
Hledáte výjimečně dobré lahůdky 
a osvěžující nápoje pro váš sváteční 
stůl? Chcete si svůj dům či byt vybavit 
zajímavými doplňky? Toužíte po origi-
nálním šperku nebo doplňku vašeho 
šatníku? Tak právě pro vás máme tip 
na zdravé potraviny a originální výrob-
ky, pro které nemusíte jezdit daleko. 

Tyto poctivé výrobky z Českého ráje 
poznáte díky značce Regionální produkt 
Český ráj. Značku vytvořilo Sdružení 

Český ráj ve spolupráci s dalšími part-
nery v regionu s cílem podpořit a propa-
govat místní výrobky. Tato registrovaná 
ochranná známka je místním výrobcům 
propůjčována od roku 2007 při splnění 
kritérií, která zohledňují především pů-
vod výrobku v regionu, originalitu, eko-
logickou šetrnost a podíl ruční práce. 
Značka umožňuje spotřebitelům poznat 
kvalitní zboží, jehož nákupem podpoří 
místní výrobce, a tím i svůj region. Tu-
ristům a návštěvníkům Českého ráje 
pak nabízí suvenýry a dárky v podobě 
tradičních výrobků.

Hlavním smyslem regionálního zna-
čení je podpora lokální ekonomiky s dů-
razem na tradice, kvalitu a ekologickou 
šetrnost. Neméně významné je také sil-
nější propojení místní produkce s oblastí 
cestovního ruchu a gastronomie.

Tradice, řemesla a regionální výrobky v kraji pod Troskami
To pravé z Českého ráje Střípky z regionu

Ročník 2011 Zdarma

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
ZNAČKY REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ A JEJÍCH NOSITELŮ

Regionální výrobci jsou nově prezentováni na internetových stránkách 
www.regionalniprodukt.cz. Stránky jsou dobrým informačním zdrojem 
všem, kteří stále upřednostňují kvalitní domácí výrobky ať už tradiční potravi-
ny, nebo řemeslné výrobky. Obsahují informace o značce „Regionální produkt 
Český ráj“ a jejích nositelích. Jsou zde tipy kde nakoupit regionální produkty, 
dále novinky a pozvánky od regionálních výrobců. Nechybí ani nabídka vý-
tvarných tvůrčích dílen pro veřejnost.

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU 
ZDOBÍ DEKORACE Z ATELIERU KAMILA

Kamila Parsi Žďárská dostala ze strany vedení muzea nabídku zrealizovat 
skleněnou dekoraci pro vstupní prostory budovy. A tak spatřila světlo světa 
nová „Kytice“ celá ze skla. Jedná se o zhruba 70 cm vysoký objekt, složený ze 
sedmi originálních skleněných květů, které jsou umístěny v masivní skleněné 
váze. Pokud tedy zavítáte do tohoto krásného stánku historie a umění v Jablon-
ci, můžete zde potkat i tento nový kus z její tvorby.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
ZNAČENÍ MÍSTNÍCH VÝROBKŮ V ČESKÉM RÁJI

REGIONÁLNÍ ZNAČENÍ VÝROBKŮ
JIŽ ČTVRTÝM ROKEM 

V ČESKÉM RÁJI
Od roku 2007 je v regionu tradičním 

řemeslným a potravinářským výrobkům 
udělována značka Regionální produkt 
Český ráj. Vznik registrované ochranné 
známky iniciovalo tehdejší Poraden-
ské centrum pro venkov společně se 
Sdružením Český ráj. Ke spolupráci se 
postupně přidaly i další organizace v re-
gionu jako Správa chráněné krajinné ob-
lasti Český ráj či Muzeum Českého ráje 
v Turnově. Důležitým faktem zůstává, 
že již od počátku stáli u zrodu projektu, 
jehož cílem je podpora místní produkce, 
samotní výrobci. V současné době má 

značka již 38 certifi kovaných výrobců. 
Regionální výrobci mezi sebou spolu-
pracují, pořádají řemeslné kurzy a ote-
vírají prodejny regionálních výrobků.

JAK PROBÍHÁ CERTIFIKACE
O udělení značky může požádat kte-

rýkoli výrobce, mající sídlo v Českém 
ráji – řemeslník i výrobce potravin či 
zemědělec. Výrobce, který o udělení 
značky požádá, je pozván na zasedání 
certifi kační komise. Členové certifi kační 
komise navrhnou bodové ohodnocení 
výrobků. Návrh bodového ohodnocení 
výrobků je představen na Setkání cer-
tifi kovaných výrobců, kde opět výrobce 
představí ukázky své produkce. 

Stávající držitelé značky mohou po-
tvrdit, ale také vyvrátit návrh na přijetí 
nového výrobce. Výrobce, který splnil 
stanovená certifi kační kritéria a byl 
schválen tzv. Setkáním certifi kovaných 
výrobců, se stává nositelem značky Re-
gionální produkt Český ráj a získává cer-
tifi kát. Zároveň je s výrobcem uzavřena 
Smlouva o využívání ochranné známky 
s dvouletou platností. Po dvou letech je 
třeba certifi kaci znovu obhájit. Povin-
ností certifi kovaného výrobce je znač-
ku používat a propagovat všemi jemu 
dostupnými prostředky.  Pokud jste zá-
jemcem o značku „Regionální produkt 
Český ráj“ a chcete vstoupit do systému 
certifi kace, nebo máte zájem o prodej 
regionálních výrobků Českého ráje, kon-
taktujte Sdružení Český ráj.

KONTAKTNÍ OSOBA: 
Ing. Hana Ledabylová

Sdružení Český ráj, tel.: 739 449 510
e-mail: ledabylova@cesky-raj.info, 

www.regionalniprodukt.cz

PROPAGACE 
REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ

Sdružení Český ráj nabízí certifi kova-
ným výrobcům spolupráci při propaga-
ci jejich výrobků. A to formou fi nanční 
spoluúčasti na společných tištěných 
propagačních materiálech regionál-
ních výrobců, propagaci zdarma, nebo 
za zvýhodněnou cenu v regionálních 
tiskovinách, jako je katalog Dovolená 
v Českém ráji, Infomapa Český ráj, Se-
zonní turistické noviny a další. Zdarma 
jsou držitelé značky prezentováni na in-
ternetových prezentacích www.cesky-

raj.info a www.regionalniprodukt.cz. 
Od roku 2009 jsou ve spolupráci s vý-
robci pořádány řemeslné kurzy pro 
veřejnost. Značka regionální produkt 
Český ráj a její nositelé jsou prezen-
továni na veletrzích cestovního ruchu 
i na akcích, které pořádá Sdružení Čes-
ký ráj pro novináře, odbornou i širokou 
veřejnost. Prostřednictvím tzv. Setkání 
regionálních výrobců a workshopů je 
podporována vzájemná spolupráce mezi 
regionálními výrobci, informačními cen-
try a dalšími partnery v oblasti cestovní-
ho ruchu v regionu. Sdružení Český ráj 
nemůže nabídnout přímou fi nanční pod-
poru, ale hledá fi nanční zdroje z grantů 
a dotací na společné aktivity.  

PRODEJNY
Vedle prodejen regionálních potra-

vin v Turnově a Liberci, které provozuje 
Prodejní družstvo regionálních výrobků 
Českého ráje, můžete zakoupit některé 
regionální potraviny v prodejnách pe-
kárny Mikula v Turnově, Rovensku pod 
Troskami a na dalších místech regionu 
i mimo něj. Krom pečiva v nich koupí-
te také mošty z Lažan, mléčné výrobky 
farmy TOMPELI nebo sýry z Mlékárny 
Příšovice. Řada výrobců má své vlastní 
podnikové prodejny s pravidelnou ote-
vírací dobou. Jejich přehled naleznete 
na internetových stránkách www.regio-
nalniprodukt.cz. Certifi kované výrobky 
se začínají objevovat také v turistických 
informačních centrech regionu jako 
kvalitní suvenýry, a tak již nyní najdete 
tyto výrobky v sortimentu informač-
ních center v Jičíně, Turnově, Semi-
lech a Lomnici nad Popelkou.

Střípky z regionu
IVETA DANDOVÁ PREZENTOVALA SVÉ ŘEMESLO V ČESKÉ TELEVIZI
Reportáže o výrobě z orobince jste mohli vidět v pořadech České televize, a to 

hned několikrát. Reportáž o tomto tradičním řemesle z Mladoboleslavska byla 
v předvánočním díle oblíbené Toulavé kamery (19. 12. 2010), následoval pořad Bar-
vy života (2. 2. 2011). Iveta Dandová předvedla své řemeslo také v pořadu Hobby 
naší doby (6. 3. 2011). Pořady najdete na internetových stránkách České televize.

LAHŮDKOVÉ UZENINY ZNAČKY LOMNIČAN 
ZÍSKALY ZNAČKU „REGIONÁLNÍ POTRAVINA“

Firma Jatky Lomnice, a. s., zvítězila v soutěži Libereckého kraje v kategorii 
masné výrobky. Oceněným produktem je Lomnická tlačenka světlá. Na základě 
tohoto ocenění byla výrobku udělena ministrem zemědělství i značka „Regio-
nální potravina”. Firma se může pochlubit také novým produktem v podobě 
„Uzenářského balíčku”.

PEKÁRNA MIKULA OTEVŘELA CUKRÁRNU V TURNOVĚ
Pekárna Mikula rozšířila svou nabídku služeb. Na konci roku 2010 otevřela 

v Nádražní ulici nedaleko vlakového nádraží novou stylovou cukrárnu. Najdete 
ji hned vedle stávající prodejny pekárny ve Studentské ulici. Nabízí příjemné 
posezení každý den v čase od 8.00 do 17.00 hodin.

NOVÉ ODRŮDY JAHOD ZE SEMPRY TURNOV s.r.o.
Sempra Turnov potěší všechny pěstitele a zahrádkáře novými odrůdami ja-

hod pod názvy Zumba a Salsa. Další novinkou podniku je prodej sazenic stále 
populárnější rychlerostoucí dřeviny Japonský topol, která je využívána jako eko-
logický zdroj topení.

PIVOVAR ROHOZEC, A. S., ZÍSKAL V ROCE 2010 
ZA SVÉ PRODUKTY ŘADU OCENĚNÍ

Piva z Pivovaru Rohozec zabodovala 2. místem za Skalák lehké pivo v soutěži 
Česká pivní pečeť 2010, 1. místem v soutěži Pivo České republiky 2010 pro Ska-
lák 13 % tmavý a 3. místem za Skalák malinový ležák. Vrchní příčky v loňském 
roce obsadila piva z Malého Rohozce také v soutěžích Dočesná 2010, Pivo roku 
2010, Český ležák 2010 a Chmielaki Krasnostawskie 2010.

RUKODĚLNÉ KURZY V ČESKÉM RÁJI
Již třetím rokem Sdružení Český ráj ve spolupráci s místními výrobci a dal-

šími partnery v regionu připravuje tematické jednodenní i víkendové řemeslné 
kurzy. V rámci těchto dílen si zájemci už mohli vyzkoušet výrobu šperků z vi-
nutých perlí, batiku, pletení z orobince, malování na hedvábí nebo výrobu dře-
věného šperku. Program je určený pro jednotlivce i kolektivy. Termíny konání 
těchto akcí budou vypsány na www.regionalniprodukt.cz, v případě zájmu 
pište na info@cesky-raj.info.
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PŘEHLED DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU 
„REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ“

Vysvětlivky k piktogramům:  – kontakt,  – ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě),  – prodej přímo ve výrobně

Výtvarnice Kamila Parsi Žďárská vytváří jedinečné objekty s květinovými či fi gu-
rálními motivy. V jejím ateliéru v Rohlinách naleznete také bohatou kolekci skle-

něných šperků, květin a nepřeberné 
množství drobných závěsných dekora-
cí i jiných zajímavostí. Její díla můžete 
nakoupit také v e-shopu.

Rohliny 39, 511 01 Turnov

 481 313 197, 777 937 484, kamila@quick.cz
www.parsi-glass.cz     

SKLENĚNÉ ŠPERKY, 
DEKORATIVNÍ VÝTVARNÁ DÍLA
ATELIER KAMILA – KAMILA PARSI ŽĎÁRSKÁ [1]

Martina Baňasová  háčkuje rozličné klobouky a čepice 
pro malé i velké. Použitý materiál je 100 % bavlna. V její 
nabídce jsou i velikonoční vajíčka lepená viskózovou šňůr-
kou. Nakoupit je můžete na řemeslných jarmarcích v Čes-
kém ráji nebo u ní doma. Nabízí také vytvoření klobouku, 
čepice, baretu, kšiltovky dle Vašich představ na zakázku.

Železný Brod 826, 468 22 Železný Brod

 484 350 826, 721 473 063,
martina.banasova@volny.cz

HÁČKOVANÉ KLOBOUKY A ČEPICE
MARTINA BAŇASOVÁ [2]

Firma byla založena v roce 1989 a prodejna 
o tři roky později. Brzy si získala přízeň zá-
kazníků z širokého okolí a to hlavně vysokou 
kvalitou tradičního cukrářského zboží a zmrz-
liny. Zákusky a dorty se zde vyrábí podle tra-
dičních receptur a výrobních postupů.

Lestkov 74, 512 63 Radostná pod Kozákovem

 481 320 120, info@cukrarnalestkov.cz
www.cukrarnalestkov.cz   

CUKROVINKY
CUKRÁRNA ČESKÝ RÁJ LESTKOV [3]

Cukrárna U Janatů byla založena ve 20.letech minulého století. Výrobky jsou zho-
tovovány tradičními cukrářskými postupy, kdy je kladen důraz na kvalitu, chuť 

a jedinečnost výrobku. V pestré 
nabídce cukrárny najdete dorty, 
zákusky, minizákusky, vánoční 
cukroví a perníčky.

Hluboká 141, 511 01 Turnov

 481 322 288, cukuj@tiscali.cz
www. cukrarnaujanatu.cz   

CUKROVINKY
CUKRÁRNA U JANATŮ [4]

Iveta Dandová je poslední, kdo v regionu zpracovává kdysi tradiční materiál – 
orobinec, ze kterého vyrábí ošatky, misky, klobouky, tašky, pantofl e a další de-

korativní předměty. Za svůj um také získala ocenění 
ministra kultury „Nositel tradice“. Své řemeslo Vám 
ráda představí, můžete se také zúčastnit kurzů pletení 
z orobince, ve kterých Iveta Dandová vyučuje. 

Smetanova 580, 295 01 Mnichovo Hradiště

 326 771 111, 723 301 963, orobinec.iveta@seznam.cz
www.orobinec.cz     

UŽITNÉ A DEKORATIVNÍ VÝROBKY Z OROBINCE 
IVETA DANDOVÁ [5]

Petr Macháček a jeho rodina obhospodařují půdu v Huntířově. Statek nabízí v BIO 
kvalitě zeleninu a ovoce. Dále se zabývá chovem včel a zpravokořeňováním ovoc-

ných stromků. Další činností je výroba 
dřevěných předmětů (nádobí, hřebe-
ny, řezbářské předměty) za pomoci 
ručních nástrojů a původních technik.

Skuhrov-Huntířov 66, 468 22 Železný Brod

 604 985 171, petr.mmachacek@post.cz
www.statektrpola.com   

ROSTLINNÁ PRODUKCE V BIOKVALITĚ
STATEK TRPOLA [6]

Fabio Produkt, spol. s r.o., je výrobcem rostlinných olejů. Vyrábí jak klasické 
druhy, tak i specialní fritovací nebo ochucené oleje. Na český trh dodává jak 

1 litrové balení pod značkou MANKA, Más-
lová MANKA, SLUNKA, ROSTLINKA, tak i ši-
roké spektrum balení pro gastronomii a větší 
odběratele.

Holín 92, 506 01 Jičín

 493 522 673, fabioprodukt@fabioprodukt.cz
www.fabioprodukt.cz   

ŘEPKOVÉ A SLUNEČNICOVÉ OLEJE 
FABIO PRODUKT, spol. s r. o. [7]

Jaroslav Bulva se zabývá ekologickým chovem koní a masného skotu.V současné 
době hospodaří na 130 ha zemědělských pozemků převážně v CHKO Český ráj, 

oblasti Vyskeř a Branžež. Dále poskytuje služby v les-
nictví a zemědělství a prodává vlastní zemědělské 
produkty (BIO hovězí maso chlazené ve vakuových 
balíčcích, seno, hnůj aj. a od roku 2011 i včelí med).

Mladostov 9, 511 01 Turnov

 775 164 599
www.zivotnavsi.cz   

CHLAZENÉ HOVĚZÍ MASO
FARMA SKALANSKÁ KRÁVA – JAROSLAV BULVA [8]
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PŘEHLED DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU 
„REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ“

Vysvětlivky k piktogramům:  – kontakt,  – ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě),  – prodej přímo ve výrobně

Dřevění koníci, plachetnice, pušky a pistole s ko-
líčkem na gumu, káči a další tradiční hračky ze 
dřeva, se kterými si hráli naši předkové, to vše 
vyrábí Jan Hoffmann ve své dílně v Bozkově 
u Semil. Jeho dřevěné hračky jsou oblíbené pro 
své pečlivé zpracování a příznivou cenu. 

Bozkov 72, 512 13

 736 633 900, jan.hoffmann@email.cz

   

DŘEVĚNÉ HRAČKY
JAN HOFFMANN [10]

Hrnčířský dvůr Zvířetice se zabývá tradiční výro-
bou Zvířetické keramiky. Usedlost najdete ve Zví-

řeticích u Mladé Boleslavi, 
kde můžete známou kerami-
ku zakoupit a také se stylově 
ubytovat.

Zvířetice 5, 294 01 Bakov nad Jizerou

 606 624 124, 606 500 444, hrncirskydvurzviretice@seznam.cz
www.hrncirskydvurzviretice.cz     

ZVÍŘETICKÁ LIDOVÁ KERAMIKA
HRNČÍŘSKÝ DVŮR ZVÍŘETICE [11]

Mgr. Doubravka Fišerová se již od roku 1998 zabývá výrobou kameninového hrn-
čířského zboží. Z výtvarné dílny Doubravky Fišerové vycházejí i jiná výtvarná díla, 
jako např. drobná grafi ka, kresby a zřídka i malby. Pochlubit se může návrhem 
plakátu pro Staročeské trhy v Turnově v r. 2006, kresbami na svatebních dekre-

tech MÚ Turnov z r. 2007 nebo grafi ckým návrhem po-
užitým na turistické známce a logu obce Vyskeř. 

Mladostov 9, 511 01 Turnov

 777 231 558, doubravkazeskalan@tiscali.cz
www.zivotnavsi.cz   

HRNČÍRNA A VÝTVARNÁ DÍLNA U DOUBRAVKY
Mgr.DOUBRAVKA FIŠEROVÁ [9]

Akciová společnost Jatky Lomnice byla založena rolníky z podhůří 
Krkonoš v roce 1991. Nabízí plný sortiment masa a masných výrob-
ků, uzené kýty, klobásy, vařené masné a šunkové výrobky, salámy 

a další speciality. Zakoupíte je v podni-
kových prodejnách v Lomnici, v Turno-
vě, Sobotce a Liberci.

MASNÉ VÝROBKY, LAHŮDKOVÉ UZENINY
A UZENÁŘSKÉ SPECIALITY
JATKY LOMNICE, a. s. – LOMNIČAN [12]

Josefa Kábrta 575, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 481 671 287, 607 565 012, jatkylomnice@razdva.cz
www.lomnican.cz

Díky široké škále bižuterních materiálů, vyráběných většinou v Českém ráji 
a na Jablonecku, je každý produkt Kateřiny Jínové originálem a kromě malých 

sérií nevyrábí žádný vzorek dvakrát. Inspiruje se jak tradičními 
vzory, tak navrhuje a vyrábí dle aktuálních módních trendů. 
Výrobky můžete zakoupit v jejím ateliéru v Semilech, řemesl-
ných trzích a na internetu. 

Tyršova 457, 513 01 Semily 

 773 174 028, katerina.jinova@seznam.cz
http://koralky.nafoceno.cz/   

ŠITÁ SKLENĚNÁ BIŽUTERIE
Bc. KATEŘINA JÍNOVÁ [13]

Mlékárna Příšovice funguje na českém trhu již 108 let. Zpracovává desítky milionů 
litrů mléka ročně. Vyrábí především tradiční výrobky (máslo, 14 druhů sýrů, zaky-
sané nápoje a Bio sýry). Odbyt zajišťují vedle tradičních obchodní-

ků dvě podnikové prodejny (Turnov - Skálova 
ulice, Příšovice - areál mlékárny. Dnes patří 
mlékárna k nejmodernějším u nás.

Mlékárna Příšovice 91, 463 46 Příšovice

 485 177 022, plastcom@volny.cz
www.plastcom.cz

MLÉČNÉ VÝROBKY – SÝRY, MÁSLO
MLÉKÁRNA PŘÍŠOVICE [14]

MOŠTY BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK 
A JINÝCH CHEMICKÝCH PŘÍSAD
MOŠTOVNA LAŽANY, VÝROBA NÁPOJŮ, spol. s r. o. [15]

Lažany 71, 463 45 Pěnčín

 485 146 114, info@mostovna-lazany.cz
www.mostovna-lazany.cz   

Tradiční výrobce nápojů Moštovna Lažany již od roku 1964 šetrným způsobem 
zpracovává ovoce od místních pěstitelů a mění je tak v kvalitní 100% mošty a ná-
poje bez chemické konzervace. Nejžádanějšími výrobky jsou mošty jablečné, hruš-

kové a vinné. Řadu 100% nápojů doplňují chutné ovocné nápoje 
a nektary. Výrobky najdete v podnikové prodejně v Lažanech, 
v Turnově a v Liberci, dále pak v celé řadě obchodů i řetězců.

Maruše Nová zpracovává vlnu z vlastního chovu 
ovcí. Přede na kolovrátku a pod jejíma rukama 
vzniká kvalitní ručně předená vlna vhodná k ple-
tení svetrů a dalších výrobků z ovčí příze. Zakou-
pit ji můžete přímo v pensionu Ort v Holenicích 
nebo na některé řemeslné akci v regionu. 

Pension Ort, Holenice 28, 506 01 Jičín

 481 382 459, 603 702 954, p-ort@sendme.cz

   

VÝROBKY Z OVČÍ VLNY
MARUŠE NOVÁ [16]
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Lucie Pejchová se snaží o návrat k tradičnímu řemeslnému zpracování v oboru 
rytého skla. Vyrábí kopie historického skla, rytiny zhotovuje na broušené vázy, 

pohárky, sklenky i těžítka. Věnuje se výrobě rytých vitráží 
na zavěšení do okna. S motivy jako je fauna, fl óra, symbo-
ly, erby, architektura, bájná zvířata, zvěrokruhy apod. Nabízí 
zpracování motivu i provedení rytecké práce na zakázku.

Na vápence 755, 468 22 Železný Brod

 604 853 184, glyptic@email.cz
www.glyptic.cz

RYTÉ SKLO
LUCIE PEJCHOVÁ [17]

SLADKÉ I SLANÉ PEČIVO VYRÁBĚNÉ 
DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR
PEKÁRNA MIKULA [18]

5. května 468, 511 01 Turnov

 481 313 536, 608 313 536, 
info@pekarnamikula.cz   

Pekárna Mikula byla založena v roce 1997 a vypracovala se mezi nejlepší v regionu. 
Je to především díky staré, originální parní peci a tradičním výrobním postupům. 
Pekárna vyrábí plný sortiment běžného pečiva – housky, rohlíky, celozrnné pečivo, 

koblihy, listové a třené výrobky. Má sedm vlastních 
prodejen, najdete je v Turnově, Bělé u Turnova, Ro-
vensku a v Rychnově u Jablonce nad Nisou. 

PIVO VYRÁBĚNÉ 
DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR
PIVOVAR NOVÁ PAKA, a. s. [19]

Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka

 493 727 031, broucek@novopackepivo.cz
www.novopackepivo.cz     

Pivovar v Nové Pace byl postaven už v roce 1872 a od té doby se tu vaří pivo 
nepřetržitě až dodnes. Široký sortiment nabízí na výběr piva Brouček, Kryštof, 
Kumburák, Granát, Podkrkonošské speciály (světlý a tmavý), 16 % Valdštejn, ale 

také nealkoholické pivo MotoBrouk nebo Hemp 
Halley Beer a Hemp BrouCzech s extraktem 
z konopných květů, třešňové a zázvorové pivo.

Miroslava Řezníková zvolila pro výrobu svých šperků mate-
riál pro kraj kolem Železného Brodu ne zcela typický – dřevo. 
V její dílně v Koberovech na úpatí Kozákova vznikají pomocí 
řezbářského náčiní originální vlasové spony, přezky, brože, 
přívěsky a náhrdelníky. Pořádá řemeslné kurzy a je lektorkou 
při Vzdělávacím spolku uměleckých řemesel v Praze.

DŘEVĚNÉ ŠPERKY A DROBNÉ DEKORATIVNÍ PŘEDMĚTY
MIROSLAVA ŘEZNÍKOVÁ [20]

Koberovy 8, 468 22 Železný Brod

 487 354 657, 607 167 101, miroslava.reznikova@koberovy.cz
www.drsperk.vyrobce.cz     

Pěstování jahod v Turnově má již více než 50tiletou 
tradici. Sazenice z udržovacího šlechtění více než 30ti 
odrůd jahod můžete zakoupit každé jaro a podzim. 
V červnu si zde můžete koupit ve středisku fi rmy čerstvě 
natrhané jahody nebo si je sami natrhat. Více informací 
získáte na našich webových stránkách.

Vrchhůra 213, 511 01 Turnov

 481 321 273, 607 883 007, 608 034 974
sempra-turnov@seznam.cz, www.sempra-turnov.cz   

ČESKÉ JAHODY Z ČESKÉHO RÁJE
SEMPRA TURNOV, s. r. o. [21]

Chráněná dílna se zaměřuje na výrobu 
drobné dekorativní a užitkové keramiky. 
Výrobky v sobě snoubí řemeslnou zruč-
nost a originální výtvarný výraz. Vyrá-
bí se zde také pomůcky pro sportovce 
s handicapem. 

S. Suchardy 65, 509 01 Nová Paka 

 734 501 236, spb-cr@atlas.cz
www.spb-cr.cz     

DEKORATIVNÍ A UŽITKOVÁ KERAMIKA 
Z CHRÁNĚNÉ DÍLNY
o. s. SPORTEM PROTI BARIÉRÁM – ČESKÝ RÁJ [22]

MLÉČNÉ VÝROBKY – SÝRY, TVAROH, KEFÍR, 
SMETANA, SYROVÉ MLÉKO
TOMPELI – TOMÁŠ PELIKÁN [23]

Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod

 777 636 100, tompeli@volny.cz
www.tompeli.cz   

Rodinná farma Tomáše Pelikána v Huntířově vyrábí pochoutky z mléka od vlast-
ních krav. Nabízí čerstvý bílý sýr balkánského typu, pařené sýrové tkaničky, po-
lotvrdou cihlu a další mléčné výrobky včetně pasterovaného mléka a kefíru. Ochu-
cené sýry jsou k dostání s příchutí chilly, s česnekem, pepřem a mletými oříšky. 

Zakoupíte je přímo v Huntířově, turnovské pekárně 
Mikula a na řadě dalších míst v regionu.

Iveta Valentová se zabývá výrobou skleněných fi gurek, vinu-
tých perlí a šperků. V jejím obchodě spojeném s dílnou máte 
možnost zakoupit její originální šperky, fi gurky a komponenty. 

Obchod najdete 
v Semilech v uli-
ci J. Žižky 376.

Nedvězí 49, 512 01 Slaná

 608 028 477, ivvall@tiscali.cz

   

SKLENĚNÁ BIŽUTERIE, VINUTÉ PERLE A FIGURKY
IVETA VALENTOVÁ [24]
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RŮZNĚ UPRAVENÉ BIOOVOCE A ZELENINA
JAN VERICH [25]

Trávnice 169, 511 01 Turnov

 602 100 068, 
verich@quick.cz

Jan Verich založil na svazích Kozákova ovocný sad, a protože dodržuje veškeré 
principy šetrného zemědělství, podařilo se mu pro své produkty získat nejen znač-

ku SISPO, ale i ocenění nejvyšší kvality, značku BIO. 
Jablka včetně výborného zamraženého moštu a široký 
sortiment certifi kovaného ovoce a zeleniny zakoupíte 
v turnovské a liberecké prodejně regionálních výrobků.

Bylinková zahrada paní Ludmily Vondrové vás zve k pro-
hlídce bylinných a levandulových záhonů. Seznámíte 

se s pěstováním, zpracováním a vy-
užitím bylin. Zakoupit zde můžete 
voňavé dárky, oleje, sušené byliny 
a zahradní keramiku.

Sněhov 689, 468 22 Železný Brod

 603 492 920, lida.vondrova@volny.cz
www.bylinkyzraje.cz     

PRODUKTY Z BYLIN
LUDMILA VONDROVÁ [26]

NOSITELY ZNAČKY JSOU DÁLE:
Zdenka Baladránová, Žďár u Mnichova Hradiště; Farma Klokočí, Klokočí; 

Lenka Bendáková, Sychrov; Martina Hofmanová, Nová Paka; 
Chráněná pracovní dílna Nouzov, Semily; 

Kortan – sklo, bižuterie, Železný Brod; Karel Sobotka, Těpeře; 
Tomovy parky, s. r. o., Karlovice; Milena Ulčová, Skuhrov

Výšinka 1409, 511 14 Turnov

 481 357 212, e-mail: centrum@granat.cz, www.granat.cz, www.granat-shop.cz

ŠPERKY S ČESKÝM GRANÁTEM
GRANÁT, d. u. v., TURNOV
(VÍCE NA STRANĚ č. 8) [27]

Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov

 481 323 166, pivorohozec@pivorohozec.cz, www.pivorohozec.cz

PIVO Z ČESKÉHO RÁJE
PIVOVAR ROHOZEC, a. s.
(VÍCE NA STRANĚ č. 8) [28]

Svijany 25, 463 46 Příšovice

 485 177 141, pivovar@pivovarsvijany.cz, www.pivovarsvijany.cz

PIVO VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR 
BEZ CHEMICKÝCH PŘÍSAD
PIVOVAR SVIJANY, a. s. (VÍCE NA STRANĚ č. 9) [29]
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a zemědělské výrobky ............ B
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Legenda mapyKontakty a otevírací 
doby prodejen 

regionálních produktů 
z Českého ráje

Pekárna Mikula: 
pečivo, mléčné výrobky Tompeli 

a Mlékárny Příšovice, 
Lažanské mošty.

5. května 468, 511 01 Turnov
tel.: 481 313 536, 601 248 106

info@pekarnamikula.cz
www.pekarnamikula.cz

Otevírací doba:
pondělí – pátek 5.00–12.00

sobota 6.30–10.00

Další prodejny Pekárny Mikula:
* v Turnově, v ulici Nádražní

Otevírací doba: 
pondělí – pátek 5.30–17.00

* v Turnově, v ulici Studentské
Otevírací doba: 

pondělí – pátek 5.00–17.00
sobota 6.30–11.00
neděle 7.00–11.00

* v Rovensku pod Troskami
Otevírací doba: 
pondělí – pátek 

5.45–10.30, 14.00–16.00
sobota 6.30–10.00

* v Mírové pod Kozákovem – Bělá
Otevírací doba: 

Po, Út, Čt, Pá 7.00–15.00
St 7.00–12.00, So 8.00–11.00

* Prodejnu Pekárny Mikula 
najdete také v Rychnově 
u Jablonce nad Nisou.

Regionální produkty 
Český ráj:

sýry z mlékárny Příšovice, 
lažanské mošty, lomnické uzeniny, 

rohozecké pivo, bioovoce 
a zelenina, produkty z rakytníku, 

sýry Tompeli a další
Trávnice 169, 511 01 Turnov

Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.30–17.00

sobota 8.00–12.00

Další prodejna 
Regionální produkty 

Český ráj:
V Liberci v ulici v Úvoze 

(spojka Husovy ul. a ul. 5. května 
– pod nemocnicí)
Otevírací doba: 

pondělí – pátek 8.00–17.00
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Pivovar Rohozec slaví úspěch díky 
zachování staletími prověřených postu-
pů a technologií. Po krizovém období, 
které před šesti lety mohlo skončit uza-
vřením pivovaru, se pivo z Českého ráje 
znovu stalo neodmyslitelnou součástí 
nabídky restaurací, hospůdek a obcho-
dů nejen „okolo komína,“ ale také da-
leko za hranicemi turnovského regionu.

„Na Rohozci jsem začínal na jaře 
2005 a jediné pozitivní v té době bylo, 
že pivovar ještě nebyl úplně uzavřen. 
Zklamaní odběratelé už neměli o naše 
pivo zájem a navíc podléhali nabíd-
kám velkých pivovarů, které za odběr 
poskytovaly vysoké částky do vybave-
ní restaurací. Naše pivo v restauracích 
v podstatě nebylo,“ vzpomíná na své 
začátky v rohozeckém pivovaru ředitel 
František Jungmann. Současně dodá-
vá, že možnost podílet se na obnovení 
úspěchu tradiční značky piva vnímal 
jako výzvu a příležitost, která se ne-
opakuje. Pivovar Rohozec funguje již 
od roku 1850, kdy jej založil Ferdinand 
Unger. Po prodeji v roce 1910 se novým 
vlastníkem stal Společenský pivovar 
hostinských, společnost s ručením ome-
zeným v Malém Rohozci.

Po třech letech je společnost přejme-
nována na Společenský pivovar a velko-

piv i příležitostných speciálů. Vlaj-
kovou lodí je Skalák, bez kterého by 
Český ráj nebyl Českým rájem, jak 
ve smyslu unikátní přírodní scené-
rie pískovcových skal, tak místního 
piva nezaměnitelné chuti. Jedenáctka 
světlá nebo řezaná, dvanáctka světlá 
či speciály třináctka světlá nebo tma-
vá jsou v okolí pojmem. Úspěch slaví 
pivo Podskalák, lehké pivo Skaláczech, 
nebo nealko pivo pro řidiče a abstinen-
ty. Velké pozornosti se těší i ochucená 
piva, zejména malinový Skalák. V loň-
ském roce pivovar rozšířil nabídku pro 
odběratele v restauracích o sudové li-
monády ve třech druzích.

Pivovar Rohozec se s úspěchem 
účastní mnoha prestižních degustač-
ních soutěží.  Za všechny jmenujme ze-
jména 1. místo v hodnocení Český ležák 
2010 pro světlou dvanáctku Premium, 
nebo prvenství tmavého 13% Skaláka 
v soutěži o titul Pivo České republiky 
2010. „Úspěchy v degustačních soutě-
žích vnímáme především jako význam-
ný indikátor kvality našeho piva. Kladné 
hodnocení odborníků je pro nás dobrou 
zpětnou vazbou, zda dokážeme udržet 
a zvyšovat kvalitu našeho piva a obstát 
v náročné konkurenci,“ uzavřel ředitel 
pivovaru František Jungmann. 

statek hostinských, který se v roce 1924 
změnil ze společnosti s ručením ome-
zeným na akciovou společnost. V roce 
1948 byl pivovar znárodněn a stal se 
součástí národního podniku Severočes-
ké pivovary, později byl přiřazen pod 
vedení Východočeských pivovarů se 
sídlem v Hradci Králové.

Po roce 1994 došlo k privatizaci 
ve veřejné soutěži. Noví majitelé ale 
pivovar přivedli špatným hospodaře-
ním téměř ke krachu. Záchrana v hodi-

ně dvanácté přišla o deset let později. 
V roce 2004 byla založena společnost 
Pivovar Rohozec, a. s., a jejími prvními 
kroky byly vysoké investice do moder-
nizace provozu. Za přísného dodržování 
osvědčených postupů se na trh znovu 
vrátily tradiční značky Skalák a Podska-
lák a bývalí štamgasti znovu nachází 
cestu k dobrému pivu z Rohozce.

Výstav pivovaru se od roku 2005 
více než zdvojnásobil a sortiment se 
rozšířil o další stálou nabídku nových 

SKALÁK A PODSKALÁK: OBLÍBENÁ PIVA Z ČESKÉHO RÁJE

GRANÁT, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY TURNOV 
Granát, družstvo umělecké výro-

by Turnov vzniklo v roce 1953 slouče-
ním několika menších fi rem. V součas-
né době má zhruba 260 zaměstnanců. 

Družstvo je jediným vlastníkem dolů 
na dobývání granátové suroviny. Druž-
stvo je také majitelem ochranné znám-
ky ČESKÝ GRANÁT.

Předsedkyně představenstva druž-
stva, Libuše Adamičková, je nositel-
kou prestižního čestného titulu Lady Pro 
2010. Ocenění je udělováno společností 
COMENIUS, panevropskou společností 
pro kulturu, vzdělávání a vědecko-tech-
nickou spolupráci.

Šperky s českým granátem bývají 
obdarovávány významné státní návště-
vy. Byli jimi obdařeni například princ 
Charles a jeho choť Camilla, Hillary Clin-
tonová nebo Michelle Obamová.

Několik rad při koupi
českého granátu

nákup v podnikových prodejnách
Granátu Turnov zaručí 

100% jistotu pravosti šperku

zaručeným vodítkem 
je jeho velikost 4 až 5 mm,

středový kámen větších rozměrů 
je tzv. almandin

při koupi šperku 
chtějte certifi kát pravosti

šperky musí mít puncovní značku 
s písmenem G

na účtence nesmí chybět 
gramáž kovu, označení kamene – 

v tomto případě je důležitým 
slovem *český granát*

WWW.GRANAT.CZ

WWW.GRANAT-SHOP.CZ
Český granát (též pyrop), je průhledný až průsvitný drahokam drobných 

rozměrů (4 až 5 mm), ohnivé až krvavě červené barvy, kterou způsobuje žele-
zo s příměsí chrómu. Jeho název je odvozen z řec. pyropos, pyr = oheň, ops = 
oko, z lat. Carbunculus = oharek uhlí, granatus = zrnkovitý, angl. Bohemian 
Garnet, něm. Böhmisches Granat, staročesky podle Klareta zrnakoč.



REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ 09Ročník 2011

V květnu 2010 vzniklo „Prodej-
ní družstvo regionálních výrobků 
Českého ráje“. Své síly spojili podni-
katelé a fi rmy: Jatky Lomnice, a. s., 
Moštovna Lažany, výrobna nápojů, 
spol. s r. o., Pivovar Svijany – Distri-
buce, s. r. o., a Jan Verich, Bioovoce 
a zelenina.

Cílem prodejního družstva je zvi-
ditelnit kvalitní domácí potraviny 
s původem především v Českém ráji. 
Regionální výrobci chtějí dát místním 
spotřebitelům vědět, že v jejich okolí 
se vyrábí stále poctivé uzeniny, mošty, 
sýry, vaří kvalitní pivo a pěstuje se zdra-
vé ovoce a zelenina. Nabízí jim alternati-
vu k často anonymním potravinám s ne-
jasným původem, které bohužel často 
nakupujeme v super- a hypermarketech 
či vietnamských večerkách, které v řadě 
měst a obcí regionu zaplavují centra. 

Aby lidé nemuseli za kvalitními po-
travinami jezdit daleko, postupně vzni-
ká síť prodejen pod názvem „Regio-
nální produkt Český ráj“. V současné 
době již družstvo provozuje prodejny re-
gionálních potravin v Turnově (Trávnice 

V prodejnách zakoupíte přírodní 
mošty z Lažan, lomnické lahůdko-
vé uzeniny, tradiční svijanské a ro-
hozecké pivo, bioovoce, zeleninu 
a mošty z farmy pana Vericha.

Dále v prodejně zakoupíte sýry 
z Mlékárny Příšovice, pečivo z Pe-
kárny Mikula a pekárny ve Vysokém 
nad Jizerou, dále produkty z rakytní-
ku, jsou zde v prodeji mléčné výrobky 
p. Vrkoslava ze Zlaté Olešnice, kozí sýry 
z Pěnčína, produkty farmy Filoun Plavy, 
pekaři jsou dále zastoupeni p. Štěpá-
nem a je zde k dostání i Křižanský chléb. 
V sortimentu jsou také Lomnické sucha-
ry, biosměsi na chléb z Jizerských peká-
ren, med od místních včelařů, pálenka 
z fi rmy Style Bohemia, konzervovaná 
zelenina z fi rmy Nova Sobotka, mošty 
fi rmy Stará dáma z Křižan, oleje z fi r-
my Fabio Produkt, spol. s r. o. z Holína 
a biovíno z vinařství Abrlových.

V prodejnách si můžete od pondělí 
do pátku objednat dárkové balíčky z re-
gionálních potravin. Ochotně vám zde 
také poradí s výběrem lahůdek pro rau-
ty a fi remní akce.

169, zhruba 300 metrů za železářstvím 
Praktik) a v Liberci (V Úvoze 43/3 - spo-
jovací ulice od tramvaje ke krajské ne-

mocnici). Vizí do budoucna je otevření 
prodejen v Jablonci nad Nisou, Mladé 
Boleslavi a možná i v Praze

PRODEJNÍ DRUŽSTVO 
REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ ČESKÉHO RÁJE



REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ10 Ročník 2011

ZEMĚDĚLCI A VÝROBCI POTRAVIN LIBERECKÉHO KRAJE BYLI
PŘEDSTAVENI PROSTŘEDNICTVÍM TELEVIZNÍHO SERIÁLU

Za podpory Krajského úřadu Liberec-
kého kraje vznikl devítidílný zemědělský 
osvětový pořad AGROfakta. Vznikal čty-
ři měsíce pod vedením scénáristy Zdeň-
ka Dama. Seriál informuje o zemědělské 
a potravinářské výrobě v Libereckém 
kraji. Spoluautorem scénáře je také kraj-
ský radní pro zemědělství Jaroslav Pod-
zimek. Jak tvůrci seriálu uvedli, tento typ 
pořadu není určen pro odborné seminá-
ře, ale laické veřejnosti, aby si uvědomi-
la, jak zdravé zemědělské a potravinář-
ské produkty v Libereckém kraji vznikají.

Pětačtyřicetiminutový blok byl roz-
členěn na devět dílů po pěti minutách 
a byl postupně vysílán na TV Prima dva-

krát týdně hned po zpravodajském po-
řadu R1 Genus v 17.40 hodin. Jednotlivé 
názvy naznačují, na co se který díl zamě-
řuje: 1. Náš kraj, země, po které chodíme, 
2. Co se u nás pěstuje a chová, 3. Ovoce 
a mošty, 4. Produkty z masa, 5. Na ná-
vštěvě v pekárně, 6. Alkoholické nápoje, 
8. Agroturistika a 9. Lidé v zemědělství. 
Dále byla dotočena desetiminutová re-
portáž, která shrnuje nejdůležitější infor-
mace a která je zároveň reprezentačním 
DVD resortu zemědělství a životního 
prostředí Libereckého kraje pro domácí 
i zahraniční  návštěvníky.

(Zdroj: KÚ Libereckého kraje, 
oddělení tiskové a vnějších vztahů)

AKCE A JARMARKY V ROCE 2011, 
KDE SE SETKÁTE S TRADIČNÍMI PRODUKTY A VÝROBCI Z ČESKÉHO RÁJE

POUŽITÉ PIKTOGRAMY:
 – místo (a čas) konání,  – kontakt

14.5. – Stříhání ovcí v Pensionu Ort 
 Pension Ort, Holenice 28

 tel. 603 702 954 

28. 5. – 29. 5. – Staročeské řemeslné trhy
 Městský park a atrium Muzea Českého ráje
 tel. 481 322 106, www.muzeum-turnov.cz

4.6. – Svátek koně
 Lomnice nad Popelkou

 tel. 481 673 107, 739 568 347, 
www.kislomnice.cz

10. 6. – 12. 6. – Železnobrodský jarmark
 Železný Brod

 tel. 484 353 333, www.zeleznybrod.cz

18. 6. – Slavnosti slunovratu
 Nová Paka, Husovo nám.

 tel. 493 721 928, www.kultura-novapaka.cz

18. 6. – 19. 6. – 14. Slavnosti piva Skalák
 Malý Rohozec, Areál Pivovaru Rohozec, a.s., 

13.00–01.00 hod.
 tel. 481 323 166, www.pivorohozec.cz

2. 7. – 3. 7. – Kámen a šperk v Českém ráji
 Turnov

 tel. 481 366 255, www.infocentrum-turnov.cz

16. 7. – Slavnosti svijanského piva
 Svijanský Újezd, areál koupaliště
 tel. 485 177 141, tel. 602 410 61, 

www.pivovarsvijany.cz

23. – 24. 7. – Zahradní slavnost k poctě 
Albrechta z Valdštejna a slavnostní zahájení 

svatoanennské a svatojakubské poutě
 Zahrada zámku Mn. Hradiště, 11.00–17.00

 tel. 326 773 098, www.mnichovo-hradiste.cz

20. 8. – Posvícenský jarmark 
a festival řemesel

 Sobotka
 Jarmark, o.s., tel. 737 918 242, www.sobotka.cz

20.8. – Jarmark ve Slané
 Slaná u Semil

 tel.: 608 028 477 

3. 9. – Maloskalský jarmark
 Malá Skála, Kemp Ostrov, 10.00–18.00 hod.

 tel. 606 760 456, 603 492 920, 
www.maloskalskyjarmark.cz

9. 9. – 10. 9. – Semilský pecen
 Semily, park Ostrov

 tel. 481 624 721, www.semily.cz

10.9. – Piknik skla
 Semily, park Ostrov

 tel. 481 540 089, 773 174 028, 
www.xy.nafoceno.cz

10. 9. – České švestkobraní
 Areál Šťastná země Radvánovice u Turnova

 tel. 731 382 921, www.stastnazeme.cz

10. 9. – Staročeský jarmark
 Nádvoří a sklepení hradu Mladá Boleslav
 tel. 326 325 616, www.muzeum-mb.cz

17. 9. – 18. 9.– Skleněné městečko
 Železný Brod

 tel. 484 353 333, www.zeleznybrod.cz

29. 10. – Starohradské vepřové hody 
aneb Pohádkové posvícení

 Hrad a zámek Staré Hrady
 tel: 602 302 265, www.starehrady.cz

26. 11. – Vánoční jarmark
 Muzeum a Pojizerská galerie Semily

 tel. 481 622 528, 737 212 723, 
www.muzeumsemily.eu

26. 11. – Valdštejnské adventní trhy 2011
 Jičín, Žižkovo náměstí, od 8.00 hod.

 tel. 493 531 568, www.kzmj.cz

30. 11. – 4. 12. – Vánoční trhy na Bělišti
 Běliště – pobočka Městského muzea 

v Železném Brodě
 tel. 483 389 08, www.zeleznybrod.cz

3. – 4.12. - Vánoční trhy na Sychrově
 Státní zámek Sychrov

 SZ Sychrov, tel. 482 416 011, 
www.zamek-sychrov.cz

3. 12. – Mikulášské slavnosti 2011
 Lomnice nad Popelkou

 tel. 481 673 107, 739 568 347, 
www.kislomnice.cz

9. – 11. 12. – XIII. Turnovské vánoční trhy
 Turnov, náměstí Českého ráje

 tel. 481 366 756, 
www.turnov.cz

17. 12. – Valdštejnské Vánoce 2011
 Státní zámek Mnichovo Hradiště
 tel. 326 776 724, 326 773 098

www.mnhradiste.cz, 
www.mnichovo-hradiste.cz
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DOMÁCÍ VÝROBKY – 14 RŮZNÝCH ZNAČEK, 
STEJNÝ STYL A STEJNÁ PRAVIDLA

NOVÁ ZNAČKA REGIONÁLNÍ 
PRODUKCE Z JIZERSKÝCH HOR

Na sklonku roku 2010 vznikla na se-
veru Čech nová značka Regionální pro-
dukt Jizerské hory. V první certifi kaci se 
nositeli značky, která zaručuje místní 
původ, převahu přírodních surovin a vy-
sokou kvalitu výrobků, stalo 24 výrobců 
z této oblasti, známé zejména přírodní-
mi krásami a sklářstvím. Že je zde i řada 
jiných zajímavých produktů, ukazuje 
spektrum certifi kovaných výrobků, po-
travin, nápojů i produktů tradičních 
řemesel. 

V projektu, který vznikl ve spolupráci 
místních akčních skupin Horní Pomoraví, 
Frýdlantsko a Šluknovsko a byl podpo-
řen z Programu rozvoje venkova, byl pro 
oblast Jizerských hor vydán tištěný kata-
log. S podporou Libereckého kraje vznikl 
i katalog elektronický, který je publiko-
ván na www.jizerske-vyrobky.cz.

V roce 2010 zorganizovala Místní 
akční skupina Mikroregionu Frýdlant-
sko (MASiF) – nositel projektu v oblasti 
Jizerských hor a Frýdlantska – pro vý-
robce sérii školení v oblasti marketingu. 
Během diskusí při těchto seminářích 
byly společně formulovány podmínky 

certifi kace výrobků a z řady návrhů 
sami výrobci vybrali místní značku. Byla 
zpracována marketingová studie, která 
stanoví podmínky pro rozvoj a propa-
gaci značky. První certifi kace proběhla 
na konci roku 2010 a certifi káty byly 
slavnostně předány 24 výrobcům. Aby 
aktivity pokračovaly i po ukončení 
projektu a bez dotačního fi nancování, 
oslovil MASiF sdružení Jizerské hory 
– turistický region Liberecko, Jablonec-
ko, Frýdlantsko a Tanvaldsko a město 
Smržovka, kteří souhlasili se spoluprací 
a propagují výrobky při různých akcích 
cestovního ruchu, regionálního rozvoje 
a rozvoje venkova i při akcích kulturních.  

Cílem značení je především podpora 
drobných podnikatelů ve venkovských 
oblastech – lidí, kteří podnikají v ob-
tížných podmínkách, zvyšují místní za-
městnanost a spoluvytvářejí jedinečnost 
regionů České republiky. K těmto cílům 
směřuje i nová značka z Jizerských hor.

MAS Mikroregionu Frýdlantsko
Jizerské hory – turistický region 

Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko 
a Tanvaldsko, město Smržovka

Asociace regionálních značek zastře-
šuje v současné době 14 značek a vznik 
další je doslova za dveřmi. Regiony v na-
šem pojetí se až na výjimky nekryjí se 
samosprávnými celky, vymezují se spíše 
podle turistických oblastí nebo historic-
kých území. Značky spojuje vizuální styl 
a stejná pravidla certifi kace produktů. 

První značky zapojené do systému 
byly: Domácí výrobky – KRKONOŠE 
originální produkt®, ŠUMAVA originální 
produkt® a Vyrobeno v BESKYDECH® – 
vznikly v roce 2005 a byly motivovány 
podporou šetrné výroby v chráněných 
územích. Myšlenka podpory „toho pra-
vého“ z našich regionů, však zaujala 
i jinde, a postupně se přidávaly a při-
dávají další oblasti, v nichž ochrana 
přírody není základním tématem, i když 
stále zůstává jedním z výchozích kritérií 
hodnocení činnosti výrobce i konkrétní-
ho produktu. Plošně pokrývají regiony 
sdružené v ARZ už skoro polovinu re-
publiky a vedle pohraničních horských 

květin nebo obrazy. V potravinách jsou 
v nabídce produkty z farmy, ze zahrádky, 
z pekárny a cukrárny, z mlékárny, z řez-
nictví a uzenářství a nejrůznější nápoje. 
A kategorii přírodních produktů suverén-
ně vedou medy a další včelí produkty, 
certifi kát získaly i bylinky a květiny nebo 
houby. V současnosti je vydáno už více 
než 320 certifi kátů.

Jmenovat při tomto množství kon-
krétní produkty je těžké, i v jednotlivých 
regionech bývá víc pekařů, keramiků 
nebo kovářů, což jen podtrhuje záruku 
kvality a originality. Na závěr tedy snad 
jen několik příkladů, které se trochu 
vymykají z běžné představy regionál-
ních produktů. Značku má třeba i out-
doorové oblečení ze Šumavy, produkce 
knih s regionální tematikou z Jeseníků, 
pštrosí produkty z Moravského krasu, 
gerbery z Podkrkonoší nebo papírenské 
výrobky z Krkonoš.

Kateřina Čadilová
národní koordinátorka ARZ, o. s.

POSTŘEHY ODJINUD
Na této stránce jsme ponechali prostor dalším regionálním značkám a systémům certifi kace, se kterými se můžete setkat v jiných regionech 

České republiky. Stejně jako v Českém ráji, mají za cíl podporu lokální ekonomiky s důrazem na tradice, kvalitu a ekologickou šetrnost.

oblastí k nim patří třeba i Podkrkonoší, 
Polabí a Haná.

Spolu s nárůstem pokrytého území se 
rozšiřuje i počet a záběr certifi kovaných 
produktů. Pro zařazení do katalogu na 

webových stránkách www.regionalni-
znacky.cz jsme je začali dělit na výrobky 
ze dřeva či kamene, z keramiky, ze skla, 
kovu či drátu, textilu, vlny a kůže a ostat-
ní, mezi něž patří třeba vazby ze suchých 
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M
ALÁ

     
SKÁLA

sportovně-rekreační areál v Českém ráji

• zázemí největší půjčovny lodí na Jizeře
• lanové centrum, outdoorové programy
• půjčovna horských kol a sportovních potřeb
• hřiště, koupání, občerstvení, levné ubytování

Dolánky u Turnova – nová lokalita pro
aktivní dovolenou
• in-line stezka, půjčovna lodí, buffet

www.zlutaplovarna.czwww.zlutaplovarna.cz
+420 775 580 388+420 775 580 388

Máte rádi slunce? Představte si 
romantickou dovolenou v opravdo-
vé francouzské vesničce. 

V sobotu dorazíte plni nadšení 
a očekávání k Vašemu prázdninové-
mu ubytování. Přivítá Vás majitel Jean 
s manželkou Annabelle, provedou Vás 
domkem a předají klíče. Vaše dovolená 
může začít! Děti již naskákaly do bazé-
nu a Vy máte teď spoustu času na to, 
abyste se zabydleli. Večer při západu 
slunce se posadíte na terasu a začnete 
plánovat, jak co nejlépe využít čas strá-
vený ve Francii. Vyjížďky na kole podél 
levandulových plání, výlet ke katedrále, 
návštěva místního výrobce sýru nebo 
jen lenošení u bazénu...

Raději byste se nadýchali čers-
tvého alpského vzduchu?

Potom si zkuste představit dovole-
nou v horské chaloupce ve Švýcarsku, 
kde ráno první paprsky ozáří vrcholky 
hřebenů  a Vy vyrazíte na túru...

Čeští klienti už dobře znají dovole-
nou na chatě či chalupě v České republi-
ce. S Happy Home si tento typ dovolené 
můžete dopřát i v dalších zemích Evro-
py. Domek či chata je ideálním řešením 

Rakousko (od 4620 Kč/objekt/týden), 
Slovinsko (od 6860 Kč/objekt/týden), 
Španělsko (od 6470 Kč/objekt/týden) 
a Švýcarsko (od 6440 Kč/objekt/tý-
den). POZOR! Ceny jsou za celý objekt 
za týden, t.j. pro všechny osoby!

Happy Home klade důraz přede-
vším na kvalitu nabízeného ubytování. 
Všechny objekty byly osobně navští-
veny pracovníky Happy home a byla 
důkladně prověřena kvalita. Cílem 
Happy Home je zajistit pro své klienty 
nezapomenutelnou dovolenou. Toto 
funguje zejména díky přímému kon-
taktu s majiteli objektů, přátelskému 
přístupu ke klientům a poctivé spolu-
práci s našimi partnery.

Chcete si prohlédnout celou na-
bídku? Navštivte naše internetové 
stránky www.happyhome.cz. V pří-
padě dotazů nám zavolejte, rádi Vám 
pomůžeme s výběrem Vaší dovolené. 
Nabídka ubytování na léto 2011 je již 
v plném proudu!

Vaše dovolená nám leží na srdci
Váš Happy Home 
Česká republika

pro ty, kteří během dovolené ocení sou-
kromí a zároveň chtějí poznávat okolí, 
místní obyvatele a zvyky. Nabídka je 
velmi rozmanitá a dostupná pro každé-
ho. Pokud byste během cesty či v prů-
běhu Vaší dovolené narazili na nějaké 
komplikace, využijte 24hodinovou hot-
line službu a požádejte Happy Home 
o pomoc. Díky tomuto servisu se už 
nemusíte obávat ani jazykových bariér.

Happy Home nabízí ubytování 
v následujících zemích Evropy: Belgie 
(od 2700 Kč/objekt/týden), Česká re-
publika (od 3500 Kč/objekt/týden), 
Francie (od 4480 Kč/objekt/týden), 
Holandsko (od 4560 Kč/objekt/týden), 
Chorvatsko (od 4060 Kč/objekt/tý-
den), Itálie (od 3840 Kč/objekt/týden), 
Maďarsko (od 5540 Kč/objekt/týden), 
Německo (od 3920 Kč/objekt/týden), 

HAPPY HOME – KVALITNÍ DOVOLENÁ 
V REKREAKČNÍCH OBJEKTECH VE 12 ZEMÍCH EVROPY
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