
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno: Bc. Klára Fišerová 

Adresa: Čapkova 958, 51101 Turnov 

Tel.: +420 608 733 358 

E-mail: klara.fiserova@email.cz 

 

Popis produkce 

Výroba originálních textilních hraček pro děti od 3 let, dámských, pánských a dětských kabelek a 

módních doplňků.  

  

Sada dámské tašky přes rameno, kosmetická 

taška a obal na tablet 

Sada dámské tašky na rameno a dvou různých 

kosmetických tašek 



 

  

  

Dámská taška přes rameno Taška přes rameno- unisex 

 

 

 

 

 

Myšák a myška Čelenka do vlasů 

 



 

  

  

Místní výroba 

Samotné výrobky vznikají v Turnově. Preferuji vlastní návrhy. Vytvořím si vlastní střih, přenesu ho 

na nakoupený materiál a tím vytvořím polotovary, které sešiji do finální podoby. Snažím se, aby 

každý kus byl originál.  

Veškerý materiál pro své šití nakupuji na českém trhu. Jedná se o materiály české výroby, 

regionální výroby (např. HYBLER TEXTIL, s.r.o. v Smilech) ale i zahraniční výroby. 

 

 

Ekologie 

Jedná se o originální autorskou tvorbu. Všechny výrobky jsou zpracovány na základě mých 

vlastních návrhů, s ohledem na jejich budoucí funkci.  

K výrobě se snažím používat přírodní materiály, nejvíce bavlnu. Výjimečně používám koženku. Do 

kabelek pro zpevnění používám ronar (45% polyester, 35% viskóza), sakon (90%polyester, 10% 

viskóza) nebo bavlnu. To je dáno funkčností a nosností kabelky. Vzniklé odpady jsou minimální.  

Hračky pro děti jsou vycpávány 100% polyesterem, jelikož je antialergenní a je možné ho bez 

problémů prát. V tomto případě odpady nejsou.  

Výrobky nejsou baleny a mají dlouhou trvanlivost.   

 

 

Tradice a značka 

Šitím se zabývám již od dětství, ale komerčně se této činnosti věnuji od roku 2010.  

 

  

Výjimečná kvalita- produkt dobře reprezentující region 

Nejsem držitelem žádného z uvedených certifikátů, ale zárukou kvality jsou spokojení zákazníci. 

S reklamacemi se nesetkávám.  



 

  

 

Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

Dosud jsem se jako prodejce účastnila několika lokálních řemeslnických trhů v rámci Libereckého a 

Královehradeckého kraje jako například Řemeslnických trhů na Malé Skále, trhů v rámci festivalu 

Jičín – Město pohádky, Vánoční trhy v Semilech atd. 

V Turnově je možné zakoupit moje výrobky v obchodu s dětskou obuví a doplňky Žirafa v ulici 

Palackého. 

Ráda bych rozšířila prodej svých výrobků i do dalších kamenných obchodů v rámci celé republiky. 

 

 

Jakým způsobem budete propagovat značku Regionální produkt Český ráj.  

 

 

 Použití značky Regionální produkt Český ráj na vlastních etiketách, visačkách, obalech,  

 Označení vaší provozovny a  prodejního stánku na akcích logem Regionální produkt Český 

ráj;  

 Použití loga Regionální produkt Český ráj spolu s odkazem www.regionalniprodukt.cz  na 

vlastní internetové prezentaci,  

 Použití loga na vlastních propagačních tiskovinách a reklamních plochách, předmětech, 

 Použití loga při inzerci v tiskovinách a při dalších propagačních a prezentačních akcích, 

 další způsoby:  

 

 

 

 

 

http://www.regionalniprodukt.cz/

