v dobovém koloritu. Návštěvníci se
mohou těšit na jedinečný kulturní zážitek, který zahrnuje regionální dobové trhy, historické kostýmy, dobový a bohatý kulturní program.

Krásná Lípa – Vlčí Hora
Svatojánské slavnosti bylin
V zahradě společnosti Nobilis Tilia se již od roku 2004 v období letního slunovratu konají Svatojánské slavnosti bylin. Jsou zaměřené na oslavu letního slunovratu, jako významného mezníku
v ročním cyklu, oslavují sílu slunce, přírodu a člověka, zejména jeho talenty, tvořivost a zdravý
životní styl. Program nabízí kulturní zážitky - koncerty, divadla, dílny, inspirativní přednášky,
stánky s rukodělným zbožím i občerstvení.

www.nobilis.cz

@nobilistiliacz

@nobilistiliacz

ZÁMEK DĚČÍN
Děčín
Dětské prohlídky na zámku Děčín

www.tourdefeminin.com
@tourdefeminin
@tourdefeminin

Termín konání:
30. 6. – 3. 7. 2022

Prohlídky pro děti Za tajemstvím zámeckých dětí a S pastelkami po
zámku probíhají v běžné prohlídkové trase zámku, ale využívají své vlastní speciální rekvizity, které mají zapojit co nejvíce smyslů. Celou prohlídkou se jako červená nit line zajímavé pátrání po skrytých indiciích a vzkazech, které po sobě zanechaly zámecké děti. A co malé návštěvníky čeká na
konci? Tajemství, které se všichni dozví až během prohlídky.

www.mestosluknov.cz
@mestosluknovasluknovskyzamek
@sluknovsky_zamek

www.zamekdecin.cz

@zamekdecin

@zamek_decin
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CERTIFIKOVANÉ AKCE A ZÁŽITKY PRO ROK 2022
OBEC LIPOVÁ

Krásná Lípa

Lipová

Köglerova naučná stezka Krásnolipskem

Lipovský dřevák

Díky rodáku z Krásné Lípy – Rudolfu Köglerovi – vznikla 12. října 1941 první doložená naučná
stezka v ČR. Po mnoha letech devastace a zapomnění byla z iniciativy Města Krásná Lípa za podpory KČT Krásná Lípa v roce 2006 opět zrekonstruována a prodloužena. Stezka dlouhá 23 km je
první certiﬁkovanou stezkou v ČR a je celoročně přístupná. Celá trasa je situována po území tří
chráněných oblastí: CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko.

Lipovský dřevák (dřevosochání) pořádá obec Lipová již od roku 2008. Dřevěné sochy, které
vyřezávají sochaři z celé republiky, zůstávají hlavně v obci nebo v blízkém okolí. Témata
pro sochy jsou volena tak, aby poukazovala na tradici nebo jedinečnost místa, kde bude
socha umístěna. Celodenní rodinná akce s bohatým sportovním a zábavným programem
se koná v druhé polovině srpna.

www.kctkrasnalipa.cz

www.lipova.cz

KČT

@Lipova.cz

KAREL KŘÍŽ – STROMY A ŽIVOT

Krásná Lípa

Varnsdorf

Pochody Skalními hrádky Labských pískovců

Prožitkový seminář s dílnou Cesta stromů

Pochody Skalními hrádky Labských pískovců jsou od roku 2017 zařazeny do Česko-slovenského poháru v ultratrailu (CSUT). Tradiční mezinárodní dálkové pochody pořádá Klub českých turistů Krásná Lípa
v malebné krajině pískovcových skal Národního parku České Švýcarsko,
CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory vždy počátkem srpna.

www.kctkrasnalipa.cz

Výjimečný seminář o životě stromů a o práci se dřevem pro dospělé i děti.
Je vždy upraven na danou skupinu lidí či děti. Proto jej rádi vozíme i do
škol a školek, jako výukový prožitek dotknout se řemesla a dozvědět se
více o dřevě a jeho vlastnostech. Dopolední část „Cesta ke kořenům stromů“, odpolední část nese název „Cesta do koruny stromů“.
www.stromyazivot.cz

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ TOLŠTEJN

@stromyazivot

@stromyazivot

ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s.

Jiřetín pod Jedlovou

Krásná Lípa

Tolštejnské slavnosti

České Švýcarsko – To jede

Slavnosti se v Jiřetíně pod Jedlovou pořádají každoročně od roku 2001. Pořádají se v historickém duchu. Součástí programu je jarmark, krasodění, rytířská klání
a ukázky tradičních řemesel. Důležitou součástí akce je i světluškový pochod, který
se koná v podvečer a lidé se zapálenými loučemi vystoupají z Křížové hory na hrad
Tolštejn.

www.tolstejn.cz/tolstejnske-slavnosti

Vydejte se s námi v průběhu celé sezóny na výlet do Českosaského Švýcarska a Lužických hor.
Vychutnejte si nezapomenutelné výhledy na okolní svět, propleťte se labyrintem skalních masivů a věží, objevte tradiční místní architekturu, vydejte se na túru po stopách prvního psaného
průvodce Českým Švýcarskem. Pojedeme vlakem, autobusem, parníkem, přívozem nebo tramvají po trati z r. 1898.

Termín konání: 27. 8. 2022

PARKMARATON z.s.
Krásná Lípa
Cross Parkmaraton – běžecký závod
Je akce, která velmi netradičním způsobem přes ryzí zážitek poukazuje
na atraktivitu Šluknovského výběžku a Národního parku České Švýcarsko. Běžecký závod, který je zároveň i součástí Dne Českého Švýcarska se
skládá z těchto závodů: Maraton, Půlmaraton. 10 km, Štafety, Canicross,
Nordic walking, Dětské závody.

www.parkmaraton.cz

www.masceskysever.cz

@Crossparkmaraton

Termín konání: 27. 8. 2022

www.ceskesvycarsko.cz

@CeskeSvycarsko1

@bohemian_switzerland
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