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Zdarma

Tradice, řemesla a regionální výrobky v kraji pod Troskami
To pravé z Českého ráje
Český ráj je krajem přírodních krás,
hradů, zámků, sakrálních památek
a staveb lidové architektury. Regionem,
ve kterém 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. Většina certiﬁkovaných výrobců Vás ráda přivítá
ve své dílně a představí Vám svůj um.
Tento zpravodaj Vám přináší bližší informace o tradičních produktech
z Českého ráje a jejich výrobcích.

Střípky z regionu
FIRMA KORTAN – SKLO, BIŽUTERIE V TOULAVÉ KAMEŘE
Reportáž Toulavé kamery s názvem Skleněné ﬁgurky, věnovaná železnobrodské sklářské tradici, byla odvysílána 29. března 2009. Příspěvek ze světa
výroby vinutých perlí, mačkaných i foukaných ﬁgurek a dalších děl vznikajících
pod rukama železnobrodských sklářů můžete shlédnout v archivu reportáží
na www.toulavakamera.cz.
NOVÁ OCENĚNÍ PRO SVIJANSKÝ PIVOVAR
Na 19. reprezentativních Slavnostech piva v Táboře, které se konaly na přelomu ledna a února 2009, zabodoval Svijanský pivovar v soutěži o cenu Zlatá
Pečeť. Pivo Fitness bylo oceněno prvním místem, nealkoholický Svijanský Vozka získal místo druhé.
VÝROBKY Z OROBINCE V SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY
Senátor Jaromír Jermář pořádal spolu s Ivetou Dandovou a Adélou Čihákovou výstavu „Orobinec pro krásu i užitek“. Slavnostní vernisáž se konala v úterý
7. dubna 2009 v předsálí Jednacího sálu Senátu Parlamentu. Originální dekorativní výrobky z orobince bylo v těchto prostorách možné shlédnout do 20. dubna.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
ZNAČENÍ MÍSTNÍCH VÝROBKŮ V ČESKÉM RÁJI
REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ
SLAVÍ 2 ROKY
Projekt Regionální produkt Český ráj
slaví na jaře letošního roku své dvouleté
úspěšné fungování. Vznik registrované
ochranné známky iniciovalo v roce 2007
dnes již bohužel neexistující Poradenské
centrum pro venkov společně se Sdružením Český ráj. Ke spolupráci se postupně
přidaly i další organizace v regionu jako
Správa chráněné krajinné oblasti Český
ráj či Muzeum Českého ráje v Turnově.
Důležité ale je, že již od počátku stáli
u zrodu projektu, jehož cílem je podpora místní produkce, samotní výrobci.
Prvními certiﬁkovanými výrobky byly
produkty z ovčí vlny paní Maruše Nové
z Holenic, hrnčířské zboží Doubravky Fišerové ze Skalan, mléčné výrobky z farmy Tompeli a Malé kozí farmy Kamínka
a pivo z Malého Rohozce.
JAK PROBÍHÁ CERTIFIKACE
Dnes má značka Regionální produkt
Český ráj 28 nositelů. Hlavními kritérii
pro přijetí výrobce je původ výrobku
v regionu, originalita, podíl ruční práce

Připravujeme
PÁTKY NA SEMILSKU
S nositeli značky Regionální
produkt Český ráj se budete moci
setkat o letošních letních prázdninách v rámci akce Řemeslné pátky na Semilsku, která je součástí
projektu Prázdninová nabídka pro
každý den. Každý prázdninový pátek budou v Galerii XY v čase od 9
do 12 a od 13 do 18 hodin připraveny
ukázky řemesel z Českého ráje, která
si budete moci sami vyzkoušet (podrobněji na www.cesky-raj.info).
POBYTY S RUKODĚLNÝMI
DÍLNAMI V ČESKÉM RÁJI
Ve spolupráci s místními výrobci
a dalšími partnery v regionu připravuje Sdružení Český ráj tématické týdenní i víkendové pobyty,
během nichž budou na každý den
pro účastníky připraveny rukodělné
dílny. V rámci těchto dílen si zájemci budou moci vyzkoušet výrobu šperků z vinutých perlí, batiku,
pletení z orobince nebo malování
na hedvábí. Program určený pro
jednotlivce, kolektivy i školní pobyty
bude doplněn o outdoorové aktivity
a výlety po regionu. Termíny konání těchto akcí budou vypsány na
www.cesky-raj.info, v případě zájmu pište na info@cesky-raj.info.

a šetrnost k životnímu prostředí. Certiﬁkace probíhá dvoukolově. V rámci
prvního kola zasedá certiﬁkační komise
složená ze zástupců Sdružení Český ráj,
Muzea Českého ráje v Turnově, Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj
a dalších zástupců z regionu. Ti na základě dodaných podkladů a ústní obhajoby uchazeče navrhují bodové ohodnocení jednotlivých výrobců. Ve druhém
kole se pak uchazeč se svým hodnocením představuje stávajícím nositelům
značky na setkání regionálních výrobců.
Kdokoli ze zúčastněných má na tomto
setkání možnost vznést námitku proti
přijetí nového člena, o jehož schválení
je následně hlasováno. (Podrobná pravidla jsou na www.cesky-raj.info v sekci
regionální výrobky.)
FORMY PROPAGACE
Sdružení Český ráj zajišťuje propagaci celého projektu na svých tiskových
konferencích a prostřednictvím tiskových zpráv. V roce 2008 byly vyrobeny
papírové tašky s logem regionálních výrobků, v září pořádalo SČR ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu
Czechtourism prezentační akci pro novináře (presstrip), jehož hlavním tématem
bylo představení místních výrobců a návštěva jejich dílen. Nositelé značky jsou
také přednostně zváni na řemeslnické
trhy pořádané v regionu. Celý projekt,
včetně ochutnávek a ukázek výroby, byl
také představen v rámci společenského
večera při zasedání rady evropských
Geoparků UNESCO.
Novinkou letošního roku je také katalog regionálních výrobků, který podrobně představuje jednotlivé nositele
značky. Katalog je k dispozici na informačních centrech nebo zdarma ke stažení na webových stránkách regionu.
PRODEJNY
Postupně se daří i vytváření prodejních míst, kde jsou regionální výrobky
nabízeny. K již delší dobu fungující malé
prodejničce v ozdravovně v Radostíně
přibyla v březnu 2009 také nová semilská Galerie XY, která se zaměřuje spíše
na produkty řemeslné – šperky, sklo,
textil. Produkty místních sklářů můžete
obdivovat a zakoupit v železnobrodské
Galerii Na Rynku. V Turnově na Trávnici
na místě bývalé večerky Verich zase byla
letos v březnu otevřena prodejna s místní potravinářskou produkcí. Najdete v ní
například sýry z mlékárny Příšovice, lažanské mošty nebo lomnické uzeniny.
Regionální produkty nabízí také prodejny turnovské pekárny Mikula, krom pečiva v nich koupíte také mošty a mléčné
výrobky farmy TOMPELI.

Kontakty a otvírací doby prodejen
regionálních produktů z Českého ráje
Galerie na Rynku - výrobky železnobrodských sklářů a dalších řemeslníků.
Malé Náměstí 141, 468 22 Železný Brod,
tel.: 777 168 470, 606 406 844
www.galerienarynku.wbs.cz
galerienarynku@seznam.cz
Otvírací doba: zveřejněna na internetových stránkách
Galerie XY - sklo a bižuterie, batikovaný
textil, háčkované klobouky a čepice,
dřevěné šperky a hračky.
Husova 122, 513 01 Semily
tel.: 481 313 457, 774 976 241
Otvírací doba: úterý – neděle:
10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Pekárna Mikula - pečivo, mléčné
výrobky Tompeli, lažanské mošty.
5. května 468, 511 01 Turnov
tel.: 481 313 536, 608 313 536
info@pekarnamikula.cz
Otvírací doba: pondělí – pátek:
5.00 – 12.00, sobota: 6.30 – 10.00

Další prodejny Pekárny Mikula:
v Turnově v ulici Skálova
Otvírací doba: pondělí – pátek:
5.30 – 17.00
v Turnově v ulici Studentská
Otvírací doba: pondělí – pátek:
5.00 – 17.00, sobota: 6.30 – 11.00,
neděle: 7.00 – 16.00
v Rovensku pod Troskami
Otvírací doba: pondělí – pátek:
5.45 – 10.00, 14.00 – 16.00,
sobota: 7.00 – 10.00
Regionální produkty Český ráj sýry z mlékárny Příšovice,
lažanské mošty, lomnické uzeniny,
rohozecké pivo, bioovoce a zelenina,
produkty z rakytníku.
Trávnice 169, 511 01 Turnov
Otvírací doba: pondělí – pátek:
8.30 – 17.00, sobota: 8.00 – 12.00
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PŘEHLED DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU
„REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ“ – ŘEMESLA

[1]

SKLENĚNÉ ŠPERKY, DEKORATIVNÍ
VÝTVARNÁ DÍLA – ATELIER KAMILA –
KAMILA PARSI ŽĎÁRSKÁ

Výtvarnice Kamila Parsi Žďárská vytváří jedinečné objekty s květinovými či ﬁgurálními
motivy. V jejím ateliéru v Rohlinách naleznete
také bohatou kolekci skleněných šperků, květin a nepřeberné množství drobných závěsných dekorací i jiných zajímavostí.

UŽITNÉ A DEKORATIVNÍ VÝROBKY Z OROBINCE
IVETA DANDOVÁ

Iveta Dandová je poslední, kdo v regionu zpracovává kdysi tradiční materiál –
orobinec, ze kterého vyrábí ošatky, misky, klobouky, tašky, pantoﬂe a další dekorativní 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.

Rohliny 39, 511 01 Turnov
481 313 197, 777 937 484, kamila@quick.cz
www.atelierkamila.cz

BATIKOVANÝ TEXTIL, OBRAZY MALOVANÉ
NA HEDVÁBÍ, VÝROBKY Z PROUTÍ
GALERIE VE CHLÍVKU – LENKA NEUMANNOVÁ

[2]

Smetanova 580, 295 01 Mnichovo Hradiště
326 771 111, 723 301 963, orobinec.iveta@seznam.cz
www.orobinec.cz

[6]

DŘEVĚNÉ HRAČKY
JAN HOFFMANN

V roubené chaloupce nedaleko Sychrova vznikají
pod šikovnýma rukama Lenky Neumanové obrazy malované na hedvábí, šátky, batikovaná trika
a dekorativní výrobky z proutí. Ráda vám svá
díla představí ve svojí galerii. Pro malé i velké
zájemce pořádá rukodělné dílny.

Dřevění koníci, plachetnice, pušky a pistole s kolíčkem 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.

Vrchovina 10, 463 44 Sychrov
739 551 947

[3]

ŠPERKY S ČESKÝM GRANÁTEM
GRANÁT, D.U.V. TURNOV

Bozkov 72, 512 13
736 633 900, jan.hoffmann@email.cz

BATIKOVANÉ A MALOVANÉ OBLEČENÍ
JANA ŘEHÁKOVÁ

Družstvo umělecké výroby Granát je největším výrobcem šperků s českým granátem a vlastní jediné doly pro těžbu granátové suroviny v Čechách. Výrobky můžete zakoupit v prodejnách v Turnově, Praze, Českých
Budějovicích, Českém Krumlově a Liberci. Družstvo
také provozuje vlastní galerii s pravidelnými výstavami a ukázkami zpracování drahých kamenů.

[4]

Biskupská 179, 509 01 Nová Paka
720 183 881, janinka.rehakova@tiscali.cz
www.batiky.cz

Jílovecká 191, 513 01 Semily
731 458 883, 481 621 406, info@glasslucie.com
www.glasslucie.com

– kontakt,

[8]

SKLENĚNÉ FOUKANÉ FIGURKY
KAREL SOBOTKA

Lenka Vanclová je vyučena v oboru stolní ﬁgurky a zpracování skla se věnuje již dvacet let. Ve sklářské dílně s prodejnou, kde je pro návštěvníky zajištěn bezbariérový přístup,
se věnuje zakázkové výrobě. Po předchozí domluvě Vám
ráda představí své řemeslo a u sklářského kahanu předvede výrobu skleněných ﬁgurek a vinutých perlí.

Vysvětlivky k piktogramům:

[7]

Jana Řeháková pracuje s oblečením a látkami, které dále zpracovává. Batikuje a ručně maluje na trička, šaty, tílka, košile, ale
i na tašky a bytový textil. Její zboží najdete
v prodejnách a na řemeslných trzích v Českém ráji.

Výšinka 1409, 511 14 Turnov
481 357 212, e-mail: centrum@granat.cz
www.granat.eu

SKLÁŘSKÁ VÝROBA
GLASS LUCIE – LENKA VANCLOVÁ

[5]

– ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě),

Sklo přetavené do ﬁgurek zvířat
a mnoha dalších dekorativních podob
dodává Karel Sobotka do specializovaných prodejen v celé České republice.
Svůj um také předvádí na řadě řemeslných akcí.
Těpeře 64, 468 22 Železný Brod
606 127 236, sobotka.ﬁgurky@seznam.cz
www.sklenene-foukane-ﬁgurky.cz

– prodej přímo ve výrobně
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PŘEHLED DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU
„REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ“ – ŘEMESLA
VINUTÉ PERLE, ORIGINÁLNÍ BIŽUTERIE, SKLENĚNÉ FIGURKY
KORTAN – SKLO, BIŽUTERIE

[9]

DŘEVĚNÉ ŠPERKY A DROBNÉ DEKORATIVNÍ PŘEDMĚTY
MIROSLAVA ŘEZNÍKOVÁ

Součástí rodinné ﬁrmy Kortanových je prodejna,
ve které probíhá i předvádění výroby vinutých
perlí a ﬁgurek u sklářského kahanu, doplněné
odborným výkladem. Zakoupit tu můžete bižuterii, skleněné ﬁgurky nebo třeba vinuté perle
na výrobu vlastního šperku.
Železná 103, 468 22 Železný Brod
483 390 086, info@kortanglass.com
www.kortanglass.com

[10]

HÁČKOVANÉ KLOBOUKY A ČEPICE
MARTINA BAŇASOVÁ

Martina Baňasová háčkuje rozličné klobouky a čepice pro malé
i velké. Nakoupit je můžete na řemeslných jarmarcích v Českém
ráji nebo v nedávno otevřené
Galerii XY v Semilech.

Miroslava Řezníková zvolila pro výrobu svých
šperků materiál 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.
Koberovy 8, 468 22 Železný Brod
487 354 657, 607 167 101, miroslava.reznikova@koberovy.cz
www.drsperk.vyrobce.cz

[11]
Maruše Nová zpracovává vlnu z vlastního chovu
ovcí. Přede na kolovrátku a pod jejíma rukama
vzniká kvalitní ručně předená vlna vhodná k pletení svetrů a dalších výrobků z ovčí příze. Zakoupit ji můžete přímo v pensionu Ort v Holenicích
nebo na některé řemeslné akci v regionu.

Firma Tomovy parky s. r. o. je největším českým výrobcem mobiliáře a originálních dětských hřišť, vyráběných z akátového dřeva. S výrobky se můžete seznámit v areálu Šťastná země v Radvánovicích u Turnova,
kde si dřevěné houpačky, prolézačky, lanovky a další
atrakce sami vyzkoušíte.
Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov
481 389 181, 731 612 214, obchod@tomovyparky.cz
www.tomovyparky.cz

UŽITKOVÁ KERAMIKA – HRNEČKY, MISKY, KONVIČKY ATD.
ZDENKA BALADRÁNOVÁ

[12]

Milena Ulčová se výrobě vinutých perlí začala věnovat až v důchodu, kdy, jak říká,
nechtěla sedět s rukama v klíně. Dnes jsou
její originální šperky velmi žádaným doplňkem, který najdete např. v galeriích v Praze
a Hradci Králové.

Žďár 84, 294 12 Mnichovo Hradiště
326 789 084, 728 730 466, chalupa63@seznam.cz

ZLATÉ A STŘÍBRNÉ ŠPERKY S REGIONÁLNÍMI PŘÍRODNÍMI
KAMENY – ZLATNICTVÍ BERŠRAM (BERŠRAM ŠPERK) –
DANIEL ŠRÁMEK, IVA BERNARDOVÁ

– kontakt,

[16]

Sdružení Beršram (Iva Bernardová a Daniel Šrámek)
vyrábí zlaté a stříbrné šperky. Originální díla jsou
osazena českými granáty a vltavíny, najdete v nich
ale také acháty, topazy a další drahé kameny. Výrobky můžete zakoupit v prodejně ŠPERK BERŠRAM
v Hluboké ulici v Turnově nebo přes internet.

Skuhrov 18, 468 22 Železný Brod
483 397 492, 608 801 656,
ulcovajbc@seznam.cz

Vysvětlivky k piktogramům:

[15]

Zdenka Baladránová vyrábí točenou keramiku, bíle glazovanou, zdobenou lidovými motivy. Hrnky a hrnečky, misky a další nádobí zdobené květinovými motivy
s puntíky a lístečky jistě přispějí k zútulnění Vašich
domovů. Keramiku připomínající babiččiny hrnečky můžete zakoupit v dílně v roubené chaloupce
ve Žďáru nebo na některém z tradičních jarmarků.

Pension Ort, Holenice 28, 506 01 Jičín
481 382 459, 603 702 954, p-ort@sendme.cz

VÝROBA BIŽUTERIE Z VINUTÝCH PERLÍ
MILENA ULČOVÁ

[14]

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, ATYPICKÉ HERNÍ
PRVKY A DALŠÍ MOBILIÁŘ
TOMOVY PARKY s.r.o.

Železný Brod 826, 468 22 Železný Brod
484 350 826, 721 473 063,
martina.banasova@volny.cz

VÝROBKY Z OVČÍ VLNY
MARUŠE NOVÁ

[13]

– ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě),

Jiráskova 98, Turnov 511 01
605 776 472, dsramek@centrum.cz
www.bersram.cz

– prodej přímo ve výrobně
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PŘEHLED DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU
„REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ“ – POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
ROSTLINNÁ I ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE V BIOKVALITĚ
EKOFARMA TRPOLA – JAROSLAV MACHÁČEK

[17]

Jaroslav Macháček a jeho rodina obhospodařují ekofarmu v Huntířově. Farma nabízí biozeleninu (mrkev, petržel, červenou řepu, rajčata, celer, fazolky, brambory),
z ovoce např. jablka, třešně, hrušky, dále ořechy
a med. Na farmě jsou také chovány ovce, drůbež
a králíci. Produkty zakoupíte přímo na farmě nebo
v turnovské prodejně regionálních výrobků.

Společnost Maso Radvánovice, spol. s r.o., nakupuje a opracovává maso místních
farmářů. Nabízí různé druhy klobás, párků, šunky, dále aspiky, jitrnice, tlačenky,
sekanou, měkké i trvanlivé salámy a řadu dalších lahůdek. Nakoupit je můžete přímo v sídle ﬁrmy v podnikové prodejně v Radvánovicích a na řadě dalších míst
v regionu (potraviny Anexe, TOKO, Domino, Jandík).

Skuhrov – Huntířov 66, 468 22 Železný Brod
604 98 51 71, petr.mmachacek@post.cz

[18]

KRÁLIČÍ MASO, OVOCE A ZELENINA
FARMA KLOKOČÍ – ANNA HUDSKÁ

Anna Hudská má malé hospodářství
v Klokočí, které postupně rozšiřuje.
Nakoupit tu můžete králičí maso, dýně
hokkaido, sezonní zeleninu, ovoce čerstvé i sušené (ovocné bonbony, křížaly, ořechy) a čerstvé i sušené bylinky.

Radvánovice 103, 511 01 Turnov
481 311 744, masoradvanovice@seznam.cz
www.masoradvanovice.cz

[19]

Jan Verich založil na svazích Kozákova ovocný sad, a protože dodržuje veškeré
principy šetrného zemědělství, podařilo se mu pro své produkty získat nejen značku SISPO, ale i ocenění nejvyšší kvality, značku BIO.
Jablka včetně výborného zamraženého moštu a široký sortiment certiﬁkovaného ovoce a zeleniny zakoupíte v turnovské prodejně regionálních výrobků.

Mlékárna Příšovice již deset let nabízí mléčné výrobky, kterým tradiční výrobní
postup a kvalitní české suroviny dávají poctivou chuť. Zakoupit můžete například
ochucený polotvrdý sýr Gaston s příchutěmi oregano, paprika a chilli, pepř a chilli, nebo archivní sýr Sychrov, Příšovický uzený sýr se šunkou,
máslo a řadu dalších lahůdek. Produkty najdete v turnovské
prodejně regionálních výrobků a v celé řadě dalších obchodů.
Příšovice 91, 511 01 Turnov
485 177 022, plastcom@volny.cz
www.plastcom.estranky.cz

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

[20]

Akciová společnost Jatky Lomnice byla založena
rolníky z podhůří Krkonoš v roce 1991. Nabízí plný
sortiment masa a masných výrobků, uzené kýty, klobásy, vařené masné a šunkové výrobky, salámy a další speciality. Zakoupíte je v podnikových prodejnách
v Lomnici, v Turnově i Praze.

Lažany 71, 463 45 Pěnčín
485 146 114, info@mostovna-lazany.cz
www.mostovna-lazany.webnode.cz

– kontakt,

[24]

PIVO VYRÁBĚNÉ
DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR
PIVOVAR NOVÁ PAKA a.s.

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.

Josefa Kábrta 575, 512 51 Lomnice nad Popelkou
481 671 357, 607 565 012, jatkylomnice@razdva.cz
www.lomnican.cz

Vysvětlivky k piktogramům:

[23]

Moštovna Lažany zpracovává ovoce převážně 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 velmi žádané jablečné BIO mošty. Sortiment je obohacen o kvalitní nápoje
z přírodních koncentrátů (rybízový, pomerančový,
bylinný z květu černého bezu a jahodový).

Trávnice 169, 511 01 Turnov
tel.: 602 100 068,
verich@quick.cz

MASNÉ VÝROBKY, LAHŮDKOVÉ UZENINY
A UZENÁŘSKÉ SPECIALITY
JATKY LOMNICE A. S.

[22]

MLÉČNÉ VÝROBKY – SÝRY, MÁSLO
MLÉKÁRNA PŘÍŠOVICE

Klokočí 73, 511 01 Turnov
739 756 657, farma@klokoci.cz
www.klokoci.cz

RŮZNĚ UPRAVENÉ BIOOVOCE A ZELENINA
JAN VERICH

[21]

MASNÉ A UZENÉ VÝROBKY
MASO RADVÁNOVICE, spol. s r.o.

– ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě),

Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka
493 727 031, broucek@novopackepivo.cz
www.novopackepivo.cz

– prodej přímo ve výrobně
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PŘEHLED DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU
„REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ“ – POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

[25]

PIVO Z ČESKÉHO RÁJE
PIVOVAR ROHOZEC, a.s

Pivo z rohozeckého pivovaru má tradici již od poloviny 19. století. Současný sortiment piv Skalák a Podskalák zahrnuje celkem 8 druhů (včetně nealkoholického),
která jsou vysoce hodnocena i na různých degustačních
soutěžích. Vyhlášeným pivem se v posledních letech stal
řezaný Skalák, který byl oceněn „Pivem roku 2007 a 2008“
a „Výrobkem Libereckého kraje 2007“.

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, Rovensku a v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov
481 323 166, pivorohozec@pivorohozec.cz
www.pivorohozec.cz

[26]

PIVO VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH
RECEPTUR BEZ CHEMICKÝCH PŘÍSAD
PIVOVAR SVIJANY a.s.

Historie svijanského pivovaru, jehož produkty postupně získávají oblibu ve stále širším regionu i v zahraničí, sahá až do 16. století. V sortimentu najdete Svijanskou desítku, Svijanský Máz, Svijanského Rytíře, Knížete, Kněžnu, Kvasničák
i Barona. Ochutnat je můžete prakticky po celé republice,
v útulné restauraci v areálu pivovaru nebo třeba na červencových Slavnostech svijanského piva (11. 7. 2009).

5. května 468, 511 01 Turnov
481 313 536, 608 313 536,
info@pekarnamikula.cz

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

– kontakt,

[28]

Rodinná farma Tomáše Pelikána v Huntířově vyrábí pochoutky z mléka od vlastních krav. Nabízí čerstvý bílý sýr balkánského typu, pařené sýrové tkaničky, polotvrdou cihlu a další mléčné výrobky včetně pasterovaného mléka a kefíru. Ochucené 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.

Svijany 25, 463 46 Příšovice
485 177 141, pivovar@pivovarsvijany.cz
www.pivovarsvijany.cz

Vysvětlivky k piktogramům:

[27]

SLADKÉ I SLANÉ PEČIVO VYRÁBĚNÉ
DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR
PEKÁRNA MIKULA

– ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě),

Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod
777 636 100, tompeli@volny.cz
www.tompeli.cz

– prodej přímo ve výrobně
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BIOPOTRAVINY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Většina z nás jako spotřebitelů
již z nejrůznějších médií ví, že biopotraviny jsou kvalitní. Od konvenčních
potravin se liší absencí cizorodých
chemických látek, pocházejících z konvenčního způsobu hospodaření nebo
z procesu výroby potravin, kde jsou
často využívány konzervační látky,
umělá barviva, stabilizátory apod.
Dalším rozlišovacím prvkem pro mnohé z nás bývá poněkud rozdílná cena
u obchodníků, kteří ve svém sortimentu nabízí jak biopotraviny, tak stejný
typ konvenčních potravin. Jsou zde
ale i další významné důvody, proč se
biopotraviny liší od těch ostatních.
Biopotraviny jsou výsledkem procesu, který nazýváme ekologickým zemědělstvím. Tento způsob hospodaření má tři hlavní kritéria. Jedním z nich
je omezené používání prostředků
ochrany rostlin a syntetických hnojiv,
druhým je nepoužívání geneticky modiﬁkovaných plodin. Od konvenčního
zemědělství se dále liší přístupem k celému systému hospodaření, který by
měl být co nejvíce v souladu s fungováním přírody. Dochází zde k využívání
přírodních procesů a vztahů mezi živými organismy, jako jsou rostliny, hmyz,
ptáci, savci a další. Ekozemědělec svou
činností podporuje různorodost krajiny a vytváří prostředí pro život těchto organismů. V podstatě se nejedná

o nic nového. Praktikováním zásad
tohoto způsobu hospodaření se vracíme k postupům a znalostem našich
předků, kteří obhospodařovali tuto
krajinu po staletí.
Otázkou ale je, kam pro biopotraviny. Nejlepší je zajet rovnou k výrobci. Máme tak šanci poznat prostředí,
ve kterém bioprodukty vznikají a protože se jedná o farmy malé, tak i lidi,
kteří je pro nás vypěstovali či vyrobili.
Člověk by měl jíst především to, co vyrostlo v jeho okolí. Měl by znát příběh
svého jídla. Jinak polyká pouze kalorie
a živiny, které by mohl konzumovat
ve formě koktejlu.
A pokud vám nezbude nic jiného,
než za biopotravinami vyrazit do obchodu, dejte přednost těm českým.
Poznáte je podle zelené „biozebry“
na obalu, státní ekoznačky.
Také v Českém ráji se vyrábí kvalitní bioprodukty. Mezi nejznámější
však patří BIO mošty z Moštovny Lažany. Nápoje byly již po několikáté zařazeny mezi 26 nejlepších českých biopotravin do spotřebitelské soutěže České
Bio, kterou každoročně vyhlašuje PROBIO-LIGA ochrany spotřebitelů a přátel
ekologického zemědělství. Výsledky
soutěže jsou pravidelně vyhlašovány
na veletrhu zdravé výživy a zdravého
životního stylu Biostyl.
Hana Žďárská a Jan Mertlík

KDYŽ SE ŘEKNE „REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ“
ANEB CO BYLO NA ZAČÁTKU
Ještě dříve než značka pro českorajské výrobky tu byla snaha podpořit
místní výrobu a spotřebu. Upozornit
na to, co zajímavého v regionu vzniká
a přispět k tomu, aby lidé častěji dávali
přednost kvalitnímu zboží vyrobenému v místě před podobným, dováženým stovky a tisíce kilometrů. Ostatně
podpora místní produkce byla jedním
z hlavních úkolů Poradenského centra
pro venkov, které na Turnovsku působilo v letech 2006–2007. Vytvořili jsme
seznam výrobců potravin a řemeslníků
a hledali cesty, jak pomoci stávajícím
i budoucím podnikatelům. Pořádali
jsme semináře o povinnostech zemědělců, o agroturistice, o předpisech pro
zpracování potravin, o marketingu. Kolegové ze spřáteleného projektu organizovali kurz pro začínající podnikatele.
Pravda, myšlenka na vytvoření regionální značky byla přítomna od začátku
naší činnosti a zaznívala v mnoha debatách, ale záměrně jsme ji nechávali
v pozadí. Šlo nám o podporu místních
výrobců, aby se o nich dozvěděli místní
i návštěvníci a měli příležitost si jejich

výrobky koupit – bez ohledu na to, zda
budou či nebudou nositeli případné
značky. Až když s iniciativou na vytvoře-

a zorganizovali jsme první hodnocení
zájemců o značku. Sdružení stálo u všeho dění od samého počátku a po ukon-

ní regionální značky přišli sami výrobci,
navrhli jsme společně se Sdružením Český ráj pravidla udělování značky, graﬁk
Sdružení připravil několik variant loga

čení činnosti Poradenského centra se
ujalo i organizačních záležitostí.
Dnes si se značkou každý spojuje
něco jiného – je jasným znamením o re-

gionálním původu výrobku, zárukou
kvality, ale také symbolem patriotismu
a vztahu ke krajině. A dovolím si oprášit
i motiv potravinové bezpečnosti, na který před dvěma roky málokdo slyšel.
Stáváme se stále závislejšími na zboží
ze vzdálených regionů, a to včetně základních potravin. V době nejistých cen
ropy, nejistých výdělků však získávají
na významu právě zdroje, které jsou
„na dosah“. Český ráj má v tomto mimořádně dobré předpoklady. Neznám
například jiné město, kde by na spočítání pekáren nestačily prsty jedné ruky
jako v případě Turnova, nadprůměrný je
také počet prodejen potravin. Krajina
Českého ráje má potenciál své obyvatele i návštěvníky uživit.
Dobrou zprávou je, že tu přibývá
drobných začínajících zemědělců (některé najdete mezi nositeli značky),
kteří často hospodaří podle ekologických zásad. Navíc řada zemědělců se již
rozhodla nebo se do budoucna chystá
jít cestou zpracování vlastní produkce
(zejména mléka, masa a ovoce).
Martina Filipová
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AKCE, KDE SE V ROCE 2009 SETKÁTE
S TRADIČNÍMI PRODUKTY A VÝROBCI Z ČESKÉHO RÁJE
30. – 31. 5. 2009 – Staročeské řemeslnické trhy
Řemeslnické trhy s ukázkou tradičních řemesel a bohatým kulturním programem.
Městský park a atrium Muzea Českého ráje v Turnově
Muzeum Českého ráje Turnov,tel.: 481 322 106, www.muzeum-turnov.cz
6. 6. 2009 – Slavnosti piva
Slavnosti piva za účasti vévody Albrechta z Valdštejna a jeho družiny.
Čeká vás pivovarský jarmark, bohatá tombola, souboje královských mušketýrů,
pohádkový program pro děti a další zajímavosti. Pivo jako lék.
V pravé poledne a v 16 hodin 100 piv s Albrechtem z Valdštejna –
česká premiéra, vévoda pasuje pivaře roku.
Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína
Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína, tel.: 602 302 265, www.starehrady.cz
20. 6. 2009 – Slavnosti piva Skalák
12. ročník pivních slavností. Program pro celou rodinu, možnost ochutnat
kompletní sortiment piv včetně příležitostných a speciálních druhů.
Pivovar Malý Rohozec
Pivovar Rohozec, a. s., tel.: 481 321 219, www.pivorohozec.cz
4. – 5. 7. 2009 – Kámen a šperk v Českém ráji
Městské slavnosti na pozadí historických událostí.
Víkendový program zahajující cyklus akcí o řemeslné a umělecké tradici
na Turnovsku. Dobové tržiště, ukázky broušení drahých kamenů a výroby
šperků, rýžování granátů, navlékání korálků a bohatý kulturní program.
Turnov, náměstí Českého ráje
Městské informační středisko Turnov, tel.: 481 366 255-6
11. 7. 2009 – Slavnosti svijanského piva
Jubilejní 20. ročník slavností, kde můžete ochutnat všechny druhy
svijanského piva, bohatý doprovodný program, soutěže, občerstvení.
Svijanský Újezd, areál koupaliště
Šimmi AG, a. s., p. Mikez, tel.: 602 410 611
19. 7. 2009 – Svatoannenská a Svatojakubská pouť v Mnichově Hradišti
Mše v kostele sv. Jakuba, procesí v dobovém oblečení,
ale také jarmark a řada divadelních a hudebních představení.
kostel sv. Jakuba a kaple sv. Anny, Mnichovo Hradiště (Český ráj)
Město Mnichovo Hradiště, tel.: 326 776 724, www.mnhradiste.cz
NPÚ – Státní zámek, Mnichovo Hradiště
tel.: 326 773 098, www.mnichovo-hradiste.cz
22. 8. 2009 – Posvícenský jarmark a Festival řemesel v Sobotce
Tradiční jarmark s bohatým kulturním programem
a celostátní přehlídkou uměleckých řemesel.
Sobotka – náměstí a městský park
Městské kulturní středisko Sobotka, tel.: 493 571 618
5. 9. 2009 – Staročeský jarmark v Mladé Boleslavi
Jarmark s tradičními řemeslnými výrobky
a bohatým kulturním programem, jehož čelní místo zaujímají vystoupení
tanečních souborů a divadlo pro malé i velké.
Nádvoří a sklepení hradu Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska, tel.: 326 322 542, http://muzeum-mb.cz

18. – 19. 9. 2009 – Semilský Pecen
Tradiční dožínkové slavnosti. Průvod městem, stánkový prodej,
ukázky řemesel, kulturní program.
Semily – park Ostrov
Město Semily, tel.: 481 629 311, www.semily.cz
19. – 20. 9. 2009 – Skleněné městečko v Železném Brodě
Slavnosti sklářského řemesla s ukázkami výroby skla,
exkurzemi do hutě, stánkovým prodejem skleněných výrobků
a doprovodným kulturním programem.
Železný Brod
Informační středisko Železný Brod, tel.: 484 353 333
31. 10. 2009 – Starohradské vepřové hody
Akce pro milovníky vepřových specialit a posvícenských koláčů.
Doprovodný program pro celou rodinu.
Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína
Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína, tel.: 602 302 265, www.starehrady.cz
28. 11. 2009 – Mikulášské slavnosti
Tradiční příjezd Mikuláše do Lomnice nad Popelkou
spojený s adventním jarmarkem a dílničkami.
Slavnosti ozdobí průvod andílků a čertů a nakonec velkolepý ohňostroj.
Lomnice nad Popelkou
Město Lomnice n. Pop., www.lomnicenadpopelkou.cz
KIS Města Lomnice n. Pop., tel. 481 673 107, www.kislomnice.cz
5. – 6. 12. 2009 – Adventní trhy
Dobové trhy s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží
a programem uměleckého sdružení Bohém.
Státní zámek Sychrov
Státní zámek Sychrov, tel.: 482 416 011, www.zamek-sychrov.cz
1. – 6. 12. 2009 – Vánoční trhy na Bělišti
Prodej keramiky, dřevěných hraček, dekorativních výrobků, předvádění řemesel.
Běliště – pobočka Městského muzea v Železném Brodě
Městské muzeum v Železném Brodě, tel. 483 389 081
12. 12. 2009 – Vánoční jarmark
Tradiční Vánoční jarmark nabízí přes sto jarmarečních stánků
s vánočním zbožím. V tento den bývá každoročně otevřena i vyhlídková věž
staré radnice, která nabízí pohled na adventní Mladou Boleslav.
Českobratrské náměstí, Sbor českých bratří a pěší zóna Na Karmeli
Sbor českých bratří, tel.: 326 323 781
19. 12. 2009 – Valdštejnské Vánoce
Dobové vánoční slavnosti s bohatým kulturním programem,
stánkovým prodejem, řemesly, občerstvením.
Státní zámek Mnichovo Hradiště
Město Mnichovo Hradiště, tel. 326 776 724, www.mnhradiste.cz
NPÚ – Státní zámek Mnichovo Hradiště, tel.: 326 773 098
www.mnichovo-hradiste.cz
Použité piktogramy:

– místo konání,

– kontakt
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