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Certifikované produkty ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt® se vám představují.
Pojďte na návštěvu. (str. 2–3)

19.–22. 4. 2012, každoroční akce prezentující
nové a zajímavé aktivity v regionu pod heslem
„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region. (str. 4)

Zdarma

Unikátní funkční systém informačních center
regionu napomáhá odbytu místních produktů
a podporuje rozvoj cestovního ruchu. (str. 2)

www.regionalni-znacky.cz

Železné hory
a med

Střípky odjinud
Kam za regionálními
značkami

Zpracování medu má v Železných horách už tisíciletou tradici. Využívali ho
i Keltové z kmene Bójů, kteří na zdejším území před více než dvěma tisíci
lety postavili jediné oppidum ve Východních Čechách. Na keltskou tradici
důstojně navazuje občanské sdružení
Boii velkým množstvím aktivit v rámci Archeoparku Nasavrky (stálá výstavní expozice Po stopách Keltů s modelem oppida, exteriérová naučná stezka,
rozhledna Boika, oslavy svátků, keltská
vesnice …).
V Nasavrkách se také nachází Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., které oslavilo již 60 let od svého založení.
Zajišťuje výuku v oboru Včelař a pro
včelaře i širokou laickou veřejnost po-

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®
Železné hory jsou výjimečný region nejen z hlediska pestrosti geologického
utváření, ale i z hlediska vývoje lidské činnosti, která je úzce spjata s přírodou a převtěluje se do tradic a řemesel lidí místního kraje. Buďte tedy i vy
vítáni v Železnohorském regionu!
řádá také celou řadu přednášek, kurzů,
besed atd. Mnoho zajímavého ze života včel se zde mohou dozvědět i děti
a mládež všech věkových kategorií, pro
které jsou připraveny různě koncipované vzdělávací programy. Návštěvníci si
mohou mimo jiné prohlédnout i Včelařské arboretum nebo si nakoupit v prodejně včelařských potřeb, kde naleznou
i široký sortiment včelích produktů
a výrobků z nich. Jedním je právě med
označený značkou ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®.

Vznik systému podpory
místních produktů
Po mnohaletém zvažování různých
druhů a systémů podpory místních produktů, jako i našich místních výrobců a producentů, se stal Železnohorský region v r. 2011
členem Asociace regionálních značek působící na celém území České republiky.
Stojí nyní po boku mnoha dalších regionů, které již své produkty
a výrobky úspěšně propagují a zajišťují jim tak zasloužený odbyt. Od roku
2012 se certifikovaní výrobci stali součástí celkové propagace a marketingu
Železnohorského regionu.

Co musí splňovat výrobce?

Co musí splňovat výrobky, aby
mohly být certifikovány?

Výrobce má být místní subjekt nebo
má být jinak s územím Železnohorského regionu úzce provázán (provozovna/bydliště fyzické osoby musí být
na území regionu nebo výsledný výrobek/produkt musí být dlouhodobě
spjat s aktivitami regionu). Musí splňovat kvalifikaci pro příslušnou výrobu (v případě, že je třeba) a zaručovat
kvalitu výrobku z hlediska platných
norem. Nemusí však mít živnostenský
list a může prodávat výrobky formou
nepravidelného přivýdělku dle platných zákonů. Další důležitou podmínkou je bezdlužnost a také to, že proces
jeho výroby nepoškozuje přírodu. Jedním z cílů propagace a pomoci s odbytem výrobků je také podpora začínajících výrobců, producentů a umělců
každého věku od osmnácti let výše.

Hlavním předpokladem je, že se jedná
o místní spotřební zboží, zemědělské
a přírodní produkty nebo umělecká díla

Co vyjadřuje systém
regionálního značení a jakým

Co vyjadřuje regionální značka
s výrem?

SOUV nezajišťuje pouze výuku samotného chovu včelstev a zpracování
medu, ale především předává z generace na generaci poselství o funkci přírody a o nedozírném významu včel, bez
kterých bychom neměli ani kulturní krajinu, ani úrodu na našich polích a zahradách. Je proto potěšující, že se v současné době mnoho lidí, často vzdělaných
v jiném oboru, navrací k přírodnímu stylu života tím, že se „učí” chovat včelstva,
a tak rozšiřují řadu prozíravých lidí, kterým jde o zachování krásné a hodnotné
krajiny Železných hor i celé republiky.

určená pro běžného zákazníka. Tyto
výrobky splňují běžné standardy a vysokou kvalitu. Jejich výroba musí být
šetrná k přírodě. Měly by být v něčem
jedinečné, spojené s regionem
(tradiční místní výrobek, produkt z místních surovin nebo
přímo místní surovina, ruční, řemeslná nebo duševní
práce, díla s hlavním motivem Železných hor, výrobky
specifické pro Železné hory, výjimečné vlastnosti výrobku).

Výr symbolizuje historické spojení života v regionu s bohatou a zachovalou
přírodou. Výra má ve znaku několik
místních významných subjektů, např.
chráněná krajinná oblast Železné hory
i Společnost přátel Železných hor.
I samotný Železnohorský region pracuje se symbolem výřího mláděte – Železnohoráčkem, který je
průvodcem veškerých
zdejších aktivit.

může být přínosem pro
místního výrobce?
Jednotný systém grafického značení,
podmínek výběru, udělování značení,
cílená propagace produktů – to je
funkční systém zvyšování kvality místních výrobků, který zajišťuje koordinátor – Železnohorský region. Přidělení certifikátu a označení výrobku
v systému regionálního značení v rámci regionu i celé ČR jednoznačně přispívá ke zviditelnění výrobce, zvýšení
odbytu, ke zlepšení jeho ekonomické
stability. V oblasti cestovního ruchu
na území České republiky se regionální značení stává jednoznačně vyhledávaným artiklem pro návštěvníky,
hned vedle turistických známek a dalších celorepublikových systémů.

Všeobecně rostoucí zájem o místní
produkty se v poslední době odráží
i v počtu a oblibě trhů a jarmarků.
V jednotlivých regionech by měly být
přehlídkou místní produkce, zatímco
v krajských městech a Praze jsou příležitostí pochlubit se tím nejlepším,
co vzniká pod záštitou jednotlivých
regionálních značek. Jedná se o výbornou příležitost, jak nalákat k návštěvě třeba i zatím nepříliš známého
koutu naší vlasti. Konkrétní nabídku
akcí, na nichž se představují držitelé
regionálních značek, můžete sledovat
v kalendáři na stránkách www.regionalni–znacky.cz, případně se můžete
zaregistrovat i k odběru e-mailových
zpráv. Společně se držitelé značek potkají určitě opět v srpnu na výstavě
Země Živitelka v Českých Budějovicích a v září na Kampském krajáči
v Praze. Tradicí se už stává i prezentace na LeaderFESTu, několikadenním
setkání místních akčních skupin, která
se v roce 2012 koná ve slovenské Levoči. Zde bude příležitost k přímé výměně zkušeností s podporou místních
produktů se slovenskými partnery.

Regionální produkty
mezinárodně
Asociace regionálních značek se jako
partner podílela na realizaci mezinárodního projektu s názvem „Produkt
s místní identitou (PMI) – systémy udržitelné podpory pro obyvatele venkova
v Evropě“, podpořeného z evropského
programu Evropa pro občany. Součástí projektu bylo i mezinárodní fórum,
které se konalo ve dnech 15.–18. února
2012 v Lotyšsku za účasti více než sta
zástupců organizací, které se zabývají
podporou místních výrobků.

POJĎTE SE ZAPOJIT I VY
Využijte veškeré možnosti, které vám
Železnohorský region a Asociace regionálních značek nabízí, a prezentujte svůj výrobek tak, jak si zaslouží.
V centrále Železnohorského regionu v informačním centru v Heřmanově Městci vám poradí, obdržíte zde
také veškeré informace a materiály.
Ve výstavních a prodejních prostorách
můžete shlédnout kolekci již certifikovaných produktů a výrobků, které pro
vás mohou být inspirací.
Certifikace výrobků – zasedání devítičlenné certifikační komise – probíhá dvakrát ročně v měsících únoru a říjnu. Vaše žádosti o vydání certifikátu
budou přijímány vždy do konce měsíců
předcházejících, tj. ledna a září. Veškeré aktuální informace najdete na www.
zeleznohorsky-region.cz a ve všech informačních centrech regionu.

Odborný program byl rozdělen do několika částí, v nichž byl prostor především pro prezentace konkrétních příkladů praxe z většiny zastoupených zemí
(vedle Pobaltí také z Finska, Slovenska,
Rumunska a Portugalska).
V rámci diskusních panelů se probíraly zejména otázky významu místních
produktů pro rozvoj venkovských oblastí v Evropě, nastavení kritérií identifikace těchto produktů a možnosti jejich
podpory na úrovni jednotlivých států
i Evropské unie. Účastníci fóra měli také
možnost navštívit místní producenty
i první prezentační akci v rámci podpo(pokračování na straně 4)
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Území působnosti značek v České republice

Certifikované prod
ristických tras a cyklotras na pastvinách
malebného podhůří našich hor.
Kontakt na výrobce:
Jan Vašíček
Licoměřice 20
538 43 Třemošnice
tel.: 724 008 960
e–mail: janzlicomeric@seznam.cz

Český med z Licoměřic

Med z Licoměřic pochází z CHKO Železné hory. Proto má všechny předpoklady stát se kvalitním přírodním produktem, pocházejícím z čisté přírody. Pan
Vašíček se zabývá výrobou medu květového (jde o směs nektarů různých rostlin,
ale může být také i jedno druhový – řepkový, jetelový, lipový a další) a medu
medovicového (pochází z medovice lesních stromů).
Kontakt na výrobce:
Jiří Vašíček
Licoměřice 20
538 43 Třemošnice
tel.: 724 505 217
e–mail: licomerickymed@seznam.cz

Systém informačních center regionu napomáhá odbytu místních
produktů a podporuje rozvoj cestovního ruchu
Od vzniku občanského sdružení Železnohorský region v r. 2005 bylo jednou
z hlavních priorit vytvoření funkčního
systému spolupráce informačních center. Informační centra nejsou totiž pouze místa, kde si obyvatelé a návštěvníci
vyzvednou propagační materiály a využijí nabízené služby, ale také mnohdy
sdělí své postřehy, připomínky a přání.
Ty jsou pracovníky informačních center
předkládány občanskému sdružení, jež
se snaží podněty zpracovávat a řešit.
Na počátku stála čtyři informační centra v Heřmanově Městci, Třemošnici,
Seči a Nasavrkách. Postupně se k nim
přidalo páté v Přelouči. V současné době
se spolupráce propojila do sousedního
Regionu Kunětické hory prostřednictvím informačního centra Děda Vševěda v Muzeu perníku v Rábech, jež se
stalo členem Železnohorského regionu.
Pracovníci uvedených infocenter jsou
členy odborné komise pro cestovní ruch
Železnohorského regionu a přímo se podílejí na skladbě a tvorbě propagačních
a marketingových aktivit celého regionu. Dále shromažďují důležitá data z regionu (co se komu líbí, ale i co kde chybí a co kde nefunguje), která slouží jako
podklad pro tvorbu a realizaci aktivit/
projektů, ale i jako zdroj dat pro místní
podnikatele. Mohou jednoduše získat
přehled o všech aktivitách v regionu,
o využitelnosti a dostupnosti jednotlivých služeb, o možnostech společné propagace atd. Informace jim slouží jako
podklad pro tvorbu aktivit nových či
chybějících, po kterých je v regionu poptávka. To vše je základem dobré spolupráce všech místních podnikatelů.
Výsledkem spolupráce informačních
center regionu je průběžná výměna aktuálních informací a materiálů. Obyvatelé a návštěvníci nejvíce oceňují měsíční podrobný kalendář akcí, který je
zveřejňován elektronicky i v tištěné podobě. V tomto kalendáři najdete jak akce
místní, tak i sousedních regionů (Region Kunětické hory, Hlinecko, Litomyšlsko, aj.). Každý, kdo chce zveřejnit svoji akci v kalendáři na následující měsíc,
musí ji předat do 25. dne stávajícího měsíce do kteréhokoli informačního centra regionu.
Jednotlivá informační centra mají
svá specifika a jednou z mnoha z jejich
pestré činnosti je také funkce „detašovaného pracoviště” centrály Železnohorského regionu, která se nachází
v Heřmanově Městci.

Pro celkové informace o dění v regionu si tedy stačí zajít do nebližšího informačního centra.

• průvodcovské služby po místních
zajímavostech
• místa s veřejným internetem
• prodej vstupenek na místní akce
i v síti Ticketportál, TicketArt,
Eventim
• inzerce v místních novinách
a zpravodajích
• zveřejňování informací v databázích
o místních podnikatelích a službách
Kontakty na turistická informační centra regionu:

Služby a aktivity centrály Železnohorského regionu se navzájem doplňují s aktivitami jednotlivých informačních center:
• informace pro žadatele v rámci
realizace Strategického plánu
LEADER (SPL)
• koordinace regionálního značení
ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt®
• výstavní a prodejní místo výrobků
označených ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®
• pořádání vzdělávacích akcí
a seminářů
• konzultace projektových záměrů
• spolupráce při zpracování
a podávání žádostí
• zajišťování celkové administrace SPL
• poskytování informací v oblasti
cestovního ruchu pro návštěvníky,
obyvatele, zájmové subjekty, školy
a podnikatele
• zajišťování celkové prezentace
a marketingu regionu
• poskytování propagačních materiálů
• zajišťování kontaktů s partnerskými
MAS, regiony a dalšími subjekty
Služby a aktivity informačních center:
• aktuální a podrobné informace
o všech akcích, aktivitách
a místních subjektech
• informace o stravovacích,
ubytovacích a dalších službách
• propagační materiály o regionu
a místních zajímavostech
• prodej turistických známek,
pohledů, map, upomínkových
předmětů, aj.
• prodej výrobků označených
ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt®
• sestavení itineráře výletu/návštěvy/
exkurze dle požadavků pro
individuální návštěvníky i školní
a jiné kolektivy

TIC Heřmanoměstecko – centrála
Železnohorského regionu
Náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
Tel: 469 625 147, 725 156 016
E–mail: infocentrum@mesto–hm.cz
www.zeleznehory–hm.cz
www.hermanomestecko.oblast.cz
TIC Nasavrky
Náměstí – Zámek 1
538 25 Nasavrky
Tel: 469 677 566
E–mail: ic–nasavrky@ckmacek.cz
www.inasavrky.cz

Železnohorský ležák

Železnohorský ležák je pivo vyráběné
v malém pivovaru ve Žlebských Chvalovicích. Jde o nefiltrované kvasnicové pivo,
které je vyráběno výhradně z českých
surovin. Pivo je vařeno v pětihektolitrové
spádové varně, speciálně upravené pro
tento typ výroby – jedná se o jediný typ
této varny v České republice. Pivo není
pasterované ani nijak stabilizované a při
výrobním procesu nejsou používány žádné chemické prostředky. Vařena jsou piva
světlá, tmavá a polotmavá od 11° do 17°.
Piva jsou prodávána v KEG sudech a PET
lahvích o objemu 1,5 l. Součástí pivovaru
je také pěstitelská palírna. V letních měsících je zde otevřen stánek pro občerstvení turistů a cyklistů, protože se pivovar
nachází přímo na cyklistické stezce.
Kontakt na výrobce:
Jaroslav Kutílek
17. listopadu 192
538 43 Třemošnice
tel.: 737 337 555
e–mail: kpalirna@seznam.cz
www.kutilkovapalirna.cz

TIC Přelouč
Hotel Fontána
Pardubická 1422
535 01 Přelouč
Tel: 466798711
E–mail: info@fontana–prelouc.cz
www.mestoprelouc.cz
TIC Seč
Chrudimská 94
538 07 Seč
Tel: 469 676 900
E–mail: info@mestosec.cz
www.mestosec.cz
TIC Třemošnice
1. máje 56
538 43 Třemošnice
Tel: 469 611 135
E–mail: ic@tremosnice.cz
www.tremosnice.cz/ic
Infocentrum Děda Vševěda
v Muzeu perníku
Perníková chaloupka
Ráby 38
533 52 Ráby
Tel.: 466 612 474
E–mail: info@pardub.cz
www.pernikova–chaloupka.cz
Aktuální informace Destinační
společnosti Východní Čechy najdete
na www.vychodnicechy.info.

Brambory

Pan Navrátil hospodaří na cca třiačtyřiceti hektarech zemědělské půdy v okolí
obce Kraskov v Železnohorském regionu.
Na svých pozemcích pěstuje brambory
a obilí. Jedná se převážně o brambory
odrůdové salátového varného typu. Brambory se plní do pytlů o obsahu 25 kg. Takto pytlované a přebrané brambory si mohou zájemci zakoupit přímo na malé
rodinné farmě v Kraskově. Jsou prodávány od 15. července až do vyprodání
zásob, otevřeno je každý den od 7 do 20
hodin. Pan Navrátil je také tradičním prodejcem na Babím létě v Železných horách
v Autokempinku Konopáč, kde si jeho
produkty můžete zakoupit.
Kontakt na výrobce:
Josef Navrátil
Starý Dvůr 48
538 43 Třemošnice
tel.: 603 990 477, 602 278 838

Kovářské výrobky

Pan Navrátil provozuje svoji živnost již
od roku 1994 v obci Starý Dvůr, kde má
i svoji kovárnu. Nezabývá se pouze výrobou podkov, kováním koní a opravami
různého ručního nářadí, ale především
výrobou kovaných uměleckých předmětů, jako jsou např. svícny, mříže do oken,
ploty, kované brány či příslušenství
ke krbu. V současné době se také věnuje
výrobě historických zbraní, které jsou
dodávány do zámků a hradů. Pan Navrátil se účastní nejrůznějších tradičních akcí
regionu i mimo něj. Vzhledem k tomu, že
má i pojízdnou kovářskou výheň, může
přímo na těchto akcích kovat nejrůznější
předměty a ukazovat všem zájemcům, co
obnáší práce kováře.
Kontakt na výrobce:
Aleš Navrátil
Starý Dvůr 48
538 43 Třemošnice
tel.: 774 702 815
www.Kovarnavratil.wbs.cz

Masný skot – hovězí maso

Hovězí maso speciálního francouzského
plemene „BLONDE D’AQUITAINE”je
chováno na biofarmě v přechodném období v Licoměřicích. Jedná se o kontrolovaný chov masného skotu. Samotné plemeno
je nejmladším plemenem masného skotu
vzniklým v druhé polovině 20. století v jihozápadní Francii v Pyrenejském pohoří.
V našich podmínkách Železných hor se
toto plemeno velmi dobře adaptovalo. Jeho
jedinečnost spočívá ve velmi malé protučnělosti (maso je dietní). Hovězí maso má
oproti vepřovému vyšší obsah železa, zinku, selenu, kyseliny listové a vitaminu B
12, je významným zdrojem látek pro krvetvorbu a patří k biologicky nejplnohodnotnějším druhům masa. Více než polovinu života prožijí naše zvířata na pastvinách
a loukách v CHKO Železné hory. Od jara
do podzimu je můžete sledovat přímo z tu-

Třemošnické těstoviny

Těstoviny se vyrábějí tradičním způsobem z pšeničné mouky, vajec, kurkumy
a vody. Vyrábíme jak přílohové – vruty,
kolínka, flíčky, široké nudle, mušle, tak
i zavářkové – celestýnské a vlasové nudle, abecedu, hvězdičky. Výroba těstovin
začíná smícháním sušených vajec a kurkumy ve vlažné vodě. Našlehanou hmotu
vlijeme do míchače, kde se spojí s moukou. Vyklopí se do stroje, který je mění
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dukty ŽELEZNÉ HORY regionální produkt® se představují
na různé druhy těstovin. Výrobna se nachází v Třemošnici a jedná se o malý rodinný podnik. Třemošnické těstoviny lze
zakoupit ve většině obchodů ve Východních Čechách – v Chrudimi, Pardubicích,
Heřmanově Městci, Čáslavi, Chtotěboři,
ale i v malých vesničkách na Vysočině
a ve středních Čechách. Naše motto zní
„KVALITA PŘED KVANTITOU“.
Kontakt na výrobce:
Olina Šťastná
Ke Stadionu 149
538 43 Třemošnice
tel.: 469 661 488
e–mail: tremosnicketestoviny@seznam.cz

Bojanovská
krajkovaná
kresba

V samém srdci
Železných hor,
v Bojanově, tvoří svoje krajkované k resby
paní Lud mila
Sadílková. Její
obrázky vás přenesou do světa
snění a pohody. Jedná se o kresbu uměleckými pery, většinou na tmavé tvrdší
malířské papíry, technikou krajkované
kresby. Vždy je vytvořen pouze jediný
originál, na kterém se plynule prolínají
jednotlivé motivy připomínající krajku.
Tak podněcují fantazii a navozují pocit
vyrovnanosti a klidu, kterého se nám
v dnešní uspěchané době dostává tak málo.
Tuto techniku kreslení krajek používá
jedině paní Sadílková.
Kontakt na výrobce:
Ludmila Sadílková
Horní Bezděkov 27
Bojanov 538 07 Seč
tel.: 602 389 339
e–mail: sadilkova@vceska.cz

Paličkované
krajky

Paličkované krajky vznikají na podušce (herdule),
která leží při práci na podstavci či
stojánku. Vyrábí
se z nití navinutých na paličkách.
Křížením, kroucením a prohazováním paliček vzniká krajka, která se
připevňuje špendlíky k tištěnému vzoru
(podvinku). Špendlíky přidržují paličkovanou krajku do jejího dokončení. Pod
podvinek se podkládá tvrdý papír, který
udržuje podvinek napnutý na podušce.
Z hlediska motivu, velikosti i barevného
provedení lze vytvořit v podstatě cokoliv
– dle přání zákazníka postavy, zvířata,
květiny, vánoční ozdoby, velikonoční
vajíčka, závěsy do oken, šperky, atd. Jako
doplněk lze využít také korálků, mašlí,
barevných provázků apod.
Kontakt na výrobce:
Alena Machová
Jiráskova 671
535 01 Přelouč
tel.: 776 686 997
e–mail: machova.alena@centrum.cz

Bojanovská keramika

Paní Sadílková se mimo výroby bojanovské krajkované kresby zabývá také výrobou keramiky. Její bojanovská keramika
je charakteristická přírodními zemitými
barvami (hnědou, železitou a černou), je
minimálně glazovaná, ve svém vnějšku
ponechána přirozenosti materiálu. Vytváří dojem volnosti a nahodilosti. Jedná
se výlučně jen a jen o ruční kusovou tvorbu zejména dekorativní keramiky, zahrnující mimo jiné i obvyklé předměty denní potřeby, jako jsou kabelky a klobouky.
Nebrání se však ani tvorbě váz, svícnů,
adventních věnců aj. Každý keramický
výrobek se stává v rukou paní Sadílkové
neopakovatelným originálem.
Kontakt na výrobce:
Ludmila Sadílková
Horní Bezděkov 27
Bojanov 538 07 Seč
tel.: 602 389 339
e–mail: sadilkova@vceska.cz

Tácky, košíčky, vázy

K prodeji nabízíme vlastní výrobky,
za jejichž kvalitu plně zodpovídáme.
Můžete si vybrat ze širokého sortimentu
výrobků: servírovací tácy (oválné, kulaté, hranaté, osmihranné), misky různých
tvarů a provedení, obaly na květináče,
proutěné koše a košíky. Také vám můžeme zhotovit výrobky na zakázku podle vašeho přání. Stačí nám poslat e–mail,
ve kterém uvedete vaše požadavky. Výrobky naší košíkářské dílny jsou vyhledávaným bytovým doplňkem. Všechny
naše výrobky si můžete objednat telefonicky nebo e–mailem. Vyberte si barvu
pedigu a způsob dodání. Dodací lhůta je
tři dny u menších rozměrů, u velkých
výrobků dle dohody. Doufáme, že si
u nás vyberete a rádi se k nám budete
vracet!
Kontakt na výrobce:
Vlasta Jozífová
Lipoltická 245
533 61 Choltice
tel.: 732 844 376
e–mail: jozifovavlasta@seznam.cz
www.pedig–choltice.cz

Kovářské výrobky
Pletené výrobky z proutí

Jedná se o tradiční lidovou techniku pletení výrobků buď z vrbového proutí nebo
z pedigu. Je to materiál, který se k nám
dováží ze subtropického pásma. Tvoří ho
vzdušné kořeny palmy CALAMUS ROTTANG. Jejich vnitřní dužina zbavená pev-

e–mail: info@souvnasavrky.cz
www.souvnasavrky.cz
Prodejní místo:
Prodejna Včelka v Nasavrkách v areálu
Středního odborného učiliště včelařského – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

né lesklé kůry se nazývá pedig. Přírodní
pedig má světlou barvu, ale lze ho libovolně barvit. Pro účely pletení je to ideální materiál.
Kontakt na výrobce:
Alena Machová
Jiráskova 671
535 01 Přelouč
tel.: 776 686 997
e–mail: machova.alena@centrum.cz

Kovářské řemeslo je hra okamžiků, kdy
myšlenka během několika málo sekund
radikálně změní tvar sálající hmoty. Je to
stejné, jako kdyby v jednom momentu
tvůrce vdechl část svého života do ocelového výtvoru. Taková díla pro vás tvoří
Lukáš Kučera. Tvoří je tak, aby každý
výrobek zapadl na své místo a zkrášlil

ho, aby obohatil kolemjdoucí lidi a dopřál
jim nerušeně užívat si každý okamžik
svého života. Autor se svými výrobky již
takřka pravidelně vyhrává nejrůznější
soutěže nejen v České republice, ale
i v zahraničí. S jeho činností se můžete
přijít seznámit na akci Tradice Železnohorského regionu do areálu rozhledny
Barborka v Horních Raškovicích u Svinčan, která se pravidelně koná v druhé
polovině června.
Kontakt na výrobce:
Lukáš Kučera
Klenovka 65
535 01 Přelouč
tel.: 608 236 051
e–mail: nolak@centrum.cz

Železnohorská
medovina

Železnohorská medovina je alkoholický nápoj vyráběný
podle staré receptury. Základem je
med, který po vykvašení a přidání
dalších přírodních
surovin vytváří neopakovatelnou chuť
a vůni, ke které přispívá i zrání v dřevěných sudech. Historie výroby medoviny
sahá až do starověku. Byl to první alkoholický nápoj na našem území, který vyráběli Keltové i Slované. Železnohorská
medovina, i když její historie je podstatně
kratší, vychází ze starých receptur a postupů. K výborné chuti této medoviny
jistě přispívá i to, že suroviny pro její výrobu pocházejí z CHKO Železné hory.
Kontakt na výrobce:
Trikam, v.o.s.
Josef Lojda
tel.:604 414 928
e–mail: lojda@souvnasavrky.cz
Prodejní místo:
Prodejna Včelka v Nasavrkách v areálu
Středního odborného učiliště včelařského – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

Zeleznehory.net

Chcete vědět, kde najít prales Polom? Víte,
co všechno zažijete v Heřmanově Městci?
Jaké hrady a zámky můžete v okolí navštívit? Hledáte prostě zajímavý tip na výlet v Železných horách? Pak jsou stránky
www.zeleznehory.net určeny právě vám.
Získáte mnoho tipů na pěší výlety, na výlety na běžkách nebo můžete navštívit
některý z popisovaných turistických cílů.
Databáze těchto výletů a cílů jsou vždy
aktuální a jsou průběžně doplňovány. Pro
ty, kteří chtějí doporučit i ubytování, je
zde připravena stejnojmenná sekce s odkazy na ubytovací zařízení v Železných
horách. A najdete nás také na facebooku.
Kontakt na výrobce:
Jakub Ženka – Internetové stránky
www.zeleznehory.net
tel.: 773 277 177
e–mail: info@zeleznehory.net
www.zeleznehory.net

Ruční
dřevořezba
ze Seče

Jedná se o originální figurální dřevořezbu,
jíž se autorka
věnuje již dlouhá léta. Řezbářské v ý r obk y
jsou vytvářeny
z kvalitního lipového dřeva. Ztvárněné figurky představují převážně pohádkové postavy, ale
i betlémy a zvířátka. Jde o zaručeně ruční práci z místních zdrojů a vlastních
nápadů. Finální výrobek je v závěru povrchově upraven včelím voskem nebo
jsou výrobky popřípadě nabízeny bez
úpravy. Dřevěné figurky si můžete prohlédnout v TIC Seč, kde vám nabízíme
i možnost domluvit se na výrobě figurky
přesně podle vašich představ.
Kontakt na výrobce:
Olga Široká
TIC Seč
Chrudimská 94
538 07 Seč
tel.: 721 209 858
e–mail: siroka.olga@seznam.cz

Keramika a obrázky pro
potěšení

Autorka se od dětství přátelí se vším, čím
a po čem se dá malovat, skládá k sobě odstíny barev, cítí je a ctí jejich rytmy. Malbou a modelováním keramické hlíny se
zabývá od dětských let. Respektuje technologii i historii těchto oborů, hodně se
naučila při pobytech v zahraničí. Oba obory také studovala. Velkou inspirací je jí
příroda a vnímání světa kolem nás v jeho
barvách a liniích. Všechny její obrazy malované na hedvábnou tkaninu jsou ručně
malované originály. Vychází z historických
tradic techniky této malby, vnáší do ní
autorské nápady a jedinečnost. Obrazy
mají schopnost zútulnit a rozzářit svými
barvami a pozitivním laděním interiér,
vnášejí pohodu, poskytují prostor pro relaxaci. Keramika je dekorativní, autorka
se zaměřuje na práci se světlem ve výrobku. Díky tomu vznikají originální svícny
a lampy. Ty mohou netradičně osvětlit
prostor místnosti nebo zákoutí zahrady.
Ručně modelované jsou i sošky, jejichž
stíny roztančí okolní prostor a vytvoří krásnou a intimní atmosféru místnosti.
Kontakt na výrobce:
Ing. Eva Mašínová
Náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
tel.: 608 067 127
Prodejní místo: TIC Heřmanův Městec
(nebo po osobní domluvě)
e–mail: ema.studio@email.cz

Sochy vyřezávané motorovou
pilou

Med

Med pochází z oblasti CHKO Železné
hory, čímž částečně splňuje požadavky,
které jsou kladeny na tzv. ekologické
medy. Pestrá skladba rostlin typických
pro danou oblast zajišťuje výjimečnou
a specifickou chuť medu, kterou nelze
docílit v jiné oblasti. Již při chovu včel
jsou důsledně dodržovány všechny veterinární předpisy. Med je vytáčen a dále
upravován za dodržení nejpřísnějších hygienicko – veterinárních předpisů v tzv.
medárně (nově rekonstruované). Skladování probíhá v předepsaných nádobách
a podmínkách. Před plněním je med podle potřeby ztekucován za dodržování podmínek, které nepoškozují jeho kvalitu.
Expedice probíhá ve skleněných obalech.
Výsledkem je med, který splňuje podmínky pro používání označení Český med.
Kontakt na výrobce:
Stření odborné učiliště včelařské –
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
Ing. Markéta Kopáčková
tel.:604 414 928

rodních bakteriálních kmenů, vyšší bezpečnost práce při použití biopreparátů
než u chemických výrobků. Více informací o těchto výrobcích naleznete
na www.ventura–venkov.cz.
Kontakt na výrobce:
VENTURA–VENKOV s.r.o.
Anna Marková
Jedousov 66
535 01 Přelouč
tel.: 602 582 224
e–mail: markova@ventura-venkov.cz
www.ventura–venkov.cz

Výrobní ekologický program
SEKOL®

Naše firma se od roku 2003 zabývá biotechnologií, konkrétně výrobou a prodejem biopreparátů. Mikrobiální preparáty
mají širokou možnost uplatnění a naše
firma nabízí ekologicky šetrné výrobky
patřící do ekologického výrobního programu SEKOL ®. Úspěch široké škály
nabízených biologických přípravků není
způsoben pouze jejich zcela zřejmou šetrností k životnímu prostředí, ale zasahuje významně i do oblasti ekonomiky. Výhody použití biopreparátů jsou: delší doba
účinnosti než u chemických výrobků,
lepší poměr ceny k dosaženému výsledku,
šetrnost k životnímu prostředí, obsah pří-

Originální řezba dřevěných plastik motorovou pilou. Josef Cipryán je přímý
pokračovatel letité rodinné tradice. Díla
vyrábí na zakázku pro jednotlivce i pro
subjekty dle jejich návrhu. Svá díla vystavuje a prodává v Galerii Cipryán v Podhradí hradu Lichnice nebo své umění
řezby předvádí na akcích po celé České
republice. Množství jeho děl je instalováno na veřejných prostranstvích nejen
Železnohorského regionu, ale i po celé
ČR. Nejznámější soubory plastik jsou
osazeny a volně přístupné v areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích,
ve sportovním areálu v Třemošnici, v relaxační zóně ve Veselí, v rekreační zóně
sídliště Dubina v Pardubicích, atd.
Kontakt na výrobce:
Josef Cipryán
Galerie Cipryán v Podhradí hradu
Lichnice
538 43 Třemošnice
tel.: 732 205 446
e–mail: cipryan.josef@tiscali.cz
www.josefcipryan.com
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Železnohorský region – koordinátor regionální
značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®
Železnohorský region je občanské
sdružení založené v r. 2005 podporující celkový rozvoj regionu realizací projektů a aktivit metodou LEADER, která je založena na spolupráci
veškerých subjektů ve venkovském
regionu (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, regionální výrobci a řemeslníci, zájmová sdružení, spolky,
kluby, školy…).
Nejdůležitějším úkolem
občanského sdružení je však
navázat na přerušený
dialog všech obyvatel
ve venkovském prostoru
a koordinovat jednotlivé akce
subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.
Železnohorský region se
nachází v Pardubickém kraji.
Území je vymezeno 5 členskými mikroregiony (Za Letištěm, Podhůří Železných
hor, Heřmanoměstecko, Centrum Železných hor a Mikroregion
Železné hory), což čítá 63 měst a obcí
s počtem obyvatel cca 40 000 a o rozloze 453km2. Členská základna je velmi pestrá, stále se rozrůstá a tím zkvalitňuje. Občanské sdružení je otevřené
všem subjektům a lidem, kteří se chtějí
zapojit a nabídnout své síly ve prospěch
rozvoje místního regionu.
Rozvoj regionu v oblasti venkovské
turistiky jde ruku v ruce s ochranou
přírody, ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí, propagací
a odbytem místní produkce a služeb,
návratem k tradičním životním hodnotám a jejich formám.

Aktivity občanského sdružení nejsou
nijak omezeny a vymezeny. V současné
době jsou rozděleny do oblastí: realizace
Strategického plánu LEADER „Návrat
ke kořenům” – každoročně jsou vybírány projekty místních subjektů a na základě bodového hodnocení jsou
i
IC děda
přidělovány dle pravidel
Vševěda
– Ráby

Pardubice

i
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Dny Železnohorského regionu 19.–22. 4. 2012
V letošním roce ve znamení propagace místních regionálních produktů!
V rámci rozšíření nabídky tradičních
i nových aktivit, zlepšení propagace
nových projektů, akcí, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, podpory místního patriotismu a místních
produktů a zefektivnění spolupráce infocenter v souvislosti se zkvalitněním
systému podpory regionálního turistického ruchu, probíhá každoročně v dubnu na území Železnohorského regionu
čtyřdenní maratón akcí Dny Železnohorského regionu pod heslem „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region.
Program:

i

Chrudim

centrála
Železnohorského
regionu

i

i

i
Horní Bradlo

dotace na jejich realizaci a realizace vlastních aktivit, které co do objemu převažují. Jednou z významných
vlastních aktivit je právě zapojení se
do systému regionálního značení a vytváření možností zajistit místním výrobcům náležitou propagaci a odbyt.
Informace o veškerých aktivitách
Železnohorského regionu jsou uvedeny v každoročně vydávaném zpravodaji a v množství propagačních materiálů,
které obdržíte ve všech informačních
centrech regionu.

Jak získat značku
Schématický návod pro výrobce, jak mohou získat značku
„ŽELEZNÉ HORY regionální produkt ®“.

19. 4. 2012
10.00–12.00 hod.
Mladotický mlýn – zahajovací akce
pro odborníky – pracovníky infocenter regionu a dalších sousedních oblastí, pracovníky Destinační společnosti
Východní Čechy, pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, zástupce
médií, představitele Železnohorského
regionu, spolupracující subjekty a partnerské regiony. Při této příležitosti dojde ke slavnostnímu předání certifikátů ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt® oceněným výrobcům.
13.00–15.00 hod.
Žlebské Chvalovice, Kutílkova palírna – pokračování akce pro odborníky – představení provozu certifikovaného výrobce, vč. ukázky dalších oceněných produktů.
20. 4. 2012
10.00–15.00 hod.
Dny otevřených dveří ve všech informačních centrech regionu – pro

Tyto noviny byly vydány
za finanční podpory
Pardubického kraje.

www.regionalni-znacky.cz

21. 4. 2012
8.00–16.30 hod.
Putování po Želenohorském regionu
– autobusová exkurze pro veřejnost
po zajímavých místech regionu – nutná
včasná rezervace v centrále ŽR! (začátek a konec putování v Heřmanově
Městci na náměstí, trasa: Svinčany –
kostel sv. Vavřince, lokalita Geoparku
Železné hory, Licoměřice – chov skotu, Žlebské Chvalovice – Kutílkova
palírna a pivovar, oběd, Horní Bradlo – bioplynová stanice, Chlum – penzion Motýlí louka, Nasavrky – keltská
vesnice, aj.).
22. 4. 2012

Dny otevřených dveří podnikatelských areálů – pro veřejnost
– možnost návštěvy a prohlídky
turistických, podnikatelských a chovatelských areálů s příjemným bonusem (Synagoga v Heřmanově Městci, Hrad Lichnice, Berlova vápenka
v Závrati, areál rozhledny Barborka
v Horních Raškovicích, Kutílkova
palírna ve Žlebských Chvalovicích,
chov skotu v Licoměřicích, Ranč LL
v Kovářově, Expozice Po stopách Keltů v Nasavrkách, aj.).
Drobná změna programu vyhrazena v návaznosti na počasí. Podrobné
informace ve všech informačních centrech regionu, na plakátech a www.
zeleznohorsky-region.cz.

Proč nevyužít možnosti prezentace v rámci
Železnohorského regionu pro své výrobky
a služby?

Významnou dlouhodobou prioritou občanského sdružení je ucelená a kvalitní propagace regionu, jeho zajímavostí a služeb. Cílem této propagace je
maximální využívání místních zdrojů
(výrobky, produkty, služby, historické
a přírodní zajímavosti…) místními obyvateli a návštěvníky.

Doma v ŽELEZNÝCH HORÁCH • Turistické noviny pro území Železnohorského regionu.
Vydává MAS Železnohorský region, o. s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. • Kontaktní
osoby: Kateřina Korejtková, tel.: 606 436 659, Martin Písař, tel.: 469 625 147, 725 156 016, e–mail: infocentrum@mesto–hm.cz • PhDr. Kateřina Čadilová, tel.: 724 863 604, e–mail: cadilova@arz.cz • Fotografie: archiv
Železnohorského regionu • Grafický návrh a sazba: © 2123 design s.r.o. • © 2012.

veřejnost, školy, tématické kolektivy
– představení kolekce nových propagačních materiálů a turistických informací, aktuálních Programů pro školy,
itinerářů pro návštěvníky, vč. certifikovaných výrobků.

Je to jednoduché – podporujme se
navzájem! Važme si místních řemeslníků, podnikatelů, zemědělců, umělců,
pamětníků a dalších zajímavých lidí.
Objevujme místní kvalitní produkty
a služby. Ochutnávejme! Využívejme je!
V současné době mají členové Železnohorského regionu a certifikovaní
výrobci širokou možnost využívat veškerých marketingových nástrojů regionu ke své vlastní propagaci. Občanské
sdružení je otevřené jakýmkoli dalším
členům či regionálním výrobcům. Informace o podmínkách členství a možnostech využívání níže uvedených ak-

Střípky odjinud
(pokračování ze strany 1)
ry výrobců z regionu Aizkraukle. Na společných workshopech se zamýšleli nad
budoucím zacílením podpory pro místní produkty na národní i evropské úrovni a vzhledem k četnému zastoupení
místních akčních skupin i o možnostech
jejich budoucí spolupráce.

To pravé z našich
regionů i v kamenných
obchodech
Ačkoli přirozenou doménou pro místní produkty jsou jarmarky a trhy, v poslední době roste i poptávka po kamenných obchodech, které by měly
tyto výrobky ve stálé nabídce. Důkazem je obchůdek, který byl koncem
listopadu 2011 otevřen pod názvem
„To pravé z Hané i odjinud” v historickém centru Olomouce. Nabízí mléko a sýry, čerstvé pečivo, med, povidla a další dobroty oceněné regionální
značkou hlavně z Hané, ale také z Jeseníků, Moravského krasu a Moravského Kravařska. Dveře jsou otevřené
i produktům z dalších regionů, přičemž potraviny, které je možno ochutnat na místě v mléčném baru v patře,
doplňují i řemeslné produkty.
Na sklonku roku se své prodejny dočkaly i produkty z Górolska Swobody
– jejich pestrou nabídku můžete najít
na Hlavní ulici v Českém Těšíně v květinové galerii Crazy Flowers. Doufejme, že se tyto příklady stanou inspirací pro další provozovatele obchodů,
kteří obohatí svou nabídku o produkty se zaručeným původem a kvalitou.
Kateřina Čadilová

tivit obdržíte ve všech informačních
centrech regionu.
Železnohorský region každoročně
zpracovává Marketingový plán cestovního ruchu, který obsahuje přesný výčet akcí a propagačních materiálů, kde
může být zveřejněna vaše zajímavá činnost. V rámci koordinace aktivit regionu můžete spolupracovat s dalšími členy
a vytvářet tak zajímavé nabídky, které se
vzájemně doplňují a tím zatraktivňují.

• webové stránky Železnohorského regionu a informačních center (jakékoli aktivity, služby), webové stránky
Asociace regionálních značek (pouze certifikované výrobky)
• v rámci spolupráce s partnery možnosti prezentace aktivit v rámci médií či partnerských tiskovin (Český
rozhlas, regionální deníky a časopisy, Pardubický kraj, Destinační společnost Východní Čechy, Turistická
oblast Pardubicko a Chrudimsko–
Hlinecko, partnerské regiony v rámci Národní sítě místních akčních
skupin, partnerské subjekty v rámci
Celostátní sítě pro venkov, aj.).

Mix propagačních materiálů pro r. 2012
• dva druhy sériových map regionu A3
cyklo, hipo, běžkařské trasy, naučné
trasy, turistické trasy vč. lokalit geoparku, označení regionálních certifikovaných výrobců a místních služeb
• katalog jednotlivých regionálních
certifikovaných výrobců
• čtyři druhy map A4 s podrobným
souhrnným průvodcem turistických
okruhů pro rodiny s dětmi – série
map čtyř regionů (Železnohorský region, Hlinecko, Maštale, Havlíčkův
kraj), popis tras vč. kompletních doprovodných služeb a výrobců
• leták A4 o tradičních akcích, zvycích, výrobcích
• leták A4 o službách a podnikatelských areálech
• zpravodaj pro r. 2012 a 2013
• publikace Železnohorský region –
reprezentační materiál regionu v ČJ
a AJ – souborné informace největších zajímavostí, regionální certifikovaní výrobci
• turistické itineráře pro návštěvníky
(pouze elektronická verze – služby,
zajímavosti)
• Programy pro školy – náplně výletů
v rámci mimoškolní výuky pro MŠ,
ZŠ, SŠ, možnost zahrnout veškeré
informace, zajímavosti, regionální
výrobky a služby

Výběr z akcí, kterých se můžete zúčastnit, představit a nabídnout k prodeji své výrobky a služby:
• 19. – 22. 4. 2012, Dny Železnohorského regionu, celý region
• 23. 6. 2012, Tradice Železnohorského regionu, areál rozhledny Barborka Horní Raškovice
• 14. 7. 2012, Folk na Lichnici, Třemošnice
• 4. 8. 2012, Lughnasad svátek keltské kultury, Nasavrky
• září 2012, Hry bez hranic, Staré Jesenčany (termín bude upřesněn)
• 21. – 22. 9. 2012, Babí léto na Železných horách, Autokempink Konopáč
• září 2012, Svatováclavské kejklování, Mladotický mlýn (termín bude
upřesněn)
• 1. adventní neděle 2012
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem, Heřmanův Městec.

