




www.holejsovsky.cz 

Symbolem mých certifikovaných včelích produktů  
je obraz Blaníka, namalovaný před 50 roky malířem 
Bohumilem Kulveitem, který působil na Vlašimsku. 
Med je oblíbený i u zahraničních studentů, proto jsou 
etikety tištěny také v angličtině a francouzštině. 

Vyrábí:

MVDr. Josef Holejšovský Ph.D.

Med z CHKO Blaník, 
medovina Blanických 
rytířů 
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Regionální koordinátor značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ  
regionální produkt®: 
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
Mgr. Kateřina Červenková, tel.: 777 800 461, kbr@csop.cz, www.blanicti-rytiri.cz

Značení regionálních výrobků a služeb v Kraji Blanických rytířů zajišťuje Český svaz ochránců přírody Vlašim  
ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. • Katalog certifikovaných výrobků a služeb vydává ČSOP 
Vlašim • Foto: archiv výrobce • Grafický návrh: © 2123design s. r. o. • © 2016.

Med z CHKO Blaník, medovina Blanických rytířů: 
Med pochází z chráněné krajinné oblasti Blaník 
a z přiléhajících lesů, luk a polí katastru obce Vracovice 
u Vlašimi, na jehož území jsou včelstva umístěna. 
Nektarový med je včelami sbírán z květeny chráněné 
krajinné oblasti, z květů ovocných stromů, kaštanů a lípy 
z rozsáhlých lipových alejí kolem obce Vracovice a vrchu 
Loreta u Vlašimi. Medovicový med je velmi kvalitní a je 
zákazníky velmi žádaný. Medovina Blanických rytířů 
je vyráběna jen z vlastního medu z CHKO Blaník jak 
studenou cestou, tak z medu zbaveného bílkovin varem. 
Značení medu a medoviny je originální. Jeho základem 
je obraz Blaníka z roku 1965 od malíře Bohumila Kulveita, 
který tuto pro nás památnou horu rád maloval.

Ceník (orientační ceny):
Cena medu: od 130,- Kč za 1 kg
Cena medoviny: od 90,- Kč za 0,5 l 

Kontakt:
MVDr. Josef Holejšovský Ph.D.
mobil: +420 602 790 989
e-mail: jholejsovsky@seznam.cz
www.holejsovsky.cz
Po domluvě přímo od včelaře v obci Vracovice, okr. Benešov
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Regionální koordinátor značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ  
regionální produkt®: 
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
Ing. Jana Dufalová, e-mail: jana.dufalova@csop.cz, tel.: 739 320 698

Značení regionálních výrobků a služeb v Kraji Blanických rytířů zajišťuje Český svaz ochránců přírody Vlašim  
ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. • Katalog certifikovaných výrobků a služeb vydává ČSOP Vlašim  
za finanční podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a Středočeského kraje. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz • Foto: archiv výrobce • Grafický návrh: © 2123design s. r. o. • © 2016.



Historické modely 
letadel

Vyrábí:

Classic models

S výrobou historických stavebnic modelů letadel 
jsme začali v roce 2005. Snažíme se oslovovat 
nadšené modeláře všech věkových skupin. 
Naše modely brázdí nebe mimo jiné i v Brazílii 
a Paraguayi. Vyrábíme také nenáročné stavebnice 
pro modelářské kroužky ze všech koutů republiky.

www.classicmodels.cz 
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Stavebnice historických modelů
V našich stavebnicích je vše vyřezáno a jsou dodávány 
s veškerým materiálem potřebným ke stavbě. Stavebnice 
jsou dodávány v netradičních „krabicích“, které zajisté 
potěší většinu milovníků retro stylu. Stavebnice obsahují 
vyřezaná žebra, přepážky a koncové oblouky frézované 
na CNC fréze, dále lišty, balsu a drobné díly.

Ceník (orientační ceny):
Stavebnice pro začátečníky od 250,- Kč
Stavebnice pro mírně pokročilé od 700,- Kč
Stavebnice pro pokročilé modeláře od 1 150,- Kč 

Kontakt:
Classic models (prodejna)
Tyršova 188
256 01 Benešov
kontaktní osoba: Ing. Petr Mareš 
tel.: +420 736 766 353
mobil: +420 604 681 323
e-mail: classicmodels@seznam.cz
www.classicmodels.cz
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Knihy a hry Podblanicka

Provozuje:

Nakladatelství Sedmikráska  
Mgr. Jaroslava Pospíšilová

Knihy a hry Podblanicka mají přiblížit začínajícím 
čtenářům i dospělým krásy a zajímavosti našeho 
regionu. 
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Knihy a hry Podblanicka 
V knize Zvěstov včera a dnes se dočtete o historii této 
malebné vesničky a jejího okolí. Můžete si prohlédnout 
fotografie, které ukazují, jak vypadal Zvěstov dříve a jaký je 
dnes. V druhé knize Zvěstov a řemesla se mohou čtenáři 
vrátit do světa kovářů, ševců, bradýřů, kolomazníků apod. 
Vedle dobových fotografií řemesel zde naleznete celá 
pokolení zvěstovských rodáků. Publikace Prázdniny pod 
Blaníkem je kniha pohádek pro nejmenší a pro začínající 
čtenáře. Součástí knihy je společenská hra Putování 
Podblanickem. Tajemství modré kočky je kočičí příběh  
o záhadné modré kočce, která se objevuje ve městě  
za úplňku. Začínajícím čtenářům, kteří se učí číst 
genetickou metodou čtení, je určena kniha pohádek 
Myšky z Čeřenské hory.

Ceník (orientační ceny):
Zvěstov včera a dnes 280,- Kč
Zvěstov a řemesla 239,- Kč
Prázdniny pod Blaníkem 199,- Kč
Tajemství modré kočky 199,- Kč
Myšky z Čeřenské hory 99,- Kč

Kontakt:
Český svazu ochránců přírody Vlašim 
Knihkupectví Vlašim
Knihkupectví Daniela Benešov
Infocentrum Votice
kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Pospíšilová
Zvěstov 35 
mobil: 604 628 153
e-mail: jaroslava.pos@seznam.cz
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Hrzínské jehněčí

Vyrábí:

Farma Hrzín

Jehněčí maso pochází ze zdravého a čistého 
prostředí, které dodává masu vynikající chuť 
a kvalitu. Farma hospodaří v souladu s přírodou 
a s maximálním ohledem na blahobyt zvířat.
Nabízíme živá jehňata i jehněčí maso. 

www.farmahrzin.cz 
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Hrzínské jehněčí 
Farma Hrzín u Ratměřic v současnosti chová 60 bahnic  
na ploše cca 10 ha. Ovce jsou celoročně na pastvách, v zimě 
jsou dokrmovány senem z místních luk. Bahnění probíhá  
v dubnu.  První jehňata jsou zákazníkům k dispozici  
od července až do podzimu. Farma je v přechodném 
období pro získání certifikace Bio.
 

Ceník pro rok 2016 (červenec až listopad): 
Celé jehně: 60,- Kč/kg 
Celé jehně poražené v místních jatkách: 125,- Kč/kg
Celé jehně poražené v místních jatkách, rozporcované 
a vakuově zabalené: 150,- Kč/kg (při větším odběru ceny  
dle dohody)
Porcované maso je také k dispozici v řeznictví v Praze 4 
(Nuselská 60) a v Dolních Břežanech.
Doprava dle dohody (jezdíme do Prahy každý týden).  
Více informací na www.robertson.cz

Kontakt:
Farma Hrzín
Hrzín 18 257 03 Jankov
kontaktní osoba: Christopher Robertson
(česky i anglicky)
tel.: +420 317 711 252
mobil: +420 777 028 254
e-mail: farma@farmahrzin.cz
www.farmahrzin.cz
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Střimelická uzenina

Vyrábí:

Jiří Heřman, Hradové Střimelice

Masné výrobky z mé dílny obsahují jen kvalitní 
maso od českých chovatelů. Díky dlouholetému 
vývoji vlastních výrobních postupů nepoužívám 
konzervanty a barviva. Snažím se svou práci dělat 
poctivě jako staří mistři našeho řemesla, kteří 
se také obešli bez polotovarů, separátů a chemie. 
Ochutnejte a sami posuďte výsledky mé snahy.

www.strimelickauzenina.cz 



www.regionalni-znacky.cz

18
01

0–
15

08

Regionální koordinátor značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ  
regionální produkt®: 
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
Mgr. Kateřina Červenková, tel.: 777 800 461, kbr@csop.cz, www.blanicti-rytiri.cz

Značení regionálních výrobků a služeb v Kraji Blanických rytířů zajišťuje Český svaz ochránců přírody Vlašim  
ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. • Katalog certifikovaných výrobků a služeb vydává ČSOP 
Vlašim • Foto: archiv výrobce • Grafický návrh: © 2123design s. r. o. • © 2016.

Sřimelická uzenina
Po vyučení v oboru řezník-uzenář jsem měl možnost 
pracovat v několika masných provozech. S přibývajícími lety 
jsem byl stále více zklamán z postupů při konvenční výrobě 
uzenin. Začal jsem sám experimentovat se zapomenutými 
výrobními postupy ve snaze o návrat k tradiční chuti bez 
zbytečné chemie. Baví mě mé recepty stále vylepšovat 
a rozširovat sortiment nabízených produktů. Moje výrobky 
neobsahují lepek, glutamát ani „éčka“, jsou tedy vhodné 
i pro děti. 

Ceník (orientační ceny):
Nabízím více jak 50 druhů masných výrobků: salámy 
(např. Střimelický švihák, 190,- Kč/kg), paštiky (např. 
zauzená paštika s brusinkami, 135,- Kč/kg), klobásy  
(např. Střimelická, 180,- Kč/kg), uzená masa (např. panenka, 
240,- Kč/kg), pikantní masa (např. ďábelský bok, 175,- Kč/kg), 
šunku, špekáčky, jitrnice, jelita, tlačenku, sádlo, škvarky, 
uzeniny se zvěřinou, cigáro a další.

Kontakt:
Výrobky lze zakoupit v našich prodejnách:
Benešov – Malé náměstí (dvoreček vedle pekárny) 
Hradové Střimelice – náves 
Jiří Heřman: +420 724 893 613
Markéta Heřmanová: +420 606 839 077
Hradové Střimelice 7
Stříbrná Skalice
e-mail: info@strimelickauzenina.cz 
www.strimelickauzenina.cz
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Budky a domečky  
pro živou zahradu 

Vyrábí:

Český svaz ochránců přírody Vlašim

Vyrábíme budky pro ptáky, netopýry a hmyz  
přesně podle jejich potřeb. Vaše zahrada ožije! 

www.csopvlasim.cz
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Budky a domečky pro živou zahradu:
Pokud chcete, aby Vaše zahrada byla plná živých tvorů, 
pořiďte jim dřevěné budky a domečky, jaké právě 
potřebují. Vybrat si můžete ze třiceti druhů!

Ceník (orientační ceny):
Ceny najdete na našich stránkách:
www.csopvlasim.cz/eshop

Kontakt:
Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264 
258 01 Vlašim
kontaktní osoba: RNDr. Jana Havelková
tel.: +420 317 845 169
e-mail: jana.havelkova@csop.cz
www.csopvlasim.cz
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Stavebnice loutek

Vyrábí:

Ateliér EH Vlašim

Stavebnice loutek seznamuje s devíti různými 
loutkami a jejich střihy. Tvořivá práce rozvíjí 
dětskou fantazii, slovní zásobu, manuální 
zručnost a je protipólem snadné technické 
zábavy bez komunikace.



www.regionalni-znacky.cz

18
01

0–
15

08

Regionální koordinátor značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ  
regionální produkt®: 
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
Mgr. Kateřina Červenková, tel.: 777 800 461, kbr@csop.cz, www.blanicti-rytiri.cz

Značení regionálních výrobků a služeb v Kraji Blanických rytířů zajišťuje Český svaz ochránců přírody Vlašim  
ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. • Katalog certifikovaných výrobků a služeb vydává ČSOP 
Vlašim • Foto: archiv výrobce • Grafický návrh: © 2123design s. r. o. • © 2016.

Stavebnice loutek
Společné zhotovení loutek udržuje kamarádství a stmeluje 
rodinu. V roce 1991 získala stavebnice v pedagogických 
soutěžích okresu a kraje první místo, v ústředním kole  
v Praze 2. místo. 

Autorka nabízí
 • Tři akreditované semináře o loutkách a jejich vodění
 • Tvůrčí dílny z přírodnin i v kombinaci s jinými materiály
 • Pohádky z chaloupky – pohádkové scénáře (9 pohádek  

se 42 písničkami)

Celá tvorba autorky je pod registrovanou ochrannou 
známkou.

Ceník (orientační ceny):
Od 20 do 85 Kč, podle druhu loutky. Sada obsahuje návod, 
střih, případně materiál. 

Kontakt:
Ateliér EH Vlašim
Ivana Olbrachta 492 
258 01 Vlašim
kontaktní osoba: PhDr. Eva Houdková
mobil: +420 774 842 960
e-mail: houdkovaseminare@email.cz
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Pivo Ferdinand

Vyrábí:

Pivovar Ferdinand s. r. o., Benešov

Skutečné pivo je chmel, slad a voda. Nic víc, nic míň. 
A pokud se použijí ty nejkvalitnější suroviny, je ještě 
skutečnější a také zdravé. Například ve světlém 
ležáku 11% Max je odrůda chmele Vital 
a v polotmavém speciálu 13% Sedm kulí jsou 
přidány při vaření byliny. Ochutnejte a pochopíte.

www.pivovarferdinand.cz
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Pivovar Ferdinand – sedm skutečných druhů piva:
Benešovský pivovar Ferdinand (zal. 1897 Františkem 
Ferdinandem d´Este) si zakládá na tom, že vaří pivo 
poctivé, typicky české, vycházející z původních receptur 
s použitím vlastního humnového sladu a žateckého 
chmele klasickou technologií s otevřeným spodním 
kvašením a dokvašováním v ležáckých sklepích (30 až  
90 dní). Ochutnat tak můžete nealkoholické pivo, výčepní 
pivo 10%, světlý ležák 11%, speciální světlý ležák 11% Max, 
světlý ležák 12% Premium, polotmavý speciál 13% Sedm 
kulí a světlý speciál 15% d´Este – pivo neuspěchané, prostě 
skutečné. Dej Bůh štěstí a na zdraví.

Ceník (orientační ceny):
lahvové pivo 0,5 l dle druhu: 12–16 Kč
pivo sudové 0,5 l dle druhu: 18–30 Kč
nefiltrované 1,5 l PET: 50–65 Kč

Kontakt:
PIVOVAR FERDINAND s. r. o.
Táborská 306 
256 01 Benešov u Prahy
tel.: +420 317 749 229
fax: +420 317 723 529
e-mail: pivovar@pivovarferdinand.cz
www.pivovarferdinand.cz
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Pivo Hubertus

Vyrábí:

Pivovar Hubertus, a.s.

Dobré pivo nenahradíš! 
Kácovský pivovar patří mezi klasické pivovary, 
které vaří pivo z českého sladu, žateckého chmele 
a pramenité čisté vody, dvourmutovým způsobem 
vaření s hlavním kvašením na spilce a dokvášením 
v ležáckých sklepích.

www.pivovarkacov.cz
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Pivo Hubertus
Pivovar Kácov byl založený v roce 1457, což jej řadí mezi 
nejstarší pivovary v Čechách. Novodobá historie se počítá 
od roku 2001, kdy pivovar zakoupil soukromý majitel, 
který jej v průběhu poslední dekády kompletně stavebně  
i technologicky zrekonstruoval. V roce 2013 výstav pivovaru 
překročil hranici 23 000 hl vyrobeného piva, a to zásluhou 
hned několika druhů tohoto zlatavého moku. Mezi ty 
nejoblíbenější patří kvasnicový světlý ležák a tmavý 
speciál, který je již tradičně vyráběn vždy na Vánoce  
a Velikonoce. Pro ty, jež nezajímá pouze finální produkt, 
ale i cesta, jakou se k němu dospěje, nabízí pivovar 
exkurze, po kterých určitě přijmete pozvání do pivovarské 
restaurace Šalanda. HUBERTUS tmavý speciál se v roce 
2014 stal Potravinářským výrobkem Středočeského kraje  
v kategorii Pivo a ostatní potravinářské výrobky. V roce 
2015 byl Kácovský pivovar vyhlášen pivovarem roku.

Kontakt:
Pivovar Hubertus, a.s.
V Podskalí 6
285 09 Kácov
tel.: +420 327 324 693 
e-mail: pivovar@pivovarkacov.cz
www.pivovarkacov.cz
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Textilní výrobky

Vyrábí:

Šárka Roštíková 

„Už jako malá holka jsem našla zalíbení ve vyšívání 
a šití. Nejdříve jsem oblékala panenky, pak svoje děti 
a teď bych chtěla svými výrobky přinášet radost 
ostatním. Je to můj odpočinek a veliká relaxace. 
Mám báječnou rodinu, která mě v mém ‚blbnutí‘  
podporuje.“
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Textilní výrobky:
Pod názvem patchwork se rozumí sešívání různých tvarů 
látek podle určitých vzorů do finální podoby polštáře, 
deky a různých bytových doplňků. Materiál – látky 
používám převážně ze 100% bavlny. Výrobky jsou snadno 
udržovatelné, lze je prát v pračce. Na řadě výrobků 
kombinuji patchwork s ruční výšivkou, buď křížkovým, 
nebo plným stehem. Pro výšivku používám stálobarevné 
příze. Na přání lze zhotovit i vyšívaný obraz. Ve své nabídce 
jsem nezapomněla ani na naše ratolesti, a to v podobě 
textilních hraček.

Ceník (orientační ceny):
Polštáře: od 150 Kč
Deky: od 1 000 Kč
Vyšívané obrázky, obrazy: od 500 Kč
Textilní hračky: od 100 Kč

Kontakt:
Šárka Roštíková
Chotýšany 104 
257 28 Chotýšany
mobil: +420 603 536 718
e-mail: rostikovas@seznam.cz
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Ubytování u rotundy  
sv. Václava v Libouni

Provozuje:

Jana Otradovcová

Dovolená v říši snů. V prastaré vesničce kousek 
od Blaníka, nadpřirozenou sílu načerpáš. 
K Blanickému vojsku Sv. Václava přiřazen budeš. 
Zkázu ženského premonstrátského kláštera 
v Louňovicích pod Blaníkem uvidíš.  
Zlato ve Zlatodolu Roudný je na dosah! 

www.ubytovani-blanik.cz
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Ubytování u rotundy sv. Václava v Libouni:
Ubytování v příjemném prostředí podblanického venkova. 
Chalupa s obytnou částí 3+1 má dvě ložnice, společenskou 
místnost (TV, SAT, video), vybavenou kuchyň (plynový 
sporák, 2x lednička, 2x mrazák, mikrovlnná trouba, varná 
konvice, nádobí), dvě koupelny, dvě WC. Uzavřený dvůr je 
předností pro rodiny s dětmi. Okolní krajina nabízí mnoho 
možností k výletům v každém ročním období. K objektu 
patří rozsáhlá zahrada se třemi zatravněnými hřišti. 
Místnost na stolní tenis, odpočinková místnost, altán 
a zákoutí s krbem, dětské pískoviště, brouzdaliště, krytý 
bazén.
Ubytovací kapacita je 8 až 10 osob.

Ceník (orientační ceny):
1800 Kč/den
Poplatek za plyn a elektřinu 100 Kč/den
Víkend (pátek – neděle) 4 200 Kč
Cena je za objekt
Po dohodě možná přítomnost psa

Kontakt:
Jana Otradovcová
Libouň 10 
257 06 Libouň
kontaktní osoba: Zdeněk Otradovec
tel: +420 724 443 784
e-mail: zdenek.otradovec@seznam.cz
www.ubytovani-blanik.cz
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Pivovarská restaurace 
Šalanda

Provozuje:

Pivovar Hubertus, a. s.

Neváhejte přijít ochutnat a pochutnat si! 
Naše porce zasytí a ceny nezruinují Váš rodinný 
rozpočet. Na čepu můžete ochutnat kvasnicové 
pivo přímo z ležáckého tanku.
Restaurace Šalanda – oceněná jako nejlepší 
restaurace v pivovaru!

www.pivovarkacov.cz



www.regionalni-znacky.cz

18
01

0–
15

08

Regionální koordinátor značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ  
regionální produkt®: 
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 
Mgr. Kateřina Červenková, tel.: 777 800 461, kbr@csop.cz, www.blanicti-rytiri.cz

Značení regionálních výrobků a služeb v Kraji Blanických rytířů zajišťuje Český svaz ochránců přírody Vlašim  
ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. • Katalog certifikovaných výrobků a služeb vydává ČSOP 
Vlašim • Foto: archiv výrobce • Grafický návrh: © 2123design s. r. o. • © 2016.

Pivovarská restaurace Šalanda:
Naše pivovarská restaurace Šalanda je od roku 2011 
obohacena o skvělou kuchyni. Kromě specialit z blízkého 
uzenářství zde můžete ochutnat i naše vlastní lahůdky. 
Náš kuchařský mistr Vám denně od 11 do 15 hod. nabízí 
široké spektrum hotových jídel především z tradičních 
českých kuchařek a po patnácté hodině si můžete 
pochutnat i na minutkové kuchyni. Čas od času můžete 
díla našich kuchařů ochutnat také při speciálních 
příležitostech, jakými jsou zvěřinové či vepřové hody. 
Restaurace se skládá ze Šalandy pro 80 osob, nekuřácké 
restaurace pro 100 osob a letní zahrádky s výhledem  
na jez pro 70 osob.
Otevírací doba: 
neděle–čtvrtek: 11–22 hod.
pátek–sobota: 11–24 hod.

Kontakt:
Pivovar Hubertus, a. s.
V Podskalí 6 
285 09 Kácov
tel.: +420 327 324 693 
e-mail: pivovar@pivovarkacov.cz
www.pivovarkacov.cz
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Včelí produkty z Blaníků

Vyrábí:

Ing. Milan Plaštiak

Včely pana Ing. Plaštiaka sbírají pyl, nektar a medovici 
na úbočích obou bájných Blaníků na území chráněné 
krajinné oblasti Blaník. Za ideální přírodní podmínky 
a péči včelaře se včeličky odvděčují svými kvalitními 
produkty – medem, voskem, pylem, propolisem, 
mateří kašičkou a včelím jedem.

www.vcelari-lounovice.cz
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Včelí produkty z Blaníků od Ing. Milana Plaštiaka:
MED z Blaníků patří právem mezi vyhledávané regionální 
produkty, které je možno zakoupit „ze dvora“, ale  
i v „Muzeu včelařství Podblanicka“ v Louňovicích pod 
Blaníkem.
Vybrat si můžete ze dvou druhů medu:
 • květový (může být také pastovaný)
 • medovicový

Z ostatních včelích produktů lze zakoupit:
 • svíčky z včelího vosku
 • propolis

Ceník (orientační ceny):
Med květový  120 Kč
Med pastovaný  120 Kč
Med medovicový  120 Kč
Svíčky (dle tvaru a hmotnosti)   10–70 Kč
Med je balený v obalech ČSV á 950 g.

Kontakt:
Ing. Milan Plaštiak
Na Oboře 100
257 06 Louňovice pod Blaníkem
tel.: 724 187 281
e-mail: m.plastiak@email.cz
www.vcelari-lounovice.cz
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Med z Miřetic

Vyrábí:

Jan Lalouček

Včelaření má na našem rodinném statku dlouholetou 
tradici a to už od roku 1942, kdy začal včelařit  
a sbírat své zkušenosti můj praděda Josef Štětina. 
Jeho začátky byly velmi těžké, a proto si jeho rad  
a zkušeností moc vážím.

www.regionalni-znacky.cz



www.regionalni-znacky.cz
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Med z Miřetic od Jana Laloučka:
Včelaříme v krajině velmi pestré pro pastvu včel, která 
umožňuje vyváženou snůšku po celý rok. Ocenění –  
v roce 2011 jsme získali tři stříbrné medaile za kvalitu 
medu od Českého svazu včelařů. Rok 2012 byl úspěšnější. 
Náš med medovicový a květový získal zlaté medaile. 
Vzorek pastovaného medu obdržel medaili stříbrnou. 
Prodej probíhá formou prodeje medu ze dvora. Nejlépe 
po telefonické domluvě.
Vybrat si můžete ze tří druhů:
 • Med květový: z bylin a ze stromů kvetoucích od časného 

jara do konce května, obsahuje bílkoviny a pylové částice, 
je snadno stravitelný, a proto je  vhodný pro děti.

 • Med květový – pastovaný: mechanicky zpracovaný 
med květový, tzn. med nekrystalizuje a zůstává lehce 
roztíratelný.

 • Med medovicový: ze stromů (smrk, jedle, buk, dub, 
javor), med je tmavý, krystalizuje velmi pomalu, 
obsahuje více minerálních látek a neobsahuje bílkoviny 
a pyl.

Ceník (orientační ceny):
Cena medu je od 120 Kč za kg.

Kontakt:
Jan Lalouček
Miřetice 22
257 65 Čechtice
tel.: +420 605 073 598
e-mail: lalouk@seznam.cz
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Pension Konopiště ****

Poskytuje:

Penzion Konopiště, s.r.o. 

Uprostřed nádherné přírody v podzámčí jednoho  
z nejkrásnějších českých zámků můžete najít klid, 
romantiku, ideální prostředí pro děti a přitom být  
ve středu České republiky, nedaleko od Prahy.

www.pension-konopiste.cz
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Pension Konopiště ****:
Exklusivitou Pensionu Konopiště je nejen jeho poloha 
na Konopišti, ale také jeho umístění v budově Muzea 
historických motocyklů. Přes prosklenou výlohu snídaňové 
místnosti můžete obdivovat krásu části největší české 
expozice motocyklových veteránů. Prohlídka muzea  
s odborným průvodcem je pro naše hosty zdarma.  
Ke každému hostu máme individuální přístup a snažíme 
se mu snést modré z nebe. Pension Konopiště**** nabízí 
ubytování v šesti apartmá.

Ceník (orientační ceny):
Cena za lůžko/noc od 1000 Kč

Kontakt:
Penzion Konopiště, s.r.o.
Konopiště 30
256 01 Benešov
Kontaktní osoba: Silvie Burianová
tel.: +420 317 702 658
mobil: +420 737 230 294
e-mail: info@pension-konopiste.cz
www.pension-konopiste.cz
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Regionální literatura

Vyrábí:

Český svaz ochránců přírody Vlašim 

Pro návštěvníky i obyvatele Kraje blanických  
rytířů vydává Český svaz ochránců přírody  
Vlašim přírodovědné a vlastivědné publikace,  
které vám pomohou lépe poznat náš kraj.

www.csopvlasim.cz



Regionální literatura z ČSOP Vlašim:
V edici Přírodou Podblanicka vychází knihy zaměřené  
na jednotlivé skupiny živočichů, na zajímavá místa 
regionu a na historické okolnosti, které ovlivnily 
současnou podobu Podblanické krajiny. Ve spolupráci 
s Muzeem Podblanicka vydáváme 4x ročně časopis Pod 
Blaníkem. V edici Pod Blaníkem vycházejí vlastivědné 
publikace na regionální témata, zejména na téma Blaníku 
a historie obcí na Podblanicku. Edice Kraj blanických 
rytířů zahrnuje průvodce, mapy a informační tiskoviny.

Ceník (orientační ceny):
Časopis Pod Blaníkem 20 Kč
Edice Pod Blaníkem 82–229 Kč
Edice Přírodou Podblanicka 50–150 Kč
Edice Kraj blanických rytířů do 50 Kč

Kontakt:
Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Červenková
mobil: +420 777 800 461
tel.: +420 317 845 169
e-maiI: kbr@csop.cz
www.csopvlasim.cz
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Rodinná cukrárna  
ve Vlašimi

Poskytuje:

AGF s.r.o. 

Zažijte příjemnou prvorepublikovou atmosféru  
v cukrárně s vlastní výrobou zákusků, dortů, 
zmrzliny, chlebíčků a obložených baget.   
Objevte naše sladké tajemství!

www.cukrarnavevlasimi.cz



Rodinná cukrárna ve Vlašimi, Žižkovo náměstí 140:
Ke klasice české cukrárny patří tradiční zákusky jako 
žloutkové řezy, jablečný závin, kremrole, větrník, věneček, 
indiánek, špička, brambora, laskonka, kokoska, punčový 
řez, terče, medové řezy, různé rolády a ovocné košíčky. 
Nabízíme také DIA zákusky a dorty. V cukrárně najdete 
i to nejlepší ze světové cukrařiny, např. francouzské 
Macarons, italské Tiramisu, vídeňský Sacher nebo americký 
Cheesecake. Oblíbené jsou šlehačkové řezy dortů s různými 
druhy ovoce, ale i Harlekýn, Cookies, Riccotta nebo Jadran. 
Všechny výrobky vznikají v prostorách cukrárny ve vlastní 
výrobně. Cukrárna nabízí točenou i kopečkovou zmrzlinu, 
zmrzlinové a ovocné poháry, palačinky, chlebíčky a grilované 
slané i sladké pochoutky. K příjemnému posezení nabízíme 
mnoho variant kávy, sypaných čajů, horké čokolády  
a koktejlů. Cukrárna získala titul Regionální vítěz soutěže 
Cukrárna roku 2012 za Středočeský kraj.

Provozní doba:
pondělí až sobota: 9.00–18.00 hodin
neděle: 10.00–18.00 hodin

Kontakt:
AGF s.r.o. (provozovna)
Žižkovo náměstí 140
258 01 Vlašim
Kontaktní osoba: Pavel Bayer
mobil.: +420 602 206 041
tel.: +420 317 844 184
e-mail:cukrarna@cukrarnavevlasimi.cz
www.cukrarnavevlasimi.cz
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Lesní medovicový med  
ze Včelí farmy Bystřice

Vyrábí:

MVDr. Ludvík Bělohlávek 

Naše včelí farma patří mezi největší v ČR. Jedná se  
o farmu rodinného typu s vysokým podílem ruční 
práce. Naše včely sbírají nektar a medovici  
v ekologicky čisté oblasti Benešovska, což zaručuje 
kvalitu našeho medu.

www.regionalni-znacky.cz



Lesní medovicový med ze Včelí farmy Bystřice:
Včelstva máme umístěna na lesních stanovištích
v okrese Benešov. Jejich jedinečným produktem
je lesní medovicový med, který zákazníci používají
i pro prevenci onemocnění dýchacích cest. Vysoký
obsah silic působí ochraně na sliznice, flavoidy
pomáhají vychytávat volné radikály, četné enzymy
působí imunostimulačně. Při zpracování medu
dodržujeme zásady správné hygienické praxe  
pod stálým veterinárním dozorem. Med je balen  
do originálních obalů, které dávají vyniknout barvě
lesního medu.

Kontakt:
Včelí farma Bystřice
Karla Nového 494
Bystřice u Benešova
Kontaktní osoba: MVDr. Ludvík Bělohlávek
tel.: +420 721 440 005, +420 731 476 035
e-mail: belohlavek.ludvik@seznam.cz
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Mléčné výrobky z farmy 
BioVavřinec

Vyrábí:

BioVavřinec, s.r.o.

Známá historie rodu hospodařícího v Okrouhlici  
č. p. 1 je stará několik staletí. Farma se nachází  
na pozemcích v kopcovité krajině s výhledem  
na Konopiště a s Blaníkem za humny.  Svou  
produkci zpracovává ve vlastní mlékárně.

www.biovavrinec.cz



Mléčné výrobky z farmy BioVavřinec:
Mléko od našich krav zpracováváme v provozu mlékárny. 
Různorodost našich výrobků se v podstatě ustálila, ale 
současně se vyvíjejí i produkty nové. Mezi již zavedené 
produkty patří :
 • čerstvé mléko pasterované
 • Okrouhlický tvaroh podle rodinného receptu
 • výborný jemný tvaroh do buchet
 • přepuštěné máslo - ghí
 • čerstvý či pařený sýr ke sklence vína
 • polotvrdé sýry zrající 2 měsíce až 2 roky
 • syrovátka (nově v letní sezoně i ta ochucená)
 • kefír
 • zakysaná smetana i šlehačka
 • selský jogurt bez přidaného sušeného mléka
 • smetanové jogurty
 • jogurtové koktejly

Veškeré tyto produkty jsou vyráběny ručně a jsou proto 
jedinečné a originální.

Kontakt:
BioVavřinec, s.r.o.
Okrouhlice 27
256 01 Benešov
Kontaktní osoba: Ludmila Šmakalová, obchodní zástupce
mobil: +420 777 571 777
e-mail: obchod@biovavrinec.cz
www.biovavrinec.cz
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Med ze Včelí farmy 
Samek

Vyrábí:

Petr Samek

Petr Samek z Řimovic je profesionálním včelařem. 
„Nejlepší včely dávají nejlepší med,“ prozrazuje 
tajemství svého úspěchu.

www.regionalni-znacky.cz



Med ze Včelí farmy Samek
Včelí farma Samek produkuje v čisté krajině pod Blaníkem 
zdravý a lahodný med a léčivý propolis. 
Vybrat si můžete ze třech druhů medu:
 • Med květový
 • Med květový pastovaný
 • Med medovicový

Když nám příroda pomůže, jsme schopni nabídnout  
i jednodruhový med jetelový či lipový. Produkujeme též 
včelí vosk a výrobky z něj, např. svíčky a závěsy s vánočními 
nebo velikonočními motivy, případně surový vosk nebo 
mezistěny pro výrobu svíček a na zdobení kraslic. Včelí 
farma se pravidelně účastní vypsaných potravinářských 
soutěží v rámci Středočeského kraje, kde se s medem 
opakovaně umisťuje na čelních místech.

Ceník:
Ceny dohodou  

Kontakt:
Petr Samek
Řimovice 33
258 01 Vlašim
tel.: +420 606 881 462
e-mail: zuzanasamkova@seznam.cz
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Patchwork – originální 
textilní dekorace a hračky

Vyrábí:

Dagmar Hulmáková

Patchwork jsem znala dávno, už jako malá jsem měla 
nějaké věci s patchworkem, které jsem dostala nebo 
mi je ušila maminka. Sama jsem se patchworkem 
začala zabývat zhruba na počátku tohoto století,  
kdy jsem ušila první polštářky a prostírání. Tvořím  
v obchůdku s látkami a bytovým textilem na Žižkově 
náměstí (modrý dům), kde si můžete mé práce 
prohlédnout, zakoupit nebo objednat na zakázku.

www.hulmak.cz



Patchwork – originální textilní dekorace a hračky
Patchwork je textilní technika, při které sešíváním malých, 
různě barevných kousků látek vznikají krásné přehozy, 
deky, ubrusy, polštáře, kapsáře a další dekorativní předměty. 
Šiju z kvalitních bavlněných látek. Výrobky z nich jsou 
příjemné na dotek a dobře se udržují.  Deky slouží nejen 
jako ozdobné přehozy, ale je možné se do nich i zachumlat. 
Dětem může maminka deku rozhodit doma po podlaze 
nebo na zahradě a dítě má svůj vlastní, čistý a příjemný 
prostor na hraní. V mém obchůdku můžete koupit hotové 
výrobky, většinou ale šiju na zakázku, podle přání zákazníka. 
Kromě bytových dekorací a doplňků šiju textilní hračky 
podle vlastních návrhů. 

Ceník (orientační ceny):
Polštáře: od 250 Kč
Deky – dětské: od 750 Kč
Deky – jednolůžko: od 2 000 Kč
Deky – dvoulůžko: od 4 000 Kč 
Ubrusy, ubrousky: od 100 Kč  

Kontakt: 
Dagmar Hulmáková   
Žižkovo nám. 267 
258 01 Vlašim 
mobil: +420 777 773 388
e-mail: dagmar@hulmak.cz
www.hulmak.cz, www.dekyzlasky.cz
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Užitková keramika

Vyrábí:

Ivana Syslová

Keramice se věnuji mnoho let, absolvovala jsem 
keramickou školu v Bechyni. Samostatné tvorbě se 
věnuji od roku 1993, ve vlastní dílně v Chotýšanech 
tvořím od roku 2000. Měla jsem několik společných 
i samostatných výstav.

www.fler.cz/ivuchas



Užitková keramika od Ivany Syslové
K výrobě keramiky používám hlínu označenou jako 
červenice, bílou a modrou glazuru, v menší míře zelenou. 
Moje keramika je točená na kruhu a převážně zdobená 
vyrýváním různých dekorů či obrázků, nebo dekorováním 
drobnými puntíčky ve tvaru kytiček. Převládá bílá a modrá 
glazura. Zboží je vhodné do mikrovlnné trouby i do myčky. 
Veškeré zboží splňuje požadavky zdravotní nezávadnosti.
Výroba a prodej v Chotýšanech č. 123 ve čtvrtek a v neděli 
14.00 – 19.00, případně po telefonické dohodě i v jiné 
termíny. Před Vánocemi a Velikonocemi bývá na stejné 
adrese prodejní výstava a je po dobu výstavy otevřeno 
každý den. Ve všední dny 16.00 – 19.00, soboty a neděle 
10.00 – 17.00.

Ceník (orientační ceny):
Malý hrneček: 85 Kč
Velký hrnek: 155 Kč
Aromalampa: 150Kč
Magnetka: 25 Kč
Ozdoba: 20 Kč

Kontakt:
Ivana Syslová – výroba a prodej užitkové keramiky
Chotýšany 123
tel.: 605 217 328
syslovaivana@seznam.cz
www.fler.cz/ivuchas
keramika-syslova.cz
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Med z přírodního parku 
Džbány-Žebrák

Vyrábí:

Miroslav Dvořák

Jsme menší rodinné včelařství. Včelaříme na okraji 
přírodního parku Džbány-Žebrák, kde je krásná 
a čistá příroda. K prodeji nabízíme med květový, 
medovicový a pastový.

www.vcelarstvisemtinek.cz



Med z přírodního parku Džbány-Žebrák  
od Miroslava Dvořáka
Nabízíme tyto produkty: 
 • Med květový: z bylin a ze stromů kvetoucích od časného 

jara do konce května, obsahuje bílkoviny a pylové částice, 
je snadno stravitelný, a proto je vhodný pro děti.

 • Med květový – luční: z květů lučních a lesních rostlin  
a bylin, je tmavší nežli květový, někdy je smíšen včelami  
s medovicovým (lesním) medem.

 • Med medovicový: ze stromů (smrk, jedle, buk, dub, 
javor), med je tmavý, krystalizuje velmi pomalu, 
obsahuje více minerálních látek a neobsahuje bílkoviny 
a pyl.

 • Med pastový (medovicový nebo květový): mechanicky 
zpracovaný med, který nekrystalizuje a zůstává snadno 
roztíratelný.

Kontakt:
Miroslav Dvořák
Semtínek 1
259 01 Olbramovice
tel.: +420 604 312 843
e-mail: apisemtinek@seznam.cz
www.vcelarstvisemtinek.cz
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Šternberské koláče

Vyrábí:

Jan Filip

Koláče z Českého Šternberku si získaly věhlas  
a oblibu u místních obyvatel i návštěvníků regionu. 
Peče je pan Jan Filip s pomocí své manželky a syna.  
Jednu z oblíbených náplní, skvělá jablková povidla, 
vyrábí další členka rodiny – babička.

www.regionalni-znacky.cz



Šternberské koláče od Jana Filipa
Šternberské koláče se od běžných koláčů liší tím, že mezi 
hlavní suroviny patří majonéza. Koláče vyrábí Jan Filip 
ručně a plní je různými náplněmi – zejména makovou, 
tvarohovou, jablkovou a povidlovou.
Koláče lze zakoupit v těchto prodejnách:
 • Potraviny v Českém Šternberku
 • Občerstvení Sázava – Jana Marková
 • Delikatesy Benešov, Tyršova ulice
 • Prodejna Coop Divišov

Ceník (orientační ceny):
Koláč větší:  7,- Kč
Koláč menší:  5,50 Kč
Koláček svatební:  3,- Kč

Kontakt:
Filip Jan
Český Šternberk 45
257 27 Český Šternberk
Kontaktní osoba: Hana Filipová
tel.: +420 724 359 073
e-mail: pension.ctyrlistek@seznam.cz
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Zahradnický substrát

Vyrábí:

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

Zahradnický substrát vyrábí ve své polní 
kompostárně firma EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. 
z bioodpadu, který produkují domácnosti, obce, 
města i firmy z Podblanicka.

www.ekoso.cz



Zahradnický substrát od společnosti  
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Provozujeme takzvanou polní kompostárnu, to znamená, 
že k výrobě kompostu nepoužíváme žádné chemikálie 
ani přísady, které by pomohly bioodpad rychleji rozložit. 
Základem výrobního procesu je výhradně aerobní 
fermentace, tedy vhánění vzduchu do zakládky, kdy 
kompost vzniká v průběhu 13–14 týdnů. Zahradnický 
substrát použitelný do květináčů i na zahrádce je 
smíchaný z jednoho dílu kompostu a jednoho dílu čisté 
zeminy. Prodává se balený v pytlích po 20 kg nebo volně 
ložený.

Ceník (orientační ceny):
Cena za 20 kg balení je 70,- Kč
Cena volného substrátu
 • do 1 t je 650,- Kč
 • nad 1 t je 600,- Kč
 • nad 5 t je 550,- Kč

Kontakt:
EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Lhotská 372
257 63 Trhový Štěpánov
tel.: 317 851 654, 603 569 712
ekoso.odpady@tiscali.cz
www.ekoso.cz
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Tradiční podblanické 
uzeniny

Vyrábí:

František Matoušek Podblanické 
maso-uzeniny
Výrobky zařazené do skupiny Tradiční podblanické 
uzeniny samy nejlépe vystihují to, o co se bratři 
František a Miroslav Matouškovi spolu se svými 
rodinami v Kraji blanických rytířů snaží. 
Ochutnejte, ať to poznáte také.

www.reznik.eu



Tradiční podblanické uzeniny od firmy 
Podblanické maso-uzeniny
Špekáčky – typický výrobek ručně vázaný v hovězím střevě 
z hovězího a vepřového masa uzený na bukovém dřevě. 
Blanický bochník – celosvalová specialita z vepřové kýty 
lisovaná a ovařená ve formě, na závěr zauzená bukovým 
dřevem. Tlačenka – tradiční výrobek z vařeného vepřového 
masa, drobů a kůží ochucený klasickým zabíjačkovým 
kořením. Uzený bok – vybraná část vepřového s obsahem 
libového i tučného masa, nakládaná v kořeněném láku  
a poté uzená bukovým dřevem. Blanická paštika – paštika 
ve skleničce připomínající domácí paštiky. Obsahuje 
vepřové maso, játra a sádlo. Výrobky je možno zakoupit 
ve firemních prodejnách v Kondraci, Vlašimi, Zruči nad 
Sázavou, Mladé Vožici, Voticích a v Benešově.

Ceník (orientační ceny):
Tlačenka světlá  80 Kč/kg
Uzený bok s kostí  79 Kč/kg
Špekáčky  88 Kč/kg 
Blanický bochník  145 Kč/kg 
Blanická paštika 150g  29 Kč/ks

Kontakt:
Podblanické maso-uzeniny
Kondrac 57
258 01 Vlašim
tel.: +420 317 846 902
e-mail: kancelar@podblanickemaso.cz
www.reznik.eu/
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Hračky, pomůcky, 
dekorace

Vyrábí:

Petra Ottl Kulakovská

Začalo to kašpárkem…
...a mým kladným vztahem k dětem a pohádkám. 
Chtěla jsem dětem vyrobit hračku a zároveň  
dekoraci, a tak vznikl tzv. „taháček“ – kašpárek, 
se kterým si mohou děti hrát a pak ho „odloží“ 
na zeď pokojíčku jako obrázek. 

www.p-o-k-design.estranky.cz



Hračky, dekorace, výtvarné pomůcky  
od Petry Ottl Kulakovské
Vyrábím nejen hračky, ale také nástěnné dekorace, 
orientační systémy, skládačky apod., a svou nabídku 
neustále rozšiřuji. Vše ve spolupráci s klientem, na klíč.
Používám výhradně kvalitní překližku, která je rovná, 
pevná a trvanlivá; je to výborný materiál, ze kterého se dá 
vyrobit cokoliv, od drobných předmětů až po velké sestavy. 
Výrobky jsou buď ručně malované, nebo přírodní, které 
si mohou děti samy vymalovat a dotvořit. Díky vodicím 
drážkám mohou mé výrobky používat i handicapované 
děti. Nejvíce spolupracuji se školami a jinými organizacemi 
zaměřenými na děti a mládež. Vyrábím na zakázku cokoli 
od divadel přes výukové pomůcky až po orientační systémy, 
rámečky, nástěnky apod. Také organizuji výtvarné dílny. 
Dbám na originalitu, účel, kvalitu materiálu i zpracování.

Ceník (orientační ceny):
taháček nebarevný: 200,- Kč
puzzle listy: 320,- Kč
nástěnka A4: 360,- Kč
mapa: 800,- Kč

Kontakt:
Petra Ottl Kulakovská (P.O.K. design)
256 01 Benešov
mobil: +420 777 773 373
e-mail: ottpet@seznam.cz
www.p-o-k-design.estranky.cz 
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Marmelády a džemy 
Marmela

Vyrábí:

Jana Rošková

Bylo by pošetilé domnívat se, že moje džemy jsou 
vhodné jen a pouze k mazání na chleba s máslem! 
Lze je, a to vám vřele doporučuji, používat  
i na sušenky, zmrzliny, teplé toasty, koláče, 
palačinky, lívance a dorty. Použijte je k ochucení 
tvarohů, jogurtů, kefírů, cereálií či pudinků.  
Výborně se hodí také k sýrům. Anebo jen tak,  
na lžičku na chuť a dobrou náladu!

www.marmela.cz



Marmelády a džemy  MARMELA
Výroba kvalitních džemů, marmelád, povidel a sirupů 
z domácích surovin bez konzervantů, náhražek, barviv 
a jiných chemických látek, využívající tradičních 
zavařovacích postupů, v kultovních skleničkách  WECK  
s  možností vrácení. Každý den je možné džemy koupit, 
objednat nebo jen ochutnat v mé provozovně.

Ceník (orientační ceny):
Používám skleničky o objemu 80–290 ml, nejrozšířenější 
jsou skleničky o objemu:
 • 220 ml za cenu 85,- Kč
 • 290 ml za cenu 100,- Kč

Skleničky je možné vrátit s dalším nákupem. 

Kontakt:
Jana Rošková
257 42 Krhanice
tel.: +420 317 702 401
mobil: +420 606 617 723
e-mail: domaci.marmelada@seznam.cz
www.marmela.cz
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Marmelády Šafránka

Vyrábí:

Marmeládovna Šafránka

Naše Marmeláda Citron Mojito získala první místo  
a titul Nejlepší marmeláda na světě na Mistrovství 
světa marmelád 2015 v severoanglickém Dalemainu. 
Dalších pět marmelád bylo oceněno stříbrnými  
a bronzovými medailemi. Naše marmelády kupuje  
i anglická královská rodina v obchodním domě 
Fortnum&Mason v Londýně.

www.marmeladysafranka.cz



Marmelády Šafránka
Marmelády, džemy, barbecue omáčky a luxusní zavařeniny 
z českého bio ovoce a zeleniny a z ovoce z biofarem z Itálie 
se vyrábí v Marmeládovně Šafránka v malebné krajině 
Posázaví. Vše zpracováváme ručně bez použití chemie 
a zahušťovadel, s maximální péčí a důrazem na kvalitu 
a zdravý životní styl v souladu s přírodou. Podporujeme 
lokální pěstitele a vaříme ze sezonního ovoce užitím slow 
food metody.

Ceník (orientační ceny):
Marmelády: 230 Kč
Džemy: 190 Kč
Zavařeniny: 165 Kč

Kontakt:
Marmelády Šafránka s.r.o.
Čtyřkoly 107
257 22 Čerčany
kontaktní osoba: Romana Šafránková
tel.: +420 725 320 120
e-mail: info@marmeladysafranka.cz
www.marmeladysafranka.cz
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Mošt Organic

Vyrábí:

ZO ČSOP Domašín – Moštárna Postupice

Svou činností zachraňujeme jinak nevyužitou úrodu 
starých sadů na Podblanicku. Jsme schopni 
poskytnout klientovi mošt z jablek, které si sám 
přinesl. Klient skutečně ví, co pije, a navíc svým 
přičiněním ovlivňuje chuť výsledného produktu.

www.organic.cz



Mošt Organic z Moštárny Postupice
Mošt lisovaný z čerstvého, ručně přebíraného ovoce  
a zeleniny je šetrně pasterizovaný, bez dalších přidaných 
látek. Zpracováváme především jablka klientů, pocházející 
ze zahrad a menších sadů. Zelenina v biokvalitě vyrostla 
na statku Želichov. Každá řada moštů je originál – záleží  
na době sklizně ovoce (obsahu cukru) a druhové 
jedinečnosti právě vylisovaného ovoce nebo zeleniny.

Ceník (orientační ceny):
Mošt Organic, bag in box, 5 l = 145 Kč

Kontakt:
Moštárna:  
Objekt Kolářova mlýna v Postupicích
Postupice 123
Prodejní místo:  
Dvůr Želichov
Holčovice 19
257 01 Postupice
Tel.: +420 601 246 828 – moštování
Tel.: +420 777 585 837 – prodej moštů
E-mail: info@organic.cz
www.organic.cz
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Šperky z přírodnin

Vyrábí:

Ing. Pavel Jakubův

Originálním šperkům z přírodnin se Pavel Jakubův 
věnuje přes 10 let. Při jejich výrobě se zaměřuje 
na šperky z exotických druhů ořešáků a dalších 
přírodních surovin.

www.podblanickeorisky.cz 



Podblanické oříšky – šperky z přírodnin  
od Ing. Pavla Jakubův
Naše šperky jsou vyráběny ručně, a to z přírodních 
materiálů, které je možné nalézt na Podblanicku.  
Jako základní surovinu k výrobě šperků používáme 
plod ořešáku černého a popelavého, dále pak bukvice, 
případně zajímavé kousky dřeva.  
Mezi našimi výrobky najdete:
 • náušnice 
 • přívěsky na krk
 • přívěsky na klíče
 • náramky

Každý náš šperk je díky přírodnímu charakteru surovin  
do jisté míry originálem.

Ceník (orientační ceny):
Náušnice: 120 Kč
Přívěsek na krk: 100 Kč
Náramek: 50 Kč
Přívěsek na klíče: 40 Kč 

Kontakt:
Ing. Pavel Jakubův
Borovnice 25
257 65 Čechtice
tel.: 777 957 720
e-mail: info@podblanickeorisky.cz
www.podblanickeorisky.cz
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Chráníme přírodu 
našeho regionu

Spolupráce:

Pozemkový spolek pro přírodu 
a památky Podblanicka

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální 
produkt® mohou získat výrobky a služby, které 
splňují kritéria regionálního původu a šetrného 
přístupu k životnímu prostředí. Hospodáři se mohou 
přihlásit do Pozemkového spolku pro přírodu 
a krajinu Podblanicka a přispět k ochraně místní 
flóry a fauny.

www.pozemkovyspolek.net 



Chráníme přírodu našeho regionu
Udělení regionální značky je podmíněno šetrným 
nakládáním s vodou a energií, používáním místních 
surovin, recyklovaných a recyklovatelných materiálů, 
minimalizací odpadů a chemických přípravků a etickým 
zacházením se zvířaty.
Unikátní příroda Podblanicka vyžaduje, aby zemědělci 
hospodařili s ohledem na výskyt vzácných druhů rostlin  
a živočichů v krajině. Zatímco regionální značka pomáhá  
s propagací, s ochranou přírody pomohou odborníci  
z Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podbla-
nicka. Propojení regionální značky a účasti v pozemkovém 
spolku je tak výhodné pro místní hospodáře i pro přírodu.
Jednou z lokalit pozemkového spolku je ekologická 
farma Jana a Ireny Pešoutových, která získala regionální 
značku pro Moštárnu Postupice. Pozemkový spolek 
poskytl návody na konkrétní opatření, nimž se na farmě 
s mokřady a zajímavými travními porosty v sadech může 
dařit ohroženým druhům, třeba orchideji prstnatci 
májovému. Členství v pozemkovém spolku bylo kladně 
hodnoceno při udělení regionální značky. Nákupem jejich 
moštu podporujete i zachování vzácných druhů orchidejí.

Kontakt:
Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
Ing. Mgr. Martin Klaudys
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
tel.: 317 845 169
e-mail: vlasim@csop.cz
www.pozemkovyspolek.net
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Regionální značka 
pro vaše podnikání

Přihlášky přijímá:

Český svaz ochránců přírody Vlašim

Přihlásit svůj výrobek nebo službu můžete i vy. 
Hledáme zajímavé výrobky a služby, které mají 
vztah k regionu, pochází z místních surovin a jsou 
šetrné k přírodě. Díky značce můžete lépe oslovit 
turisty a milovníky našeho kraje a propagovat svůj 
výrobek v řadě míst, která tato cílová skupina 
vyhledává.

www.csopvlasim.cz
www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru



Regionální značka pro vaše podnikání
Značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® 
pomáhá výrobcům a provozovatelům služeb v reklamě  
a propagaci jejich produkce, s odbytem jejich produktů  
a se zvýšením prestiže výrobků a služeb v tuzemsku  
a také v zahraničí prostřednictvím dobrého jména regionu. 
Značka zároveň posiluje sounáležitost místního obyva-
telstva s regionem, podněcuje zapojení obyvatel do dění  
v regionu a zprostředkovává kontakty mezi výrobci  
a dalšími lokálními aktéry. 
Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky, 
potraviny, zemědělské a  přírodní produkty. Značku může 
získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní kritéria  
a certifikační komise rozhodne o jejím udělení. 
Při propagaci národního geoparku Kraj blanických rytířů 
hraje důležitou roli zachovalá příroda a jedinečná krajina 
Podblanicka. K její ochraně mohou z oceněných výrobců 
nejvíce přispět zemědělci, sadaři nebo včelaři. Kromě 
regionální značky jim nabízíme také vstup do Pozem-
kového spolku pro přírodu a památky Podblanicka.

Kontakt:
Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
tel.: 317 845 169
www.csopvlasim.cz
www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru
Kontaktní osoba: Ing. Jana Dufalová
e-mail: jana.dufalova@csop.cz
tel.: 739 320 698
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