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originální produkt
Přinášíme Vám to pravé z Krkonoš

www.regionalni-znacky.cz

Regionální značky pro
kvalitní místní produkty
Značení místních produktů je iniciativa, která slouží ke
zviditelnění ekologicky šetrné a kvalitní produkce a služeb
v cestovním ruchu v rámci určitého vymezeného území.
Značení výrobků funguje od r. 2005, značení služeb
v cestovním ruchu od r. 2008. Hlavním cílem regionálního
značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé
např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím,
lidovými tradicemi, tak i „nové“ či zapomenuté) a upozornit
na zajímavé produkty, které zde vznikají.

Asociace regionálních značek
Do systému regionálních značek, který od
roku 2008 zastřešuje Asociace regionálních značek (dále ARZ), se zapojilo již
26 regionů – Krkonoše, Šumava, Beskydy,
Moravský kras, Orlické hory, Moravské
Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina,
Polabí, Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky,
Prácheňsko, Broumovsko, Kraj blanických rytířů, Železné
hory, Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské
Slezsko, Krušnohoří a Kraj Pernštejnů. V roce 2015 zahájí
svou činnost značky v Českém středohoří a Poohří.
V návaznosti na značení výrobků se v některých regionech
(zatím Šumava, Jeseníky, Prácheňsko, Kraj blanických rytířů,
Moravské Kravařsko, Moravský kras, Krušnohoří, Haná
a Opavské Slezsko) značení používá i k podpoře vybraných ubytovacích a stravovacích zařízení, jinde (zatím
v Jeseníkách, na Šumavě, v Moravském krasu a v Českosaském
Švýcarsku) se značí i „zážitky“.

Principy udělování značek
ARZ je založena na jednotných principech a pravidlech udělování značky ve všech členských regionech
a jednotném grafickém stylu všech značek i propagačních
materiálů. Značení podporuje řemeslné výrobky, potraviny
a přírodní produkty šetrné k životnímu prostředí, se zaručeným původem z daného území a s vazbou k tomuto
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území vyjádřenou naplněním (některého nebo všech)
specifických kritérií týkajících se tradice, podílu ruční práce,
podílu místních surovin a specifičnosti pro daný region.
U služeb a zážitků se hodnotí celkový přístup provozovatele s důrazem na regionální charakter – tj. využívání
místních produktů, nabídka programů seznamujících
s regionem a ekologická šetrnost. Základní podmínkou pro
udělení regionální značky je plnění zákonných předpisů
a norem pro daný provoz (hygienické a technické normy,
bezpečnost práce apod.).

Koordinace na úrovni regionu
V každém regionu působí regionální koordinátor, který
zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními
výrobci a s ARZ. Značku uděluje nezávislá certifikační
komise (v každém regionu samostatná) po splnění
jednotných kritérií.

Vznik regionální značky
Krkonoše byly jedním z prvních regionů (spolu se Šumavou
a Beskydami), kde byla regionální značka zavedena, až poté
se rozšířila do dalších regionů České republiky.
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Značka KRKONOŠE
originální produkt®
Při nákupech se můžete setkat s výrobky
označenými speciálním logem KRKONOŠE originální produkt®. Tato značka
napovídá, že výrobky prošly přísným
procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich
skutečný původ v Krkonoších.
Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení
značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu
regionu, proto musí být také:
•• dostatečně kvalitní
•• šetrné vůči životnímu prostředí
•• jedinečné ve vztahu ke Krkonoším - vyrobené tradiční
technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné
svou vysokou kvalitou.
Stylizovaný otisk prstu v logu vyjadřuje osobní přístup
člověka – tvůrce, zanechání jeho řemeslných otisků na
každém jednotlivém výrobku. Nepravidelná kontura otisku
odkazuje na ruční práci a dlouholetou tradici a zesvětlené
obloučky v horní části otisku Vám připomenou zamlžené
krkonošské vrcholky na obzoru.
Značení místních výrobků je jednou z možností, jak
propojit ochranu přírody s hospodařením člověka.
Značení se provádí na území turistického regionu Krkonoše,
který zahrnuje nejen samotné pohoří s nejvyššími vrcholy
České republiky, ale i celé podhůří s největšími městy, jako
jsou Trutnov, Vrchlabí, Jilemnice apod. Jádrem regionu
je Krkonošský národní park s unikátní drsnou horskou
přírodou, která se také stala důvodem pro zařazení Krkonoš
do evropské sítě chráněných území Natura 2000.
Cílem značení je zviditelnit tento jedinečný region a pomoci
zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům –
a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt suvenýr s garancí
původu v Krkonoších, tak obyvatelům regionu, kteří chtějí
nákupem podpořit místní výrobce. Značka pomáhá odlišit
pravé od falešného a zamezit výrobcům mimo region ve
„zneužívání” názvů a symbolů spojených s Krkonoši.
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Krkonošská medovina
18% alkoholický nápoj, který se vyrábí kvašením
medu. Základními surovinami jsou český med,
voda a výluhy z bylin. Medovina je stáčena do
lahví různých velikostí a tvarů, buď skleněných
s obrázkem Krakonoše, nebo keramických.
Kvalitní medovina kromě toho, že má lahodnou
chuť, působí blahodárně na lidský organismus
– stejně jako samotný med, ze kterého se vyrábí.
Tento nápoj ostatně znali už staří Řekové, až
později jej vytěsnilo levnější pivo a víno.

Ing. Pavel Cerman - APICOR
Rudník 436 * 543 72 Rudník
tel.: 603 233 884 * info@medovina-apicor.cz
www.medovina-apicor.cz
Prodejní místa:
Informační centra v regionu
Friesovy boudy - horský hotel Strážné
Penzion Andula Strážné
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Šperky ze zlata, stříbra a z mědi
Originální šperky na přání, snubní prstýnky,
růže i andělské šperky z ateliéru Daniely Roudné
se staly vyhledávanými výrobky na tradičních
krkonošských jarmarcích. Spirálky a jiné motivy
vycházejí z historické zlatnické techniky filigrán,
jsou doplněny polodrahokamy, kubickou zirkonií
nebo dřevěnými korálky. Autorka používá tradiční
techniky a zároveň techniku kvantového doteku
a Reiki – harmonizace těla i duše. Svým designem
nechává šperk vyniknout eleganci a kráse svých
nositelek. „Mé šperky jsou inspirované lidmi
i celkovým pocitem z energie místa, své povolání
miluji a naplňuje mě,“ říká Daniela Roudná.
Daniela Roudná
Arnultovice 80 * 543 72 Rudník
tel.: 773 631 133 * original-sperk@seznam.cz
www.original-sperk.cz
Prodejní místa:
Informační centra v regionu
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Archivní, kancelářské a školní
potřeby z recyklované lepenky
Tradiční český výrobce pákových pořadačů,
archivních systémů a kancelářských potřeb z hladké
lepenky EMBA, spol. s r.o., je největší a nejvýznamnější dodavatel výrobků z recyklovaných materiálů,
čímž sleduje společenský trend posledních let
a výrazným způsobem tak přispívá k ochraně
životního prostředí. Výrobky firmy EMBA, spol. s r. o.
jsou nositeli označení FSC, Ekologicky šetrný výrobek
a řady dalších tuzemských i mezinárodních ocenění.
EMBA, spol. s r. o.
Paseky nad Jizerou 235 * 512 47 Paseky nad Jizerou
tel.: 481 553 111 * fax: 481 553 163 * prodej@emba.cz
www.emba.cz
Prodejní místa:
E-shop na adrese www.archivbox.cz, dále ve velkoobchodech
s papírem a v každém větším papírnictví, v Krkonoších zejména:
Papírnictví Dušan Morávek
Jana Harracha 131 * 514 01 Jilemnice * tel.: 481 543 113
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Perličkové vánoční ozdoby,
hobbysety (stavebnice těchto ozdob)
Firma Rautis, a. s. se zabývá ruční výrobou
tradičních vánočních ozdob z dutých skleněných
perliček. Zachováním starých technologických
postupů a forem na foukání perlí se podařilo
navázat na dlouhou tradici výroby v Poniklé
a okolí. Vzhledem ke specifičnosti zacházení
se sklem probíhá většina práce ručně – stejně
jako na počátku století. Foukání perliček je stejně
jako dřív závislé spíše na zručnosti a zkušenostech foukače než na dokonalé technologii.
Rautis, a.s.
Poniklá 151 * 512 42 Poniklá
tel.: 483 300 036 * tel.: 736 109 917 * fax: 483 300 260
info@rautis.cz
www.rautis.cz
Prodejní místa:
E-shop na adrese www.perlickoveozdoby.cz
Informační centra v regionu
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Mléčné výrobky
Rodinná farma Mejsnar v klidném prostředí podkrkonošské vesnice Kunčice nad Labem navázala
na rodinnou tradici v zemědělství a zabývá se
chovem skotu a zpracováním mléka. To se ve
firemní mlékárně mění v pravé selské mléčné
výrobky. Sortiment sestává z pasterovaného
mléka, kefíru, smetany, bílého jogurtu, jogurtu
s příchutí (čokoláda a několik druhů ovocných),
čerstvého smetanového sýra čtyř různých příchutí
a tvarohu. Tekuté mléčné výrobky jsou prodávány
ve vratných skleněných lahvích. Zákazníci si navíc
mohou nechat dovézt výrobky až do domu.
Alois Mejsnar
Kunčice nad Labem 54 * 543 71 Kunčice nad Labem
tel.: 499 431 192 * tel.: 737 551 418 * aloismejsnar@tiscali.cz
www.mlekoazdodomu.cz
Prodejní místa:
Friesovy boudy - horský hotel Strážné
Penzion Andula Strážné
Prostřednictvím rozvozových aut téměř ve všech obcích v Krko
noších, rozvozové trasy najdete na internetových stránkách.
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Roubenka – roubené stavby
Roubená stavení jsou typickým prvkem českého
podhůří a horské oblasti a vypovídají o řemeslné
zručnosti, dokonalém pochopení přírody
a přirozeném vkusu. Společnost KOMPLETNÍ
STAVBY ROUBAL, s. r. o., je předním dodavatelem
klasických dřevostaveb pro oblast Krkonoš, ale své
služby nabízí pro celou ČR. Její hlavní specializací
je realizace staveb – roubenek, poloroubenek,
roubených staveb, roubených domů, dřevostaveb
a hrázděných staveb v klasickém retro stylu.
Samozřejmostí je možnost dodávky stavby na
klíč včetně dobového krkonošského nábytku.
KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL, s. r. o.
Černý Důl 269 * 543 44 Černý Důl
tel.: 732 864 240 * martin.roubal@stavbyroubal.cz
www.roubenkyroubal.cz
Kancelář:
Svatopluka Čecha 168 * 543 01 Vrchlabí
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Podvinky, paličkovaná
a háčkovaná krajka
Krajky představují velmi starou a přitom svou
krásou stále živou techniku. Lenka Máslová
Špetlová paličuje jednak klasické motivy – dečky
a obrázky (například madony, květiny, architekturu, betlémy nebo velikonoční motivy), jednak
moderní krajku jako šperky (náhrdelníky či brože
v kombinaci s drahými kameny), bytové doplňky
(moderní obrazy – i plastické), šály a límce. Návrhy
si autorka kreslí sama a tvoří je také na zakázku.

Lenka Máslová Špetlová
A. Dvořáka 538 * 543 71 Hostinné
tel.: 604 639 743 * l.spetlova@seznam.cz
Prodejní místo:
www.dekorace.imaxi.cz
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Maloúpská vlna A. P.
a výrobky z ovčí vlny
V Pensionu u Wondráčků v malebném prostředí
Malé Úpy se nachází dílna ručního zpracování
ovčí vlny. Kvalitní vlna je ručně spřádána a vznikají
z ní pak výrobky pletené i tkané. Samozřejmostí
jsou doplňky – rukavice a další malí ochránci
před zimou, ale najdete zde i větší kusy oděvu
(svetry) a nově též prošívané přikrývky plněné
ovčí vlnou. Proces výroby si můžete do dílny přijít
přímo prohlédnout nebo i sami vyzkoušet.

Hana Wondráčková
Dolní Malá Úpa 107 * 542 27 Malá Úpa
tel.: 499 891 122 * tel.: 737 934 083 *uwondracku@seznam.cz
www.uwondracku.cz
Prodejní místo:
Ekocentrum DOTEK Horní Maršov
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Drátované objekty
Ladislav Šlechta zhotovuje především trojrozměrné objekty technikou smyček, která funguje
podobně jako šití jehlou a je velice vzácná.
Značku KRKONOŠE originální produkt® nese
asi 250 výrobků Ladislava Šlechty. Jedná se
hlavně o figurální drátované objekty – např.
lidé různých profesí, sportovci, hudební těleso,
betlém, zvířata. Tyto figurky či malá „sousoší“
vynikají velkou živostí a zároveň jsou velmi
decentní. Mezi další výrobky patří různé
šperky a odrátované hrnce, vázy nebo láhve.
Ladislav Šlechta
Nový Svět 94 * 512 46 Harrachov
tel.: 602 438 654 * slechta.dratenik@seznam.cz
www.dratenik.vyrobce.cz
Prodejní místa:
Každoročněí prodej a ukázka řemesla – např.:
** Františkánský klášter Hostinném - Velikonoce a Vánoce
** Prolínání ve Smržovce – květen
** Řemeslné trhy v Turnově – konec května
** Svatoanenská pouť v Jizerce
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Loutky
Loutky jsou marionety vedené shora na drátě
vysoké asi 30 cm. Základ je vyroben z tvrzené
sádry a dotvořen ruční malbou. Dalším
důležitým prvkem jsou šité textilní oděvy,
případně další doplňky. Postavy s tvářemi lidí
i zvířat jako by k nám přišly z říše pohádek
a přinesly si s sebou každá vlastní příběh.
Výrobky se vyznačují pečlivým zpracováním
detailů a poukazují na velkou představivost
autorky. Jistě potěší malé i velké zákazníky,
kteří mají smysl pro hru a tajemství.
Alena Gašparová
Rudník 423 * 543 72 Rudník
tel.: 724 550 890 * gasalena@seznam.cz
marionetky.webnode.cz
Prodejní místa:
Informační centra Jilemnice, Trutnov, Vrchlabí
Ekocentrum DOTEK Horní Maršov
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Pražená káva VOLKAFE
Jednotlivé druhy pražené kávy a směsi z nich
sestavené jsou nabízeny balené do sáčků různých
gramáží, k přímé konzumaci na provozovně
KAFÍRNA nebo s sebou do kelímku. Sáčky
i kelímky jsou ekologické. Zelená káva se
zpracovává přímo na provozovně. Káva se
zde praží a mele, takže je vždy čerstvá. Za svou
více než patnáctiletou historii se KAFÍRNA stala
vyhlášeným podnikem i ve vzdáleném okolí.
Ceny se liší podle gramáže a druhu kávy, např.
cena 100 g mleté arabiky se pohybuje od 80 Kč.
Kafírna Volk
Spojenecká 61 * 541 01 Trutnov
tel.: 499 815 123 * tel.: 776 595 417
info@kafirna-trutnov.cz * kafirnatrutnov@gmail.com
www.kafirna-trutnov.cz
Prodejní místa:
Kafírna Volk Trutnov
E-shop na adrese www.volkafe.cz
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Krkonošský nábytek
Truhlářství Tojiba s.r.o. Lánov se zabývá zakázkovou výrobou nábytku, úpravou interiérů a veškerou
truhlářskou výrobou; specialitou jsou kopie
krkonošského nábytku z 19. století. Každému
zákazníkovi je věnována individuální péče, aby
byly jeho představy splněny co nejdokonaleji
a nejpřesněji. Hotový výrobek je firmou dopraven
na místo a tam zkompletován. Povrchová
úprava a barevný odstín se provádí dle přání
odběratele voskováním nebo ekologickými laky.

TOJIBA, s.r.o.
Prostřední Lánov 335 * 543 41 Lánov
tel.: 499 435 108 * fax: 499 435 108 * tojiba@seznam.cz
www.tojiba.cz
Jednatel: Josef Brádler
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Keramika
Keramika od Michaely Dumkové se vyznačuje
jednotným stylem příjemným na pohled. Výrobky
jsou laděné do zemitých barev a doplněné
roztomilými obrázky. Široká škála užitných
předmětů sahá od talířků a hrnků různých
velikostí přes dózičky, aromalampy, svícny
a slánky až po formy na bábovky a konvičky
na čaj. Tyto praktické tvary jsou propojeny
s figurkami lidskými i zvířecími a vdechnou
Vaší domácnosti útulný ráz. Kromě toho si
můžete vybrat z předmětů čistě dekoračních.

Michaela Dumková
Horní Rokytnice 203 * 512 44 Rokytnice nad Jizerou
tel.: 775 475 785 * m.dumkova@seznam.cz
Prodejní místa:
Michaela Dumková (Penzion Míša) Rokytnice n. J.
Městské Informační centrum Rokytnice nad Jizerou
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Šité dekorace
Jehelníčky, vonné podložky, povlaky na
polštáře, textilní brože, zvířátka, dekorativní
věnce a mnoho dalších výrobků, které zútulní
Váš byt, či jen tak pro potěchu duše vlastní
nebo někoho blízkého. Všechny výrobky jsou
dělané s láskou a každý z nich je originál.
K výrobě jsou používány materiály nové
i recyklované. Zvířátka jsou částečně šita na
stroji, ale převažuje ruční sešívání a zdobení.
Jehelníčky a brože jsou vyrobené celé ručně.

Richard Štefan
Mánesova 1442 * 543 01 Vrchlabí
tel.: 777 415 119 * zannys@seznam.cz
www.panizkopce.cz
panizkopce.blogspot.cz
Prodejní místa:
Ekocentrum DOTEK Horní Maršov
www.fler.cz/pani-z-kopce
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Med
Med je směs cukrů, vitamínů, bílkovin,
dextrinů a jiných ve velmi malých množstvích
zastoupených látek. Největší složkou medu jsou
cukry – hroznový, ovocný a řepný. V průběhu
roku je prodáván med květový, smíšený,
medovicový, případně med pastovaný. Hodí
se jako sladidlo do čaje, na mazání pečiva, jako
ingredience při vaření a pečení nebo jenom
sám o sobě jako zdravá pochoutka z přírody.

Soňa Anna-Marie Fišerová
512 42 Poniklá 111
tel.: 774 585 904 * sofi.anna.marie@seznam.cz
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Kabelky, tašky, vaky
a textilní doplňky
Jana Albrechtová se k šití dostala za socialismu,
kdy bylo těžké sehnat cokoli a téměř nemožné
najít něco podle vlastních představ. Vždycky
se zabývala kreativními činnostmi, po malbě
na hedvábí a sklo se vrátila k textilu a nakonec
zakotvila u šití kabelek, které je pro ni formou
odpočinku. Přitom samotné její výrobky
jsou plné energie. Nepřeberné množství
velikostí, tvarů, materiálů a zvláště originálních
potisků svědčí o velké fantazii autorky.
Jana Albrechtová
512 36 Horní Branná 217
tel.: 736 184 697 * albrechtova.hb@centrum.cz
Prodejní místa:
Ekocentrum DOTEK Horní Maršov
Informační centrum Vrchlabí
www.fler.cz/albrja
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Drátěné - drátované dekorace
Drátované dekorace od Tomáše Herčíka jsou
vyráběny několika různými metodami; liší se
i jejich tvary. Kromě plochých ozdob jde také
o dekorace trojrozměrné. Mezi ty patří jednak
figurky (nejčastěji andělé, kteří budou bdít nad
Vaší dobrou náladou), vyrobené z černého žíhaného drátu volnou technikou a zdobené skleněnými korálky, a dále vánoční ozdoby vyráběné
taktéž z černého žíhaného anebo pocínovaného
drátu oplétáním na formu volnou technikou.

Tomáš Herčík
543 73 Prosečné 72
tel.: 604 581 494 *hercikt@seznam.cz
www.djatenik.wordpress.com
Prodejní místa:
Ekocentrum DOTEK Horní Maršov
LOCAL ARTISTS SE Praha
Dům českých řemesel Český Krumlov
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Ručně ryté sklo
Rodinná firma DaMiRS má na českém trhu více
než třicetiletou tradici. Poctivým řemeslným zpracováním za využití tradičních sklářských technik
a postupů vytváří výrobky typické pro lokalitu
Podkrkonoší a Krkonoš, které si získaly uznání
celé řady spokojených zákazníků. V dílně firmy se
vyrábějí vázy a sklenice s vyrytým věnováním či
květinovým motivem, svatební dary, maturitní
sklenice, sportovní poháry, lovecké trofeje,
originální půllitry a mnoho jiného dle přání.
Miloš Plecháč - DaMiRS
512 35 Čistá u Horek 216
tel.: 481 596 373 * tel.: 604 870 887 * info@damirs.cz
www.damirs.cz
Prodejní místa:
Rytí skla - Miloš Plecháč Čistá u Horek
Prodejna skla Bohemian Harrachov
Informační centra Rokytnice n. J., Trutnov, Vrchlabí
Ekocentrum DOTEK Horní Maršov
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Originální šitý a malovaný textil

V dílně HAMA vznikají originální textilní
výrobky pro domácnost, bytový textil, tašky,
zástěry a dekorace. Vše je zaručeně vlastní
ruční výroba. K výrobě jsou používány převážně
přírodní materiály – bavlna, len, provázky,
bavlněná krajka apod. Švy jsou pečlivě začištěné
na overlocku nebo entlem. Některé výrobky
jsou navíc doplněny tiskem či ruční malbou
kvalitními barvami. Tašky a kabelky jsou většinou
vyráběny po jednom kuse, každá je originál.
Lucie Plecháčová - Dílna HAMA
Prostřední Lánov 14 * 543 41 Lánov
tel.: 605 376 011 * hamapl@seznam.cz
www.dilnahama.cz * www.fler.cz/hama
www.dilnahama.imaxi.cz
Prodejní místa:
Ekocentrum DOTEK Horní Maršov
Informační centrum Vrchlabí
Krkonošské muzeum Vrchlabí * Rozmarýna Vrchlabí
www.fler.cz/hama * www.dilnahama.imaxi.cz
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Pivo Fries
V pivovaru Fries vaří pivo z českého sladu
a chmele a zakládají si na pramenité vodě ze
zdroje vyvěrajícího na Friesových boudách.
Můžete ochutnat tyto druhy: 12° Světlé - tradiční
český ležák zlatavé barvy připravovaný ze tří
druhů sladů a žateckého chmelu. 13° Polotmavé
z pěti druhů sladů, charakteristické bohatým
aromatem s příchutí praženého sladu a jemnou
hořkostí. 14° Polotmavé typu Ale - aromatické pivo
amerického typu s karamelovou chutí a vůní.

Ing. Karel Polívka
543 52 Strážné 95
tel.: 724 230 884 * tel.: 724 279 200 * info@friesovyboudy.cz
www.friesovyboudy.cz
Prodejní místa:
Friesovy boudy - horský hotel Strážné
Penzion Andula Strážné
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Tepelně opracované výrobky
Všechny výrobky řeznictví a uzenářství Nosek jsou
vyrobeny pouze z masa a koření, bez přídavku
mouky a separátů a vyhovují tak milovníkům kvalitních potravin i těm, kdo dodržují bezlepkovou
dietu. Řeznictví nakupuje jateční zvířata výhradně
od českých chovatelů a poráží je na vlastních nově
zřízených jatkách. Výroba se řídí vlastní recepturou schválenou HACCP. Mezi certifikované produkty patří špekáček vázaný, papriková klobása,
cigáro, tlačenka libová a libový párek se sýrem.

Miroslav Nosek - řeznictví a uzenářství
512 33 Studenec 306
tel.: 603 263 211 * reznictvi.nosek@tiscali.cz
www.reznictvistudenec.cz
Prodejní místo:
Řeznictví a uzenářství Nosek Studenec
otevřeno po-pá 8-17 h, so 7-11.30 h
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Kreativní sady ŠIKULKA
Tyto kompletní sady pro výrobu obsahují dřevěný
základ opatřený na zadní straně magnety,
potištěný filc, korálky a další komponenty
potřebné pro výrobu v závislosti na motivu.
Součástí balíčku je i fotografie hotového
výrobku a popis výrobního postupu.
Kreativní sady rozvíjejí dětskou představivost
i zručnost. Zábavnou formou zaměstnají vaše
děti a přinesou jim přirozenou radost z tvoření.
Hotový výrobek lze buď zavěsit (do okna, na
stěnu atp.), nebo použít jako magnetku.
ROS ZEFYRA s.r.o.
Vančurova 414 * 543 01 Vrchlabí
tel.: 739 356 403 * tel.: 604 639 743 * info@roszefyra.cz
www.roszefyra.cz
Prodejní místa:
Baby Shop u Zefýrka * Krkonošská 825 * 543 01 Vrchlabí
Informační centra Správy KRNAP
www.dekorace.imaxi.cz
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Ručně tkané výrobky
a výrobky z ovčí vlny
Vlna z ovcí od chovatelů z okolí je ručně spřádána
na kolovratech. Barvená nebo přírodní se potom
používá na tkaní a plstění nebo háčkování
a pletení. Tkané výrobky jsou zhotovovány
na historických i nových ručních tkalcovských
stavech. Podle historických vazebních tabulek
vznikají např. koberce, polštáře, podsedáky, tašky
nebo závěsy. Výsledkem plstění jsou výrobky
jako taštičky, hračky, šperky a dekorace.

Dům pod jasanem - Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna
Voletiny 22 * 541 03 Trutnov
tel.: 736 275 025 * dumpodjasanem@seznam.cz
www.dumpodjasanem.cz
Prodejní místa:
Dům pod jasanem - Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna Voletiny
Informační centra Trutnov, Veselý výlet
Ekocentrum DOTEK Horní Maršov
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Krkonošské sirupy
Šípek, rakytník, meduňka, jitrocel, heřmánek
a mnoho dalších – to jsou příchutě krkonošských
sirupů. Rodinné recepty z let 1920–1925, kdy
bylo bylinkářství na úrovni lékařství, se od těch
moderních zásadně liší. Díky náročnému procesu
ruční výroby je zachován maximální podíl vitamínů, vlákniny, živin a stopových prvků; naopak
v sirupech nenajdete žádné přidané stabilizátory
ani konzervanty. V nabídce jsou také sezónní
sirupy, např. kopřiva, lípa s medem a bezinka.

Petr Konopek
Školní 1397 * 541 01 Vrchlabí
tel.: 603 397 859 * k-trhy@seznam.cz
www.krkonosskesirupy.cz
Prodejní místo:
Farmářský trh Vrchlabí a další města,
informace o jejich konání na www.k-trhy.cz
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Vinuté skleněné perle
Autorka perlí Hana Šebková odebírá české sklo
z Desné. Vybírá si ze široké nabídky transparentních i pastelových odstínů. Na kahanu zahřeje
surové sklo a opatrně ho navíjí na žáruvzdorné
ocelové tyčky potažené kaolínem. Výsledný
vzor vzniká zdobením dalšími dávkami jiného
roztaveného skla. Takto vytvořený korálek
se nazývá vinutá perle. Má svou jedinečnou
podobu a energii, která souvisí s okamžitou
náladou, fantazií a inspirací autorky.

Hana Šebková
Bedřichov 127 * 543 51 Špindlerův Mlýn
tel.: 602 861 280 * hana.sebkova@hotmail.com
www.pribehperel.cz
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Český česnek z Podkrkonoší
Již dvě desetiletí usilují Jan Hradecký
a Alena Mihulková ze sdružení fyzických
osob v Podkrkonoší o udržení pěstování
českého česneku. Jelikož nechtěli nechat
pozemky po předcích ladem, rozhodli se
rozšiřovat postupně pěstební plochy až na
2 hektary. V nabídce mají kvalitní a cenově
dostupný konzumní česnek registrovaných
českých odrůd. Počítají se stálým rozšiřováním
druhové skladby česneku. Na internetových
stránkách se můžete dočíst více o chuti
a skladovatelnosti jednotlivých odrůd.

Jan Hradecký - Alena Mihulková, sdružení FO
512 03 Libštát 19
tel.: 774 879 774 * tel.: 775 203 677
mihulkova.hradecky@seznam.cz
www.ceskydomacicesnek.cz
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Nejdůležitější prodejní místa
Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE Vrchlabí
www.krkonose.eu
Informační centrum Veselý výlet Temný Důl
www.veselyvylet.cz
Městské informační centrum Veselý výlet Pec pod Sněžkou
www.veselyvylet.cz
Dům pod jasanem - Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna
Trutnov-Voletiny
www.dumpodjasanem.cz
Městské informační centrum Rokytnice nad Jizerou
www.mesto-rokytnice.cz/infocentrum
Infocentrum Flora Benecko
www.benecko.com
Informační centrum Jilemnice
ic.mestojilemnice.cz
Informační centrum s galerií Malá Úpa
www.malaupa.cz
Informační centrum Černý Důl
www.cernydul.cz
Friesovy boudy - horský hotel Strážné
www.friesovyboudy.cz
Turistické informační centrum Trutnov
www.ictrutnov.cz
Dům obnovy tradic, ekologie a kultury - DOTEK Horní Maršov
www.sever.ekologickavychova.cz
Infocentrum Lánov
www.lanov.cz
Farmářský trh Vrchlabí
www.k-trhy.cz
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Krkonoše
originální produkt

Značka KRKONOŠE originální produkt® je udělována
kvalitním výrobkům a zemědělským a přírodním
produktům s garancí původu v Krkonoších.
Nákupem produktu přispějete
k udržitelnému rozvoji regionu.

Regionální koordinátor:

Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
Prostřední Lánov 39
543 41 Lánov
tel.: 608 050 063, e-mail: info@mas-krkonose.cz
www.mas-krkonose.cz

Národní koordinátor:

Asociace regionálních značek
tel.: 724 863 604, e-mail: info@arz.cz
www.arz.cz

www.regionalni-znacky.cz
KRKONOŠE originální produkt ® – katalog certifikovaných výrobků.
Vydává MAS Krkonoše, z. s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. v roce 2015,
vytištěno na recyklovaném papíře.

