
KRAKONOŠOVA 
stopa po řemeslech,  

tradicích a originálních  
produktech

Přinášíme Vám to pravé z Krkonoš

www.regionalni-znacky.cz



Certifikované ZÁŽITKY
Příběh tkalce Jana Dům pod jasanem – Tkalcovské  

muzeum a řemeslná dílna, Trutnov
Krkonošská pivní stezka Ing. Karel Polívka, Strážné
ZdeňkyBěžky Zdeňka Vejnarová, Jilemnice
Jízda se psím spřežením Jiří Vondrák, Rudník
Nadechni se Tvořivá dílna Dany Augustové, Malá Úpa

Certifikované VÝROBKY
Ovečky z Bělé Hradecký-Mihulková – Ovečky z Bělé, Libštát
Dřevěné dekorace z Rudníku Petr Šmíd, Rudník
Domácí Ja-mík od babičky Miroslav Latín, Strážné 
     Jarušky ze Strážného
Krkonošské bobky Grand Lada, Janské Lázně
PUMPRNIKL Perník z Krkonoš Jaroslav Rotter a Romana Svačinová, Benecko
BIO maso, droby, kosti Biofarma Pod Hájkem, Horní Branná
Dřevěné plastiky Petr Spurný, Mladé Buky-Kalná voda
Dekorace z taveného skla Eva Edler - mozaika + tavené sklo,  

Rudník-Bolkov
Rodinné sešity na cesty Vydavatelství OBLAK, Vysoké nad Jizerou
Pivovar Trautenberk Pivovar Trautenberk, Malá Úpa
Babiččiny sirupy Marek Suško, Vrchlabí
Pralinky a čokoláda VOLKAFE VOLKAFE TRUTNOV s.r.o., Trutnov
Ručně spřádaná příze Soňa Anna-Marie Fišerová, Poniklá
Textilní šité výrobky Zdeňka Killarová, Trutnov 
     pro zahřátí těla a duše
Hovězí maso Farma Basařovi s.r.o., Prosečné
Kozí mléko a kozí sýr Krkonošská kozí farma s.r.o., Rudník
Ručně tkané výrobky Dům pod jasanem - Tkalcovské muzeum  
     a výrobky z ovčí vlny  a řemeslná dílna, Trutnov
Krkonošské sirupy Petr Konopek, Klášterská Lhota
Vinuté skleněné perle Hana Šebková, Špindlerův Mlýn
Český česnek z Podkrkonoší Jan Hradecký - Alena Mihulková, Libštát
Drátěné - drátované dekorace Tomáš Herčík, Prosečné
Kreativní sady ŠIKULKA TEMPO ČESKO, s.r.o., Hostinné
Originální šitý a malovaný textil Lucie Plecháčová - Dílna HAMA, Lánov
Ručně ryté sklo Miloš Plecháč – DaMiRS, Čistá u Horek
Pivo Fries Ing. Karel Polívka, Strážné
Kabelky, tašky, vaky Jana Albrechtová, Horní Branná 
     a textilní doplňky
Keramika Michaela Dumková, Rokytnice nad Jizerou
Med Soňa Anna-Marie Fišerová, Poniklá
Pražená káva VOLKAFE VOLKAFE TRUTNOV s.r.o., Trutnov
Drátované objekty Ladislav Šlechta, Harrachov
Maloúpská vlna A. P.  Hana Wondráčková, Malá Úpa 
     a výrobky z ovčí vlny
Podvinky, krajky, postavička Lenka Máslová Špetlová, Hostinné 
     Krakonoše, dřevěné dekorace
Mléčné výrobky Alois Mejsnar, Kunčice nad Labem
Perličkové vánoční ozdoby,  Rautis, a.s., Poniklá 
     hobbysety (stavebnice ozdob)
Šperky ze zlata, stříbra a z mědi Daniela Roudná, Rudník
Roubenka – roubené stavby KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL, s.r.o., Černý Důl
Krkonošská medovina Ing. Pavel Cerman – APICOR, Rudník
Archivní, kancelářské a školní EMBA, spol. s r. o., Paseky nad Jizerou 
     potřeby z recyklované lepenky



Krkonošské hovězí speciality,  
bio maso, droby, kosti
Krásy venkova můžete zažít všemi smysly  
na malé rodinné ekofarmě. Maso pochází  
ze zvířat, která se narodila a vyrostla  
na květnatých loukách v okolí Horní Branné.  
Křehkost masa je díky suchému zrání ve zrací  
komoře vlastní bourárny. Prodej ze dvora.  
Držitel ocenění Ekofarma roku České republiky.
Biofarma Pod Hájkem • 512 36 Horní Branná 117     
tel.: 487 989 076  • booking@penzionpodhajkem.cz   
www.biofarma-pod-hajkem.cz



Mléčné výrobky

Ochutnejte cestou z Vrchlabí do Hostinného  
pravé selské mléčné výrobky z rodinné farmy  
Mejsnarů v Kunčicích, které mají rády děti  
v místních školách.

Mléko prodáváme pro zachování kvality a živin 
v tmavých lahvích a dovezeme vám ho až do domu.

Alois Mejsnar • 543 71 Kunčice nad Labem 54 •  tel.: 737 551 418  
aloismejsnar@tiscali.cz • www.mlekoazdodomu.cz 
facebook.com/Farma-Mejsnar-211057165651019



Český česnek z Podkrkonoší  
a ovečky z Bělé
Ivan, Havran, Lukan, Lan, Bjetin nebo  
Bělský rusák? Ne, to nejsou jména zvířat,  
ale kvalitního českého česneku. Ivan je ozimý 
širokolistý paličák s velkou kulovitou cibulí,  
suknice má výrazně fialové. Úrodnost půdy  
zvyšujeme současným chovem ovcí.

Jan Hradecký - Alena Mihulková, sdružení FO • 512 03 Libštát 19  
tel.: 774 879 774 • mihulkova.hradecky@seznam.cz    
facebook.com/Český-česnek-z-Podkrkonoší-268613373292216 
www.ceskydomacicesnek.cz



Hovězí maso
Hovězí maso z býčků převážně plemene  
Aberdeen Angus, chovaných v malebném  
Podkrkonoší. Býčci jsou narození v Prosečném,  
po odstavení od matek jsou vykrmováni až do  
jateční váhy a poraženi na místních jatkách.  
Vyzrálé maso zráním zvyšuje vaznost svaloviny 
a maso je voňavé a křehké.

Farma Basařovi s.r.o. • 543 73 Prosečné 53 • tel.: 777 053 505  
basarovi@seznam.cz  • www.farmabasarovi.cz   
facebook.com/farmabasarovi.cz



Kozí mléko a kozí sýr
Zdravé mlsání z hor jako je čerstvý sýr,  
kefír, žervé, tvaroh a pasterizované mléko  
zakoupíte od dubna do listopadu ve faremní  
minimlékárně.  
Po předchozí domluvě je možná exkurze  
na farmu, dovolí Vám zkusit si podojit kozu.

Jan Franta – Krkonošská kozí farma s.r.o.  •  543 72 Rudník 76  
tel.: 732 659 009  • obchod@kozifarmakrkonose.cz   
www.kozifarmakrkonose.cz   
facebook.com/kozifarmakrkonose



Dřevěné plastiky

Dřevořezby Petra Spurného můžete  
obdivovat například na Hadí stezce  
v Rudníku. 
A ve spojení s dětským hřištěm a pumptrekem  
u obecního úřadu je to tip na odpolední  
výlet s dětmi!

Petr Spurný • 542 23 Mladé Buky-Kalná voda 10  
tel.: 604 446 226 • spurnypetr@centrum.cz  
www.petrspurny.webgarden.cz • facebook.com/zivedrevo



Příběh tkalce Jana
Nechte si převyprávět příběh tkalce Jana  
v interaktivním tkalcovském muzeu, vyrobte  
si náramek štěstí ze lnu a vyzkoušejte svoji  
zručnost na tkalcovském stavu nebo kolovratu.  
Kurzy řemesel a výtvarných technik, příměstské 
výtvarné tábory, KreAnimo camp.

Dům pod jasanem – Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna  
U Božích muk  22 • 541 03 Trutnov  • tel.: 736 275 025    
dumpodjasanem@seznam.cz  • www.dumpodjasanem.cz  
facebook.com/DumPodJasanem



Sloužíval jsem u barona 
TKALCOVSKÝ  TANEC

Zazpívejte si písničku tkalce Jana  
a poznejte kerkonošské nářečí  
(dáuno, ciuka, vysterčí, nasterčí, mandel, kalcuje).  
Víte, co tato slova znamenají?

Celý tkalcovský tanec s notami si můžete uložit ve formátu PDF  
z webu www.maskrkonose.cz/kop/krakonosova-stopa

...



Maloúpská vlna A. P.  
a výrobky z ovčí vlny
V malebném prostředí Malé Úpy, v dílně  
u Hanky Wondráčkové, vznikají ručně  
pletené i tkané výrobky z ovčí vlny. Přijďte  
se podívat, jak se zpracovává ovčí vlna,  
zkusit si vytvořit vlastní výrobek nebo si koupit 
některý originální produkt z naší dílny.

Hana Wondráčková • Dolní Malá Úpa 107, Malá Úpa 
tel.: 737 934 083 •  uwondracku@seznam.cz  
www.uwondracku.cz • facebook.com/u.wondracku



Jízda se psím spřežením
Originální zážitek z Krkonoš si můžete  
užít při projížďkách se psím spřežením.  
Před samotnou projížďkou proběhne krátká 
instruktáž o řízení spřežení, seznámení s tratí 
a představení mushingu a plemene Aljašský husky.

Vítěz jednoho z nejtěžších závodů psího spřežení  
světa „Le Grande Odyssée“.

Jiří Vondrák • 543 72 Rudník 54  
tel.: 777 559 887 •  psisprezeni@seznam.cz  
www.psisprezeni.cz



Ručně spřádáná příze  
a med z Poniklé

V pravěku se živočišné vlasy spřádaly  
přeslenem. Od 16. století přadlenky používají  
kolovrat. Bez čeho by nešlo vlnu spříst nebo plstit?  
Bez pomocníka s názvem Lanolin – vosk z ovčí vlny.

Soňa Anna-Marie Fišerová • 512 42 Poniklá 111 •  tel.: 774 585 904 
sofi.anna.marie@seznam.cz • facebook.com/sofi.anna.marie



ZdeňkyBěžky

Škola ZdeňkyBěžky je pro všechny milovníky  
lyžování. I absolutní začátečníci mohou  
zkusit svoje první krůčky  na lyžích. Zdokonalte  
si své lyžařské techniky se Zdeňkou, bývalou 
biatlonovou reprezentantkou, trojnásobnou účastnicí 
olympijských her (Salt Lake City, Turín, Vancouver)  
a několikanásobnou mistryní České republiky.

Zdeňka Vejnarová – Výuka běžeckého lyžování   
Metyšova 1196, 514 01 Jilemnice  •  tel.: 702 144 421 
info@zdenkybezky.cz • www.zdenkybezky.cz



Babiččiny sirupy

Sirupy převážně z vlastních surovin  
bez konzervačních látek, zpracovány  
za studena, macerováním. 

Zabýváme se i RAW zpracováním,  
kde dodržujeme velice nízkou teplotu.  
Máme i sirupy bez cukru nebo s vlastní stévií.

Marek Suško • Školní 1396, 543 01 Vrchlabí •  tel.: 603 212 286 
marek.susko@seznam.cz • www.babiccinysirupy.cz •  
facebook.com/www.babiccinysirupy.cz



Krkonošská medovina

Co nesmělo chybět v žádné krčmě  
a na pouti? Medovina, Kontušovka,  
Višnovka, Hruškovka, Ořechovka nebo Kmínka,  
které se vyrábějí v rodinné likérce v Rudníku.

Ing. Pavel Cerman - APICOR • 543 72 Rudník 469  
tel.: 603 233 884 • info@medovina-apicor.cz  
www. apicor.cz



Domácí Ja-míky  
od babičky Jarušky ze Strážného
Do Ja-míků používá paní Latínová plody  
z čistého prostředí Krkonoš. Džemy obsahují  
vysoké procento ovoce nebo zeleniny. Naopak  
obsahují nižší obsah cukru. Z tohoto důvodu  
nemají název džem. Někdy je chuť doladěna  
kořením (např. u červené řepy, cukety, hrušky …).  
Vše z regionálních surovin bez chemických přísad.

Latín Miroslav  • 543 52 Strážné 155 • tel.: 736 687 357 
info@latinovi.cz  • www.dzemy-babicky-jarusky.cz



Krkonošské sirupy

Sirupy vyráběné dle starých receptur  
se zachováním maximálního podílu vitamínů,  
vlákniny, živin a stopových prvků. Ochutnáte 
meduňkový, šípkový, mateřídouškový, jitrocelový nebo 
diviznový? V nabídce naleznete také koncentráty  
se stévií a koncentráty bez přidaného cukru.

Petr Konopek  • 543 71 Klášterská Lhota 43 
tel.: 603 397 859  • k-trhy@seznam.cz  • www.krkonosskesirupy.cz 
facebook.com/Krkonošské-sirupy-1500055293387425



Krkonošská pivní stezka

Nejhezčí partie Krkonoš a výborné pivo  
k tomu v rodinné atmosféře horských  
minipivovarů. 

Sbírejte razítka a zahrajte si  
o hodnotné ceny od června do září. 

Ing. Karel Polívka  • 543 52 Strážné 95  • tel.: 724 230 884   
info@friesovyboudy.cz  • www.krkonosskapivnistezka.cz



Pivo Fries

Pivo vaříme z českého sladu a chmele  
a zakládáme si na pramenité vodě  
ze zdroje vyvěrajícího na Friesových boudách.  
Tato voda dodává pivu nezaměnitelnou  
chuť a barvu.

Ing. Karel Polívka  • 543 52 Strážné 95  • tel.: 724 230 884   
info@friesovyboudy.cz  • www.friesovyboudy.cz 
facebook.com/arealfriesovyboudy



Pivo Trautenberk
Přijměte pozvání na pivo od horalů  
z Malé Úpy. V roce 2015, ve výšce 1045 metrů  
nad mořem a 5 metrů pod zemí, ve stoletém  
sklepení bývalé Tippeltovy boudy v Malé Úpě  
začínáme vařit pivo horalů. To je začátek  
našeho příběhu o Pivovaru Trautenberk.  
Přijďte ochutnat!
Pivovar Trautenberk  • 542 27 Horní Malá Úpa 87   
tel.: 733 746 444  • info@pivovartrautenberk.cz    
Exkurze a objednávky piva: tel.: +420 730 158 405 
objednavky@pivovartrautenberk.cz    
www.pivovartrautenberk.cz



Krkonošské bobky

Krkonošské bobky?  Jsou velice chutné  
a prodávaly se na poutích. Výjimečné vlastnosti 
Krkonošského bobku jsou v používání základních 
surovin z původního receptu, bez přídavku  
chemických látek a barviv. Chutě jsou tvořeny  
pouze kořením, nikoliv náhražkami.  
Na výrobu se používá pravé máslo.

Cukrárna Grand Lada  • Náměstí Svobody 38, 542 25 Janské Lázně 
tel.: 728 137 626  • info@grandlada.cz  • www.grandlada.cz



Roubenka – roubené stavby

Kouzlo krkonošského designu  
si můžete vychutnat při pobytu v jedné  
z luxusních roubenek u Roubalů  
v Černém Dole.

Oceněno a doporučováno Amazing places.

KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL, s.r.o. • 543 44 Černý Důl 269 
Kancelář: Svatopluka Čecha 168, 543 01 Vrchlabí 
tel.: 732 864 240  •  martin.roubal@stavbyroubal.cz •  
www.roubenkyroubal.cz • facebook.com/chalupyroubal



Vinuté skleněné perle

Práce se sklem je pro mě koníčkem.  
Čerpám z vlastního citu pro kombinaci  
barev a materiálů, z přírody, ovlivňují  
mě emoce a prožitky.  

To je příběh perel Hanky Šebkové.

Hana Šebková  • Bedřichov 127, 543 51 Špindlerův Mlýn 
tel.: 602 861 280 •  hana.sebkova@hotmail.com 
www.pribehperel.cz • facebook.com/pribehsklenenychperel



Perličkové vánoční ozdoby,  
hobby sety (stavebnice těchto ozdob)
Perlařské řemeslo nominované na Seznam  
UNESCO. Kdo předal řemeslo horalům?  
Kde všude se po horách perličky vyráběly  
faktorským způsobem? To a mnohem víc se  
dozvíte na exkurzi do výroby, firemní prodejně  
a kreativní dílně v Poniklé.

Rautis, a.s. • 512 42 Poniklá 151 •  tel.: 736 109 917 
info@rautis.cz • www.rautis.cz • www.perlickoveozdoby.cz  
facebook.com/rautis.perlickoveozdoby 



Dřevěné dekorace z Rudníku
Rodina Šmídova z Rudníku se zabývá výrobou 
dřevěných dekorací. Pan Šmíd vyrobí dřevěný 
polotovar a jeho manželka poté technikou  
pyrografie vypaluje ručně obrázky a vlastní 
krkonošské recepty na prkénka, obracečky či tácky. 
Dřevěné svícny, krmítka pro ptáky a hmyzí hotely 
vyrábí z použitého dřeva.

Petr Šmíd • 543 72 Rudník 79 •  tel.: 777 635 574  
peca.smid@seznam.cz  • www.fler.cz/pyrografika



PUMPRNIKL Perník z Krkonoš
Jedlý dárek z Krkonoš anebo vydatná svačina  
na cesty? To je perník vyrobený podle upraveného 
krkonošského receptu z 18. století. Do těsta ručně 
vyráběného PUMPRNIKLu se přidává šípkový 
karamel, žaludová a rakytníková mouka. Slepovaný 
perník v originálním balení zakoupíte v krkonošských 
infocentrech, u vybraných prodejců anebo u výrobce.

Jaroslav Rotter a Romana Svačinová • Štěpanická Lhota 49,  
514 01 Benecko •  tel.: 603 145 985 • rotter.jarda@seznam.cz 
facebook.com/Pumprnikl • www.pumprnikl.cz



Rodinné sešity na cesty 

Sešity na cestu neboli vlastivědné omalovánky 
vás provedou po městě/obci, kam jste se vydali 
na dovolenou, prodloužený víkend či pouze  
na výlet. Ukážeme vám, že objevování  
prázdninových destinací si můžete užít všichni,  
bez ohledu na věk. 

Vydavatelství OBLAK • Věnceslava Metelky 67,  
512 11 Vysoké nad Jizerou • tel.: 605 458 984  
blanka@e-oblak.cz  • www.vydavatelstvi-oblak.cz



Pražená káva, pralinky  
a čokoláda VOLKAFE
Lahodnou kávu, čokoládu, pralinky a kakaové  
boby můžete ochutnat a zakoupit v KAFÍRNĚ  
v Trutnově, kde se potkávají lidé svobodného  
myšlení a vůle. Jediná malá pražírna s certifikací  
k pražení kávy Fair Trade má v nabídce výrobky 
oceněné Českou Chuťovkou. 

Kafírna Volk – Vescovi • Spojenecká 61, 541 01 Trutnov   
tel.: 776 595 417 • info@kafirna-trutnov.cz •  eshop.volkafe.cz  
www.kafirna-trutnov.cz •  facebook.com/KafirnaTrutnov



Ručně ryté sklo

Rodinná firma DaMiRS má na českém trhu  
rytého skla více než 30letou tradici. V naší  
dílně Vám podle Vašeho přání vyrobíme vázy  
či sklenice s vyrytým věnováním, květinovým 
motivem, svatební dary, maturitní sklenice, sportovní 
poháry, lovecké trofeje, pro pivaře originální půllitry, 
dárky pro kamarády a mnoho jiného dle přání.

Miloš Plecháč - DaMiRS • 512 35 Čistá u Horek 216 •  
tel.: 604 870 887 • info@damirs.cz •  www.damirs.cz  
facebook.com/Damirs-ryté-sklo-147212815977333



Dílna HAMA – originální šitý  
a malovaný textil
Vytváříme originály, které mají duši,  
jsou vyrobené precizně a s láskou. Zástěry,  
ubrusy, chňapky, polštářky, kapsáře, dekorace.

Upcyklace? To je, když paní Lucie vyrobí  
ze starých nepoužívaných jeansů novou  
funkční kabelku.

Lucie Plecháčová • Prostřední Lánov 14, 543 41 Lánov  
tel.: 605 376 011 • hamapl@seznam.cz  
dilnahama.cz • facebook.com/dilnahama



Textilní šité výrobky pro zahřátí  
těla a duše

Harmonie těla a duše. Nahřívací polštářek  
Vás po pořádné lyžovačce zahřeje a pomůže  
od bolení, bylinkové pytlíčky zavoní a pytlíčky  
zdobené originálním nápisem (pytel klidu,  
lásky, vědomostí, slunce, zlata) v dárkovém  
balení potěší.

Zdeňka Killarová • Dřevařská 513, 541 03 Trutnov 
tel.: 733 687 310 • zdkilli@centrum.cz 
www.ipytlicky.cz



Podvinky, paličkovaná a háčkovaná  
krajka, postavička Krakonoše,  
dřevěné dekorace
Víte, co je HERDULE? Objevíte ji na obrázku  
níže. Plněna pilinami nebo senem válcovitého  
tvaru. Musí být tvrdá, aby se v ní špendlík  
„nekácel“. Zakázková tvorba šperků s drahými 
kameny v kombinaci s krajkou, krajkové dečky, 
obrázky a obrazy dekorované paličkovanou krajkou.
Lenka Máslová Špetlová • Vančurova 414, 543 71 Hostinné   
tel.: 604 639 743 • l.spetlova@seznam.cz   
dekorace.imaxi.cz • facebook.com/roszefyra.cz



Kabelky, tašky, vaky a textilní doplňky
Kdo má svoji Zemi rád,
            Igelitkám dává mat. 
           Moje taška látková, 
           Přírodu nám zachová.
Prázdná se dá snadno schovat, 
           nemusí se recyklovat.
           Vydrží Ti navždycky, 
Mysli ekologicky!

Jana Albrechtová • 512 36 Horní Branná 217  • tel.: 736 184 697  
albrechtova.hb@centrum.cz  • www.fler.cz/albrja



Drátované objekty
Autor ceny ředitele Správy KRNAP,  
drátovaného Rýbrcoula – ducha hor  
a Mistr cechu Česko-moravských uměleckých 
dráteníků. Pan Šlechta zhotovuje osobitým  
rukopisem především trojrozměrné objekty  
technikou smyček (jako když šijete jehlou).

Ladislav Šlechta • Nový Svět 94, Harrachov  • tel.: 602 438 654 
slechta.dratenik@seznam.cz  • www.dratenik.vyrobce.cz 
facebook.com/facebook.com/ladislav.slechta.7



Drátěné – drátované dekorace

Řemeslo dráteníků je v Krkonoších stále živé.  
Andílek na svíčku, zvoneček nebo srdíčko?  
Drátované ploché nebo trojrozměrné vánoční  
ozdoby, figurky a dekorace vyrobené volnou  
technikou z černého žíhaného drátu zdobené 
skleněnými korálky pro vás rád vyrobí  
pan Herčík.

Tomáš Herčík • 543 73 Prosečné 72  • tel.: 604 581 494 
hercikt@seznam.cz



Keramika
Haló haló lidičky,   
               přijďte do mé dílničky,
               máte-li šikovné ručičky,  
               můžete si vyrobit věcičky!
Mám zde také krámeček,  
               plný hezkých věciček,
               srdečně Vás zvu!

Michaela Dumková • Horní Rokytnice 203 , 512 44 Rokytnice nad 
Jizerou • tel.: 775 475 785  • m.dumkova@seznam.cz 
facebook.com/KeramikaRokytnice



Dekorace z taveného skla

Co je fusing? Eva Edler se zabývá výrobou  
produktů z mozaiky, spékáním a tvarováním  
skla za pomoci vysokých teplot (750–850 °C).  
Pro vytvoření originálního designu se kombinuje  
sklo různých typů a barev (skleněný prach,  
střepy a tyčinky).

Eva Edler – mozaika + tavené sklo • 552 03 Rudník-Bolkov 521  
tel.: 736 776 863  • edler.e@seznam.cz  • www.evaedler.com



Archivní, kancelářské a školní  
potřeby z recyklované lepenky
EMBA je největší a nejvýznamnější  
dodavatel výrobků z recyklovaného papíru,  
čímž významně přispívá k ochraně životního  
prostředí. Její ekologické produkty vznikají  
zpracováním sběrového papíru a jsou zcela  
recyklovatelné.

EMBA, spol. s r. o. • 512 47 Paseky nad Jizerou 235  
tel.: 481 553 111  • prodej@emba.cz  •  www.emba.cz  
www.archivbox.cz  • facebook.com/EMBA.CZ



Šperky ze zlata, stříbra a z mědi

Ruční práce šperků ze spirálek,  
která vychází z techniky filigrán  
v kombinaci s polodrahokamy.  
Při výrobě paní Daniela používá techniku  
Reiki - harmonizace těla i duše.

Daniela Roudná • Arnultovice 80, 543 72 Rudník 
Ateliér: 543 71 Hostinné–Dolní Olešnice 47 •  tel.: 773 631 133  
original-sperk@seznam.cz •  www.original-sperk.cz •  
facebook.com/Originál-Šperk-Daniela-Roudná-1473213466240248



Kreativní sady Šikulka
Krakonoš, Luční nebo Ledová královna,  
Hořcový skřítek či skřítek Friesulka? To jsou  
kreativní sady pro děti, které jsou vyráběny  
s láskou v chráněné dílně lidmi s fyzickým 
a psychickým postižením. Koupí užitečného  
dárku podpoříte sociální podnikání v Krkonoších.  
Sady obsahují dřevěné, textilní a filcové  
komponenty v kombinaci s korálky a flitry.

TEMPO ČESKO, s.r.o. • Nádražní 380, 543 71 Hostinné  
tel.: 739 356 403  • kofronova@tempo-cesko.com 
www.roszefyra.cz  •  facebook.com/roszefyra.cz



Nadechni se
Tvořivá dílna v Malé Úpě je pro veřejnost  
k dispozici celoročně. V některých měsících  
je však nutná rezervace předem. Dílna má  
kapacitu 20 osob. 
Nadechni se a přivoň si k řemeslu horalů:
n smaltování plecháčků n výroba vinutých  
perlí s ukázkou n korálková dílna – náramek, 
náušnice, náhrdelník, přívěsek n loutkové  
divadlo – Jak se na horách začalo vařit sklo.
Tvořivá dílna Nadechni se – Galerie Celnice • Horní Malá Úpa 100, 
542 27 Malá Úpa  • tel.: 725 536 531  •  info@nadechnise.eu 
www.danaaugustova.cz  •  Fb: @nadechnise



Použité piktogramy
 Exkurze do výroby

 Farmář, prodej ze dvora

 Hotely v Krkonoších

 Prodej v informačních centrech

 Prodej na jarmarku a trhu

 Prodej výrobků při osobním setkání

Asociace regionálních značek
Každý region v České republice má svůj  
vlastní neopakovatelný charakter,  
daný přírodním bohatstvím, kulturou  
a staletými tradicemi jeho obyvatel.  
Také výrobky a produkty pocházející  
z určité oblasti nesou část tohoto charak- 
teru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků  
a zemědělců i část jejich duše. Návštěvníkům nabízí  
i specifickou pohostinnost a neopakovatelné zážitky. 

Regionální značení zviditelňuje jednotlivé regiony a upozorňuje  
na zajímavé produkty, které zde vznikají. Zapojeno je již 
27 regionů, více na www.regionalni-znacky.cz.



Místní akční skupina 
Krkonoše je spolkem,  
který pomáhá rozvíjet 
Krkonoše, aby se nám zde 
krásně a spokojeně žilo. 
Pomáháme s rozdělováním 
regionálních dotací a staráme 
se o regionální značku Krkonoše 
originální produkt® v turistickém regionu 
Krkonoš. Tato značka garantuje zejména místní původ 
výrobku a vazbu na region Krkonoš, ale také jeho kvalitu 
a šetrnost k životnímu prostředí. 

Místní akční skupina Krkonoše, z. s. 
Prostřední Lánov 39 
543 41 Lánov - budova Infocentra (1. patro) 
Fb@MASKrkonose 
www.maskrkonose.cz 
Instagram: Místní akční skupina Krkonoše

Turistický region
Krkonoše

V rukou držíte poklad  
z Krakonošovy zahrádky 
Na území Krkonoš se můžete při nákupech  
setkat s výrobky označenými speciálním logem  
Krkonoše – originální produkt®. Tato značka znamená, 
že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který 
zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Krkonoších. 
Stylizovaný otisk prstu v logu vyjadřuje osobní přístup 
člověka – tvůrce, zanechání jeho řemeslných otisků na 
každém jednotlivém výrobku. Nepravidelná kontura otisku 
odkazuje na ruční práci a dlouholetou tradici a zesvětlené 
obloučky v horní části otisku Vám připomenou zamlžené barvy 
krkonošských vrcholků na obzoru. Přejeme vám příjemný 
pobyt v Krkonoších a rodinnou zábavu s pexesem. 


