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Jak se daří značkám v jiných regionech se dozvíte v rubrice „Střípky odjinud“ na straně 1 a 4.

ZDARMA

Výrobky a produkty z Polabí

Na straně 2–3 představujeme certifikované výrobky a produkty, které obdržely značku POLABÍ regionální produkt®.

Novinky z Podlipanska

Na straně 2 se představují nové
projekty v regionu určené místním
i turistům.

www.regionalni-znacky.cz

Co je to MAS
Podlipansko?

Střípky odjinud

Regionální značku
má více než
400 produktů

MAS – místní akční skupina je doslovný překlad z anglického originálu
Local Action Group (LAG). Vhodnějším názvem by byl spíše skupina
pro místní akce.

MAS Podlipansko je nezisková
organizace (obecně prospěšná společnost – o.p.s.), která byla založena
v roce 2006. Představuje skupinu
lidí, kteří chtějí pomalu, ale jistě,
po jednotlivých krocích, projektech,
akcích zlepšovat život v celém regionu. Hlavním důvodem vzniku bylo
hledání společných řešení problémů
v regionu a zlepšování prostředí pro
život v místě, kde se cítíme doma.
Tato činnost je financována z dotačních prostředků evropských i národních, ale i z vlastní doplňkové činnosti MAS.
K 30. 6. 2011 má MAS Podlipansko
47 členů (obce, neziskové organizace,
podnikatelé, občané).
Území Podlipanska čítá 54 obcí
s 42 tisíci oby vateli. Rozkládá se
ve v ýchodní části Středočeského
kraje v okresech Kolín, Nymburk
a Praha-východ. Jde o typickou venkovskou oblast, odedávna bohatě zemědělsky využívanou, která je „mostem“ mezi Polabím a Posázavím.
Od roku 2009 realizuje MAS Podlipansko mimo jiné Strategický plán
Leader s názvem „Cesty k lidem“
financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, v rámci nějž funguje jako
malá grantová agentura. MAS již přijala 98 projektových žádostí a k realizaci v regionu doporučila 66 žádostí
téměř za 30 mil. Kč. Průměrná dotace
je 400 tis. Kč na jeden projekt.
MAS Podlipansko se věnuje i propagaci regionu a cestovnímu ruchu,
například právě realizovaným projektem „Podlipansko všemi smysly –
turisté vítáni“, který byl financován
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Dalším realizovaným projektem, který má podpořit
místní podnikatele, je „Venkovská
tržnice“. Jde o projekt, který vytvořil elektronickou volně přístupnou
databázi místních řemeslníků. Vytištěný katalog místních podnikatelů
dostala k dispozici každá domácnost
v regionu.
(pokračování na straně 4)

Regionální značky – díky iniciativě
místních lidí a za pomoci systému jednoduše hodnotitelných kritérií – upozorňují na kvalitní řemeslné výrobky,
potraviny, zemědělské a přírodní produkty, které vznikly na území určitého
regionu a jsou pro něj nějakým způsobem charakteristické, nebo je jiný důvod, proč se jimi pochlubit. Asociace
regionálních značek (ARZ) sdružuje
v současné době už 15 takových značek a vznik dalších je doslova za dveřmi. Plynule roste i počet oceněných
řemeslných produktů, na jaře roku
2011 jich bylo více než 400 a další zájemci se plynule hlásí. Na Šumavě se
značka zabydlela i v útulných penzionech a stylových hotelích, Jeseníky se
chystají v rámci certifikace služeb
v cestovním ruchu hodnotit i zážitky

Značka, která Vám přináší kvalitu z Polabí
Každý region má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi. Také výrobky a produkty z Polabí nesou část jeho charakteru – duši řemeslníků, kteří je
vytvořili, nebo štědrost přírody, ze které pocházejí. Značení výrobků,
které garantuje jejich původ v určitém regionu, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho obyvatelům. V dnešní době globalizace
a anonymní masové produkce je zákazníky stále více ceněna jedinečnost
výrobků spojená s původem v konkrétním regionu a s osobním přístupem řemeslníků nebo zemědělců ke každému jednotlivému produktu.
Značku POLABÍ regionální produkt® uděluje Místní akční skupina
(MAS) Podlipansko, o.p.s., která je současně koordinátorem značení na území Polabí. Značka vznikla na podporu
místních výrobců. Zaručuje místní
původ výrobku s použitím místních
surovin a zpracovaním v Polabském
regionu, tradičním, převážně ručním
způsobem výroby. To vše hodnotí
a kontroluje certifikační komise, složená ze zástupců místních akčních skupin, neziskových organizací a samotných výrobců v Polabí.

Značka POLABÍ regionální
produkt® přináší:
• Kvalitu
• Šetrné zpracování a výrobu s ohledem na životní prostředí
• Zachování ojedinělosti produktů,
založené na tradičním způsobu výroby
• Jedinečnost a originalitu produktu
podílem ruční a duševní práce na konečném výsledku.
Logo symbolizuje úrodnou nížinnou oblast Polabí, lemující střední část

toku řeky Labe, která umožňuje ekonomický rozvoj oblasti. Lipový lístek také odráží symbol MAS
Podlipansko.

Jakým výrobkům
a produktům je
značka určena?
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.

Co musí značené výrobky
splňovat?
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.

Jak funguje systém
značení?
Výrobce, který má zájem o udělení
značky, kontaktuje regionálního koordinátora značky, od něj získá veškeré
informace a podklady pro podání žádosti (formulář žádosti). Vyplněnou
žádost odevzdává tamtéž. Koordiná(pokračování na straně 4)

originálně propagující region. Prezentaci všech regionů a katalogové zobrazení všech oceněných produktů najdete na www.regionalni-znacky.cz, kde si
nově můžete objednat i zasílání elektronického newsletteru.

To pravé z našich
regionů na
Zemi živitelce
a Kampském krajáči
Regionální značky se budou letos poprvé uceleně prezentovat na dvou akcích – na výstavě Země živitelka
ve dnech 25. – 30. 8. v Českých Budě-

jovicích a na jarmarku speciálně určeném pro prezentaci oceněných produktů na pražské Kampě. Na Zemi
živitelce bude v pavilonu R3 zasvěceném „venkovské tržnici“ 10 stánků
s výrobky z různých regionů sdružených v Asociaci regionálních značek.
Návštěvníci tak budou moci porovnat
krajové speciality z různých koutů republiky a navíc se i seznámit s jejich
výrobci, kteří budou většinou sami
(pokračování rubriky na straně 4)
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Podlipansko všemi smysly – turisté vítáni
MAS Pod lipansko rea lizova la
dvouletý projekt na podporu cestovního ruchu v regionu. Projekt
s názvem Podlipansko všemi smysly
– turisté vítáni, ukončený v polovině
června 2011, byl finančně podpořen
Regionálním operačním programem
(ROP) Střední Čechy.
V rámci projektu uspořádala MAS
Podlipansko několik seminářů pro poskytovatele služeb. Pro zástupce cestovních kanceláří, agentur a novináře
zorganizovala dvě prezentační cesty
po místních zajímavostech. V rámci
projektu proběhla i tři koncertní vystoupení. V pražském metru MAS inzerovala akce pořádané v tomto kraji.
Díky projektu potkáte v jednotlivých
obcích tabule, které Vás přivítají v regionu Podlipansko a nasměrují na zajímavá místa, jež stojí za návštěvu.

V rámci projektu vznikly i různé
propagační materiály, v nichž si každý najde něco zajímavého. Za všechny lze jmenovat Podlipanskou ku-

chařku s místními recepty, stolní hru
Putování Podlipanskem, CD s poutavými pověstmi, DVD s pozvánkou
k návštěvě regionu, puzzle pohlednice s ilustracemi Jiřího Filípka a v neposlední řadě publikaci Turistický
průvodce, která Vás provede prakticky celým Podlipanskem.
Ještě předtím, než se vypravíte poznávat Podlipansko vlastními smysly,
můžete si výlet dopodrobna naplánovat na webových stránkách http://vylet.podlipansko.cz/. Vedle podrobného
popisu všech zajímavých míst zde najdete i nabídku ubytování a stravování a aktuální kalendář akcí v regionu.
Pak už je jen na Vás, kdy a kam se přijedete přesvědčit, že Podlipansko je
region, který nabízí pro každého něco
a hlavně, že turisté jsou tu vítáni!
Iveta Minaříková, realizační manažerka

.			

cemi o tematické stezce a mapou celé
trasy. Na cyklostezce dlouhé 72 km
bude umístěno 10 zastřešených odpočívadel s lavičkami, stolkem a stojany
na kolo a infotabulemi, které Vás provedou historii i současnosti ovocnářství v této části Středočeského kraje.
Dále na trase potkáte 18 taggů (kódů)
s možností stažení informací o stezce
a zajímavostech regionu do mobilního
telefonu. V rámci projektu bude vytištěn „Průvodce po Středočeské ovocné
stezce“, který bude shrnovat informace o celé trase a zajímavosti z historie
ovocnářství v těchto oblastech.

Největším lákadlem nejen pro rodiny s dětmi budou dvě trasy s interaktivními tabulemi. Hrací prvky
vyrobené z kvalitních a zdravotně
nezávadných materiálů přinesou potěšení malým i velkým, kteří jsou zvídaví a rádi si hrají. Interaktivní prvky
poučí návštěvníky o přírodě, ovoci,
které se v této oblasti pěstuje, a současně ověří jejich znalosti, získané
při projetí ovocné stezky. Při návštěvě
ovocných sadů mohou výletníci navíc
ochutnat místní produkty a získat originální razítko s logem stezky.
Iveta Minaříková, realizační manažerka

Venkovská
tržnice

nicko, MAS LAG Strakonicko, MAS
Lípa pro venkov) projekt spolupráce
v rámci opatření IV.2.1. Programu
rozvoje venkova. Tak vzniklo v každé
partnerské MAS informační centrum
pro podnikatele a neziskové organizace, které využívá informační systém,
jehož základem je pro tento účel vytvořená databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů. Tato

databáze vznikla konkrétním šetřením podnikatelských subjektů v terénu, které po zaškolení provedli místa
znalí sběrači. Výstupy z internetové
aplikace jsou v terénu zajištěny také
v tištěné podobě na informačních
tabulích, jejichž prostřednictvím je
zajištěno informování i těch obyvatel, kteří neumí nebo nemají možnost
užívat internet. Kompletní informační systém je doplněn o tištěné katalogy, které byly zdarma distribuovány
do většiny domácností.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu
života obyvatel zapojených regionů
a napomáhat jejich nezávislosti na
vnějších zdrojích. Projekt podporuje vzdělávání, rozvoj služeb, podnikání, vzájemnou spolupráci, ale také komunikaci lidí, kteří žijí v dané oblasti. Rádi bychom, aby se virtuální Venkovská tržnice stala prostorem, kde
se budou lidé spolu potkávat, získávat informace o tom, kde se co nového
děje a chystá. Tak vždy venkovský trh
fungoval – ke směně zboží, výměně
informací a k vzájemnému potkávání.

V letech 2009 až 2011 zrealizovala
MAS Podlipansko ve spolupráci s dalšími pěti MASkami z různých částí
České republiky (MAS Krajina Srdce, MAS Sdružení Růže, MAS Jem-

(pokračování na straně 4)
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Alois Točík, Dřevěné
intarzované výrobky
Intarzie je dávný výtvarný obor pohybující se na hranici mezi řemeslem
a uměním, obor, který vyžaduje hlavně
trpělivost, přesnost a pečlivost. Pracuje
se s dýhami nejrůznějších dřevin, podle
šablony se ostrými nožíky vyřezávají
přesné obrysy jednotlivých dílkům, které
je nutné sesadit do tzv. matrice a pod tlakem přilepit a nalisovat na podložku.
„Na intarzii je nejkrásnější dřevo, například jeho barva je různá nejen podle
druhu stromu, mění se i se sílou kmene
nebo místem, kde strom rostl“ říká Alois
Točík, který se intarziemi zabývá již
mnoho let a touto technikou vytváří
hráčské šachové stolky, květinové stolky,
servírovací jídelní podnosy, obrazy zátiší
a krajiny, konferenční stolky, pojízdné likérky, a také mašlovačky, nebo naopak
dveřní výplně nebo stropní podhledy.
281 26 Loukonosy 47
Tel.: +420 736 637 018, +420 321 789 526

Středočeská
ovocná
stezka
Místní akční skupina (MAS) Podlipansko a Region Pošembeří společně realizují tzv. projekt spolupráce,
podpořený z Programu rozvoje venkova. Cílem projektu je vybudovat
tematicky zaměřenou cyklistickou
stezku, propojit ovocnáře hospodařící
na tomto území a rozšířit jejich aktivity směrem k venkovské turistice.
Středočeská ovocná stezka vede
regiony Podlipansko a Pošembeří
a po celé trase bude značena cyklistickými informačními směrovkami s logem projektu. Na obou koncích cesty
vás přivítá vstupní tabule s informa-

..........

Lada Borecká, Drátenické
výrobky
Lada Borecká se začala věnovat drátenickému řemeslu díky návštěvám historických expozic, kde ji zaujaly ukázky
práce starých dráteníků. Po absolvování
drátenické školy v Zadní Třebáni pronikla do všech tajů drátenického řemesla a vytváří nejen klasické drátované
hrnce, talíře a mísy, ale tvoří i stále nápaditější šperky, květiny a vánoční a velikonoční ozdoby z měděných, včelařských a mosazných drátků.
Krchleby 231, 288 02 Nymburk
Tel.: +420 732 85 19 81
E-mail: lada.borecka@seznam.cz

Stanislav Kouba, Kovářské
výrobky
Práci uměleckého kováře se pan Kouba věnuje šestým rokem. Stále rozšiřuje
řady svých produktů ve snaze vyhovět
přáním a představám svých zákazníků.
Na zakázku vyrábí užitkové a dekorativní
předměty pro domácnost, jako např.
svícny, kované růže, meče, nářadí
ke krbu, stojany na víno, do exteriéru pak
mříže, ploty, brány a zábradlí.
Nám. Bedřicha Hrozného 7/18
289 11 Lysá nad Labem
Tel.: +420 777 164 037
E-mail: sta.ko@seznam.cz
www.stako.org

Jana Provazníková,
Včelařská farma Veletov,
Včelí produkty
Farma se specializuje na produkci jednodruhových medů (akát, ovocné stromy,
malina, luční, vojtěška, slunečnice, lesní
medy a další) až k finalizaci – plnění medů
do různých obalů. Vedle medu chová
vlastní matky, prodává oddělky začínajícím včelařům, dodává pro farmaceutické
účely vosk a propolis. Dále vyrábí technologií zděděnou po předcích zhruba 140
druhů svíček z včelího vosku. V nabídce
farmy najdete také léčebnou kosmetiku ze
včelích produktů a několik druhů medoviny. Farma Veletov organizuje propagační akce ve školách i odborné přednášky
včelařům a podílí se na organizaci dalších
akcí. Spolupracuje s Pražskou botanickou
zahradou v Tróji, zámkem Kačina a dalšími subjekty. Kvalita medu je garantována
certifikáty kvality a byla opakovaně oceněna v celostátní soutěži „Český med“.
Veletov 20, 280 02 Kolín II
Tel.: +420 602687065, +420 606616331
Fax: +420 321 76 66 09
E-mail: info@vcelaveletov.cz
www.vcelaveletov.cz

Zahradnictví Jandl, Hrnkové
květiny
Zahradnictví Jandl je česká zahradnická
firma, která se věnuje pěstování hrnkových
květin. (Široký sortiment balkónových
a záhonových okrasných květin: macešky,
muškáty, primule, trvalky, chryzantémy,
okrasné dřeviny, aj., dále koření a aromatické bylinky, sadba plodové, košťálové
i listové zeleniny.) Všechny rostliny jsou
vypěstované ve skleníkovém areálu v Dobrém Poli u Kouřimi. Výchozím pěstebním
materiálem jsou semena, cibulky a květinová sadba pocházející od předních tuzemských šlechtitelů a pěstitelů a rovněž
z Holandska a Německa. Při pěstování je
věnována maximální pozornost zajištění
podmínek zdravého růstu. Od roku 2010
rozšířilo zahradnictví svou působnost
i na realizace a údržby zahrad a veřejné zeleně, kde nabízí kompletní služby od návrhu k realizaci zahrad a údržby jak v soukromém tak i veřejném sektoru. Při
návštěvě skleníkového areálu je možné si
prohlédnout i stále se rozšiřující zoo-koutek s chovem domácích i exotických zvířat
(ovce, kozy, pštrosy, pávi, želvy, medvídek
mýval, vietnamská prasátka…)
Skleníkový areal Dobré Pole u Kouřimi
Tel.: +420 321 623 729, +420 736 630 120
E-mail: zahradnictvi.jandl@seznam.cz
www. zahradnictvi-jandl.cz

Bronislav Kuba, Keramické
kočky z Kerska
Spisovatel Bohumil Hrabal, který v Kersku žil a psal své knihy, miloval kočky. Měl
jich kolem sebe vždy plno. Když vystupoval
na autobusové zastávce v Kersku, v těsné
blízkosti své chaty, cestou k domovu jej
kočky doprovázely. Věděly totiž, že pán přivezl v batohu něco dobrého. Spojení tohoto
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místa s kočkami se stalo legendárním. Keramické kočky z Lesního ateliéru Kuba
v Kersku jsou vyrobeny z různobarevných
šamotových hlín. Jednotlivé komponenty
jsou vytočeny na hrnčířském kruhu, následuje lepení a modelování. Po dokonalém
vysušení projde výrobek přežahem, poté je
namočen do oxidu železa a barevně doglazován. Druhý, ostrý výpal dodá keramice
konečný vzhled. Keramický ateliér nabízí
i další výrobky vytvořené různou technikou – od jarních tulipánů, zajíců, oveček,
přes letní modely klaunů a různých lesních
skřítků, dále pak podzimní jablka, hrušky
a sovy, až po zimní čerty, anděly, betlémy
a jinou vánoční keramiku.
Kersko 660, 289 12 Hradištko – Kersko
Tel.: +420 325 598 122
E-mail: info@lesniatelierkuba.cz
www.lesniatelierkuba.cz

Matěj Hnátek, Drobná
dekorativní keramika
V malé domácí dílně vyráběné vykrajované zvířecí a rostlinné motivy, které lze
kompletovat do závěsů, dále keramické
hračky, svícny, betlémy a další výrobky
jsou ručně vyráběny většinou z plátů, ze
kterých jsou vykrajovány různé tvary, následně zdobeny, případně glazovány a vypalovány. Většina dekoračních předmětů
vychází z přírodních motivů – slunce, rostliny, zvířata, případně lidových tradic
a zvyklostí. Výraznou částí sortimentu
jsou drobné závěsné ozdoby vhodné k vánoční, velikonoční i trvalé dekoraci, tedy
asi 200 typů v různých provedeních (různé
druhy a barvy hlíny, zdobení, typy a barvy
glazování). Z jednotlivých komponent se
sestavují závěsné zvonkohry, které lze sestavit i na přání zákazníka. Další významnou skupinu tvoří drobné funkční hračky
– houpací koně, jezdící zvířátka a vláčky.
Rostlinné motivy jsou věrně využívány
i při výrobě obrázků – dekoračních kachlů.
K vánočním dekoracím patří především
adventní svícny, betlémy, zvonky, zvonkohry s vánočními motivy atd. Část keramiky je doplněná drátováním.
Klášterní Skalice 39
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Tel.: +420 723 399 611
E-mail: matej.hnatek@seznam.cz

PET s.r.o., Ovčí sýry
Biofarma Košík, ostrůvek Slovenska
ve Středních Čechách, je vhodným cílem
pro rodiny s malými dětmi pro tzv. agroturistiku. K vidění jsou téměř všechna domácí zvířata (ovečky, kozy, psi a kočky,
slepičky, perličky a králíci) a dále i oslík
David, divočák Chrochtík, götingenské
prasátko Selinka a nejnovějším přírůst-

kem je lišák Liši. Stále vyhledávanějším
produktem farmy jsou výrobky z ovčího
mléka. Jedná se sýry vyráběné tradiční
technologií – bílý sýr hrudka, tvrdý sýr
ementálského typu, uzený oštěpek
a brynza, žinčica, parenica a oštěpok. Farma dále nabízí i vlněné polštáře a deky
vhodné i pro alergiky, sezonní ovoce a zeleninu, chutné domácí marmelády nebo
nakládanou zeleninu.
Biofarma Košík
Malý Košík, 289 35 okres Nymburk
Telefon: +420 325 514 850,
+420 605 265 277
E-mail: info@farmakosik.cz,
rezervace@farmakosik.cz

Michal Kalfus, Keramické
formy na pečení
Ručně vyráběné keramické formy, pekáče, bábovky, zapékací misky, mísy
na pečení koláčů, těstovin, masa, zeleniny
a sladkostí vycházejí z rodinné hrnčířské
dílny, která navazuje na tradici českého
hrnčířství v 19. a první polovině 20. století. Zejména se zaměřuje na užitkovou výrobu pro kuchyni, výrobou různých druhu a velikostí pekáčů, zapékacích mís,
bábovek, beránků a dalších tradičních forem. Keramické produkty jsou určeny
na pečení ve všech troubách, nepohlcují
pachy, a tak umožňují střídat pečení různých typů jídel.
Thomayerova 1795, 251 01 Říčany
Tel.: +420 323 63 22 18, +420 606 16 44 54
E-mail: MichalKalfus@seznam.cz
www.hrncirstvi.cz

konkrétním zákazníkům, vyznačuje
se nezaměnitelnou
chutí a je produkováno postupy, které obvykle ve velkovýrobně nelze
aplikovat. V pivovaru Svatý Ján se
nejčastěji vaří světlý nefiltrovaný ležák Povstalec 12 %.
Pivovar Svatý Ján
Polepy 232, 280 02 Kolín
Tel.: +420 602 492 324
E-mail: info@pivovarek.cz
www.pivovarek.cz

Marcela Ptáčková, Ručně
malované textilní originály
Ručně malované a batikované textílie
s originálními a nápaditými vzory. Své výrobky prodává paní Ptáčková na řemeslných jarmarcích, výstavách, v internetovém ob cho dě f ler.cz a v několika
kamenných obchodech. Pro děti jsou
v nabídce trička, mikiny, dětské šatičky
a noční košilky, pro dospělé trička, mikiny, šaty, tuniky, peleríny a haleny. Pro
všechny dekorativní polštářky a oděvní
doplňky – šály, taštičky, obaly na mobil,
sáčky na bylinky.
Shalom – ateliér textilní tvorby
Bezejmenná 28
Císařská Kuchyně
250 88 Čelákovice
Tel.: +420 774 717 883
E-mail: shalom.att@seznam.cz
www.shalom-att.ic.cz
www.fler.cz/shalom-att

Helena Karaivanova, Obrazy
Leo Pivoňka, Kovářské
výrobky
Kovářskému řemeslu se pan Pivoňka
věnuje v rodinné kovárně ve Kšelech. Nabízí širokou řadu kovářských produktů,
od běžného zemědělského či umělecké
kovářství, restaurátorských prací železných i litinových prvků, po zámečnictví
běžně užívané i umělecké, včetně výroby
a montáže na klíč, např. užitkové a dekorativní předměty do interiéru i exteriéru,
nářadí ke krbu, madla ke schodům, stojany na vína, svícny, svítidla, bytové doplňky, zbraně, šperky, vrata, mříže, ploty
a zábradlí na schodiště.
Kšely 4, 282 01 Český Brod
Tel.: +420 777 104 295
E-mail: kovarna@kovarstvipivonka.cz
www.kovarstvipivonka.cz

Ing. Martin Karaivanov –
Pivovar Svatý Ján, Pivo
Pivovar Svatý Ján je „malý“ rodinný pivovar, který vede sládek Martin a sládková
Ilona. Do provozu byl uveden v roce 1996.
Nabízí zakázkovou výrobu nefiltrovaných
piv s použitím tradiční technologie a surovin. Pivo z minipivovaru je určeno obvykle

Paní Karaivanova se zabývá malbou obrazů na plátna, sololitové desky a okrajově
také perokresbami. K práci používá akrylové barvy. Při tvorbě se nechává inspirovat přírodou, osobními prožitky a pocity.
Nabízí také malbu obrazů „na přání“.
Čsl. armády 972, Poděbrady 290 01
Tel.: + 420 723 537 502
E-mail: abstrakt@seznam.cz
www.atelier-helena.wz.cz

Maso Třebovle, s.r.o., Uzená
masa
Firma Maso – Třebovle s.r.o. je tradiční rodinná česká firma, která zaujímá významné místo v oblasti trhu
s vepřovým, hovězím a drůbežím masem. Firma je také charakteristická
vlastní výrobou uzenin, která směřuje
především ke kvalitním původním recepturám. Polabský certifikát získala
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uzená masa, konkrétně uzená krkovice
bez kosti, uzená krkovice s kostí, uzený
bok bez kosti, uzený bok s kostí, staročeský špek, uzená slanina, uzený oříšek,
uzené koleno s kostí, uzené koleno bez
kosti, uzená rolovaná plec, moravské
uzené, uzená kýta – šunka, uzená lahůdka.
Třebovle 15
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Tel.: +420 321 783 012
E-mail: info@maso-trebovle.cz
www.maso-trebovle.cz

Bettina
Lobkowicz,
Víno
Vinařství Bettina Lobkowicz je
v ýrob cem vína
pouze z vlastních
hroznů. Vinařství
navazuje na staletou tradici na Mělníku a je s 45 ha
vinic největším
producentem
ve městě. Polabí patří k nejsevernějším vinařským regionům Evropy. Typické jsou
menší vinice situované na jižních a západních svazích řeky Labe s teplým mikroklimatem a nadmořskou výškou do 200 m.
Vinařství nabízí vína v několika edicích
(ČESKÁ EDICE, LOBKOWICZKÁ EDICE, TOP EDICE, EDICE SPECIÁL BETTINA L).
Vinařství Lobkowicz Mělník
Plavební 754, 276 01 Mělník – Rybáře
Tel.: +420 315 622 108
E-mail: turkovicova@lobkowicz-vinarstvi.cz
www.lobkowicz-vinarstvi.cz

Ivana Vondráčková, Svíčky
Výroba svíček z ekologického a nealergenního 100% přírodního materiálu.
Speciální technologie používaná při ruční výrobě umožňuje dosáhnout u svíček
vysokého lesku. Každý kus je originál,
v bohaté tvarové škále a různém barevném provedení. Studio dále nabízí také
svícny, dekorace, adventní věnce a olejomalby.
Přemyslova 408, 289 11 Pečky
Tel.: +420 724 531 950
E-mail: i.vondrackova@volny.cz
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David Frydrych, Pšeničné
pečivo
Rodinná firma má mnohaletou tradici.
První pekárnu otevřel ve 30. letech minulého století děda současného majitele,
Antonín Frydrych (1907–1981), úspěšně
ji provozoval až do znárodnění v roce
1953. Otec majitele Antonín Frydrych
(1944–2002) získal pekárnu zpět v restituci v roce 1991 a od této doby se pekařskému řemeslu věnuje i současný majitel
David Frydrych.
Černokostelecká 619
251 01 Říčany
Tel.: +420 323 631 700
E-mail: info@pekarstvi.com
www.pekarstvi.com

Pivovar Nymburk,
spol. s r.o.,
Postřižinské pivo,
ostatní piva
Pivovar Nymburk byl založen v roce 1895, původní
objem v ýroby byl 10–
35.000 hl, v dnešní době vyrábí přibližně 150.000 hl
ročně, tedy asi 5ti násobek
původního objemu. Při výrobě piva používá tradiční
technologii, vaření na
2 rmuty z kvalitní pramenité vody, sladovnického ječmene a žateckého chmele. Vaří
7 druhů světlých piv, 1 pivo tmavé, 1 pivo
polotmavé a 2 piva speciální. Každý si zde
najde své oblíbené pivo. S pivovarem je
spojen známý spisovatel Bohumil Hrabal,
který v Nymburce prožil dětství. Na tuzemský trh je pivo vystavováno pod názvem Postřižinské pivo, na export pod registrovanou značkou Gold Bohemia Beer.
V současné době je exportováno 20% produkce, zejména do Německa, Švédska,
Slovenska, Francie, Dánska, Finska, Itálie,
Maďarska, Ruska, USA ale i Číny.
Pivovar Nymburk, s.r.o.
Pražská 581, 288 02 Nymburk
Tel: +420 325 517 200
e-mail: nymburk@postriziny.cz
www.postriziny.cz

Blažek Glass s.r.o., Skleněné
pilníky na nehty a kůži

Lubomír Dunaj, Drátenické
výrobky
Drátování se pan Lubomír Dunaj věnuje
od roku 2004, od té doby získal řadu ocenění včetně titulu mistr Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků. V roce 2008
vydal knihu Drátování, ve které jsou podrobně a názorně uvedené a popsané základní techniky drátování a jednadvacet samostatných projektů. Mezi výrobky
Lubomíra Dunaje najdeme odrátovanou
keramiku, drátované mísy, vázy, svícny
a ozdobné předměty. Dále se věnuje i výrobě bižuterie, šperků ze stříbra, ozdob z drátů a skla, vitráží, ozdob a lamp technikou
Tiffany.
Domažlická 1629/31, 251 01 Říčany
Tel.: +420 732 582 609
E-mail: adslmulta@iol.cz
www.dratovanidunaj.cz

Společnost Blažek Glass je sklářským
podnikem rodiny Blažků. Tradice sedmi
generací této rodiny je spjata s výrobou
a zdobením skla a sahá až do 18. století.
První firma pak byla založena v roce
1933. V roce 1997 uvedla firma na tuzemský i světový trh nový výrobek – originální skleněný pilník. Tento unikátní výrobek získal mnohá ocenění v České
republice i v zahraničí a je patentován
v mnoha zemích světa. Spol. Bohemia
Glass dodává své produkty do mnoha
zemí světa. Pilníky se vyrábějí v mnoha
velikostech a tvarech, s různými typy dekorace a barevnosti. Další výroba: tradiční dekorované sklo, křišťálové urny, trofeje, skleněné šperky a další skleněné zboží.
Blažek Glass s.r.o.
Olbrachtova 600/II, 290 01 Poděbady
Tel.: +420 325 603 200
Fax: +420 325 603 201
E-mail: info@blazek-glass.cz
www.blazek-glass.cz, www.blazek-glass.com
Iveta Minaříková, realizační manažerka
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Značka, která Vám
přináší kvalitu
z Polabí
(pokračování ze strany 1)
tor (po kontrole formální správnosti)
předá žádost certifikační komisi, která
posoudí, zda výrobek splňuje všechna certifikační kritéria, a rozhodne
o udělení žádosti. 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). 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

Jak získat značku

Schematický návod pro výrobce, jak mohou
získat značku POLABÍ regionální produkt ®.
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oficiálních prodejních míst (označených speciálním certifikátem, plakátem nebo samolepkou). Tato prodejní
místa zaručují prodej alespoň několika
druhů certifikovaných 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).

Co značení stojí?
Regionální značení výrobků se
ukazuje být velmi vhodným konceptem pro získávání nejrůznějších forem
dotací a grantů, a to na regionální,
národní i mezinárodní úrovni. V současné době jsou aktivity stávajících
systémů značení financovány z grantů
a doplňkově z poplatků za značku.
Snahou Asociace regionálních značek (ARZ) je, aby všechny regionální
systémy značení byly co nejvíce soběstačné – tedy samofinancovatelné.
Alespoň do té míry, aby bylo zajištěno
jejich fungování v případě, kdy nebudou mít možnost čerpat finance ze
žádných vnějších zdrojů. I v případě
grantů je potřeba mít vlastní zdroje na kofinancování nebo na úhradu úroků v případě nutnosti půjčky
na předfinancování grantů.
Proto byl v ytvořen systém poplatků, které hradí výrobci – jednak
za udělení značky (vstup do systému),
jednak za její průběžné užívání:
• Vstupní poplatky – mají pokrýt náklady na vyřizování a posuzování žádostí a na vydání certifikátu.
• Poplatky za užívání značky – hradí
se průběžně (např. ročně), Tyto poplatky jsou určeny na udržování a rozvíjení systému značení a na jeho propagaci.
Systém poplatků a jejich výši si stanovuje každý region sám, na základě

VÝZVA PRO ŽADATELE O ZNAČKU Venkovská tržnice
(pokračování ze strany 2)
POLABÍ regionální produkt®
Mezi základní funkce informačníKoordinátor značení v oblasti Polabí, Místní akční skupina (MAS)
Podlipansko, o.p.s.
vyhlašuje výzvu na příjem žádostí
o značku POLABÍ regionální produkt®.
Žádat mohou živnostníci, výrobci
řemeslných, potravinářských, zemědělských a přírodních produktů, malé
a střední firmy, působící v regionu
Polabí (mapu území Polabí naleznete
na www.podlipansko.cz).
Schválení žádosti podléhá certifikační komisi, složené z místních výrobců a zástupců regionu. Nezávislá
komise hodnotí tyto aspekty:
• původ výrobku z regionu Polabí
• kvalitu zpracování a výroby
• podíl vynaložené ruční a duševní
práce
• tradici výroby, výrobní technologii
a firmy samotné
• zpracování místních surovin
• šetrnost k životnímu prostředí

Cílem značení je podpořit zdejší
živnostníky, zviditelnit region a přispět tak k rozvoji cestovního ruchu,
lákavou nabídkou kvalitních suvenýrů z Polabí. Je to také další způsob, jak
spojit ochranu přírody s hospodařením člověka.
Certifikovaní výrobci jsou zařazeni do katalogu regionálních výrobců
na internetových stránkách www.regionalni-znacky.cz a zapojí se do celonárodní sítě značení domácích produktů.
Pro bližší informace o značení,
kontaktujte koordinátorku Ivetu Minaříkovou, na e-mailu vandrovani@
podlipansko.cz nebo telefonním čísle
+420 721 170 352.

Předpokládaný termín
ukončení příjmu žádostí je
13. září 2011.
Změna termínu vyhrazena.
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ho systému, do nějž mohou aktivně
vstupovat všichni zájemci, patří:
• Vkládání informací o akcích všeho druhu, které na území probíhají
(Akce)
• Vytváření prostoru pro směnu, prodej a koupi místních produktů či použitého zboží (Bazar)
• Přehled o podnikatelských a neziskových subjektech (Katalog).

Akce
Pokud připravujete nějakou obchodní, sportovní, kulturní, vzdělávací nebo
jinou akci, můžete o tom spravit všechny potenciální zájemce tak, že vyplníte
formulář, který naleznete po kliknutí
na odkaz „Přidat akci“ v záhlaví stránky Seznam akcí, do které vstoupíte
kliknutím na tlačítko AKCE v horním
menu na hlavní stránce regionální aplikace. Aby se Vaše oznámení o konání
akce na webové stránce informačního
systému zobrazilo, musíte povinně vyplnit tyto rubriky formuláře: typ akce;
obec; začátek konání akce; název akce;
název pořadatele akce a kód pro další
úpravu akce.

Bazar
Sháníte něco, chcete něco prodat
nebo směnit? Potom klikněte na tlačítko BAZAR, které naleznete v horním menu na hlavní stránce regionál-

.			

diskusí na úvodních seminářích s výrobci, některé regiony mají jen jeden
druh poplatku (jen vstupní nebo jen
průběžný). Poplatky jsou příjmem
regionálního koordinátora. Aktuální
výši poplatků platných pro Polabí najdete na webu na stránce www.regionalni-znacky/polabi.

Jak jsou značené výrobky
propagovány?
Pro propagaci značek v jednotlivých regionech má ARZ připraveny
tipy (a grafické šablony) na různé druhy tiskovin jako letáčky (i v anglické
a německé verzi), katalogy značených
výrobků, noviny („Doma v...“), jejichž
polabské vydání právě čtete, plakáty
a samolepky pro označení prodejních
míst, panely, bannery atd. Informační
materiály jsou orientovány na spotřebitele i na výrobce.
Da lší formou propagace jsou
články v místním tisku a prezentace
v dalších médiích (regionální rozhlas
a televize), podle možností v regionu
i placená inzerce.
Značka je propagována na společných akcích výrobců – např. na jarmarcích a poutích, kterých se výrobci
mohou účastnit se společnými (speciálně označenými) stánky, lze vyrobit také stojany-poutače mezi stánky,
s plakátem hlásajícím prodej značených výrobků.
Důležitou formou propagace jsou
webové stránky projektu www.regionalni-znacky.cz, obsahující podrobné
informace určené jak zákazníkům,
tak výrobcům a dalším možným partnerům v regionu.
Kromě propagace v regionech jsou
všechny značky společně prezentovány prostřednictvím ARZ na různých
národních i mezinárodních akcích,
např. na veletrzích cestovního ruchu,
na národních trzích, na mezinárodních seminářích a konferencích a v celostátních médiích.
Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka
ní aplikace. Vstoupíte na stránku, kde
je seznam inzerátů a v jejímž záhlaví
naleznete odkaz „Přidat nový inzerát“.
Aby se váš inzerát na webové stránce informačního systému zobrazil,
musíte povinně vyplnit tyto rubriky
formuláře: typ inzerátu; místo, kde
inzerent bydlí; konec platnosti; text inzerátu; alespoň jedno telefonní spojení
na inzerenta a kód pro další úpravy.

Katalog
Pokud jste nenašli svoji kontaktní adresu v předkládaném tištěném Katalogu
podnikatelů a nestátních neziskových
organizací, ale přesto působíte na daném území, lze to napravit tak, že kliknete na tlačítko KATALOG na hlavní
stránce regionální aplikace a zde si pomocí odkazu „Zaregistrovat subjekt“
otevřete elektronický formulář, kde
vyplníte povinné údaje označené červenou hvězdičkou. Vyplněný formulář
odešlete prostřednictvím tlačítka „Uložit“ administrátorovi, ten po schválení
údaje o Vás vloží do katalogu.
Více informací viz http://www.venkovskatrznice.eu/podlipansko.
Monika Hienlová, předsedkyně
občanské sdružení MAS Krajina srdce
Partneři projektu:

..........
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Střípky odjinud
(pokračování rubriky ze strany 1)
prodávat a – pokud to jejich řemeslo
umožňuje – také předvádět, jak originální výrobky vznikají. Ti, kdo se nedostanou do Českých Budějovic,
mají možnost zažít skutečný jarmark
v historickém prostředí náměstíčka

Na Kampě v Praze pod Karlovým
mostem o víkendu 17. a 18. září 2011.

Regionální značky
mezinárodně
Díky podpoře z evropských fondů
mají koordinátoři našich značek
a zprostředkovaně i naši výrobci
možnost sdílet zkušenosti s využíváním regionálních značek jako nástroje rozvoje venkovských oblastí a udržitelné spotřeby nejen na venkově se
svými kolegy po celé Evropě. V letech 2009–2011 realizovala ARZ
projekt „Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti
podpory regionálních produktů“. Výstupem je publikace o regionálním
značení v Evropě, kterou si – spolu
s podrobnými informacemi o úspěšných zahraničních projektech – můžete prohlédnout na www.regionalproducts.eu. Do budoucna se vedle
pokračování tohoto projektu plánuje

i zapojení producentů se značkou
do projektu podpořeného z evropského programu Grundtvig, který podporuje vzdělávání dospělých. Konkrétně se bude projekt, v němž
spolupracují partneři z Maďarska,
Polska a Portugalska, zabývat ekologicky šetrnou produkcí a distribucí
potravin.
Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka

Co je to MAS
Podlipansko?
(pokračování ze strany 1)
MAS Podlipansko je také koordinátorem regionální značky POLABÍ
regionální produkt®. Značka má podpořit místní producenty (zemědělce, živnostníky a malé nebo střední
firmy), kteří v celém Polabí včetně
Podlipanska produkují místní, tradiční výrobky, a to v souladu se zájmy ochrany přírody a udržitelným
rozvojem. Značka garantuje vysokou
kvalitu produktů a přímou návaznost
na dané území.
V blízké budoucnosti bude MAS
Podlipansko realizovat nové projekty
v oblasti životního prostředí a sociálních služeb, snaží se také o podporu
a rozvoj dobrovolnictví.
Podrobnosti o MAS Podlipansko
najdete na www.podlipansko.cz.
Ing. Markéta Pošíková, ředitelka

