
 

  

Formulář pro uchazeče o značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

Kontaktní údaje 

Jméno:   Jana Čapková 

Adresa:  Želechovská 764, Lomnice n.Pop. 

Tel.:  720 549 022 

E-mail: CapkovaJane@seznam.cz 

www.atelier-rybicka.cz 

fcb.: Atelier Rybička 

 

Popis produkce 

Podrobně popište vaše výrobky, produkty.  

Háčkovaná bižuterie – vyráběné technologií háčkování. Použité příze 100 % bavlna a 100 % 

polyester. Do příze jsou v určitých vzorech zaháčkované korále. Korále jsou jen od firem z okolí 

Jablonce n. Nis. Příze je turecké výroby.  

Vyrábějí se přívěšky, náramky ,náušnice, náhrdelníky. 

 

 

Vázaná bižuterie – korále výhradně firem z okolí Jbc. Motivy jsou převážně na květinové téma.  
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Malovaná bižuterie – malba na pocínované bižuterní výseky. Tzv. Studený smalt. Použtí 

ekologických akrylových barev od Ternocolour Třebíč a Goldenline. Barva zafixována akrylovým 

bezbarvým lakem.   

Bižuterní komponenty pocházejí od firmy Fabos Jbc. 

Malování na textil – barvy na textil Ternocolor Třebíč – převážně květinové motivy.  

 

Po celý rok organizuji kreativní dílničky ve školách, pro různá sdružení a ostatní zájemce. 

Zároveň v Lomnici nad Pop. provozuji obchod s kreativními potřebami. 

Fcb.: SHcomLomnice  

 

 

 

 



 

  

1. Místní výroba 

Napište kde probíhá výroba vašich produktů. (U zemědělských výrobců i katastry obcí, kde se 

nachází obhospodařované pozemky). 

Převážně doma v dílně- Želechovská 764, Lomnice n. Pop. 

 

Napište seznam použitých surovin a jejich místo původu (popř. popište místo původu a suroviny 

nakupovaných polotovarů).  

Korále – firmy z okolí Jbc- Pass, Glass, Rutkovský 

Komponenty – Fabos Jbc 

Příze- převážně turecká Maxi 100% bavlna, Maya 100% polyester 

Barvy – Ternocolour Třebíč – ekologické akrylové barvy, Goldenline – taktéž česká firma 

 

 

2. Ekologie 

Popište výrobní proces. 

 

Popište používané technologie.-  Háčkování, malování, vázání ( ketlování) 

 

 

Napište,  jaké odpady vznikají během výrobního procesu a jak je s nimi nakládáno (popř. zda jsou 

využívány).  

Obaly od barev jsou 100% recyklovatelné. 

 

Je výrobek a jeho obal recyklovatelný? 

 

4. Tradice a značka 

Od kdy je používána současná značka? (Od kdy existuje vaše firma?) - 2006 



 

  

 

 (Můžete doložit historické prameny a dokumenty, dobové fotografie.) 

Od kdy je využívaná daná technologie v Českém ráji? Popište stručně historii využívání dané 

technologie v regionu Český ráj. 

Výroba bižuterie  a má v Českém ráji tradic. 

. 

 

5.  Výjimečná kvalita- produkt dobře reprezentující region 

Jste držiteli některého z certifikátů kvality, šetrnosti k životnímu prostředí nebo ocenění? Např. 

Nositel tradice, výrobek z chráněné dílny, BIO produkt, ISO 14001:2005, KlasA… 

 

 

6. Kde je možné zakoupit Vaše výrobky 

Bedřichov – potraviny Klipo 

Rovensko pod Troskami-Infocentrum 

Malá Skála – Vejměnek 

Liberec – Galerie Katka 

Upomínkové předměty Stránská Harrachov 

Na trzích a řemeslných akcích v rámci kraje. 

 Nově spolupracuji s hospicem v Malejovicích ( Uhlířské Janovice ) - lektorování výroby bižuterie 

pro děti s handicapem.  

 

 

 

 



 

  

 

 

7. Jakým způsobem budete propagovat značku Regionální produkt Český ráj.  

(Zakroužkujte způsoby propagace značky, které předpokládáte, že budete používat.) 

Psáno tučným písmem. 

 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:  
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