BESKYDY

originální produkt

PRODUKTOVÝ KATALOG

Úvod
Vážení příznivci našeho regionu, právě se k Vám dostal první produktový katalog regionálních výrobků Beskydy originální
produkt. Myšlenkou tohoto katalogu je Vám nabídnout originální produkt, který reprezentuje náš region a ukazuje tradiční
i netradiční výrobky. Regionální značka je zárukou kvality, původu výrobku, šetrnosti k životnímu prostředí a originality.
V našem katalogu najdete nevšední dárky pro:

kolegy a zaměstnance,
obchodní partnery,
klienty,
účastníky veletrhů a konferencí.

Tištěnou podobu katalogu lze objednat u koordinátora Beskydy originální produkt Ing. Zuzany Zaoralové na e-mailu
zaoralova@pobeskydi.cz nebo telefonu (+ 420) 605 449 004.

Ing. Viera Kranz - vlna Jadoli
Ručně zpracovaná ovčí vlna a další výrobky

Ruční zpracování lokální ovčí vlny, ruční praní, česaní,
předení, barvení, pletení, háčkování, tkaní a plstění.
To se jednou ráno vzbudíte a v jednom koutě
kolovrátek, na krbu hromada vyprané a vysušené vlny,
před barákem v pytlích vlna surová, vedle česačky vlna
vyčesaná čekající na spředení. A ještě k tomu vám po
dvoře běhá vlna s nožičkami a někdy dost hlasitě béká.
Nejčastěji, když se Vám nejlíp spí :-). Proč Jadoli?
Protože máme tři úžasné děti - Jakubka, Dorotku
a Lindu :-). U nás doma nenajdete jenom ovečky, ale
i králíčky, koně, kočičky, psa, slepičky, kachny, krůty.
Jsme německo-slovenský pár žijíci na samotě
v Beskydech. Snažíme se o udržitelný život, pracujeme
na redukci odpadů a plastů z našeho života, snažíme se
vnést minimalizmus do rodinného života.

Ručně zpracovaná ovčí vlna
a další přírodní vlákna a výrobky z nich
Plstěná víla z lokální vlny:

Jehlou plstěná víla z kompletně
ručně zpracované ovčí vlny, každá
je originál a od ostříhání, přes praní,
česaní, barvení je vše děláno ručně.

Plstěný anděl z lokální vlny:

Jehlou plstěný anděl z kompletně
ručně zpracované ovčí vlny, každý
je originál a od ostříhání, přes praní,
česaní, barvení je vše děláno ručně.

Objednávka:

www.jadoli-vlna.webnode.cz

Kontakt:

Ing. Viera Kranz - vlna Jadoli
Solanec pod Soláněm 165E
756 62 Hutisko - Solanec
mobil: (+420) 733 641 350
e-mail: vlna.jadoli@gmail.com

Jiří Polášek - Beskyd Cra�t
Ručně vyřezávaná dřevěná loutka

Loutky umíme vytvořit v několika velikostech, s různou
pohyblivostí a způsobem ovládání. Vždy však tradičním
způsobem výroby, se 100% zastoupením ruční práce a
poctivě. Loutky jsou vyřezávané, celodřevěné a kusově
vyráběné bez použití strojních zařízení či polotovarů.
To zaručuje kvalitu a každá loutka je tak skutečný
autorský originál. Při výrobě je pro nás podstatná také
trvalá udržitelnost výroby a využití přírodních
materiálů.
Věříme, že tak budou naše výrobky pro vás vždy
zajímavé a jednoznačně rozpoznatelné od ostatních
výrobců.

Ručně vyřezávaná
dřevěná loutka
Pasáček Honzík:

Výška - 23 cm.
Dřevo - lípa.
Pohyblivost - nízká.
Ovladatelnost - snadná.

Kmotřička Smrt:

Výška - 18 cm.
Dřevo - lípa.
Pohyblivost - nízká.
Ovladatelnost - snadná.

Objednávka:

www.beskyd-cra�t.cz

Kontakt:

Jiří Polášek - Beskyd Cra�t
Vyšní Lhoty 231
739 51 Vyšní Lhoty
mobil: (+420) 725 747 057
e-mail: jiri.polasek@beskyd-cra�t.cz
Instagram: beskydcra�t

Sociální podnik Dílna u Beránka
Šperky od Pastýřky a Beránčí kožíšek

Dílna U beránka je sociální podnik, který se pokouší uvést
do praxe principy sociálního zemědělství v rámci aktivit na
zemědělské usedlosti Bludička v Bludovicích u Nového Jičína.
Dílna vznikla se záměrem vystavět na nevyužitém
potenciálu chovu ohroženého starobylého plemene
původní Valašské ovce smysluplné pracovní pozice pro
osoby se zdravotním hendikepem a nabídnout tak
společnosti nové produkty a služby v rámci agroturistiky na
venkově. V současné době zde našly práci 4 osoby se
zdravotním postižením. Prvními certiﬁkovanými výrobky
jsou originální plstěné šperky s názvem "Šperky od
pastýřky" a ručně zpracovávaná vlna "Beránčí kožíšek."
Partnery sociálního podniku jsou spolek Venkovská škola
Bludička, z.s. a chov původní Valašské ovce pana
Radovana Žitníka.

Šperky od Pastýřky
a Beránčí kožíšek
Vlněné baňky:

Kreativní balíček, díky němuž si
můžete vyrobit krásné vánoční
ozdoby a vyzkoušet si metodu
suchého plstění.

Sada Šperky od pastýřky:

Nabízíme sadu náušniček s originálním přívěškem na krk nebo na kabelku.
Ruční výroba je znát v každém kousku.
Zakoupením produktu podporujete
práci osob se zdravotním hendikepem.

Objednávka:

www.beranek.pageride.cz

Kontakt:

Gabriela Žitníková
Dílna U beránka
Bludovice 9
741 01 Nový Jičín
tel.: (+420) 556 704 046
e-mail: dilnauberanka@seznam.cz

Ing. Edita Zdražil Golová - Edi Naturalis
Přírodní kosmetika z Beskyd

Produkty značky Edi Naturalis jsou bez alkoholu, bez
glycerinu, bez parabenů... jednoduše bez chemie, vhodné
i pro vegany. Jsou vhodné pro všechny typy pleti. K výrobě
podle originálních receptur používám především oleje
lisované za studena, často v BIO kvalitě, a ty nejkvalitnější
éterické oleje. Díky obsahu éterických olejů je nutné
podtrhnout aromaterapeutický účinek u všech výrobků.
Další výhodou jsou výluhy bylin (květů), které doplňují
blahodárný účinek a činí výrobky jedinečnými. Používané
byliny jsou vypěstované v Měrkovicích pod Kazničovem
a prošly kontrolou u Státního zdravotního ústavu. Produkty
neobsahují vodu a jsou šetrné k životnímu prostředí.
Výrobky lze zakoupit v kamenných prodejnách,
prostřednictvím e-shopu a na jarmarcích přímo od
výrobce v průběhu celého roku.

Přírodní kosmetika
z Beskyd
Arganové sérum s měsíčkem
lékařským 30 ml:

Luxusní přírodní péče pro vaši pleť.
Nezanechává mastnou stopu. Tento
produkt má aromaterapeutické účinky.
Vhodné pro všechny typy pleti.

Pleťový balzám s měsíčkem
lékařským 50 ml:

Přírodní péče pro vaši pokožku. Pleťový
balzám obsahující macerát měsíčku
lékařského, z edice luční kvítí, vás
okouzlí svoji vůní a pleť uklidní.
Má aromaterapeutické účinky.

Objednávka:

www.bylinybeskyd.cz

Kontakt:

Ing. Edita Zdražil Golová - Edi Naturalis
Měrkovice 781
739 47 Kozlovice
mobil: (+420) 602 411 113
e-mail: editagolova@gmail.com
Facebook: Byliny Beskyd

ŠPIC - foto
Beskydské kalendáře ŠPIC

Již několik let se zabýváme nakladatelskou činností
v oboru regionálních kalendářů a diářů, kterých obliba
neustále roste.

Beskydské kalendáře
ŠPIC
Kalendáře Beskydy:

Kalendář zaměřený na regionální tématiku.

Objednávka:

www.fotospic.cz/kalendare-beskydy-diare/

Kontakt:

ŠPIC - foto
Žižkova 2853/19
733 01 Karviná
mobil: (+420) 603 471 809
e-mail: fotospic@volny.cz

Ing. Jaroslava Mudráková - RITUALL
Designové funkční čepice a módní doplňky
s regionálními motivy

Nabízíme čepice z oboustranně pružného elastického
thermomateriálu Stelvio s vnitřní integrovanou
počesanou vrstvou, v čelenkové části je podšitá
mikro�lisem. Dále nabízíme čepice z velmi příjemného
thermomateriálu Picowinter s vnitřní integrovanou
počesanou vrstvou . Jedná se o hlubokou jednovrstvou
čepici, která je podšitá v čelenkové části další počesanou
vrstvou materiálu a nahoře je odšitá 4 záševky.
Z hlediska prodeje je to nejoblíbenější, nejprodávanější
čepice pro období podzim zima.
Možnost zakázkové výroby s vlastním i námi zpracovaným graﬁckým motivem.

Designové funkční čepice a módní doplňky
s regionálními motivy
Čepice Vysoké Tatry:

Použití na zimní sezónu běžky,
běh, turistiku i běžné nošení.

Objednávka:

www.rituall.cz

Kontakt:
Čepice Rituall:

Tato funkční čepice z Picowintru
je vhodná pro všechny outdoorové
aktivity v zimním, ale především
v přechodném období.

Ing. Jaroslava Mudráková - Rituall
Dolní 1004
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: (+420) 731 613 789
e-mail: info@rituall.cz
Instagram: rituall
Facebook: rituall

Ekofarma Valaška
Ovčí vlna a vlněné výrobky z Ekofarmy Valaška

Jsme horská rodinná ekofarma, chováme ovce odolných
plemen Romney Marsh a tradiční valaška. Naše ovce se
pasou na loukách okolo Gruně v CHKO Beskydy a tak je
udržují v co nejlepším stavu. Pečujeme takto i o místní
orchidejové louky.
Ovce pak vždy na podzim ostříháme, vlnu vytřídíme,
vypereme, obarvíme a během zimy postupně
přetváříme v krásné, originální a hřejivé výrobky.
Za klapotu kolovrátku a trpělivou prací vzniká vlněná
příze. Z ní pleteme šály, ponožky, kabelky, koberečky
a co komu srdce ráčí, nebo na tkalcovském stavu tkáme
vlněné koberce, plédy, tašky, přehozy a další výrobky.
Nabízíme také samotnou vlnu a přízi kreativním rukám
k vlastnímu tvoření.

Ovčí vlna a vlněné výrobky
z Ekofarmy Valaška
Krajková šála z jehněčí vlny:

Luxusní dámská krajková šála
z jehněčí vlny předené na kolovratu.
Jehněčí vlna je nejjemnější vlna,
kterou lze z ovcí získat, šála je tak
velmi hebká a příjemná na dotek,
zároveň krásně hřeje.

Vlněný koberec tkaný na stavu:
Ručně tkaný vlněný koberec, utkaný
z vlny ovcí chovaných na naší farmě.
Zútulní každý rustikální interiér
a zahřeje podlahu v každé chalupě.
Rozměry přibližně 2 x 1 m.

Objednávka:

www.eshop.farmavalaska.cz

Kontakt:

Mgr. Jiří Krpeš - Ekofarma Valaška
Gruň 174, 739 15 Staré Hamry
Jiří Krpeš - mobil.: (+420) 774 020 544
e-mail: jiri.krpes@gmail.com
Nika Krpešová - mobil.: (+420) 732 985 448
e-mail: nikola.krpesova@gmail.com
Instagram: @jirikrpes

Farma pod Radhoštěm s.r.o.
Plstěné výrobky z ovčí vlny z Farmy pod Radhoštěm
Chováme ovce Romney Marsh. Jsme držiteli certiﬁkátu
ekologického zemědělství. Po ostříhání oveček nastala
otázka: „Co s vlnou?“ Objevili jsme nejstarší metodu
zpracování, kterou je mokré plstění. Ostříhané ovčí
rouno zpracováváme praním, česáním a následně
mokrým plstěním. Tak se vytvoří pevná textilie, která se
skládá z různě překřížených a spolu pevně spojených
vláken. Pomocí teplé vody, mýdla a tlaku se vlákna mezi
sebou propletou a slepí, tudíž vytvoří pevnou celistvou
plochu podobnou tkané látce. Tímto postupem je
vytvořen každý náš výrobek.

Plstěné výrobky z ovčí vlny
z Farmy pod Radhoštěm
Sety:

Na zakázku lze vyrobit různé sety,
které mohou obsahovat šálek, tašku,
klobouk a případně jiné doplňky
dle Vašeho přání. Vše je vyrobeno
ze 100% ovčí vlny merino.

Plstěné vložky ze 100% ovčí vlny:
Vložky do bot vyrobené metodou
mokrého plstění ze 100% ovčí vlny.
Síla vložek je cca 0,8 až 1 cm jelikož
se jedná o ruční práci.

Objednávka:

www.farmapodradhostem.cz

Kontakt:

Farma pod Radhoštěm s.r.o.
Buzkovice 831
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: (+420) 606 661 742
e-mail: info@farmapodradhostem.cz

Marie Werbová - maya. textile atelier
Ručně tkané a pletené výrobky z Beskyd

Používám dvě tradiční řemeslné techniky - ruční tkaní
na tkalcovském stavu a ruční pletení na dřevěných
jehlicích. Tkám koberce, předložky, plédy, deky, tašky
i různé bytové doplňky. Ručně pletu ponožky, čepice,
čelenky, svetry, šály a další oděvní doplňky. Tradiční
zpracování obohacuji novým moderním designem
a barvami, experimentuji s netradičními materiály
a učím se novým technikám. Základní důraz kladu na
ekologický původ materiálů. Každý můj výrobek je
originál. Na vybraný výrobek mohu umístit Vaše logo
v podobě kovového nebo textilního štítku. Zakoupit
výrobky můžete na webových stránkách, na vybraných
farmářských trzích po celé ČR nebo osobně ve Skalici.

Ručně tkané a pletené
výrobky z Beskyd
Ručně tkaná taška:

Materiál - 100% vlna a bavlna.
Velikost - 35 cm x 42 cm.
Barva - červená a růžová.

Objednávka:

www.ma-ya.cz

Kontakt:
Ručně pletená čepice:

Materiál - 100% vlna merino.
Velikost - dětská, dámská, pánská
nebo na zakázku.
Barva - na výběr z velkého množství
barevných odstínů.

Marie Werbová - maya. textile atelier
Skalice 455
738 01 Frýdek-Místek
mobil: (+420) 777 573 267
e-mail: maya@ma-ya.cz

Nikola Černíková & Miroslav Válek
Keramické šperky - zkeramiky.cz

Tvorbou chceme přinášet radost, hravost, originalitu
a dobrou náladu. Šperky jsou tvořeny v malých sériích.
Při tvarování šperků dodržujeme jednoduché linie,
které zdobí pestrost našich glazur dokreslená v peci.
S barvami rádi experimentujeme, vymýšlíme nové tvary
a techniky výroby. Keramické části doplňujeme cínem,
macramé technikou, kresbou platinou či chirurgickou
ocelí. Vydejte se na prohlídku výrobků z naší keramické
dílny, objevte krásu české hlíny a hru barev, které vás
rozzáří. Nic na světě nedělá ženu krásnější, než její
vlastní přesvědčení, že ona sama je krásná. Ať se
s našimi šperky cítíte krásné.

Keramické šperky
zkeramiky.cz
Dárkové poukazy na keramické šperky:

Dárkové poukazy v hodnotě 1000 Kč, 500 Kč a 300 Kč.

Objednávka:

www.zkeramiky.cz

Kontakt:

Nikola Černíková & Miroslav Válek - zkeramiky.cz
Kunčice pod Ondřejníkem
mobil: (+420) 773 023 612
e-mail: nikola@zkeramiky.cz
Facebook: www.facebook.com/zkeramiky

Sylva Šmardová
Cínovaný šperk od Sylvy Šmardové

Cínované šperky jsou ručně vyrobené šperky většinou
pomocí pájky nebo pájecí stanice technikou měkkého
pájení. Každý kus je tedy originál. Nejedná se o žádné
odlitky. Cínování pochází z České republiky. Šikovné
cínařky najdeme i na Slovensku a několik v Polsku.
Tato technika je poměrně mladá. K výrobě cínovaného
šperku používám bezolovnatý cín s příměsí 3 % stříbra,
měděný drát, měděný plech, minerály, perly, korály,
lávu, fosilie, meteority a umělecké sklo. Šperky jsou
zavěšeny na hedvábí, které sama dobarvuji ke šperku,
na řetízku nebo na kůži. Šperky dodávám v dárkové
krabičce s návodem na údržbu. Vedle cínovaných
šperků se zabývám i malbou na hedvábí.

Cínovaný šperk
od Sylvy Šmardové
Andělský amulet:

Rozměr - 4,5 x 6 cm.
Délka - 55 cm.
Zavěšeno na kůži, jediný
originál, patinováno, ošetřeno
antioxidantem.

Prsten s Ametystem:

Prsten má nastavitelnou velikost.
Rozměr bez roztažení - cca 17,5 mm.
Šířka plošky v nejširš. bodě - cca 12 mm.

Objednávka:

www.originalyzvalasska.cz

Kontakt:

Sylva Šmardová
Mikulůvka 241
756 24 Bystřička
mobil: (+420) 723 010 078
e-mail: sylva.smardova@centrum.cz

Sylva Šmardová
Malované hedvábí od Sylvy Šmardové

Mé hedvábí je barveno a malováno ručně. Mám ráda
přírodu a symboly. V mé tvorbě se tedy objevují
především motivy květin, listů, různé druhy spirálek,
ale také peříčka a vesmír. Pečlivě míchám a ladím
barevnost hedvábí, aby působilo příjemně
a harmonicky. Každý kus je neopakovatelný originál.
Mé hedvábí je velice často využíváno jako dárkové
zboží. Hedvábí dodávám v dárkové krabičce s návodem
na údržbu. Vedle malby na hedvábí se zabývám
i tvorbou cínovaných šperků.

Malované hedvábí
od Sylvy Šmardové
Fialová romance:

Rozměr - 150 x 40 cm.
Barva - odstíny zelené a ﬁalové.
Šála je zdobená spirálkami,
květinami a lístečky.

Podzimní snění:

Rozměr - 74 x 74 cm.
Barva - zlatá, olivová,
měděná, zelená.

Objednávka:

www.originalyzvalasska.cz

Kontakt:

Sylva Šmardová
Mikulůvka 241
756 24 Bystřička
mobil: (+420) 723 010 078
e-mail: sylva.smardova@centrum.cz

Kateřina Kohutová - Katyv Baby s.r.o.
Výroba moderních látkových plen
a Zero Waste doplňků

Před nějakou dobou mne uchvátilo moderní
plenkování. Začala jsem plenky šít známým
a výbavičku pro své miminko. A protože se mé výrobky
líbily, založila jsem si vlastní značku a začala prodávat
veřejnosti.
Po několika letech vedení ﬁrmy jsem se rozhodla vrátit
ke svým začátkům. Šijeme pouze 3 a to pouze v rámci
rodiny. Vedení ﬁrmy jsem tedy vyměnila za to co mě
opravdu baví, a to je šití a tvorba.

Výroba moderních látkových plen
a Zero Waste doplňků
Látková plena - Magnolie:

Moderní látková plena je vyrobena
z kombinace bambusového froté
a bavlněného úpletu. Plena vyniká
vysokou savostí a dlouhou životností.

Dámská látková vložka:

Moderní luxus pro ženy. Látkové
vložky jsou velmi příjemné na dotek
a jejich údržba je velmi snadná.
Látkové vložky jsou vhodné pro
každou ženu, které záleží na jejím
pohodlí, zdraví a také na přírodě.

Objednávka:

www.katyvbaby.cz

Kontakt:

Kateřina Kohutová - Katyv Baby s.r.o.
mobil: (+420) 774 82 42 97
e-mail: katyvbaby12@gmail.com

Michal Šulgan - PŘÍRODA BESKYD
Tiskové materiály s motivem přírody
CHKO Beskydy Michala Šulgana

Vyrábím tiskové materiály - pohlednice živočichů
i rostlin a letáčky o přírodě Beskyd, aby se návštěvníci
i místní lidé seznámili s jedinečnými obyvateli tohoto
kraje a Valašska.
Také vyrábím sádrové odlitky stop velkých šelem a další
drobné upomínkové předměty a dárky, které mají za
úkol propagovat ochranu přírody v Beskydech.

Tiskové materiály s motivem přírody
CHKO Beskydy Michala Šulgana
Tiskové materiály s motivem přírody CHKO Beskydy:
Různorodé reklamní předměty s motivem přírody
CHKO Beskydy.

Objednávka:

www.prirodabeskyd.cz

Kontakt:

Michal Šulgan - PŘÍRODA BESKYD
Na Drahách 1200
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: (+420) 775 371 249
e-mail: synlovcemedvedu2@centrum.cz

Vladislava Pohludková - Ušito v Beskydech
Textilní výrobky

Veškeré textilní výrobky vyrábí sama majitelka,
od výběru materiálu, přes střih až po ﬁnální výrobek.
Klade důraz na detail a kvalitu. Kvalitní materiály, ať už
bavlněná metráž, či koženky a výztuhy, jsou pro kvalitu
a design výrobku neodmyslitelné. Materiály jsou
především z regionu Beskydy. Ušito v Beskydech vyrábí
originální a neopakovatelné kusy a jejich výrobky jsou
synonymem kvality ručního domácího zpracování a
originality. Pokud si zákazník nevybere z hotové
nabídky, vždy lze nalézt společné řešení a vyrobit
produkt přímo na míru.

Textilní výrobky
Obal na knihy
s vlastním motivem :

Vyroben ze 100% bavlny. Obal je
opatřen všitou knižní záložkou.
Rozměry: výška 24 cm, šíře rozloženého obalu 35,5 cm.

NáKupKa :

NáKupKa je vyrobena ze 100%
bavlny, má zesílenou spodní část
tašky, dvojitý boční šev, ucho ze tří
vrstev materiálu. Taška se dá složit
do úhledného čtverečku.

Objednávka:

www.usito-v-beskydech.cz

Kontakt:

Vladislava Pohludková - Ušito v Beskydech
Vratimovská 192
738 01 Frýdek-Místek
mobil: (+420) 737 814 774
e-mail: info@usito-v-beskydech.cz

Ing. Michaela Luttyová - Ražená kůže
Kožené výrobky zdobené ražením

I když jsem původní profesí technik a dlouho jsem
působila v logistice, umělecko-řemeslné zpracování kůže
se mi stalo osudem. Kůže je tvárný materiál, ale při
zpracování vyžaduje sílu, zručnost a preciznost. Je to
přírodní materiál s nezaměnitelnými vlastnostmi, ovšem
když se přidá fantazie, najednou i kůže rozkvete. K práci
používám hlazenou hovězí kůži třísločiněnou,
silnou podle potřeby od 1 do 3 mm. Výrobky sešívám
většinou pomocí vepřovicových řemínků, případně
voskovanou nití. Všechno šiji ručně, nepoužívám žádný šicí
stroj. K barvení používám kvalitní zahraniční barvy. Kůži po
barvení vždycky impregnuji, hrany zaleštím. Vyrábím od
drobné bižuterie, náramků a spon do vlasů, přes
peněženky, různá pouzdra a pouzdérka a obaly na knihy až
po tašky a kabelky.

Kožené výrobky
zdobené ražením
Kožená spona:

Ručně vyrobená kožená spona
s možností vlastního návrhu.

Objednávka:

www.facebook.com/razenakuzeluttyova/

Kontakt:
Kožený pásek:

Ručně vyrobený kožený pásek
s možností vlastního návrhu.

Ing. Michaela Luttyová
Mostecká 355
755 01 Vsetín
mobil.: (+420) 739 250 301
e-mail: michaela.luttyova@volny.cz

KERAMIKA DUB s.r.o.
Keramické výrobky ﬁrmy Dub

Výrobky jsou páleny vysokou teplotou, proto je lze
nazývat kameninou. Produkty mají tradiční tvary
a barvy a připomínají nám časy našich babiček.
Výrobky jsou vypalovány v elektrických pecích, ale
používá se také pec na dřevo. K výpalu v peci na dřevo
dohází zhruba dvakrát do roka a výrobky takto pálené
vynikají jedinečným zabarvením, které nejde nahradit
žádným jiným typem glazury ani jinou technikou
výpalu. Keramika Dub vyrábí především užitkovou
keramiku (sudy na zelí, sádláky, formy na pečení,
mléčné hrnce, krmítka pro domácí zvířata, květináče
a žardeny, kastroly, misky, vázy, nádoby na bylinky
a různý doplňkový sortiment). Každý výrobek je
originál, zdobený ručně vyškrábaným vzorem
či puntíky.

Keramické výrobky
ﬁrmy Dub
Hrnek buclák - hnědý:

Objem - 0,5 l.
Možnost vlastního nápisu/loga.

Objednávka:

www.keramika-dub.cz

Kontakt:
Sádlák s pokličkou:
Objem - 2 l a 3,5 l.
S ornamentem.

Keramika Dub s.r.o.
Hranická 87
757 01 Valašské Meziříčí
mobil: (+420) 604 309 074
e-mail: prodej@keramika-dub.cz

Ing. Zuzana Bílková - Besky
Vlněné přikrývky a další lůžkoviny

Jsme tradiční beskydská manufaktura na vlněné
přikrývky a další lůžkoviny nejvyšší kvality, které
vyrábíme ručně z vlny nakoupené od místních farmářů.
Naše výroba funguje nepřetržitě od roku 1992 a navazuje na dlouholetou historii rukodělného zpracování vlny
v podhůří Beskyd. Přikrývky, polštáře a další 100%
přírodní lůžkoviny, které z ovčí vlny vyrábíme, si oblíbilo
už více než 30 000 dobře vyspaných zákazníků z celého
Česka. Naše výrobky vypadají jako běžné peřiny či
polštáře. Nejsou v nich žádná dutá vlákna z umělé
hmoty, jen šetrně vypraná a učesaná vlna z beskydských
oveček - nejlepší přírodní materiál, který v zimě hřeje,
v létě odvádí horko i vlhkost od těla a je ideální pro děti,
miminka, alergiky i astmatiky. Navíc krásně voní
a vyzařuje energii života.

Vlněné přikrývky
a další lůžkoviny
Přikrývka Besky Grunt:

Celoroční vlněná přikrývka pro
dokonalý spánek od jara do zimy.
Nabízíme ji v řadě velikostí od dětské
až po dvojlůžkovou a v lehké i teplé
verzi.

Přikrývka Besky Premium:

Nejlepší vlněná přikrývka, jakou jsme
kdy vyrobili. Jemňoučká povrchová
látka ze 100% biobavlny nejvyšší
kvality a náplň z výběrové ovčí vlny,
vyčesané a umykané do andělsky
čistého rouna.

Objednávka:

www.ceskeprikryvky.cz

Kontakt:

Ing. Zuzana Bílková - Besky
739 41 Palkovice 255
Prodejna: Palkovická 2284
Frýdek-Místek
mobil: (+420) 739 201 195
e-mail: ahoj@besky.cz
www.besky.cz

Lenka Horecká - Keramická dílna Štramberk
Ručně točená keramika

„Pohled na točení na hrnčířském kruhu uchvátí každého
člověka. Jako mne před lety, i vás okouzlí souhra mezi
točířem a hlínou, která jako by sama odpovídala na
sotva znatelné hrnčířovy pohyby,“ láká k návštěvě své
keramické dílny ve Štramberku Lenka Horecká. Paleta
výrobků rodinné dílny je skutečně široká - od zvonků,
hrníčků, číší na víno, džbánů, korbelů na pivo, čajových
konvic, misek na polévku, jídelních talířů, aroma
lampiček, svícnů aj. až po výrobky na zakázku (čísla na
dům, dárková keramika pro novomanžele, jubilanty či
maturanty, až po reklamní keramiku pro hotely, města,
informační centra a ﬁrmy). Na objednávku vybaví
keramikou restauraci nebo zhotoví keramické medaile
a poháry pro různé sportovní soutěže.

Ručně točená keramika
Nápojová keramika:

Hrnky na bylinky, číše na víno,
džbány, čajové a kávové soupravy,
cukřenky, konvice, korbely, hrníčky
s etiketou Beskyd, Rožnova,
Frenštátu nebo s různými nápisy.

Keramické reprezentativní
zvonky:

Zvonky různých velikostí, tvarů
a samozřejmě s různými nápisy
a motivy, např. Beskydy, Radhošť,
Štramberk, Lysá hora apod.

Objednávka:

www.keramikastramberk.cz

Kontakt:

Lenka Horecká - Keramická dílna Štramberk
Novojičínská 452
742 66 Štramberk
mobil: (+420) 604 101 037
e-mail: keramikastramberk@seznam.cz

Farma Halata
Hovězí maso z Farmy Halata

Počátek našeho hospodaření v Metylovicích sahá až
k roku 1881, od kterého se statek předává z generace
na generaci. Momentálně chováme 40 - 50 kusů skotu
včetně plemenného býka Masný simentál. V letech
2016 -2018 jsem kompletně zmodernizovali strojní
vybavení na zpracování píce, tak aby krmivo pro náš
chov, bylo co nejkvalitnější. Novinkou v našem
hospodaření je vybudování faremní bourárny a tím
možnost prodeje hovězího masa z vlastního chovu.

Hovězí maso
z Farmy Halata
Dárkový poukaz v hodnotě 850 nebo 1 700 Kč:

Udělejte radost milovníkům hovězího a dopřejte jim maso
v hodnotě 850 nebo 1 700 Kč, které pochází ze skotu
pasoucího se na beskydských pastvinách.

Objednávka:

www.farmahalata.cz/hovezi-maso/

Kontakt:

Lukáš Halata
Metylovice 514
739 49 Metylovice
mobil: (+420) 725 657 551
e-mail: l.halata@seznam.cz

Bohumila Šuterová
Štramberské uši od Bohumily Šuterové

Štramberské uši jsou speciálním cukrářským výrobkem,
který je vyráběn podle vlastní chráněné receptury .
Těsto je lito na plechy do forem a po upečení stáčeno
do tvaru kornoutu, který vytváří zjednodušenou napodobeninu lidského ucha. Podle pověsti ve 13. století našli při
vpádu Tatarů obyvatelé z okolí útočiště na hoře Kotouč.
Tam na ně Tataři několikrát zaútočili. Při posledním útoku
se strhla bouře, která zaplavila rybník nad tatarským
ležením. Zdejší obyvatelé prokopali hráz rybníka a Tatary
vyplavili. Potom našli několik pytlů uší, které Tataři utínali
pobitým křesťanům. Na památku této události se pečou ve
Štramberku takzvané „Štramberské uši.“ Vyrábíme různé
druhy: klasické, ořechové (sypané rozemletými oříšky),
mandlové (sypané plátky mandlí), čokoládové (sypané
drcenou čokoládou), máčené v tmavé a bílé čokoládě.

Štramberské uši
od Bohumily Šuterové
Mandlové Štramberské uši:
Štramberské uši dle starobylého
receptu s mandlovým posypem.

Objednávka:

www.suterova-b.cz

Kontakt:
Štramberské uši
s ořechovým posypem:

Štramberské uši dle starobylého
receptu s ořechovým posypem.

Bohumila Šuterová
Náměstí 39
742 66 Štramberk
mobil: (+420) 606 625 313
e-mail: BohumilaSuterova@seznam.cz

Martin Carbol - Medový dvůr
Med a medovina z Medového dvora

Nabízíme med květový, pastový, medovicový a medy
jednodruhové, například med lipový. Jedná se o medy,
které získáváme z námi obhospodařovaných včelstev
umístěných v podhůří Beskyd. V současné době jich
vlastníme okolo 200. Veškeré součásti výrobního
procesu, resp. procesu získávání medu, provádíme
sami šetrným mechanickým způsobem. Med je u nás
stáčen a plněn do sklenic.
Medovina je alkoholický nápoj vznikající ze zkvašeného
roztoku našeho včelího medu a vody. Následně se
upravuje výtažkem z chmelu a směsí koření a bylin.
Zakvašená vinnými kvasinkami kvasí a dále zraje při
nízké teplotě.

Med a medovina
z Medového dvora
Med:

Nabízíme med květový, pastový,
medovicový a medy jednodruhové,
například med lipový.

Medovina:

Medovina je nápoj získávaný
ze zkvašeného roztoku našeho
včelího medu a vody. Následně se
upravuje výtažkem chmelu a směsí
koření a bylin. Zakvašená vinnými
kvasinkami kvasí a dále zraje
při nízké teplotě.

Objednávka:

www.medovydvur.cz

Kontakt:

Martin Carbol - Medový dvůr
Kunčičky u Bašky 80
73901 Baška
mobil: (+420) 724 838 791
e-mail: medovydvur@email.cz
Facebook: Medový dvůr - Kunčičky u Bašky

Ing. Gabriela Guzdková - Hotel Gong s.r.o.
Nabité tyčinky Lyofruits

Nabité tyčinky vyrábíme z velmi vysoce kvalitních
potravin, které neobsahují žádné konzervanty, éčka ani
umělé cukry. Vše vyrábíme ručně a s důrazem na
kvalitu. Nabité tyčinky dodávají přírodní zdroj energie
při jakékoliv činnosti. Výrobek je nezbytnou součástí
denní stravy pro každého sportovce či pracovně vytížené
osoby.

Nabité tyčinky Lyofruits
Nabité tyčinky Lyofruits:

Momentálně vyrábíme 6 druhů výrobků. Surovinami jsou
datlová pasta, ořechy, chia semínka a mrazem sušená
zelenina a ovoce. Vše je bez teplených úprav.

Objednávka:

www.facebook.com/lyofruits

Kontakt:

Ing. Gabriela Guzdková - Hotel Gong s.r.o.
Veřovice 590
742 73 Veřovice
mobil: (+420) 606 789 203
e-mail: gaba.guzdkova@seznam.cz

Jaromír Kublák - Farma Kublák Fryčovice
Fryčovické brambory hospodáře Kubláka

Zemědělská farma Kublák se nachází v obci Fryčovice.
První zmínky o obci se objevují kolem roku 1267, historie
statku sahá před rok 1752, kdy byly poprvé očíslovány
fryčovické domy. Statek v té době zabíral velkou plochu
na obou březích řeky Ondřejnice. Zmínky o rodu
Kubláku začínají 30. 5. 1697, kdy se Jiřímu a Marině
Kublákovým narodil syn Andreas. Rodina hospodařila
na gruntu nepřetržitě do roku 1958, do nucené
kolektivizace.
Dnes farma obhospodařuje přes 200 ha zemědělské
půdy. Nosným programem jsou konzumní a loupané
brambory. Dále jsou to zrniny, obiloviny a semena pro
drobné chovatele. Ovocem a zeleninou farma zásobuje
okolní školní jídelny, restaurace a obchody. Živočišná
výroba je zastoupena chovem sportovních koní.

Fryčovické brambory
hospodáře Kubláka
Fryčovické brambory:

Brambory pěstujeme rané a k zimnímu uskladnění, různé odrůdy
s odlišným stupněm varného typu,
se žlutomasou dužninou
a kalibrovanou velikostí.

Fryčovický loupaný kobzol:

Správným hospodařením jsme
docílili kvality brambor, které po
uvaření nešednou, neztrácejí barvu
a zachovávají si bramborovou chuť.

Objednávka:

www.farmakublak.cz

Kontakt:

Jaromír Kublák
Fryčovice 239
739 45 Fryčovice
mobil: (+420) 607 150 266
e-mail: kublak@cmail.cz
Facebook: Farma Kublák Fryčovice

Beskydská likérka
Bylinné likéry z Beskydské likérky

Beskydská likérka svým výrobním programem
usiluje o důstojné navázaní na tradicea kvalitu výrobku.
Při tvorbě receptur bylinných likérů čerpá ze studnice
postupů našich předků, které přizpůsobuje
požadavkům a chuti dnešního konzumenta.
Lysá hora Bylinný likér se stopadesátiletou tradicí.
Ondráš Hruškový destilát s medem a bylinkami.
Lašský likér Bylinný likér z osmnácti bylin
s dominantním puškvorcem obecným, který má
blahodárný vliv na zažívací ústrojí.

Bylinné likéry
z Beskydské likérky
Lysá hora :

Bylinný likér Lysá hora má již
stopadesátiletou tradici. V roce
1889 na Světové výstavě v Paříži
získal cenu Grand Prix a v roce 1901
ve Vídni velkou zlatou státní cenu.
Jedná se o tradiční výrobek nenapodobitelné chuti s jedinečným
složením bylin.

Ondráš:

Hruškový destilát s medem
a bylinkami.

Objednávka:

www.beskydskalikerka.cz

Kontakt:

Beskydská likérka
Na Zbytkách 41
739 01 Staré Město
e-mail: info@beskydskalikerka.cz
kontaktní osoba: Alena Pastorková, jednatelka
mobil: (+420) 776 579 175
e-mail: a.pastorkova@seznam.cz

Cyrilovo pekařství
Valašské frgály

Jako každý region, i Valašsko má své charakteristické
speciality. K nim neodmyslitelně patří proslulé valašské
frgály. Jsou tradičním koláčem regionu, určeným nejen
pro svatby, oslavy narozenin a další významné události.
Naše frgály reprezentovaly Valašsko i v zahraničí, třeba
na Expo 2000 do Hannoveru, ve Vatikánu, v Moskvě
nebo v Japonsku. Na koláčích si pochutnával Tomáš
Baťa nebo prezident Václav Havel. Frgály prodáváme
ve vlastních prodejnách - v Hrachovci, Hodslavicích,
dvakrát v Rožnově pod Radhoštěm, a nově také
v Novém Jičíně, zároveň jsou dodávány do řady
dalších obchodů.

Valašské frgály
Valašské frgály:

Cyrilovo pekařství vyrábí frgály
obvyklých druhů (makový frgál,
tvarohový frgál, hruškový frgál).
V průběhu let přibyly také nové
neobvyklé druhy, které můžete
vyzkoušet v našich prodejnách.
Frgály jsou jemné kynuté
pečivo s různou náplní - makovou,
tvarohovou, hruškovou, ořechovou,
s různými druhy čerstvého ovoce
a mnoho dalších. Vždy jsou sypané
posypkou a mašlované po upečení.

Objednávka:

www.frgaly.cz

Kontakt:

Cyrilovo pekařství
Hrachovec 305
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: (+420) 571 622 143
e-mail: frgaly@frgaly.cz

Málkova čokoládovna
Pralinky, čokoláda, lanýže

Přijďte do naší čokoládovny ochutnat pralinky,
ale i jiné čokoládové speciality, které chutnají tak,
jak chutnat skutečně mají. Namísto laciné polevové
čokolády používáme pouze vysoce kvalitní 64%
čokoládu z Ekvádoru a 72% čokoládu z Indonésie.
Namísto strojové výroby, která denně produkuje
statisíce pralinek, využíváme lidské ruce, vlastní
tvořivost a inspiraci. Výběr z mnoha druhů dárkového
balení ručně dělaných čokoládových pochoutek.

Pralinky, čokoláda, lanýže
Dárkový ručně malovaný
hrníček s čokoládou:

Ručně malovaný hrníček se čtvrt
kilem hořké 72% indonéské
čokolády ve formě peciček.
Výběr z několika druhů.

Pralinky paní Málkové:

Ochutnejte pralinky takové,
jaké mají být: žádná tlustá vrstva
čokolády s minimem náplně,
ale naopak tenká čokoládová krusta,
aby vynikla chuť lahodné ganache.
Výběr z několika druhů.

Objednávka:

www.malkovacokoladovna.cz

Kontakt:

Rožnovské pivní lázně
Pivovarská 6
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: (+420) 774 430 000
e-mail: reditel@roznovskepivnilazne.cz
www.roznovskepivo.cz

Fajna pasta s.r.o.
Sušené těstoviny

Fajna pasta vznikla z lásky k Itálii, těstovinám, dobrému
jídlu a pití. Fajna pasta je beskydsko-italský název
a v překladu znamená "skvělé těstoviny."
Ve Frenštátě pod Radhoštěm vznikají těstoviny jako
spaghetti, fettuccine, vrtule, obláčky, mušličky, ale také
klasické české vaječné polévkové nudle vlasové či řezané.
Prvořadá je pro nás skvělá chuť. Ta závisí na kvalitě
surovin a výrobním procesu. Těstoviny vyrábíme podle
ověřených italských receptur z českých a italských
surovin bez jakýchkoliv přídavných barviv či látek.
Umíme těstoviny z mouky semolinové, celozrnné
(špaldové a žitné) a také těstoviny ochucené zeleninou,
bylinkami a kořením.
Certiﬁkát regionální značky získaly Nudle polévkové
s libečkem a petrželkou a Vrtule TRIO.

Sušené těstoviny
Nudle polévkové s libečkem
a petrželkou 250 g:

Složení - pšeničná mouka, pasterovaná
vejce (min. 5 %), sušený libeček (1 %),
sušená petrželková nať (1 %).

TRIO vrtule 400 g:
Složení - semolinové - semolinová
mouka; špenátové - semolinová
mouka, pšeničná mouka,
špenát (min. 26 %); řepové - semolinová mouka, pšeničná mouka,
červená řepa (24 %).

Objednávka:

www.efajnapasta.cz

Kontakt:

Fajna pasta s.r.o.
Planiska 1910
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: (+420) 608 883 499
e-mail: fajnapasta@seznam.cz
www.fajnapasta.cz

Jan Slovák - Pekárna u mlýna
Mlýnské a pekařské výrobky z vlastní mouky

Zpracování obilovin pomocí mlýnských kamenů je
technologie stará několik tisíciletí. Obilovina se při mletí
nepřehřívá a výsledná mouka si zachovává většinu
nutričních hodnot a je tak pro lidský organismus
nejenom vhodná, ale dokonce prospěšná. Oproti běžné
mouce obsahuje více vitamínů, bílkovin a vlákniny,
a naopak méně lepku. Výroba na mlýně i v pekárně je
postavena na ruční práci a klasických postupech a vrací
nás ke kvalitě, jakou znali naši předci. Vlastní mouku
využíváme pro širokou škálu pekařských výrobků, které
připravujeme podle vlastních receptur. Na našich
produktech si pochutnáte, a zároveň uděláte něco pro
své zdraví. „Z našú múkú do sta rokú.“

Mlýnské a pekařské výrobky
z vlastní mouky
Mlýnské výrobky
z kamenného mlýna:

Obiloviny zpracováváme
na mlynářské výrobky (mouky,
krupice, otruby).

Pekárenské výrobky
z vlastní mouky:

Od chlebů, přes celozrnné sladké
pečivo až po řadu dobrot s prodlouženou trvanlivostí (tyčinky, sušenky,
perníčky).

Objednávka:

www.s-market.cz

Kontakt:

Pekárna u mlýna
S-Market
Horní Lideč 114
tel.: (+420) 571 447 313
mobil: (+420)603 227 532
mobil: (+420) 739 162 680
e-mail: info@pekarnaumlyna.cz
www.pekarnaumlyna.cz

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Frýdlant nad Ostravicí
Pstruh ze Pstruží

Produkce vlastních plůdků pstruha, které jsou rovněž
vysazovány do beskydských vodních toků. Pstruzi jsou
odchováváni do konzumní hmotnosti a dodáváni na trh
nebo do lovných revírů Moravskoslezského a Zlínského
kraje.

Pstruh ze Pstruží
Pstruh ze Pstruží:

Pstruzi z Rybochovného areálu Pstruží z vody z beskydských hor.

Objednávka:

www.rybarifrydlantno.cz/prodej-ryb

Kontakt:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Frýdlant nad Ostravicí
739 11 Pstruží 214
e-mail: crsmofrydlantno@seznam.cz

Rožnovské pivní lázně
Rožnovské pivo

Historie vaření piva v Rožnově sahá do roku 1712.
V současné době je pivovar součástí pivních lázní.
V komplexu pivovaru nalezneme také pivovarskou
hospůdku, v níž je možné ochutnat rozličné druhy piv.
Mezi certiﬁkované produkty pivovaru patří celkem
11 druhů piv, a to ležáky i speciály. Pivovar si během
novodobé historie vybudoval pozici nejúspěšnějšího
domácího pivovaru, o čemž svědčí mnoho medailí
z mezinárodních pivních soutěží. Ono těžko o pivu
více psát, nejlépe ho přímo ochutnat.

Rožnovské pivo
Rožnovské pivo Rothschild:
Polotmavý čtyřsladový ležák.
13° Plato.

Objednávka:

www.roznovskepivo.cz

Kontakt:
Rožnovské pivo Čert:
Tmavý ležák.
12° Plato.

Rožnovské pivní lázně
Pivovarská 6
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
mobil: (+420) 774 430 000
e-mail: reditel@roznovskepivnilazne.cz
www.roznovskepivnilazne.cz

Radim Honč - Goldovo pekařství
Ručně kroucené prvorepublikové Gold tyčinky

Gold tyčinky jsou 32 cm dlouhé, ručně kroucené prvorepublikové pečivo. Tradice Goldova pekařství sahá až do
roku 1921, kdy pradědeček pana Honče postavil v Kopřivnici parní pekárnu „Jan Gold“. V současné době se Goldovo
pekařství nachází v nedalekém Příboře a nabízí přes
20 druhů tyčinek, které se vyrábějí podle původních
rodinných receptur z vysoce kvalitních surovin, bez použití
chemických přídavných látek. Pokud to jde, vyrábíme ze
surovin místních dodavatelů i v BIO kvalitě. Recepturou
nejstarší tyčinky jsou solené s kmínem a makové. Nejoblíbenější tyčinky jsou: parmezánové, pivní škvarkové,
jemné sýrové, škvarkové s chilli papričkou, česnekové,
cibulové, nebo Sluníčkové celozrnné špaldové, popř. s bio
kozím sýrem… V ROCE 2021 BUDEME SLAVIT 100 LETÉ
VÝROČÍ - CHCETE BÝT SOUČASTÍ ?

Ručně kroucené
prvorepublikové Gold tyčinky
Gold tyčinky - nebalené:

Volně ložené v plastových
zálohovaných/vratných bednách
s víkem, min. množství 300 ks,
2 až 3 druhy. Minimální trvanlivost
je 8 týdnů od výroby.

Gold tyčinky - balené:

Standardně zabalen každý druh
zvlášť, ale lze připravit i mix tyčinek
v jednom balení. Minimální
trvanlivost je 6 až 8 týdnů od výroby.

Objednávka:

objednavky@goldovopekarstvi.cz

Kontakt:

Radim Honč - Goldovo pekařství
Ostravská 77
742 58 Příbor
mobil: (+420) 725 736 273
www.goldtycinky.cz

Farma Menšík
Bio mléko a mléčné výrobky z farmy Menšík

Na úpatí Ondřejníku hospodaří naše rodina už 25 let.
Pohled na spokojeně se pasoucí krávy a okolní
beskydské vrcholy se snad nikdy neomrzí. A to mléko!
Před párnlety jsme se rozhodli vybudovat na farmě
malou mlékárničku, abychom lidem v okolí mohli
nabídnout i něco víc než jenom mléko. Začali jsme tedy
postupně vyrábět domácí tvaroh, jogurt, kyšku a několik
druhů sýrů. Mléko se snažíme zpracovávat co nejšetrněji tak, aby v něm zůstalo zachováno maximální množství prospěšných látek a vitamínů. Bez mléka a mléčných
výrobků si svůj jídelníček prostě nedokážeme
představit, stejně jako asi mnozí z vás. Tak se třeba
někdy zastavte!

Bio mléko a mléčné výrobky
z farmy Menšík
Bio mléčné výrobky:

Různorodý sortiment domácích
sýrů, mlék a jogurtů.

Objednávka:

www.farma-mensik.cz

Kontakt:
Farmářské sýry nakládané
v olivovém oleji:
Sklenice 510 ml, váha pevného
podílu cca 320 g.

Farma Menšík
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 10
mobil: (+420) 736 180 388
e-mail: info@farma-mensik.cz

Jana Karbanová - Příborská Freudovka
Příborská freudovka od Jany Karbanové

Příborská freudovka je speciální bylinný likér, který je
připraven dle původní receptury. Na trh je distribuován
ve dvou typech lahví z čirého skla. Menší tzv. plácačka
má obsah 0,2 l, větší láhev pojme obsahově 0,7 l
tekutiny. Jsou uzavřeny kovovou šroubovací uzavírkou
a rovněž opatřeny plombou a kolkem. Zadní strany
lahví jsou opatřeny českým popisem. Půvab malé,
poněkud roztomilejší a praktičtější plácačky i větší
hranaté láhve s obsahem tekutého moku, podtrhuje
papírová visačka ve dvou jazykových mutacích.

Příborská freudovka
od Jany Karbanové
Příborská freudovka:

Příborská freudovka je speciální
bylinný likér, který je připraven
dle původní receptury. Na trh
je distribuován ve dvou typech
lahví z čirého skla.
Menší tzv. plácačka je v obsahu 0,2 l
a je opatřena dobovým porcelánovým uzávěrem s plombou
a kolkem. Větší láhev pojme obsahově 0,7 l tekutiny, je uzavřena
kovovou šroubovací uzavírkou
a rovněž opatřena plombou a kolkem.

Objednávka:

www.palenicezubri.cz

Kontakt:

Jana Karbanová, výhradní distributor
U Tatry 1498
742 58 Příbor
mobil: (+420) 736 776 652
e-mail: freudovka@centrum.cz

Rodinné včelařství Klinkovšťí
Různé druhy medů

Jsme malé rodinné včelařství. S manželkou a dětmi
máme na našich včelnicích 40 včelstev. Včelaření
provozujeme pro potěšení své a svých blízkých,
včelaříme ze záliby. Chováme včely mírné a zdravé.
Včelaříme v tradičních úlech, které si sami vyrábíme.
Po medobraní míváme MED květový jarní, pastový,
lipový, medovicový z lesa či vícedruhový.
Ideální dárek? MED přímo od včelaře. Potěší, je zdravý
a skvěle chutná. Individuálně pro Vás navrhneme
dárkové balení medu s visačkou, věnováním a logem.
Med můžeme zabalit do celofánu s mašlí, nebo vložit
do tašky se včelí tématikou.

Různé druhy medů
Med dárkový:

Medy s věnováním a logem
ve velikostech 40 g - 1 kg.

Objednávka:

www.medostrava.cz

Kontakt:
Dárkový balíček
2 druhů medů:

Med lipový a pastový
v balení 2 x 500 g.

Rodinné včelařství Klinkovšťí
Libhošť 155
742 57 Libhošť
mobil: (+420) 775 196 964
Selská 11
700 300 Ostrava-Hrabůvka
mobil: (+420) 731 914 356

Martin Carbol - Medový dvůr
Medák - hruškovice s medem a bylinkami

Včelaření je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti.
V naší rodině má dlouholetou tradici. Tatínkovi jsem
ve včelách pomáhal už jako kluk, později se pro mě
včelaření stalo krásným a ušlechtilým koníčkem a dnes
je mým řemeslem. Včely chováme v podhůří Beskyd
a snažíme se včelařit s láskou, úctou a respektem
ke včelám i přírodě.

Medák
hruškovice s medem a bylinkami
Medák:

Hruškovice s medem a bylinkami s obsahem alkoholu 35 %.

Objednávka:

www.medovydvur.cz

Kontakt:

Martin Carbol - Medový dvůr
Kunčičky u Bašky 80
73901 Baška
mobil: (+420) 724 838 791
e-mail: medovydvur@email.cz
Facebook: Medový dvůr - Kunčičky u Bašky

Dalibor Balaš - EKOL
Živý vánoční řezaný stromek EKOL

Vlastní výpěstky vánočních stromků pěstované v okrese
Frýdek-Místek. Po 25 letech práce naše rodinná ﬁrma
zaměřuje výhradně na pěstování vánočních stromečků
u nás v podhůří Beskyd. Věříme, že nejlepší stromeček
je ten, který je čerstvě uřezaný a ihned dodaný na
prodejní místo. Proto drtivá většina vánočních stromků
pochází z našich plantáží z podhůří Beskyd. Zde se o ně
celý rok pečlivě staráme a vybíráme jen ty, které již svým
vzrůstem a kvalitou dosáhly jedné z našich jakostí,
mohou být zařazeny do prodeje a udělat Vám
o Vánocích radost.

Živý vánoční řezaný stromek
EKOL
Živý vánoční řezaný stromek:

Vánoční stromečky pěstujeme
na plantážích vyhrazených jen pro
tento účel. První byly borovice, nyní
máme také smrky a jedle. Čerstvě
řezané je poté prodáváme každoročně na více než 10 prodejnách
ve Frýdku-Místku, Karviné, Orlové,
Třinci, Havířově, Kopřivnici,
Staré Vsi nad Ondřejnicí, ale také
třeba v Uherském Brodě.

Objednávka:

www.stromeckarna.cz

Kontakt:

Dalibor Balaš - EKOL
mobil: (+420) 722 736 806
sídlo ﬁrmy: 739 41 Palkovice 711
obchodní zástupce: Šárka Balašová
mobil: (+420) 724 245 646

Ing. Silvie Stachová - Mamma Tea
Byliny z Beskyd

V našich výrobcích prezentujeme krásu zdejší přírody.
Výrobky Mamma Tea obsahují výhradně ručně sbírané
byliny z vlastní zemědělské výroby a vlastních volných
sběrů v Beskydech. Jsou krásné na pohled a díky
přidanému přírodnímu ovoci dobře chutnají.
Firemní vizí je propagovat šetrné, smysluplné
a udržitelné hospodaření v naší krajině.
Nabízíme možnost individuálního řešení jak obalu,
tak čajové směsi, popř. umístění loga do stávající
graﬁky.

Byliny z Beskyd
Bylinková kostka:

Sypaný bylinný čaj s ovocem.
Obsah balení 50 g. Handmade.
Texty v českém a anglickém jazyce.

Objednávka:

www.mammatea.cz

Kontakt:
Bylinková kazeta:

Sypaný bylinný čaj s ovocem. Obsah
balení 10g (na dva šálky). Handmade.
Lze využít jako propagační předmět,
PF, pohlednici, drobný dárek.
Vzadu prostor pro reklamní text.

Ing. Silvie Stachová - Mamma Tea
Morávka 590
739 04 Pražmo
mobil: (+420) 773 691 901
e-mail: silvie@mammatea.cz

Aleš Pink - Beskydský med
Beskydský med od Aleše Pinka

Smyslem naší práce je produkovat kvalitní med, přesně
tak, jako si ho včely vyrobí, a nijak jim jejich práci nekazit.
Prodáváme med pouze z vlastní produkce - jedině tak
můžeme zaručit bezchybnou kvalitu našeho medu.
Naše včelnice jsou umístěné od Palkovských Hůrek přes
Rozsušky až po Ondřejník, na Podolánkách v Srdci
Beskyd, na Bílé poblíž Bílého Kříže a na Honí Bečvě.
Na naší včelařské farmě produkujeme několik druhů
medu. Při prvním medobraní je to med javorový (někdy
s příměsí medu medovicového či lučního), tento med
máme i v pastové konzistenci. Při druhém medobraní
je to med medovicový s příměsí maliny. A do třetice
med lipový (někdy s příměsí medovice).

Beskydský med
od Aleše Pinka
Med květový lipový:

Hmotnost - 1 kg.
Tento med je výborný v prevenci
a léčbě nachlazení.

Objednávka:

www.vcelifarmaalespink.cz

Kontakt:
Med medovicový lesní:

Hmotnost - 1 kg.
Doporučuje se pro lidi s vleklým
nebo akutním onemocněním
dýchacích cest, pro nízký obsah
bílkovin též pro pacienty s onemocněním ledvin.

Aleš Pink - Beskydský med
Metylovice 271
739 49 Metylovice
mobil: (+420) 604 814 697

Mýdlárna Kouzelná Hájenka
Přírodní produkty

Výrobky jsou charakteristické svým přírodním složením
a jsou velice šetrné k životnímu prostředí. Jsou složeny
z rostlinných olejů a tuků nejvyšší kvality, přírodních
jílů, bylin a bylinných výluhů a dalších složek
prospěšných kůži. Řada z nich je v Bio kvalitě. Mýdla
a šampony jsou velmi dobře snášeny osobami s citlivou
pokožkou, jsou určeny i dětem a osobám s atopickým
ekzémem a psoriázou. Nezaměnitelná je vůně
produktů, kterou zanechávají éterické oleje nejvyšší
kvality a které působí rovněž aromaterapeuticky.
Možnost umístění loga, případně vytvoření výrobku
na míru.

Přírodní produkty
Luxusní svíce z přírodního vosku:

Luxusní svíčka ve skle, objem 250 ml.
Ručně vyrobena z kvalitního přírodního palmového vosku. Knot z bavlny,
svíce nečadí. Parfémovaná přírodním
esenciálním olejem z hřebíčku a skořice.
Barva bílá. Doba hoření cca 18 hodin.

Přírodní tuhá mýdla a šampóny:

Ručně vyráběné mýdla a šampóny
pro všechny druhy pokožky. Produkt
může obsahovat stopové množství
suchých částí bylin.
Hmotnost: 100 g +/- 10 %.

Objednávka:

www.kouzelnahajovna.cz

Kontakt:

Bc. Danuše Sajdlová
Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou
Malenovice 94
739 11 Malenovice
mobil.: (+420) 775 669 967
e-mail: info@kouzelnahajovna.cz

Gabriela Žitníková - Dílna U beránka
Mobilní salaš Dílna u Beránka

Zážitek s názvem Mobilní salaš vychází z tradice
zdejšího kraje a je navázán na chov Valašské ovce,
do jejíž záchrany jsme se s manželem již v roce 1998
nečekaně zapojili. Na akci pořadatele dovezeme živé
ovečky Valašky, rukodělnou dílnu na práci trenažér na
dojení, pastýřský kožíšek na vyzkoušení s kloboukem
a holí a velkého vyřezávaného pastýře od pana Janošce
ze Starých Hamer, s nímž se lidé v kožíšku rádi fotí.
V rámci stříhání ovce či práce v dílně návštěvníkům
vyprávíme o životě na salaších a o ovečkách Valaškách.

Mobilní salaš
Dílna u Beránka
Mobilní salaš:

Mobilní salaš je zážitek, který si užijete jak s kolegy, rodinou,
přáteli, nebo obchodními partnery, který si můžete užít
v každém ročním
období.

Objednávka:

www.beranek.pageride.cz

Kontakt:

Gabriela Žitníková
Dílna U beránka
Bludovice 9
741 01 Nový Jičín
tel.: (+420) 556 704 046
e-mail: dilnauberanka@seznam.cz
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