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KATALOG REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ 
VÝROBKY S DUŠÍ ČESKÉHO RÁJE

TURISTICKÝ REGION ČESKÝ RÁJ je území geografi cky vymezené spojnicí 
měst Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, Železný 
Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, Sobotka a Dolní Bousov. Na jeho plo-
še leží nejstarší česká Chráněná krajinná oblast, založená roku 1955. 
 ČESKÝ RÁJ je jedinečný vysokou koncentrací přírodních krás a četných his-
torických památek. Odlišný vzhled má severní část regionu, tvořící geologicky 
pestrý přechod k horským masivům Krkonoš a Jizerských hor. Na jihu pak česká 
křídová pánev klesá směrem k Polabí. Pro geomorfologickou pestrost byl v roce 
2005 ČESKÝ RÁJ přijat mezi geoparky UNESCO.
 Je také krajinou, kde lze ještě nalézt místa, na nichž jako by se zastavil čas. 
Malebné roubené chaloupky, pasoucí se stáda krav, ovcí či koní, vůně sena. I to 
je Český ráj! 
 Návštěvníci, kteří upřednostňují návrat k přírodě a tradicím, mohou využít 
k ubytování rodinné farmy i venkovské chalupy a mají také možnost poznat 
řadu tradičních řemesel, jako je šperkařství, kamenářství, sklářská a bižuterní 
výroba a řadu dalších.  V regionu lze ochutnat zdejší potravinářskou produkci. 
Kromě husté sítě značených cest pro pěší turistiku a cykloturistiku čekají na ná-
vštěvníky zážitky z jezdectví. Jízdárny a farmy nabízí jednotlivcům i organizova-
ným skupinám možnost poznat tento krásný kraj z koňského hřbetu či kočáru.

krajina s tradicí…

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ je or-
ganizací pro rozvoj cestovního 
ruchu v turistickém regionu Čes-
ký ráj. Je neziskovým sdružením 
právnických osob –  měst a obcí 
i podnikatelských subjektů z re-
gionu. K prezentaci a propagaci 
turisticky významného území ko-
ordinuje marketingové aktivity, 
tvorbu turistických programů, 
produktů a projektů. Jedním 
z nich je také Regionální pro-
dukt Český ráj.
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 Hledáte výjimečně dobré lahůdky a osvěžující nápoje pro váš sváteční stůl? 
Chcete si svůj dům či byt vybavit zajímavými doplňky? Toužíte po originálním 
šperku nebo doplňku vašeho šatníku? Tak právě pro vás máme tip na zdravé 
potraviny a originální výrobky, pro které nemusíte jezdit daleko. Tyto poctivé 
výrobky z Českého ráje poznáte díky značce Regionální produkt Čes-
ký ráj. Značku vytvořilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s dalšími partnery 
v regionu s cílem podpořit a propagovat místní výrobky. Tato registrovaná 
ochranná známka je místním výrobcům propůjčována od roku 2007 při spl-
nění kritérií, která zohledňují především původ výrobku v regionu, originalitu, 
ekologickou šetrnost a podíl ruční práce. Značka umožňuje spotřebitelům po-
znat kvalitní zboží, jehož nákupem podpoří místní výrobce, a tím i svůj region. 
Turistům a návštěvníkům Českého ráje pak nabízí suvenýry a dárky v podobě 
tradičních výrobků. Hlavním smyslem regionálního značení je podpora lokální 
ekonomiky s důrazem na tradice, kvalitu a ekologickou šetrnost. Neméně vý-
znamné je také silnější propojení místní produkce s oblastí cestovního ruchu 
a gastronomie.
 Internetové stránky www.regionalniprodukt.cz obsahují podrobné 
informace o značce „Regionální produkt Český ráj“ a jejích nositelích. Jsou 
zde tipy kde nakoupit regionální produkty, dále novinky a pozvánky od regi-
onálních výrobců. Nechybí ani užitečné informace o certifi kaci pro uchazeče 
o značku Regionální produkt Český ráj.
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Vysvětlivky k piktogramům:

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

ných šperků, květin a nepřeberné množ-
ství drobných závěsných dekorací 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

Zdenka Baladránová vyrábí točenou keramiku, bíle glazovanou, zdobenou lido-
vými motivy. Hrnky a hrnečky, misky a další nádobí zdobené květinovými motivy 

s puntíky a lístečky jistě přispějí k zútulnění Vašich 
domovů. Keramiku připomínající babiččiny hrneč-
ky můžete zakoupit v dílně v roubené chaloupce 
ve Žďáru nebo na některém z tradičních jarmarků. 

Žďár 84, 294 12 Mnichovo Hradiště

 326 789 084, 728 730 466, chalupa63@seznam.cz

   

UŽITKOVÁ KERAMIKA – HRNEČKY, MISKY, KONVIČKY ATD.
ZDENKA BALADRÁNOVÁ [2]

4

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 [3]
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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 [4]

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

a jedinečnost výrobku. V pes-
tré 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 [5]

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 [6]
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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
EKOFARMA TRPOLA [7]

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 

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

Rodinné hospodářství Klokočí najdete přímo pod stejnojmenným skalním městem. 
Na pestrobarevném políčku se zde pěstuje téměř 50 druhů ekologické zeleniny 

a ovoce, na přilehlých loukách se pase smíšené stádečko ovcí, 
koz a skotu. Od jara do podzimu zde můžete nakupovat zele-
ninové bedýnky, celoročně se učit předení ovčí vlny na praktic-
kých kurzech, rodina provozuje též půjčovnu lodí na řece Jizeře.

Holín 92, 506 01 Jičín

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

Klokočí 73, 511 01 Turnov

 739 756 657, farma@klokoci.cz
www.klokoci.cz     

ŘEPKOVÉ A SLUNEČNICOVÉ OLEJE 
FABIO PRODUKT spol. s r. o.

EKOLOGICKÉ OVOCE A ZELENINA, MED  
FARMA KLOKOČÍ, RODINA HUDSKÝCH

[8]

[9]
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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 [10]

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

kretech MÚ Turnov z r. 2007 nebo grafi ckým návrhem 
použitým 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 [11]

Družstvo umělecké výroby Granát je největším výrobcem šperků s českým graná-
tem a vlastní jediné doly pro těžbu granátové suroviny v Čechách. Výrobky může-

te zakoupit v prodejnách v Turnově, Praze, Českých 
Budějovicích, Českém Krumlově a Liberci. Družstvo 
také provozuje vlastní galerii s pravidelnými výsta-
vami a ukázkami zpracování drahých kamenů. 

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

www.granat.eu  

ŠPERKY S ČESKÝM GRANÁTEM
GRANÁT, D.U.V. TURNOV [12]
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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 Bozko-
vě u Semil. Jeho dřevěné hračky jsou oblíbené 
pro své pečlivé zpracování a příznivou cenu. 

Martina Hofmanová s tvorbou začala v roce 2003. 
V jejím ateliéru v Nové Pace vznikají látkové hrač-
ky různých tvarů, polštáře, kapsáře a další dekora-
tivní výrobky. Můžete je zakoupit v některých ka-
menných obchodech, přes internet nebo na řadě 
výstavách a jarmarcích, kterých se účastní.

Bozkov 72, 512 13

 736 633 900, jan.hoffmann@email.cz

   

K Hájku 1716, 509 01 Nová Paka

 724 742 857, marthof@seznam.cz
www.roztomilosti.com   

DŘEVĚNÉ HRAČKY
JAN HOFFMANN

ROZTOMILOSTI 
– LÁTKOVÉ HRAČKY A DEKORATIVNÍ VÝROBKY
MARTINA HOFMANOVÁ

[13]

[14]

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 [15]

8
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 – prodej přímo ve výrobně

KATALOG REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ 
VÝROBKY S DUŠÍ ČESKÉHO RÁJE

Vysvětlivky k piktogramům:

Chráněná pracovní dílna navazuje na bezmála 70letou tradici ve výrobě hraček 
truhlářství Rudolfa Farského v Nouzově. Celá výroba probíhá ručně, a to od na-
hoblování polotovarů, obkreslování dle šablon, odvrtávání koleček, vyřezávání, 

obrušování, malování až po kompletaci. Výrobky mů-
žete zakoupit prostřednictvím internetu, u vybraných 
prodejců nebo v informačních centrech Českého ráje.

Pan Lubomír Janků vyrábí šperky z českých granátů, 
vltavínů a olivínů. Navázal tímto na výrobu tradiční-
ho granátového šperku, kterou obohatil o dva další 
české drahokamy. Jeho šperky můžete zakoupit pří-
mo v jeho prodejně v Mírové pod Kozákovem, nebo 
prostřednictvím internetových stránek.

Nouzov 189, 513 01 Semily

 773 113 268, chpd-nouzov@seznam.cz
www.hracky-ze-dreva.cz   

Mírová pod Kozákovem – Chutnovka 60, 511 01 Turnov

 tel. 481 324 348, 721 424 472, ceskygranatvltavin@email.cz
www.ceskygranatvltavin.cz     

DŘEVĚNÉ HRAČKY, DÁRKOVÉ A UPOMÍNKOVÉ
PŘEDMĚTY ZE DŘEVA
CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ DÍLNA NOUZOV

ŠPERKY S ČESKÝMI GRANÁTY, VLTAVÍNY A OLIVÍNY
LUBOMÍR JANKŮ

[16]

[17]

Akciová společnost Jatky Lomnice byla založena rolníky z pod-
hůří 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, Sobotce a Liberci.

MASNÉ VÝROBKY, LAHŮDKOVÉ UZENINY
A UZENÁŘSKÉ SPECIALITY
JATKY LOMNICE, a. s. – LOMNIČAN [18]

Josefa Kábrta 575, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 481 671 287, 607 565 012, jatkylomnice@razdva.cz
www.lomnican.cz
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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 tradič-
ními vzory, tak navrhuje a vyrábí dle aktuálních módních 
trendů. Výrobky můžete zakoupit v jejím ateliéru v Semilech,
na řemeslných trzích a internetu. 

Firma LAMPGLAS má v Železném Brodě 2 fi remní prodejny vzdálené od sebe 
asi jen 200 metrů. Prodejna ve Štefánikově ulici 520 je zaměřena na nevšední 
bižuterii, prodejna v Železné 103 (dříve fi rma Kortan) nabízí volné vinuté perle, 

bižuterii i skleněné fi gurky. Také zde probíhá před-
vádění výroby u sklářského kahanu (bezplatně) 
a je možno si navléci vlastní náhrdelník.

Tyršova 457, 513 01 Semily 

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

Štefánikova 520, Železná 103,  468 22 Železný Brod 

 777 987 070, info@lampglas.cz
www.lampglas.cz, www.bijouxvenetia.cz     

ŠITÁ SKLENĚNÁ BIŽUTERIE
Bc. KATEŘINA JÍNOVÁ

VINUTÉ PERLE, ORIGINÁLNÍ BIŽUTERIE
A SKLENĚNÉ FIGURKY
LAMPGLAS S.R.O.

[19]

[20]

MOŠTY BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK 
A JINÝCH CHEMICKÝCH PŘÍSAD
MOŠTOVNA LAŽANY, VÝROBA NÁPOJŮ, spol. s r. o. [21]

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 zpra-
covává ovoce od místních pěstitelů a mění je tak v kvalitní 100% mošty a nápoje 
bez chemické konzervace. Nejžádanějšími výrobky jsou např. mošty jablečné, višňo-

vé a z červené řepy. Řadu 100% nápojů doplňují chutné ovocné 
nápoje a nektary. Výrobky najdete v podnikové prodejně v Laža-
nech, v Turnově a v Liberci, dále pak v celé řadě obchodů i řetězců.
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 – prodej přímo ve výrobně

KATALOG REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ 
VÝROBKY S DUŠÍ ČESKÉHO RÁJE

Vysvětlivky k piktogramům:

Maruše Nova zpracovává vlnu z vlastního chovu 
ovcí. Přede na kolovrátku a pod jejíma rukama vzni-
ká kvalitní ručně předená vlna vhodná k pletení sve-
trů a dalších výrobků z ovčí příze. Zakoupit ji můžete 
přímo v pensionu Ort v Holenicich nebo na některé 
řemeslné akci v regionu. Zašle Vám ji i poštou.

Pension Ort, Holenice 28, 506 01 Jičín

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

   

VÝROBKY Z OVČÍ VLNY
MARUŠE NOVÁ [22]

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, symboly, 
erby, architektura, bájná zvířata, zvěrokruhy apod. Nabízí 
zpracování motivu i provedení rytecké práce na zakázku.

Pekárna Mikula byla založena v roce 1997 a díky originální parní peci a tradičním 
výrobním postupům si našla své místo na místním trhu. V současnosti vyrábí 

kompletní sortiment  pekařských a cukrářských 
výrobků.  Má vlastní prodejny v Turnově, Bělé 
u Turnova, Rovensku pod Troskami a na Vyskři. 
V Turnově má také stylovou cukrárnu.

Na vápence 755, 468 22 Železný Brod

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

Studentská 1558, 51101 Turnov

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

RYTÉ SKLO
LUCIE PEJCHOVÁ

CUKROVINKY, SLADKÉ I SLANÉ PEČIVO
VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR
PEKÁRNA A CUKRÁRNA MIKULA

[23]

[24]
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PIVO VYRÁBĚNÉ 
DLE TRADIČNÍCH RECEPTUR
PIVOVAR NOVÁ PAKA, a. s.

PIVO ČESKÉHO RÁJE
PIVOVAR ROHOZEC, a.s.

[25]

[26]

Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka

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

Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov

 481 323 166, 739 589 423 
pivorohozec@pivorohozec.cz

www.pivorohozec.cz     

Pivovar v Nové Pace byl postaven už v roce 1872 a od té doby se tu vaří pivo ne-
přetržitě až dodnes. Široký sortiment nabízí na výběr piva Brouček, Kryštof, Kum-
burák, 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.

Tradiční pivovar založený již roku 1850. Sortiment piv Skalák a Podskalák zahrnu-
je 10 druhů (včetně nealkoholického a malinového), které jsou úspěšné i na růz-
ných degustačních soutěžích. Novinkou je polotmavý ležák s malinovou příchutí, 
který byl oceněn v soutěži „PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2011“. Od roku 2010 se vyrá-
bí i tradiční točené rohozecké limonády, a to s příchutí maliny, pomeranče a coly.  

PIVO VYRÁBĚNÉ DLE TRADIČNÍCH 
RECEPTUR BEZ CHEMICKÝCH PŘÍSAD
PIVOVAR SVIJANY a.s. [27]

Svijany 25, 463 46 Příšovice

 481 770 700, pivovar@pivovarsvijany.cz
www.pivovarsvijany.cz, www.facebook.com/svijany     

Historie svijanského pivovaru, jehož produkty postupně získávají oblibu ve stále 
širším regionu i v zahraničí, sahá až do 16. století. V sortimentu najdete Svi-
janskou 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 čer-
vencových Slavnostech svijanského piva (14. 7. 2012).
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Vysvětlivky k piktogramům:

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 [28]

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 50letou 
tradici. Sazenice z udržovacího šlechtění více než
30 odrůd jahod můžete zakoupit každé jaro a podzim. 
V červnu si můžete ve středisku fi rmy koupit čerstvě 
natrhané jahody nebo si je sami natrhat. Více informa-
cí získáte na 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. [29]

Sklo přetavené do fi gurek zvířat 
a mnoha dalších dekorativních podob 
dodává Karel Sobotka do specializo-
vaných prodejen v celé České repub-
lice. Svůj um také předvádí na řadě 
řemeslných akcí.

Těpeře 64, 468 22 Železný Brod

 606 127 236, sobotka.fi gurky@seznam.cz
www.sklenene-foukane-fi gurky.cz     

SKLENĚNÉ FOUKANÉ FIGURKY
KAREL SOBOTKA [30]
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Chráněná dílna se zaměřuje na výrobu 
drobné dekorativní a užitkové kerami-
ky. Výrobky v sobě snoubí řemeslnou 
zručnost a originální výtvarný výraz. 
Vyrábí se zde také pomůcky pro spor-
tovce 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 [31]

Firma Tomovy parky, s. r. o., je největším českým 
výrobcem mobiliáře a originálních dětských hřišť, 
vyráběných z akátového dřeva. S výrobky se může-
te seznámit v areálu Šťastná země v Radvánovicích 
u Turnova, kde si dřevěné houpačky, prolézačky, la-
novky a další atrakce sami vyzkoušíte.

Karlovice – Radvánovice 11, 511 01 Turnov

 481 389 181, 731 612 214, obchod@tomovyparky.cz
www.tomovyparky.cz   

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, ATYPICKÉ HERNÍ 
PRVKY A DALŠÍ MOBILIÁŘ
TOMOVY PARKY s.r.o. [32]

MLÉČNÉ VÝROBKY – SÝRY, TVAROH, KEFÍR, 
SMETANA, SYROVÉ MLÉKO
TOMPELI – TOMÁŠ PELIKÁN [33]

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, 
polotvrdou cihlu a další mléčné výrobky včetně pasterovaného mléka a kefíru. 
Ochucené sýry jsou k dostání s příchutí chilly, s česnekem, pepřem a olivami. 

Zakoupíte je přímo v Huntířově, turnovské pekárně 
Mikula a na řadě dalších míst v regionu.
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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 žáda-
ným doplňkem, který najdete např. v galeriích v Praze 

a Hradci Králové. Zabývá se také vý-
robou replik historických šperků.

Skuhrov 18, 468 22 Železný Brod

 608 801 656, ulcovajbc@seznam.cz

    

VÝROBA VINUTÝCH PERLÍ A BIŽUTERIE
MILENA ULČOVÁ [34]

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

najdete v Se-
milech v ulici
J. Žižky 376.

Nedvězí 49, 512 01 Slaná

 608 028 477, ivvall@tiscali.cz

   

SKLENĚNÁ BIŽUTERIE, VINUTÉ PERLE A FIGURKY
IVETA VALENTOVÁ [35]

RŮZNĚ UPRAVENÉ BIOOVOCE A ZELENINA
JAN VERICH [36]

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.
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Bližší informace k akcím lze získat na www.cesky-raj.info.
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Bylinková zahrada paní Ludmily Vondrové Vás zve k prohlídce 
bylinných a levandulových záhonů. Seznámíte se s pěstová-

ním, zpracováním a využitím bylin. Zakou-
pit zde můžete voňavé dárky, oleje, suše-
né byliny a zahradní keramiku. Návštěvu 
je třeba předem telefonicky domluvit.

Sněhov 689, 468 22 Železný Brod

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

PRODUKTY Z BYLIN
LUDMILA VONDROVÁ [37]

18

BŘEZEN
 Velikonoční trhy

 (Státní zámek Sychrov)
 Velikonoční trhy na Bělišti

 (Železný Brod)
 Velikonoční jarmark

 (Semily)

DUBEN
 Velikonoce na Dlaskově statku

 (Dolánky u Turnova)
 Miniveletrh cestovního ruchu

 (Lomnice nad Popelkou)
 Valdštejnské slavnosti vína

 (Hrad a zámek Staré Hrady)

KVĚTEN
 Staročeské řemeslnické trhy  

 (Turnov)
 Stříhání ovcí v Pensionu Ort  

 (Holenice)

ČERVEN
 Svátek koně

 (Lomnice nad Popelkou)
 Slavnosti slunovratu

 (Nová Paka)
 Slavnosti piva Skalák

 (Turnov, Malý Rohozec)
 Jahodový den ve Šťastné zemi

 (Přírodní areál Šťastná země
 v Radvánovicích u Turnova)

ČERVENEC
 Kámen a šperk

 (Turnov)
 Slavnosti Svijanského piva

 (Svijanský Újezd)

 Slavnostní zahájení svatoanen- 
 ské a svatojakubské poutě
 (Státní zámek Mnichovo Hradiště)

SRPEN
 Sobotecký jarmark a festival řemesel  

 (Sobotka)

ZÁŘÍ
 Maloskalský jarmark

 (Malá Skála)
 Semilský pecen

 (Semily)
 Staročeský jarmark

 (Mladá Boleslav)
 Skleněné městečko

 (Železný Brod)
 Posvícení na Dlaskově statku

 (Dolánky u Turnova)

PROSINEC
 Mikulášské slavnosti

 (Lomnice nad Popelkou) 
 Vánoční trhy na Bělišti

 (Železný Brod)
 Vánoční trhy

 (Státní zámek Sychrov)
 Vánoční jarmark

 (Semily)
 Valdštejnské adventní trhy

 (Jičín)
 Vánoční trhy

 (Turnov)
 Valdštejnské vánoce

 (Státní zámek Mnichovo Hradiště)
 Zimní sklářské pátky

 v Železném Brodě

PRAVIDELNÉ AKCE A JARMARKY, 
kde se setkáte s tradičními produkty a výrobci Českého ráje
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PEKÁRNA A CUKRÁRNA MIKULA
Pečivo, cukrovinky, mléčné výrobky, mošty.

TURNOV: 5. května 468, 5. května 30, Nádražní 1121,  Studentská 1064
ROVENSKO p. TROSKAMI: Komenského 24

MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM: Bělá 39
VYSKEŘ 15

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

REGIONÁLNÍ PRODUKTY ČESKÝ RÁJ
Sýry, mošty, uzeniny, pivo, bio ovoce a zelenina, rostlinné oleje a další.

TURNOV: Trávnice 169, tel. 739 589 477
LIBEREC: ul. v Úvoze (spojka Husovy ul. a ul. 5. Května – pod nemocnicí)

tel. 739 589 739, 
verich@quick.cz, www.potravinyceskyraj.cz

INFOSHOP VEJMĚNEK
INFOCENTRUM, KAVÁRNA A VINÁRNA MALÁ SKÁLA
Dřevěné šperky, skleněné foukané fi gurky, bylinné produkty,

pivo a limonáda, sýry, mošty a mnohé jiné.

Provoz prodejny je sezónní od května do září, v říjnu o víkendech. 
Vranové I. díl 12, 468 33 Malá Skála

(roubené stavení naproti Boučkově statku)
tel. 773 877 550, infocentrum.malaskala@email.cz

PRODEJNA REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ NA HRADU VALDŠTEJN
Skleněná bižuterie a fi gurky, výrobky z keramiky chráněné dílny,

dřevěné šperky, háčkované čepice a klobouky a další.

Provoz prodejny je sezónní od července do září.
Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 01 Turnov

tel. 608 028 477, ivvall@tiscali.cz

Certifi kované regionální výrobky lze zakoupit také v Informačním středisku 
CHKO Český ráj v Arboretu Bukovina na Hrubé Skále, v Informačním centru 
Semily, Kulturním a informačním středisku Lomnice nad Popelkou, v Měst-
ském informačním centru Jičín a Regionálním turistickém informačním centru 
v Turnově. 
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