REGIONÁLNÍ VÝROBKY
PRODUCTS with the Soul of Bohemian Paradise
PRODUKTE im Geiste des Böhmischen Paradieses

Výrobky s duší
Českého ráje

Výrobky s duší Českého ráje
Vážení návštěvníci Českého ráje,
vítejte v romantickém kraji plném přírodních krás, hradů, zámků, sakrálních památek a staveb lidové
architektury. V kraji, kde můžete objevovat staletá tajemství českého šperkařství, kamenářství a sklářské
a bižuterní výroby. Setkat se tu ale můžete také s dalšími tradičními řemeslnými produkty – dekorativními
výrobky z orobince, dřevěnými hračkami a šperky a originálním textilem. Při Vašich toulkách Českým
rájem jistě také zatoužíte ochutnat něco ze zdejší potravinářské produkce, jako jsou výborné sýrové speciality, pečivo vyráběné dle tradičních receptur, lahodné ovocné mošty či pivo ze zdejších pivovarů.
S cílem podpořit a propagovat místní výrobky vytvořilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s dalšími partnery
v regionu značku „Regionální produkt Český ráj“. Tato registrovaná ochranná známka je místním výrobcům
propůjčována při splnění přísných kritérií, která zohledňují především původ výrobku v regionu, originalitu,
ekologickou šetrnost a podíl ruční práce.
Katalog Regionální výrobky Český ráj přináší podrobnější informace o jednotlivých nositelích značky
a jejich nabídce. U každého výrobce si můžete také přečíst jeho příběh. Příběh, který dodává jeho výrobkům duši Českého ráje. Většina certiﬁkovaných výrobců Vás ráda přivítá ve své dílně a představí Vám svůj
um. Raději se ale vždy předem objednejte! Pokud se za některým z výrobců vypravíte, můžete také využít
doporučeného tipu na výlet v okolí.

Vysvětlivky k piktogramům / Pictogram explanations / Erläuterungen zu den Piktogrammen
kontakt / contact (+ 420 pre-dial to the Czech Republic) / Kontakt ( +420 Vorwahlnummer in die Tschechische Republik
ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě) / demonstrations of production (always after an arrangement
by phone) / Erzeugnisproben (immer nach telefonischer Absprache)
prodej přímo ve výrobně / sales at site of production / Verkauf direkt im Herstellungsbetrieb
služby jsou poskytovány také v anglickém jazyce / services are provided also in the English language
/ Dienstleistungen werden auch in englischer Sprache geleistet
služby jsou poskytovány také v německém jazyce / services are provided also in th German language
/ Dienstleistungen werden auch in deutscher Sprache geleistet
služby jsou poskytovány také v ruském jazyce / services are provided also in the Russian language
/ Dienstleistungen werden auch in russischer Sprache geleistet.

Products with the Soul of Bohemian Paradise
Dear visitors of Bohemian Paradise,
Welcome to a romantic area full of natural beauty, castles, chateaus, and both religious and vernacular
architecture. This region allows you to discover hundreds of years old secrets of Czech jewellery making;
gem cutting; and both glass and costume jewellery production. Furthermore, you may see other traditional
handcraft products: decorative reed products; wooden toys; jewellery; and original textile.
When visiting Bohemian Paradise, you will surely be interested in tasting some of the local food products,
such as: excellent cheese specialities; pastry made by traditional recipes; delicious fruit ciders; or beer
made in local breweries.
In order to support and promote local products, in cooperation with other regional partners, the Sdružení
Český ráj (association), has created the “Regional product Bohemian Paradise” brand name. This registered trademark is only granted to local producers who meet strict criteria; these criteria focus on product
origin within the region; originality; environmental friendliness; and the proportion of handwork.
The Regional Product Český ráj catalogue brings detailed information about individual trademark bearers
and their offers.

Produkte im Geiste des Böhmischen Paradieses
Sehr geehrte Besucher des Böhmischen Paradieses,
herzlich willkommen in unserer romantischen Region, die voll von Naturschönheiten, Burgen, Schlössern,
sakralen Denkmälern und Volksarchitekturbauten ist; in einer Region, wo Sie die jahrhundertealten Geheimnisse der böhmischen Schmuckherstellung, Steinbearbeitung sowie der Glas- und Bijouterie-Herstellung
entdecken können. Sie können hier aber auch auf andere traditionelle Handwerksprodukte treffen – dekorative Rohrkolbenerzeugnisse, Holzspielzeug sowie Schmuck und originelle Textilien.
Bei Ihren Streifzügen durch das Böhmische Paradies möchten Sie sicher auch etwas aus der hiesigen
Nahrungsmittelherstellung kosten, wie zum Beispiel ausgezeichnete Käsespezialitäten, nach traditionellen
Rezepturen hergestelltes Gebäck, köstliche Obstmoste oder Bier aus den hiesigen Brauereien.
Mit dem Ziel der Förderung und Werbung lokaler Produkte hat der Verein Böhmisches Paradies in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern in der Region die Marke „Regionales Erzeugnis Böhmisches Paradies“
geschaffen. Diese registrierte Schutzmarke wird den hiesigen Herstellern bei Erfüllung strenger Kriterien
verliehen, die vor allem den Ursprung der Erzeugnisse in der Region, ihre Originalität, die Umweltschonung
und den Anteil der Handarbeit berücksichtigen.
Der Katalog Regionales Erzeugnis Böhmisches Paradies führt detailliertere Informationen zu den einzelnen
Trägern der Marke und deren Angebot an.

SEZNAM NOSITELŮ ZNAČKY REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ:
1) Atelier Kamila – Kamila Parsi Žďárská – skleněné šperky, dekorativní výtvarná díla
Rohliny 39, 511 01 Turnov, tel.: 481 313 197, 777 937 484, kamila@quick.cz, www.atelierkamila.cz
2) Granát, d.u.v. Turnov – šperky s českým granátem
Výšinka 1409, 511 14 Turnov, tel.: 481 357 212, e-mail: centrum@granat.cz, www.granat.eu
3) Farma Klokočí – Anna Hudská – králičí maso a různě upravené ovoce a zelenina
Klokočí 73, 511 01 Turnov, tel.: 739 756 657, farma@klokoci.cz, www.klokoci.cz
4) Glass Lucie - Lenka Vanclová – sklářská výroba, ﬁgurky a vinuté perle, náhrdelníky a skleněné miniatury
Jílovecká 191, 513 01 Semily, tel.: 731 458 883, info@glasslucie.com, www.glasslucie.com
5) Iveta Dandová – užitné a dekorativní výrobky z orobince
Smetanova 580, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel.: 326 771 111, 723 301 963, orobinec.iveta@seznam.cz, www.orobinec.cz
6) Jan Hoffmann – dřevěné hračky
Bozkov 72, 512 13, tel.: 736 633 900, jan.hoffmann@email.cz
7) Jana Řeháková – batikované a malované oblečení
Biskupská 179, 509 01 Nová Paka, tel.: 720 183 881, janinka.rehakova@tiscali.cz, www.batiky.cz
8) Jatky Lomnice a. s. – masné výrobky, lahůdkové uzeniny a uzenářské speciality
Josefa Kábrta 575, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 481 671 357, 607 565 012, jatkylomnice@razdva.cz, www.lomnican.cz
9) Karel Sobotka – skleněné foukané ﬁgurky, ukázky tradiční sklářské výroby
Těpeře 64, 468 22 Železný Brod, tel.: 606 127 236, sobotka.ﬁgurky@seznam.cz, www.sklenene-foukane-ﬁgurky.cz
10) Kortan – sklo, bižuterie – výroba tradičních vinutých perlí a originální bižuterie, skleněné ﬁgurky
Železná 103, 468 22 Železný Brod, tel.: 483 390 086, info@kortanglass.com, www.kortanglass.com
11) Maruše Nová – přírodní ručně předená ovčí příze, surová a počesaná vlna
Pension Ort, Holenice 28, 506 01 Jičín, tel.: 481 382 459, 603 702 954, p-ort@sendme.cz
12) Milena Ulčová – výroba a kompletace vinutých perlí, originální bižuterie
Skuhrov 18, 468 22 Železný Brod, tel.: 483 397 492, 608 801 656, ulcovajbc@seznam.cz
13) Miroslava Řezníková – dřevěné šperky, drobné dekorativní předměnty
Koberovy 8, 468 22 Železný Brod, tel.: 487 354 657, 607 167 101, miroslava.reznikova@koberovy.cz, www.drsperk.vyrobce.cz
14) Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s.r.o. – mošty bez konzervačních látek a jiných chemických přísad
Lažany 71, 463 45 Pěnčín, tel.: 485 146 114, info@mostovna-lazany.cz, www.mostovna-lazany.webnode.cz
15) Pivovar Nová Paka a.s. – pivo vyráběné dle tradičních receptur
Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka, tel.: 493 727 031, broucek@novopackepivo.cz, www.novopackepivo.cz
16) Pivovar Rohozec, a.s – pivo vyráběné dle tradičních receptur bez chemických přísad
Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov, tel.: 481 323 166 , pivorohozec@pivorohozec.cz, www.pivorohozec.cz
17) Pivovar Svijany a.s. – pivo vyráběné dle tradičních receptur bez chemických přísad
Svijany 25, 463 46 Příšovice, tel.: 485 177 141, pivovar@pivovarsvijany.cz, www.pivovarsvijany.cz
18) Pekárna Mikula – Sladké i slané pečivo vyráběné dle tradičních receptur
5. května 468, 511 01 Turnov, tel.: 481 313 536, 608 313 536, info@pekarnamikula.cz, www.pekarnamikula.cz
19) Tomovy parky, s.r.o. – dětská hřiště, atypické herních prvků a další mobiliář
Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov, , tel.: 481 389 181, 731 612 214, info@tomovyparky.cz, www.tomovyparky.cz
20) Tompeli - Tomáš Pelikán – mléčné výrobky –sýry, tvaroh, kefír, smetana, syrové mléko
Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod, tel.: 777 636 100, tompeli@volny.cz, www.tompeli.cz
21) Zlatnictví Beršram (Beršram šperk) - Daniel Šrámek, Iva Bernardová - zlaté a stříbrné šperky s regionálními přírodními kameny
Jiráskova 98, Turnov 511 01, tel.: 605 776 472, dsramek@centrum.cz, www.bersram.cz
......................................................................................................................................................................................
22) Doubravka Fišerová – hrnčířské zboží, výtvarné kurzy
Mladostov 17, 511 01 Turnov, tel.: 481 329 033, 777 231 558 doubravkazeskalan@tiscali.cz, www.zivotnavsi.wz.cz
23) Malá kozí farma Kamínka - Hana Maturová – mléčné výrobky kozí: sýry přírodní i ochucené, žervé, tvaroh, jogurt – zatím oficiálně neprodejné!
Chuchelna 190 – Kamínka, 513 01 Semily, tel.: 608 818 952, malakozifarma@seznam.cz, www.malakozifarma.cz
24) Martina Baňasová – háčkované klobouky a čepice
Železný Brod 826, 468 22 Železný Brod, tel.: 484 350 826, 721 473 063, martina.banasova@volny.cz
25) Galerie Ve chlívku – Lenka Neumannová – batikovaný textil, obrazy malované na hedvábí, výrobky z proutí
Vrchovina 10, 463 44 Sychrov, tel.: 739 551 947
26) Zdenka Baladránová – užitková keramika - hrnečky, misky, konvičky, atd.
Žďár 84, 294 12 Mnichovo Hradiště, tel.: 326 789 084, 728 730 466, chalupa63@seznam.cz
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Atelier Kamila – Kamila Parsi Žďárská
SKLENĚNÉ ŠPERKY, DEKORATIVNÍ VÝTVARNÁ DÍLA
Glass jewellery; decorative art / Glasschmuck, dekorative bildnerische Werke

Výtvarnice Kamila Parsi Žďárská vytváří jedinečné
objekty s květinovými či ﬁgurálními motivy. V jejím
ateliéru v Rohlinách u Turnova naleznete také bohatou kolekci skleněných šperků, květin a nepřeberné
množství drobných závěsných dekorací i jiných zajímavostí.
Výtvarnice má i klasické vzdělání v oboru, činnosti
se věnuje od roku 1998. Při práci se sklem kombinuje
téměř všechny techniky známé od počátku ﬁgurkářské výroby u nás, přičemž usiluje o maximální využití
úžasných vlastností skla.
Veškeré práce jsou prováděny výhradně tradičními
postupy sklářské výroby bez použití strojní technologie a forem, tudíž každý kus je neopakovatelný
originál.
Naleznete zde nápadité a vkusné doplňky každého interiéru či dámského šatníku, konkrétně šperky,
vinuté perle, ﬁgurky, závěsné dekorace a další.

KAMILA PARSI ŽĎÁRSKÁ
Rohliny 39, 511 01 Turnov
481 313 197, 777 937 484, kamila@quick.cz
www.atelierkamila.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Údolí Jizery u Turnova – Dlaskův statek (zachovalé stavení lidové architektury s národopisnou expozicí), Bartošova pec
(otevřená jeskyně, z níž vyvěrá pramen Vazoveckého potoka); Klokočské skály

Granát, d.u.v. Turnov
ŠPERKY S ČESKÝM GRANÁTEM
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Czech garnet jewellery / Böhmische Granatschmucke
Granát, družstvo umělecké výroby Turnov, vzniklo sjednocením menších soukromých ﬁrem zlatníků
a živnostníků v roce 1953. V té době se pracoviště
družstva nacházela na různých místech v blízkém
i dalekém okolí Turnova. Proto bylo v roce 1957 započato s výstavbou nové provozní budovy v Turnově
na Výšince. V roce 1961 došlo ke sloučení družstev
Granát, d.u.v. Turnov a Precious (Družstvo Precious
od roku 1922 sdružovalo brusiče drahokamů). Nové
družstvo tak zajišťovalo výrobu nejen granátových,
ale také fazonových zlatých a stříbrných šperků s přírodními i syntetickými kameny.
Granát, d.u.v. Turnov je největším výrobcem šperků
s českým granátem. Aby bylo možné zajistit dostatečné množství suroviny českého granátu, stalo se
družstvo vlastníkem jediných dolů pro těžbu granátové suroviny, které se nacházejí v Podsedicích na
Litoměřicku.
Družstvo prošlo v roce 1992 transformací a stalo
se družstvem vlastníků, které soustřeďuje brusiče
kamenů a zlatníky. Družstvo má v současnosti asi 320
zaměstnanců a jeho roční obrat činí 317 milionů Kč.

Družstvo má vlastní síť prodejen – dvě jsou přímo
v Turnově, dvě v Praze, po jedné prodejně je v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Liberci. Kromě
toho je tu celá řada zahraničních partnerů. Družstvo
provozuje v Turnově také vlastní galerii s pravidelnými
výstavami a ukázkami zpracování drahých kamenů.
Granát, d.u.v. úzce spolupracuje se současnými
designéry a nabízí ve své produkci také kolekci módních trendových modelů. Známá je spolupráce s organizátory různých republikových soutěžích, například
cena pro vítěze všech kategorií Českého slavíka nebo
prestižní cena pro tiskového mluvčího České republiky pochází právě z Turnova!

GRANÁT , D.U.V. TURNOV
Výšinka 1409, 511 14 Turnov
481 357 212, centrum@granat.cz
www.granat.eu,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Valdštejn – zřícenina raně gotického hradu postaveného na pískovcových skalách jihovýchodně od Turnova. Možnost
prohlídky zříceniny nejstaršího hradu v Českém ráji, klasicistního domu a barokní kaple (www.hrad-valdstejn.cz).
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Farma Klokočí – Anna Hudská
KRÁLIČÍ MASO A RŮZNĚ UPRAVENÉ OVOCE A ZELENINA
Rabbit meat and processed fruit and vegetables /
Kaninchenﬂeisch und verschieden aufbereitetes Obst und Gemüse

Anna Hudská se zemědělstvím zabývá od dětství,
ale naplno se svému zájmu věnuje až od roku 2006,
kdy od tchána převzala pěstování dýní, pořídila první
dva králíky a dětem zakoupila hru Farmář. Ta má jednoduchá pravidla: Když získáte šest králíků, koupíte si
ovci, za dvě ovce prase, za tři prasata krávu… V roce
2008 už tedy bylo králíků dost na to, aby farmářka
zakoupila základ pro chov ovcí a koz. „V současné
době pořizuji slepice, ke krávě se blížím,“ komentuje
s nadhledem vznik ekologické farmy Anna Hudská.
Hospodářství rozšiřuje postupně, snaží se
o vyváženost rostlinné a živočišné výroby a uplatňování všech aspektů trvale udržitelného rozvoje
(ekologického, sociálního i ekonomického). Cílem
je vybudovat farmu, která bude malá, ale fungující
natolik, aby při ní mohlo být zřízeno malé chráněné
pracoviště.
Návštěvníci jsou v Klokočí vítáni, najdou zde
netradiční plemena zvířat, zapomenuté odrůdy zeleniny, neobvyklé zemědělské postupy… Zvířata jsou
zvyklá na přítomnost malých dětí. Můžete tu leccos
vidět a nakoupit, ale též vyzkoušet, pohladit, pochovat, ochutnat … zkrátka zažít.

V prodeji je mj. králičí maso, dýně hokkaido,
sezonní zelenina, ovoce v čerstvém stavu i sušené
ovocné speciality (ovocné bonbony, jablečné, hruškové křížaly, ořechy), dále potom bylinky – čerstvé
i sušené.

ANNA HUDSKÁ
Klokočí 73, 511 01 Turnov
739 756 657, farma@klokoci.cz
www.klokoci.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Klokočské a Betlémské skály – skalní oblast severovýchodně od Turnova, pseudokrasová jeskyně Postojná, Klokočské
průchody, zbytky skalního hradu Rotštejn.

Glass Lucie - Lenka Vanclová
SKLÁŘSKÁ VÝROBA
FIGURKY A VINUTÉ PERLE, NÁHRDELNÍKY A SKLENĚNÉ MINIATURY
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Glass production: ﬁgures and coiled beads; necklaces and glass miniatures
Glasherstellung, Figuren und Wickelperlen, Halsketten und Glasminiaturen
Lenka Vanclová v roce 1987 absolvovala Střední
odborné učiliště bižuterní v Jablonci nad Nisou, kde
se vyučila ve výrobě skleněných ﬁgurek. V oboru
s menšími přestávkami pracuje dodnes. V roce 2000
vznikla ﬁrma GLASS LUCIE - Lenka Vanclová. V dílně v semilské Jílovecké ulici vznikají skleněné vinuté
perle, ﬁgurky, komplety bižuterních náramků a náhrdelníků a skleněné miniatury. Jedná se o ruční výrobu
z kvalitního českého skla.
Výrobky paní Vanclové můžete zakoupit přímo
v dílně nebo na internetu na jejích vlastních www
stránkách.

GLASS LUCIE - LENKA VANCLOVÁ
Jílovecká 191, 513 01 Semily
731 458 883, info@glasslucie.com
www.glasslucie.com,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Riegrova stezka mezi Semily a Želeným Brodem, Muzeum techniky v Loukově při Pojizerské silnici do Jilemnice, Roztocký
mlýn – potoční mlýn v Roztokách u Semil.
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Iveta Dandová
UŽITNÉ A DEKORATIVNÍ VÝROBKY Z OROBINCE
Usable and decorative products made of reed
Nutzbare und dekorative Rohrkolbenerzeugnisse

Iveta Dandová je poslední, kdo v regionu zpracovává kdysi tradiční materiál – orobinec. Před desetiletími se výrobou pantoﬂí, klobouků, ošatek a misek
živily stovky lidí. Díky velmi malé dostupnosti tohoto
materiálu ale tato výroba téměř vymizela. Orobinec
je vodní rostlina (květy jsou známé „doutníky“ na
březích rybníků), sklízí se v zimě, přes jaro a léto se
čistí a suší. K zhotovení výrobků je třeba použít orobinec z loňské sklizně.
Iveta Dandová plete z orobince od roku 1991. V
roce 2007 získala ocenění ministra kultury „Nositel
tradice“. Své umění předvádí v různých skanzenech,
kde je prezentována tradiční lidová výroba, jako je
třeba Veselý kopec na Vysočině, jezdí také do skanzenu v Kouřimi, do Strážnice, vidět ji můžete na Staročeských trzích v Turnově.
Výrobky jsou k dostání přímo v její dílně, v obchodu v Ozdravovně v Radostíně u Sychrova, v buticích,
obchodech se suvenýry apod.

IVETA DANDOVÁ
Smetanova 580, 295 01 Mnichovo Hradiště
326 771 111, 723 301 963, orobinec.iveta@seznam.cz
www.orobinec.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Státní zámek Mnichovo Hradiště – národní kulturní památka (www.mnichovo-hradiste.cz), Muzeum města Mnichovo
Hradiště v budově zámku

Jan Hoffmann
DŘEVĚNÉ HRAČKY
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Wooden toys / Holzspielzeug
Jan Hoffmann žije od roku 1998 v Bozkově na Semilsku. V domě má malou dílnu, kde vyrábí dřevěné hračky podle vlastních návrhů tradiční technologií kusové
výroby. Jak říká, hračky jsou to oblíbené a chválené
pro své pečlivé zpracování a příznivou cenu. Kromě
dřevěných koníků jsou tu plachetnice, pušky a pistole
s kolíčkem na gumu, káči a další tradiční hračky ze
dřeva, se kterými si hráli naši předkové.
Jan Hoffmann své zboží prodává hlavně na trzích,
jeho výrobky jsou ale k dostání i v Praze a v Českém
Krumlově. V Českém ráji je najdete například ve specializovaném obchůdku v turnovské Pasáži Kinský.
Dveře jsou otevřeny i v jeho dílně v malebné obci
s poutním kostelem v samém podhůří Krkonoš.

JAN HOFFMANN
Bozkov 72, 512 13
481 682 259, 736 633 900
jan.hoffmann@email.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Obec Bozkov – Bozkovské dolomitové jeskyně (www.bozkovske-jeskyne.cz), kostel Navštívení Panny Marie s vyhlídkovou věží a vzácnou gotickou plastikou madony nazývanou místními „Královnou hor“.

Jana Řeháková
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BATIKOVANÉ A MALOVANÉ OBLEČENÍ
Batik and painted clothes / Gebatikte und bemalte Kleidung

Batikování a malování na textil se Jana Řeháková věnuje asi sedm let. Pracuje s běžně dostupným
oblečením a látkami, které dále zpracovává. Batikuje
a ručně maluje na trička, šaty, tílka, košile, ale i na
tašky a bytový textil. S jejími originálními výrobky se
můžete setkat v galeriích a prodejnách po celé republice. V Českém ráji ji najdete například na turnovských Staročeských trzích. Zboží si můžete objednat i
v jejím internetovém obchodě.
Jana Řeháková se také účastní různých řemeslnických trhů, kde předvádí svůj um.

JANA ŘEHÁKOVÁ
Biskupská 179, 509 01 Nová Paka
720 183 881, janinka.rehakova@tiscali.cz
www.batiky.cz
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Nová Paka – historická expozice Městského muzea v Suchardově domě a Klenotnice s expozicí drahých kamenů a spiritismu v Podkrkonoší.

Jatky Lomnice a. s.
MASNÉ VÝROBKY,
LAHŮDKOVÉ UZENINY A UZENÁŘSKÉ SPECIALITY
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Meat products; gourmet and specialty smoked-meat products
Fleischprodukten, Delikatesswurstwaren und Wurstspezialitäten
Společnost Jatky Lomnice nad Popelkou, a.s., byla
založena v roce 1991. Uzeninu a masné výrobky vyrábí v prostorách se staletou tradicí. Společnost založili
rolníci z podhůří Krkonoš, kteří tu zhodnocovali a
stále zhodnocují výsledky své práce ve zdravém podhorském prostředí. Jejich produkty – chovná zvířata
živená kvalitními přírodními krmivy – jsou zárukou
kvality uzenářských výrobků. Ty jsou vyráběny tradičními postupy, společnost splňuje všechny normy
pro vývoz do zemí Evropské unie. V září 2007 na
krajských dožínkách v Jilemnici obdržela ﬁrma Jatky
Lomnice nad Popelkou, a.s., ocenění „Výrobek Libereckého kraje za rok 2007“ za vepřovou pečeni kořeněnou.
Společnost má odběratele v Liberci, Českém ráji
(přímo v Lomnici n. P. jsou zájemcům k dispozici
dvě podnikové prodejny v ulici Palackého 160 a plk.
Truhláře 104) i v Praze. Nabízí plný sortiment masa a
masných výrobků, uzené kýty, klobásy, vařené masné
výrobky, šunkové výrobky, měkké a zauzené salámy,
drobné uzeniny a další speciality.

JATKY LOMNICE A. S.
Josefa Kábrta 575, 512 51 Lomnice nad Popelkou
481 671 357, 607 565 012
jatkylomnice@razdva.cz, www.lomnican.cz
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Městská památková rezervace Karlov v Lomnici nad Popelkou s roubenými domy – ukázka lidové architektury podkrkonošského typu. Hora Tábor (678m n.m.) – poutní místo s kostelem, restaurací a rozhlednou.

Karel Sobotka
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SKLENĚNÉ FOUKANÉ FIGURKY,
UKÁZKY TRADIČNÍ SKLÁŘSKÉ VÝROBY
Glass blown ﬁgures; demonstrations of traditional glass manufacturing
Geblasene Glasﬁguren, Musterbeispiele traditioneller Glasherstellung

Karel Sobotka pracuje se sklem již od mládí. Vyučil
se v podniku Železnobrodské sklo, kde byl od roku
1976 také zaměstnán. V roce 1991 byl v rámci redukce výroby propuštěn a od té doby se foukaným ﬁgurkám věnuje jako drobný živnostník.
Sklo přetavené do ﬁgurek zvířat a mnoha dalších
dekorativních podob dodává do specializovaných prodejen v celé České republice. V Českém ráji jeho foukané ﬁgurky prodávají na několika místech, vesměs
spojených s turistickým ruchem. Karel Sobotka svůj
um také předvádí na různých řemeslnických akcích.

KAREL SOBOTKA
Těpeře 64, 468 22 Železný Brod
606 127 236, sobotka.ﬁgurky@seznam.cz
www.sklenene-foukane-ﬁgurky.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Riegrova stezka mezi Železným Brodem a Semily s obnovenou naučnou stezkou (2008) a visutou galerií
nad řekou Jizerou.

Kortan – sklo, bižuterie
VÝROBA TRADIČNÍCH VINUTÝCH PERLÍ
A ORIGINÁLNÍ BIŽUTERIE, SKLENĚNÉ FIGURKY
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Production of traditional coiled beads and original costume jewellery, glass ﬁgures
Herstellung von traditionellen Wickelperlen und Originalbijouterie, Glasﬁguren
Výroba skleněných ručně vinutých perlí (korálků)
má na Železnobrodsku tradici asi 150 let. Perle se
vinou u sklářského kahanu, horké sklo se navíjí na
drát, různě se ručně tvaruje a zdobí.
Firma Kortan – sklo, bižuterie byla založena v roce
1990 Ing. Pavlem Kortanem. V současné době v jeho
činnosti pokračují a ﬁrmu vlastní jeho děti Hana a
Karel Kortanovi.
V roce 2005 byla přímo v budově ﬁrmy otevřena
prodejna, ve které probíhá i předvádění výroby vinutých perlí a ﬁgurek u sklářského kahanu, doplněné
odborným výkladem. Prodejna je otevřena od pondělí
do pátku v čase od 9 do 17 hodin. Zájemci zde mohou
zakoupit zhruba 650 druhů vinutých perlí, sady kovodílů na výrobu bižuterie a přímo na místě si vyrobit
náhrdelník podle vlastní představy. Kromě toho je tu k
dispozici velké množství hotové bižuterie a stříbrných
šperků z vinutých perlí, skleněné ﬁgurky a další drobnosti ze skla. Každý kus je de facto originálem.
Hlavním výrobním programem jsou kromě vinutých perlí i originální stříbrné šperky a bižuterie. Firma také aktivně vystupuje na poli cestovního ruchu,
organizuje kurzy výroby vinutých perlí, v zimní sezoně pořádá pro zájemce „Sklářské pátky v Železném
Brodě“, je spoluzakladatelem místní „Galerie na rynku“, kde jsou nabízeny práce sklářských výtvarníků a
řemeslníků.
KORTAN – SKLO, BIŽUTERIE
Železná 103, 468 22 Železný Brod
483 390 086, info@kortanglass.com
www.kortanglass.com,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Poznávací okruh Trávníky v Železném Brodě – vycházka do romantického zákoutí města s množstvím dochovaných staveb lidové
architektury se starobylým podkrkonošským rázem. Možnost návštěvy národopisné expozice muzea Běliště (www.travniky.info).
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Maruše Nová
PŘÍRODNÍ RUČNĚ PŘEDENÁ OVČÍ PŘÍZE,
SUROVÁ A POČESANÁ VLNA

Natural hand-spun sheep yarn, grease and raised wool
Handgesponnenes Naturschafsgarn, Rohwolle und gekardete wollednerische Werke
Ručnímu zpracování ovčí vlny se paní Maruše
Nová z Holenic věnuje asi pět let. Pracuje na kolovrátku a pod jejíma rukama vzniká kvalitní surovina
vhodná k pletení svetrů a dalších výrobků z ovčí příze.
Tu si můžete zakoupit přímo v holenickém pensionu,
Maruše Nová jezdí i na různé předváděcí akce v regionu. Najdete ji na turnovských Staročeských trzích,
letních i předvánočních akcích v Jičíně, Jilemnici,
Semilech, Železném Brodě, ale i třeba v Dolánkách
u Turnova na Dlaskově statku.
Ovčí přízi můžete zakoupit i ve vznikajícím krámku s regionálními výrobky v Ozdravovně v Radostíně
u Sychrova.

MARUŠE NOVÁ
Pension Ort, Holenice 28, 506 01 Jičín
481 382 459, 603 702 954
p-ort@sendme.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Prachovské skály – nejznámější skalní oblast České republiky (skalní bludiště, vyhlídky), koupaliště U Pelíška, Jinolické
rybníky – rekreační oblast.

Milena Ulčová
VÝROBA A KOMPLETACE VINUTÝCH PERLÍ,
ORIGINÁLNÍ BIŽUTERIE
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Production and completion of coiled beads and original costume jewellery
Herstellung und Komplettierung von Wickelperlen, Originalbijouterie
Výroba vinutých perlí má v Jizerských horách tradici od počátku 19. století. Milena Ulčová ze Skuhrova u Železného Brodu se k tradiční výrobě předků
dostala až v důchodu, kdy, jak říká, nechtěla sedět
s rukama v klíně. Navštěvovala speciální kurzy, opatřila si sklářský kahan a začala doma vyrábět vinuté
perle. Nyní patří mezi přední výrobce v regionu, její
práce doplňují originální šaty z různých butiků, sama
výrobu předvádí na řemeslnických trzích a akcích pro
výrobce tradičního zboží. Své práce má vystaveny
v galeriích v Hradci Králové a Praze. „Co sama vyrobím, chci i sama prodat, vinuté perle dělám hlavně
sobě a mým zákazníkům pro radost,“ říká Milena
Ulčová.

MILENA ULČOVÁ
Skuhrov 18, 468 22 Železný Brod
483 397 492, 608 801 656
ulcovajbc@seznam.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Přírodní park Maloskalsko – Malá Skála, malebné letovisko na řece Jizeře, vhodný výchozí bod pro pěší i cyklovýlety,
Suché skály, Besedické skály s vyhlídkami a zříceninou hradu Zbiroh.
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Miroslava Řezníková
DŘEVĚNÉ ŠPERKY,
DROBNÉ DEKORATIVNÍ PŘEDMĚNTY
Wooden jewellery, small decorative items
Holzschmucke, kleine Dekorationsgegenstände

Miroslava Řezníková se řezbařině vyučila jako
mladá dívka na Slovensku v družstvu lidově umělecké výroby v Rajci u Žiliny. Dlouhá léta se ale svému
původnímu oboru nevěnovala, vrátila se k němu až
v roce 1993. Tehdy do různých malých obchůdků
a butiků začala dodávat první dřevěné šperky. Postupně se výroba rozšířila, dnes se s jejím zbožím můžete
setkat na různých místech celé republiky. Jak sama
říká, má ctižádost zdobit ženy a ve sklářském kraji
kolem Železného Brodu schválně volila jiný materiál
než sklo. V její dílně pomocí řezbářského náčíní vznikají originální vlasové spony, přezky, brože, přívěšky,
náhrdelníky.
V Českém ráji se s výrobky Miroslavy Řezníkové
můžete setkat v obchodě s regionálními produkty
v Ozdravovně v Radostíně u Sychrova, v galerii Pod
Troskou ve Ktové aj. Jste také vítání přímo v dílně
v Koberovech na úpatí Kozákova.

MIROSLAVA ŘEZNÍKOVÁ
Koberovy 8, 468 22 Železný Brod,
487 354 657, 607 167 101, miroslava.reznikova@koberovy.cz
www.drsperk.vyrobce.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Kozákov – nejvyšší hora Českého ráje (744 m.n.m.): rozhledna , pískovcový hřeben Drábovna na západním svahu s
romantickým skalním Měsíčním údolím.

Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s.r.o.
MOŠTY
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK A JINÝCH CHEMICKÝCH PŘÍSAD
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Cider without preservatives and other chemical additives
Mosten ohne Konservierungsstoffe oder andere chemische Zusätze
Moštovna Lažany byla postavena uprostřed rozsáhlých sadů jabloní a drobného ovoce na okraji Českého
ráje v roce 1965. Na jejím vybudování měli zájem hlavně pěstitelé z okolních obcí na Turnovsku. Její původní
název byl Zdroj Českého ráje, který byl později změněn
na nynější název Moštovna Lažany. Moštovna zpracovává jablka od zahrádkářů a velkopěstitelů z regionu.
Při výrobě i zpracování se využívají bohaté, více než čtyřicetileté zkušenosti s tradiční výrobou moštů. Všechny
nápoje jsou vyráběny přírodní cestou bez použití konzervačních látek nebo jiných chemikých přísad.
V současné době se tu vyrábí 16 druhů kvalitních
nápojů (novinkou jsou BIO nápoje). Po vylisování ovoce je šťáva pečlivě vyčeřena, ﬁltrována, pasterována a
ihned stočena do lahví. Díky tomuto dokonalému a citlivému způsobu zpracování a konzervace si tak uchovává svoji přirozenou hodnotu, chuť i výrazné aroma.
Skleněná láhev je tím nejlepším obalem, ze kterého
nejlépe vychutnáte originální a osvěžující chuť moštu.
Hlavním programen moštovny je zpracování ovoce
od pěstitelů z Českého ráje. Podstatnou část výroby
tvoří Jablečný mošt, Jablečný mošt s vlákninou, Hruškový mošt, Mrkev s jablkem, Lisovaná višeň a Vinný

mošt z Müller Thurgau. Dále pak v současné době
velice žádané BIO mošty - BIO Jablečný s vlákninou a
BIO Jablečný. Sortiment je obohacen o kvalitní nápoje vyráběné z přírodních koncentrátů - Černý rybíz,
Višeň, Zahradní směs, Pomeranč-jablko, Bylinný
nápoj z květu černého bezu a Jahoda.
Moštovna Lažany je držitelem ocenění „Výrobek
roku 2005“ v Libereckém kraji za jablečný mošt a
„Výrobek roku 2006“ v Libereckém kraji za rybízový
nápoj; totéž bylo zopakováno v roce 2007 za višňový
nápoj a v roce 2008 za jablečný mošt s vlákninou.
Mošt můžete zakoupit v řadě obchodů v regionu
nebo přímo v podnikové prodejně a to od pondělí do
pátku v čase od 6 do 14 hodin.

Lažany
MOŠTOVNA LAŽANY, VÝROBNA NÁPOJŮ, spol. s.r.o.
Lažany 71, 463 45 Pěnčín
485 146 114, info@mostovna-lazany.cz
www.mostovna-lazany.webnode.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Státní zámek Sychrov – celoročně otevřený neogotický zámek s rozsáhlým anglickým parkem, 3 prohlídkové okruhy, mimo jiné možnost
návštěvy Rohanské galerie (největší sbírka francouzského portrétního malířství ve střední Evropě) a pamětní síně Antonína Dvořáka.
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Pivovar Nová Paka a.s.
PIVO
VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR

Beer brewed according to traditional recipes / Bier nach traditionellen Rezepturen gebraut
Tradice vaření piva v Nové Pace sahá hluboko do
minulosti, z historických pramenů je známo, že se zde
pivo vařilo již nedlouho po založení města, tj. ve 13.
století. V roce 1870 byl založen akciový podnik s cílem
výstavby pivovaru, v roce 1871 byl položen základní
kámen a o pouhý jeden rok později byla dokončena
stavba a dokonce i uvařena historicky první várka
piva. Od té doby se zde vaří pivo nepřetržitě až do
dnešních časů.
Pivovar Nová Paka, a. s., patří do skupiny malých
nezávislých pivovarů. Kapacitou výroby se řadí mezi
malé podniky. Kvalitou svých výrobků, která vyplývá
nejen ze špičkových vstupních surovin, ale především
z klasického, třístupňového způsobu výroby piva,
se řadí mezi pivovary, které jsou vyhledávány nejen
tuzemskými, ale i zahraničními zákazníky. Pivo se tu
vyrábí tradičním způsobem spodně kvašených piv,
tzv. ležáků s charakteristickou plnou chlebnatou chutí, přiměřenou přírodní nasyceností, zlatavou barvou,
bohatou typicky hutnou pěnou, hořkostí a řízem.
S Novopackým pivem se lze kromě nejbližšího
okolí a oblastí Českého ráje setkat takřka po celém
světě. Velká část produkce je totiž exportována do
zahraničí (USA, EU, Korea, Israel,..)

Díky citlivě provedeným rekonstrukcím v duchu
původní architektury je možné si prohlédnout pivovar tak, jak byl v roce 1872 postaven. Nejen zachování původního rázu budovy, ale také tradiční způsob
výroby piva se stává pro mnohé turisty lákavým cílem
na cestě po zdejším kraji.
Sortiment: MotoBrouk (nealkoholické pivo),
Brouček, Kryštof, Kumburák, Granát, Podkrkonošský speciál, Podkrkonošský speciál tmavý, Valdštejn,
Hemp Valley Beer.

PIVOVAR NOVÁ PAKA a.s.
Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka
493 727 031, broucek@novopackepivo.cz
www.novopackepivo.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Jičín – město založené ve 13. století, ve století 17. správní centrum frýdlantského panství vévody Albrechta z Valdštejna;
Valdštejský zámek a Valdštejnská lodžie, Valdická brána, Jezuitská kolej a řada dalších zajímavostí (www.jicin.org).

Pivovar Rohozec, a.s.
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PIVO

VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR BEZ CHEMICKÝCH PŘÍSAD

Beer brewed according to traditional recipes without any chemical additives
Bier nach traditionellen Rezepturen gebraut, ohne chemische Zusätze
Pivovar v okrajové části Turnova postavil v polovině 19. století rod Ungrů, kteří vlastnili zdejší panství. V roce 1910 přešel do vlastnictví „Společnosti
hostinských“. V roce 1948 byl znárodněn a stal se
součástí národního podniku Severočeské pivovary
a poté Východočeských pivovarů Hradec Králové.
V roce 1994 byl zprivatizován ve veřejné soutěži.
Špatné hospodaření tehdejších majitelů ale přivedlo pivovar až téměř ke krachu. Blýskat na lepší časy
se začalo v polovině roku 2004, kdy byla založena
nová společnost PIVOVAR ROHOZEC, a.s. Byly zahájeny významné investice směřující k zajištění vysoké
kvality piva. Toto je asi nejlépe vyjádřeno návratem
tradičních značek, které byly populární v 80. letech
20. století. Nyní má pivovar síť restaurací a hospod
(převážná část jich je v Českém ráji).

Současný sortiment zahrnuje:
PODSKALÁK – světlé výčepní pivo, SKALÁK – světlý
ležák, SKALÁK – řezaný ležák, SKALÁK – světlý ležák
Premium, SKALÁK – světlé speciální pivo, SKALÁK –
tmavé speciální pivo.
Pivo z rohozeckého pivovaru získalo také řadu ocenění: Je „Pivem České republiky 2007“ za tmavého
Skaláka třináctku (hodnocení odborníků) a „Pivem
roku 2007 a 2008“ za řezaného Skaláka (ocenění
udělili samotní pivaři). Řezaný Skalák byl také vyhlášen „Výrobkem Libereckého kraje 2007“. V roce 2008
pivovar získal stříbrnou „Českou pivní pečeť 2008“.

PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov
481 323 166, pivorohozec@pivorohozec.cz
www.pivorohozec.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Státní zámek Hrubý Rohozec – národní kulturní památka na severozápadním okraji města Turnova, 2 prohlídkové okruhy, barokní kaple, přírodně-krajinářský park.
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Pivovar Svijany a.s.
PIVO
VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR BEZ CHEMICKÝCH PŘÍSAD

Beer brewed according to traditional recipes without any chemical additives
Bier nach traditionellen Rezepturen gebraut, ohne chemische Zusätze
Historie pivovaru ve
Svijanech je velmi dlouhá.
Zdejší pivovar patří k nejstarším v Čechách. První
zpráva o jeho existenci je
z roku 1564. Od roku 1820
zde hospodařili Rohanové
a později rodinná dynastie
Kratochvílů. Po roce 1945 byl pivovar konﬁskován
a posléze znárodněn, stal se provozem Severočeských
pivovarů n. p. V roce 1990 vznikl státní podnik Pivovary
Vratislavice nad Nisou, jehož součástí byl i pivovar Svijany, v roce 1997 se pivovar stal součástí a.s. Pražské
pivovary. Díky těmto změnám se ale stále více dostával
do odbytové krize a hrozilo jeho uzavření. V roce 1998 se
stala novým vlastníkem společnost Pivovar Svijany s.r.o.
(od roku 2005 a. s.). Díky trpělivé práci týmu schopných
lidí vedených ředitelem Františkem Horákem, a pod taktovkou ﬁnanční skupiny LIF, byla odbytová krize překonána. V roce 2001 byla prolomena magická hranice sta
tisíc a v roce 2005 dvou set tisíc hektolitrů vyprodukovaného piva. Pivovar se vypracoval na jeden z největších
nezávislých pivovarů v České republice.
Kvalita svijanského piva byla oceněna řadou cen na
odborných i laických soutěžích. Svijanská piva postupně získala titul pivo České republiky, ředitel pivovaru
František Horák byl vyhlášen pivovarskou osobností
a osobností Liberecka, ocenění sládka roku získal i svijanský sládek Petr Menšík. Už od roku 1998 je každý
nový typ piva ověnčen některou z cen degustačních
soutěží i nejrůznějších spotřebitelských anket.
Svijanské pivo se rozváží nejen v blízkosti pivovaru, získává oblibu ve stále širším regionu, i za hranicemi republiky. Například v Německu se dnes Svijany
točí již v několika desítkách restaurací. Pivo je trvale

nabízeno i ve velkých obchodních řetězcích, Svijanské
restaurace dnes můžete navštívit kromě Českého ráje
a Liberecka například v Praze i Brně, ale i na Plzeňsku
či v jižních Čechách. Nízkou návštěvností rozhodně
netrpí ani útulná restaurace přímo v areálu pivovaru.
Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií,
zachovávající charakter po celém světě proslaveného
českého piva plzeňského typu. Pivo není nijak chemicky ošetřeno ani pasterováno.
Sortiment: Svijanská desítka 10 %, Svijanský
Máz 11 %, Svijanský Rytíř, Kvasničák, Svijanský Kníže
13 %, Svijanská Kněžna 13 %, Baron 15 %.
PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Svijany 25, 463 46 Příšovice
485 177 141, pivovar@pivovarsvijany.cz
www.pivovarsvijany.cz,

TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Příhrazské skály - pískovcová oblast v jihozápadní části Českého ráje s téměř dvěma stovkami skalních věží, Drábské
světničky – zbytky hradu se světničkami tesanými ve skále, jedinečný výhled do kraje.

Pekárna Mikula
SLADKÉ I SLANÉ PEČIVO
VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR
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Sweet and salty pastry made according to traditional recipes
Nach traditionellen Rezepturen hergestelltes süßes Gebäck und Salzgebäck
Od roku 1997 je majitelem pekárny v turnovské
ulici 5. května Jiří Mikula, který tu začal pracovat pět
let před tím. Pekárna se vypracovala mezi nejlepší
v regionu. Je to především díky staré, originální parní
peci a tradičním výrobním postupům. Proto jsou její
výrobky chuťově i napohled jiné než běžné, standardní pečivo.
Pekárna vyrábí plný sortiment běžného pečiva
– housky, rohlíky, celozrnné pečivo, koblihy, listové
a třené výrobky. Denně tu zpracují jednu tunu mouky.
V současné době je tu zaměstnáno 25 lidí, zboží
se rozváží do menších obchodů do 20 km od Turnova.
Pekárna Mikula má sedm vlastních prodejen, najdete
je v Turnově, Bělé u Turnova, Rovensku a v Rychnově
u Jablonce.

PEKÁRNA MIKULA
5. května 468, 511 01 Turnov
481 313 536, 608 313 536, info@pekarnamikula.cz
www.pekarnamikula.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Muzeum Českého ráje v Turnově s unikátní mineralogickou expozicí (www.muzeum-turnov.cz), v letních měsících možnost prohlídky turnovských kostelů s průvodcem v dobovém kostýmu (informace na IC Turnov).

Tomovy parky, s.r.o.
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, ATYPICKÉ HERNÍ PRVKY
A DALŠÍ MOBILIÁŘ
Children’s playgrounds, atypical game features and other furniture
Kinderspielplätze, atypische Spielelemente und weiteres Mobiliar

Firma Tomovy parky s.r.o. vznikla v roce 2003
z nadšení tří společníků v malé dílničce v centru Turnova. Pod jejich rukama začala vznikat unikátní dětská
hřiště z dosud v Česku netradičního materiálu – akátového dřeva. Akát je strom pocházející ze severní Ameriky, jeho dřevo je nesmírně houževnaté, jde o nejtvrdší dřevinu rostoucí v Evropě. A to je právě velké plus
pro dětská hřiště – dřevo vydrží velkou zátěž a navíc
má beztřískovou strukturu, takže nemůže docházet
k poranění dětí jako v případě hřišť, realizovaných
z jiného materiálu. Celý proces výroby je od počátku
až do ﬁnální podoby prováděn ručně.
Dnes v Čechách, na Moravě a v okolních evropských
státech stojí již stovky těchto originálních dětských
hřišť, atypických herních prvků a dalšího mobiliáře.
Výrobní areál v Hnanicích zaměstnává přes 100 lidí.
Výrobky ﬁrmy mají nejvyšší českou a evropskou
certiﬁkaci kvality, Tomovy parky jsou zařazeny do
prestižní Evropské federace výrobců dětských hřišť
FEPI. Firma z Českého ráje se tak stala první ze střední
a východní Evropy, které se této pocty dostalo.

Společnost Tomovy parky s.r.o. je také provozovatelem unikátního a v České republice jediného přírodního dětského parku Šťastná země v Radvánovicích
u Turnova. Jeho branami od jara do podzimu projde
na 50 tisíc dětí a dospělých. Právě zde se také zájemci
mohou nejlépe seznámit s originálními výrobky ﬁrmy.
Na ploše areálu jsou desítky zábavních dřevěných
prvků pro děti: napodobenina zámku Hrubá Skála,
dřevěné houpačky, prolézačky, lanovky, ale i novinka na českém trhu – jedinečné vzduchové trampolíny
a spousta dalších atrakcí pro malé a velké. Šťastná
země nabízí možnost netradičního využití volného
času, o prázdninách se tu konají velkolepé kulturní
a zábavní akce pro celou rodinu – například slavnosti
slámy, gotická nebo rajčatová bitva a další.

TOMOVY PARKY, S.R.O.
Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov
481 389 181, 731 612 214, info@tomovyparky.cz
www.tomovyparky.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Hruboskalské skalní město – pověstný Skalák v pomyslném trojúhelníku Hrubá Skála, Sedmihorky, Turnov; skalní město
s více než 400 věžemi a skalními vyhlídkami, vyhlášená horolezecká oblast.

Tompeli - Tomáš Pelikán
MLÉČNÉ VÝROBKY
SÝRY, TVAROH, KEFÍR, SMETANA, SYROVÉ MLÉKO
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Dairy products – cheese; keﬁr; cream; raw milk
Milchprodukte – Käse, Quark, Keﬁr, Sahne, Rohmilch
S podnikáním manželé Pelikánovi začali v roce
1993, kdy si vzali do pronájmu kravín v Huntířově.
Postupem let začali podomácku zkoušet výrobu sýrů,
od roku 2006 u farmy funguje menší mlékárna, vyhovující všem přísným hygienickým normám. Vyrábí se
zde čerstvý bílý sýr balkánského typu, pařené sýrové tkaničky, polotvrdá cihla a další mléčné výrobky
včetně pasterovaného mléka a kefíru. Ochucené sýry
jsou k dostání s příchutí chilly, s česnekem, pepřem,
novinkou bude sýr s mletými oříšky. Dvě třetiny
vyprodukovaného mléka dnes na farmě přímo zpracují, v budoucnu by tu měla být zpracovávána veškerá produkce farmy.
Přímo na farmě v Huntířově je dvakrát týdně
otevřen obchůdek, a sice v úterý a v pátek od 16 do
17.30 hodin.

Kromě Huntířova se s mléčnými výrobky z farmy Tompeli můžete setkat v prodejnách turnovského pekařství Mikula, v Železném Brodě v prodejně
na Malém náměstí a u autobusového nádraží, dále
potom v Jablonci nad Nisou, Semilech, v Jenišovicích, Odolenovicích, Hodkovicích nad Mohelkou, Bosni u Mnichova Hradiště aj.
TOMPELI
Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod
777 636 100, tompeli@volny.cz
www.tompeli.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Přírodní park Maloskalsko – Malá Skála, malebné letovisko na řece Jizeře, vhodný výchozí bod pro pěší i cyklovýlety
– Vranovský hřeben s vyhlídkou nad Jizerou – hrad Frýdštějn – rozhledna Kopanina.

21

Zlatnictví Beršram (Beršram šperk) - Daniel Šrámek, Iva Bernardová

ZLATÉ A STŘÍBRNÉ ŠPERKY
S REGIONÁLNÍMI PŘÍRODNÍMI KAMENY
Gold and silver jewellery with regional natural stones
Gold- und Silberschmuck mit regionalen Natursteinen

Sdružení Beršram (Iva Bernardová a Daniel Šrámek) vzniklo v roce 1992. Jde o tradiční výrobu
šperků, která má na Turnovsku staletou tradici. Jako
materiál slouží především zlato a stříbro. Originální
díla jsou osazena přírodními kameny z celého světa,
přednost samozřejmě mají české granáty a vltavíny,
ve špercích najdete i acháty, topazy a další drahé
kameny. Krédem sdružení je především originalita a
kvalita.
S výrobky této šperkařské dílny se můžete seznámit ve vlastní prodejně ŠPERK BERŠRAM v Hluboké
ulici, výstavní kolekce je také k dispozici v městském informačním centru na náměstí Českého ráje,
k prohlédnutí i koupi můžete také použít internetové
stránky tohoto sdružení.

ZLATNICTVÍ BERŠRAM (BERŠRAM ŠPERK)
DANIEL ŠRÁMEK, IVA BERNARDOVÁ
Jiráskova 98, 511 01 Turnov
605 776 472, dsramek@centrum.cz
www.bersram.cz,
TIP NA VÝLET V OKOLÍ:
Židovská synagoga v Turnově – po náročné rekonstrukci v roce 2008 znovuotevřená synagoga z počátku 18. století,
jediná synagoga v severních Čechách, která přečkala nacistickou okupaci.

TRADIČNÍ AKCE, KDE SE SETKÁTE S PRODUKCÍ
Z ČESKÉHO RÁJE A JEJICH VÝROBKY
Velikonoce na Dlaskově statku
turnovské Staročeské trhy (konec května)
Kámen a šperk v Českém ráji – Turnov (červenec)
Svatoannenská a Svatojakubská pouť v Mnichově Hradišti (červenec)
Posvícenský jarmark a Festival řemesel v Sobotce (srpen)
Semilský Pecen (září)
Skleněné městečko v Železném Brodě (září)
Staročeský jarmark v Mladé Boleslavi
Vánoční trhy v Mnichově Hradišti, Turnově, na Sychrově a řadě dalších míst regionu

TRADITIONAL EVENTS WHERE YOU CAN GET ACQUAINTED
WITH THE PRODUCTS OF BOHEMIAN PARADISE
Easter at Dlask´s farmhouse
Old Bohemian Markets in Turnov (end of May)
Gem and Jewel in Český ráj – Turnov (July)
St. Anna and St. Jakub’s Fair in Mnichovo Hradiště (July)
Country Fair and Handcraft Festival in Sobotka (August)
Semily Loaf (September)
Glass town in Železný Brod (September)
Old Czech Fair in Mladá Boleslav
Christmas Markets in Mnichovo Hradiště; Turnov; Sychrov; and many other places in the region

TRADITIONELLE VERANSTALTUNGEN, WO SIE AUF DIE PRODUKTE
AUS DEM BÖHMISCHEN PARADIES TREFFEN
Ostern auf dem Gehöft Dlaskův statek
Turnover Altböhmische Märkte (Ende Mai)
Steine und Schmuck im Böhmischen Paradies – Turnov (Juli)
Hl.-Annen- und Hl.-Jakobskirmes in Mnichovo Hradiště (Juli)
Kirchweih-Jahrmarkt und Handwerksfestival in Sobotka (August)
Semily-Laib (September)
Glasstädtchen in Želený Brod (September)
Altböhmischer Jahrmarkt in Mladá Boleslav
Weihnachtsmärkte in Mnichovo Hradiště, Turnov, auf Sychrov und an vielen anderen Orten der Region

PŘEHLED INFORMAČNÍCH STŘEDISEK
A LIST OF INFORMATION CENTRES / ÜBERSICHT DER INFOZENTREN

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JIČÍN

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO TURNOV

Town information centre Jičín
Stadtinformationszentrum Jičín
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, tel. / fax: 493 534
390, 602 366 338, mic@jicin.org, ic@jicin.org
www.jicin.org

Town information centre Turnov
Stadtinformationszentrum Turnov
Náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
tel. / fax: 481 366 255, 481 366 256, info@turnov.cz
www.turnov.cz

INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
ŽELEZNÝ BROD

Information centre Mladá Boleslav
Informationszentrum Mladá Boleslav
Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav
tel. / fax: 326 322 173, info@is.mb-net.cz, infocentrum@kulturamb.eu
www.mb-net.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Town information centre Mnichovo Hradiště
Stadtinformationszentrum Mnichovo Hradiště
Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiště
tel.: 326 776 739, fax: 326 772 465, mic@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO SEMILY
Town information centre Semily
Stadtinformationszentrum Semily
Riegrovo náměstí 68, 513 01 Semily,
tel. / fax: 481 624 721, info@semily.cz
www.semily.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO SOBOTKA
Town information centre Sobotka
Stadtinformationszentrum Sobotka
Náměstí Míru 3, 507 43 Sobotka
tel.: 493 571 587, mic@sobotka.cz
www.sobotka.cz

Cultural and information centre Železný Brod
Kultur- und Informationszentrum Železný Brod
Náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod
tel: 484 353 333, info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
MĚSTA LOMNICE NAD POPELKOU
Cultural and information centre
Lomnice nad Popelkou
Kultur- und Informationszentrum
der Stadt Lomnice nad Popelkou
Husovo nám. 4 - Zámek, 512 51 Lomnice nad Popelkou
tel. / fax: 481 673 107, 739 568 347
info@lomnicenadpopelkou.cz,info@kislomnice.cz
www.lomnicenadpopelkou.cz, www.kislomnice.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
ROVENSKO POD TROSKAMI
Town information centre Rovensko pod Troskami
Stadtinformationszentrum Rovensko p. Troskami
Komenského 107, 512 63 Rovensko pod Troskami,
tel.: 481 381 050, fax: (MÚ) 481 382 236,
inforovensko@tiscali.cz
www.rovensko.cz
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