


www.regionalni-znacky.cz

Surowy krajobraz wzgórz, pastwisk i tradycji 

ludowych znajduje odzwierciedlenie w pracy 

ludzkiej, która przetrwała przez pokolenia. 
Przynosimy Państwu oryginalne produkty 
i usługi, które mają dobre podstawy, 
są sprawdzone przez tradycję i łączy je 
miłość do regionu Beskidów.
 

Bodrý kraj kopců, pastvin a lidových tradic se 
odráží v lidské práci, která přetrvává po celé 
generace. Přinášíme Vám originální výrobky 
a služby, které mají dobrý základ, jsou ověřené 
tradicí a spojuje je láska k regionu Beskydy. 

Produkty z regionu
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Regionalny Koordynator Marki BESKYDY originální produkt®: 

Regionální koordinátor značky BESKYDY originální produkt®: 

MAS Pobeskydí, z. s., Třanovice č. p. 1, 739 53 
Ing. Zuzana Zaoralová, tel. +420 605 449 004, zaoralova@pobeskydi.cz

To co charakterystyczne z naszego regionu

Na terenie Beskidów możesz spotkać produkty lub 
usługi oznaczone specjalnym logo BESKYDY originální 
produkt©. Znak ten oznacza, że produkty i usługi zostały 
poddane surowemu procesowi certyfikacji, który 
gwarantuje klientowi ich prawdziwe pochodzenie 
z Beskidów. Lokalne pochodzenie nie jest jednak 
jedynym warunkiem przyznania znaku. Produkty tej 
marki muszą przyczyniać się do renomy regionu, 
dlatego muszą być również:
          • wystarczająco jakościowe, 
          • przyjazne dla środowiska,
          • unikalne w stosunku do Beskidów, wykonane  

 tradycyjną technologią, ręcznie lub z lokalnych  
 surowców, wyjątkowe w swojej wysokiej   
 jakości.

Na území Beskyd se můžete setkat s výrobky či službami 
označenými logem BESKYDY originální produkt©. Tato 

značka znamená, že výrobky a služby prošly přísným 
procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich 
skutečný původ v Beskydech. Místní původ však není 
jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené 
výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto 
musí být také:
          • dostatečně kvalitní,
          • šetrné vůči životnímu prostředí, 
          • jedinečné ve vztahu k Beskydům, vyrobené   
 tradiční technologií, ručně nebo z místních   
 surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou. 

To co charakterystyczne z naszego regionu

To pravé z našeho regionu

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.



www.ceskeprikryvky.cz

Jsme tradiční beskydská manufaktura na 
vlněné přikrývky, polštáře a další lůžkoviny 
nejvyšší kvality, které vyrábíme ručně z vlny 
od místních farmářů. Naše výroba funguje 
nepřetržitě od roku 1992 a za tu dobu si naše 
výrobky oblíbilo už více než 30 000 dobře 
vyspaných zákazníků.

Ing. Zuzana Bílková – BESKY

Vyrábí:

Vlněné přikrývky
a lůžkoviny
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Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
BESKY – výroba a prodej 

Ing. Zuzana Bílková

Palkovická 2284 

738 01 Frýdek-Místek 
mobil: (+420) 739 201 195 
e-mail: ahoj@besky.cz
www.besky.cz, www.ceskeprikryvky.cz

Facebook: Besky
Instagram: Besky

Když se ke mně v roce 2010 doneslo, že majitel vlněné 
výroby Batex v mých rodných Beskydech plánuje zavřít 
krám, rozhodla jsem se skomírající firmu koupit a zach-
ránit. Zmodernizovala jsem ji a přestěhovala do větších 
prostor, abychom zvýšili kvalitu i produkci.  Pár let to 

trvalo, ale dnes máme přes 30 000 nadšených zákazníků 
z celé ČR a novou značku Besky, s níž míříme i do světa. 

Naše výrobky vynikají vyšší kvalitou zpracování a výplní. 
Neobsahují umělá dutá vlákna, ale pouze šetrně 
vypranou a učesanou vlnu z beskydských oveček, což je 
nejlepší přírodní materiál, který v zimě hřeje, v létě 
odvádí horko i vlhkost, a je ideální pro děti, miminka, 
alergiky i astmatiky. Navíc krásně voní a vyzařuje energii 
života. Vlna je mimořádně trvanlivá. Nemusíte ji prát, 
a přesto při správném zacházení vydrží i desítky let. 
Vlněná přikrývka je 100% přírodní, recyklovatelný 
produkt, který nezatěžuje životní prostředí a navíc 
podporuje regionální ekonomiku. Naše manufaktura 
získala 1. místo v soutěži Živnostník roku 2014 
Moravskoslezského kraje, 1. místo v prestižní anketě 
Žena roku 2018 v kategorii Byznys a řadu dalších 
ocenění.

Vlněné přikrývky a lůžkoviny BESKY



www.malkovacokoladovna.cz

Rožnovský pivovar na přelomu 19. a 20. století 
nevoněl jen pivem, ale také čokoládou. Paní 
Málková, rozená hraběnka Anna Kammel 
von Hardegger, byla vyhlášenou cukrářkou 
a pro svého manžela, sládka a majitele 
Rožnovského pivovaru, připravovala 
to nejlepší.

Málkova čokoládovna
Vyrábí:

Pralinky, čokoláda
a lanýže
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Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
Rožnovské pivní lázně 
Pivovarská 6 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
mobil: (+420) 776 611 796
e-mail: cokoladovna@malkovacokoladovna.cz
www.malkovacokoladovna.cz
Facebook: Rožnovské pivní lázně

Milujeme kvalitu, a proto jsme se rozhodli vrátit 
pralinkám jejich opravdovou chuť. Vycházíme 
z osvědčených receptur paní Málkové, rozené hraběnky 
Anny Kammel von Hardegger a vyhlášené cukrářky, 
která zde před více než 100 lety připravovala sladké 
delikatesy pro svého manžela Alberta Málka, sládka 
a majitele Rožnovského pivovaru. Přijďte do naší 
čokoládovny ochutnat poctivé pralinky a další 
čokoládové speciality. Na jejich výrobu používáme 
pouze vysoce kvalitní 64% čokoládu z Ekvádoru 
a 72% čokoládu z Indonésie, která obsahuje jen to, co 
obsahovat má: kakaovou hmotu, kakaové máslo a cukr. 
Namísto ganáží využíváme pouze čerstvou smetanu, 
čokoládu, pyré z ovoce, bylinky, koření z celého světa, 
nejrůznější druhy ořechů a alkoholu. Zakládáme si na 
ruční práci a vlastní tvořivosti, a chceme Vám dopřát 
jen to nejlepší. 

Pralinky, čokoláda a lanýže z Málkovy čokoládovny



www.medovydvur.cz

Včelařství patří k nejstarším oborům lidské 
činnosti. V naší rodině má dlouholetou tradici. 
Tatínkovi jsem pomáhal už jako malý kluk, 
později se mi včelaření stalo krásným 
a ušlechtilým koníčkem, a dnes je mým 
řemeslem. Včely chováme v podhůří Beskyd, 
s láskou, úctou a respektem k přírodě i včelám 
samotným.

Martin Carbol – Medový dvůr
Provozuje:

Med, medovina a Medák
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Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
Medový dvůr
Martin Carbol
Kunčičky u Bašky 80
739 01 Baška
mobil: (+420) 724 838 791
e-mail: medovydvur@email.cz 
www.medovydvur.cz 
Facebook: Medový dvůr - Kunčičky u Bašky

Včelařské řemeslo má v naší rodině již 300 let dlouhou 
tradici. V současné době vlastníme okolo 200 včelstev, 
která v podhůří Beskyd obhospodařujeme v režimu 
ekologického zemědělství. Med získáváme šetrným 
mechanickým způsobem, stáčíme jej a plníme do 
sklenic. Nabízíme med květový, pastový, medovicový, 
i medy jednodruhové, například lipový. Lahodnou 
medovinu vyrábíme ze zkvašeného roztoku včelího 
medu a vody, které doplňujeme výtažkem chmelu 
a směsí koření a bylin. Medovina zakvašená vinnými 
kvasinkami kvasí a dále zraje při nízké teplotě. Naší 
specialitou je Medák – tzv. beskydské antibiotikum. 
Jeho základem je kvalitní med od našich včel, který 
společně s výluhem z 18 bylin za studena vmícháváme 
do hruškového destilátu. Nedochází tak k jeho znehod-
nocení a zachovává si všechny důležité živiny.

Med, medovina a Medák z Medového dvora 



www.zkeramiky.cz

Keramická hlína je úžasný materiál. Neustále 
mne fascinuje, jaké možnosti v sobě skrývá. 
V naší keramické dílně v beskydských horách se 
specializujeme na výrobu keramických šperků 
z české hlíny. Ručně je pro Vás vyrábíme 
s láskou, pokorou k materiálu a důrazem 
na detail.

zkeramiky.cz | Nikola Černíková & Miroslav Válek 
Vyrábí:

Keramické šperky
z Beskyd
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Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
zkeramiky.cz | Nikola Černíková & Miroslav Válek 
Valašská Bystřice 45
756 27 Valašská Bystřice
mobil: (+420) 773 023 612 
e-mail: nikola@zkeramiky.cz 
www.zkeramiky.cz 
Facebook: zkeramiky.cz

Keramika mne provází již od dětství. Před lety jsem pak 
absolvovala hrnčířský kurz v Kohoutově a od té doby je 
hlína mou vášní. V naší dílně se věnujeme především 
tvorbě osobitých keramických šperků, které podtrhují 
výjimečnost každé ženy. Tvorbou chceme přinášet 
radost, hravost, originalitu a dobrou náladu. Šperky 
tvoříme v malých sériích. Při tvarování šperků dodržu-
jeme jednoduché linie, které zdobí pestrost našich 
glazur dokreslená v peci. S barvami rádi experimentu-
jeme, vymýšlíme nové tvary a techniky výroby. Kera-
mické části doplňujeme cínem, macramé technikou, 
kresbou platinou či chirurgickou ocelí. Nic na světě 
nedělá ženu krásnější, než její vlastní přesvědčení, že 
ona sama je krásná. Tak ať se s našimi šperky cítíte 
krásné. 

Keramické šperky zkeramiky.cz 



www.fajnapasta.cz

Naše rodinná firma vznikla z lásky k Itálii, 
těstovinám, dobrému jídlu, pití a žití. Prvořadá 
je pro nás skvělá chuť a kvalita surovin. Našimi 
výrobky chceme rozšířit nabídku kvalitních 
těstovin na regionálním trhu.

Fajna pasta s.r.o. 
Vyrábí:

Sušené těstoviny
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Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

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

Jsme malá moravská firma, která vznikla z lásky k Itá-
lii a těstovinám. K výrobě těstovin nás inspirovali naši 
italští přátelé. Nabízíme těstoviny čerstvé – chlazené, 
i sušené. Těstoviny vyrábíme podle ověřených italských 
receptur z českých a italských surovin bez jakýchkoliv 
přídavných barviv či látek. Sušení těstovin je blízké 
původnímu tradičnímu pomalému způsobu sušení. 
Tento postup zajišťuje zachování veškerých živin a 
charakteristické chuti po použitých přísadách. Vyrábíme 
těstoviny vaječné i bezvaječné, jejichž  základem je 
mouka semolinová, pšeničná, celozrnná a také těstoviny 
ochucené zeleninou, bylinkami a kořením (např. špe-
nátové, bazalkové, s červenou řepou, kakaové...). 
Nabízíme nejen originální italské spaghetti, fettuccine, 
casarecce, vrtule, obláčky, ale zároveň i klasické české 
polévkové nudle a mušličky.

Sušené těstoviny z Fajna pasta s.r.o. 



www.farma-mensik.cz

Z mléka jako suroviny lze vykouzlit celou řadu 
dobrot. Některé nám mohou připadat úplně 
obyčejné a možná i trochu zapomenuté, 
ale vyzkoušejte třeba čerstvý chléb
s tvarohem!

Farma Menšík, Kunčice pod Ondřejníkem 
Vyrábí:

Bio mléko a mléčné
výrobky
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Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
Farma Menšík 
Kunčice pod Ondřejníkem 10
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 10  
mobil: (+420) 736 180 388
mobil: (+420) 731 883 463
e-mail: info@farma-mensik.cz 
www.farma-mensik.cz 
Facebook: Farma Menšík - bio farma v Beskydech

Naše rodinná farma se od svého vzniku v roce 1992 
věnuje chovu krav a produkci mléka. Pohled na pasoucí 
se zvířata na úpatí Ondřejníku se snad nikdy neomrzí. 
Před lety jsme se rozhodli vybudovat na farmě malou 
mlékárničku, abychom mohli lidem v okolí nabídnout 
i něco víc, než jen mléko. Začali jsme tedy postupně 
vyrábět domácí tvaroh, jogurt, kyšku a několik druhů 
sýrů, vše v bio kvalitě. Mléko se snažíme zpracovávat co 
nejšetrněji, aby si zachovalo maximální množství 
prospěšných látek a vitamínů. K nejoblíbenějším 
výrobkům patří Farmářský sýr – přírodní čerstvý sýr 
a jedna z našich prvotin, dále polotvrdé zrající sýry 
Sklepník a Ondráš, nadýchaný čerstvý tvaroh a také 
zmrzlina, kterou vyrábíme ve spolupráci se zmrzlinářem 
z nedalekého Frenštátu. Pokud mléčným výrobkům 
holdujete stejně jako my, tak se k nám někdy zastavte, 
jste srdečně vítáni. 

Bio mléko a mléčné výrobky z Farmy Menšík



www.bylinybeskyd.cz

Dopřejte své pleti blahodárnou péči díky přírod-

ní kosmetice z beskydských bylin. Edi Naturalis 
je certifikovaná kosmetika pro ženy, muže, děti 
i miminka. K výrobě pleťových, tělových, masáž-
ních olejů a balzámů používám prvotřídní 
za studena lisované oleje a vlastní maceráty 
z bylin a květin.

Ing. Edita Zdražil Golová – Edi Naturalis 
Vyrábí:

Přírodní kosmetika
z Beskyd
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Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

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

Rostliny si pěstuji ve své permakulturní zahradě 
v Měrkovicích pod Kazničovem. Každému výrobku 
věnuji svou plnou energii, aby vám přinesl tu nejkvalit-
nější péči a naprostou spokojenost. Jak voní pleťový 
balzám nebo masážní olej z beskydských bylin? 
Opravdově. Do svých výrobků nepřidávám alkohol, 
glycerín, parabeny, prostě žádnou chemii. Vyrábím 
čistou, přírodní kosmetiku, kterou si oblíbili zákazníci 
již po celé republice. Výrobky obohacuji také o nejkvalit-
nější éterické oleje, díky čemuž získávají skvělé aroma-
terapeutické vlastnosti. Každý produkt tvořím od 
základu sama, podle vlastních originálních receptur. 
Schválení Státním zdravotním ústavem dodává 
kosmetice Edi Naturalis punc nezávadnosti, značka 
Beskydský regionální produkt deklaruje také k přírodě 
šetrný proces výroby. Ráda vás s mými výrobky 
seznámím osobně, třeba na některém tradičním 
jarmarku.

Přírodní kosmetika z Beskyd Edi Naturalis



www.farmahalata.cz

Již řadu generací se věnujeme hospodaření 
a chovu skotu na naší rodinné farmě v Mety-

lovicích. Poptávka po regionálním produktu 
rostla, a proto jsme se rozhodli nabídnout 
vyzrálé hovězí maso. Klademe důraz na kvali-
tu, a proto maso necháváme zrát suchou cestou 
v chladící komoře. Po předchozím objednání si 
i Vy můžete dopřát kvalitní hovězí maso, 
které pochází z beskydských pastvin. 

Farma Halata
Vyrábí:

Hovězí maso
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Kontakt:
Farma Halata
Lukáš Halata 
Prodejna: Bourárna Farmy Halata
Metylovice 514
739 49 Metylovice
mobil: (+420) 725 657 551
e-mail: l.halata@seznam.cz 
www.farmahalata.cz 
Facebook: Farma Halata
Instagram: Farma Halata

Statek naší rodiny se dědí z generace na generaci již od 
roku 1881. V současné době se specializujeme na chov 
skotu  švýcarského plemene Masný Simentál. Telata se 
nám rodí na jaře a vyrůstají na pastvinách v podhůří 
Beskyd. Před příchodem zimy se přesunou do volných 
ustájení, kde se dále vykrmují píci z naších luk až do 
věku 24 měsíců. Po dosažení optimální váhy dobytek 
sami převážíme na nejbližší jatka, abychom zvířata 
nevystavovali zbytečnému stresu. Maso po porážce 
necháváme zrát ve speciálním chladícím boxu, aby 
získalo požadovanou křehkost a chuť. Posléze jej ručně 
porcujeme ve vlastní certifikované bourárně a připravu-
jeme k prodeji. Maso je dostupné ve formě rodinných 
5 a 10 kg balíčků, které si můžete pohodlně objednat 
na našich internetových stránkách.

Hovězí maso z Farmy Halata



www.rybarifrydlantno.cz

V Rybochovném zařízení Pstruží se specializu-

jeme na chov pstruha obecného, pstruha 
duhového a lipana podhorního, které každo-
ročně vysazujeme do pstruhových rybářských 
revírů Beskyd.

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

Provozuje:

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

739 11 Pstruží 214 
jednatel organizace: Bc. Martin Hlaváč
mobil: (+420) 603 818 855 
e-mail: crsmofrydlantno@seznam.cz 
www.rybarifrydlantno.cz    
prodej ryb: po tel. domluvě p. Kurečka
tel.: (+420) 608 027 507

V Rybochovném zařízení Pstruží chovají rybáři 
z Frýdlantu nad Ostravicí pstruhy už bezmála půl století. 
Produkujeme vlastní plůdky 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. Místní organizace Českého rybářského svazu 
se vedle správy rybochovného zařízení a organizace 
rybolovu věnuje také práci s dětmi a mládeží. Od roku 
2015 realizujeme projekt „U vody s rybářem“, jehož 
náplní jsou terénní výukové programy a činnost 
v rybářských kroužcích. Děti se učí poznávat ryby 
a živočichy žijící v místních vodních tocích a jejich 
blízkosti, seznámí se s ochranou přírody a dozví se také, 
jak se stát rybářem. Sádky ve Pstruží jsou otevřeny 
denně kromě neděle a pondělí. Bližší informace 
naleznete na našich webových stránkách.

Pstruh ze Pstruží



www.goldtycinky.cz

Tradice Goldova pekařství sahá až do roku 1921, 
kdy pan Jan Gold postavil v Kopřivnici parní 
pekárnu. V současnosti nabízíme zhruba 
25 druhů tyčinek, které se vyrábějí podle 
původních rodinných receptur. Nejstarší 
z nich jsou tyčinky solené s kmínem
a makové.

Radim Honč  – Goldovo pekařství
Vyrábí:

Gold tyčinky
a další pečivo
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Kontakt:
Goldovo pekařství 
Radim Honč
Ostravská 77 
742 58 Příbor

mobil: (+420) 725 736 273 
e-mail info@goldovopekarstvi.cz 
www.goldtycinky.cz
Facebook: Goldovo pekařství - Gold tyčinky/GOLD TYČINKY
Instagram: Goldovo pekařství - Gold tyčinky/GOLD TYČINKY

Gold tyčinky jsou 35 cm dlouhé, ručně kroucené prvore-
publikové pečivo, které svého času nesmělo chybět 
v žádné správné hospodě. Dokonce si pro ně posílal 
i samotný T. G. Masaryk. Tradice Goldova pekařství 
sahá až do roku 1921, kdy si můj pradědeček postavil 
v Kopřivnici parní pekárnu „Jan Gold“. Dnes veškeré 
pečivo peču sám v maličké pekárně v Příboře. Pečlivě 
dodržuji staré rodinné postupy, tyčinky zpracovávám 
ručně, z vybraných, pokud možno lokálních surovin, 
a nepoužívám žádná potravinářská aditiva. V současné 
době je v Goldově pekařství k dostání zhruba 25 druhů 
tyčinek, mezi nimi i původní solené s kmínem a makové, 
oblíbené parmazánové, česnekové, pivní škvarkové, 
nebo „sluníčkové“ – celozrnné špaldové. Příležitostně 
nabízíme také klobásníky, briošky a nejrůznější sezónní 
pečivo: velikonoční mazance, mikulášské figurky, 
vánočky. Tyčinky můžete zakoupit na trzích, jarmarcích 
a gastrofestivalech, nebo v některé z mnoha 
farmářských prodejen napříč republikou. 

Gold tyčinky a další pečivo z Goldova pekařství



www.keramikastramberk.cz

Tvorbou keramiky se zabývám již od roku 1992, 
kdy vznikla naše dílna pod štramberskou 
trúbou. Zaměřujeme se především na ručně 
točenou keramiku dle přání zákazníka.
Do všech výrobků dáváme svou energii
a nápady, aby Vám každý den doma dělaly 
radost.

Lenka Horecká  – Keramická dílna
Štramberk 

Vyrábí:

Ručně točená keramika
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Kontakt:
Keramická dílna Štramberk 
Lenka Horecká 
Novojičínská 452 
742 66 Štramberk 
mobil: (+420) 604 101 037 
e-mail: keramikastramberk@seznam.cz 
www.keramikastramberk.cz 
Facebook: Keramika Štramberk - ceramic

V roce 1992, kdy byla naše rodinná dílna založena, jsem 
neměla ani tušení, že se později stane mým domovem 
a časem si zálibu v hlíně najdou také moji nejbližší. 
Vyrábíme keramiku užitkovou i dekorativní, především 
na objednávku. Paleta našich výrobků 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, dárkovou keramiku pro novomanžele, 
jubilanty či maturanty, reklamní keramiku pro hotely, 
města, informační centra a firmy. Na objednávku 
vybavíme keramikou restauraci nebo zhotovíme 
keramické medaile a poháry pro různé sportovní 
soutěže. Do každého kousku vkládáme pozitivní energii, 
kterou se snažíme předávat dále. Potkat se s námi 
můžete přímo v naší dílně, nebo na trzích, nejčastěji 
v Rožnově pod Radhoštěm.

Ručně točená keramika ze Štramberku



www.beskydskalikerka.cz

Naše likérka jde ve stopách místního podnika-

tele Hermanna Löwa, autora oblíbeného 

bylinného likéru Lysá hora, za který získal 

v roce 1889 cenu Grand Prix na Světové výstavě 
v Paříži a v roce 1901 velkou zlatou státní 
cenu ve Vídni. 

Beskydská likérka 

Vyrábí:

Bylinné likéry – Lysá hora,

Ondráš a Lašský likér
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Kontakt:
Beskydská likérka 

Na Zbytkách 41 

738 01 Staré Město 
mobil: (+420) 776 579 175 
e-mail: info@beskydskalikerka.cz
kontaktní osoba: Alena Pastorková, jednatelka 

tel.: (+420) 776 579 175 
e-mail: a.pastorkova@seznam.cz
www.beskydskalikerka.cz 

Facebook:  Beskydská likérka

Instagram: Beskydská likérka s.r.o.

Jsme rodinná firma se specializací na produkci prvotříd-

ních bylinných likérů vyráběných výhradně z přírodních 
surovin, bez použití umělých sladidel či přírodně iden-
tických náhražek. Snažíme se navázat na tradici někdej-
šího světově známého velkoobchodníka a rodáka 
zdejšího beskydského regionu, pana Hermanna Löwa, 

který se mimo jiné proslavil svým mezinárodně oce-
ňovaným bylinným likérem Lysá hora. Při tvorbě 
receptur čerpáme ze studnice dávno zapomenutých 
postupů našich předků, které přizpůsobujeme požadav-

kům a chuti dnešních zákazníků. Naše likéry získaly titul 
Královské pálenice a likérky Velkého Lašska, který nám 

udělil sám lašský král Zdeňa Viluš I. 
Lysá hora  –  hořkosladký bylinný likér se stopadesátile-

tou tradicí a jedinečným složením bylin.
Ondráš – hruškový destilát s medem a bylinkami. 

Lašský likér – bylinný likér z osmnácti bylin, s dominant-

ním puškvorcem obecným, který má blahodárný vliv 

na zažívací ústrojí.

Bylinné likéry z Beskydské likérky  



www.roznovskepivnilazne.cz

Historie vaření piva v Rožnově sahá do roku 
1712, zdi pivovaru však pamatují již čtrnácté 
století, jelikož pocházejí ze zdiva historického 
Rožnovského hradu. Pivovar byl v průběhu 
staletí v rukou několika významných 
šlechtických rodů, včetně Kinských, Žerotínů, 
či Rothschildů.

Rožnovské pivní lázně
Vyrábí:

Rožnovské pivo
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Kontakt:
Rožnovské pivní lázně 
Pivovarská 6 

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

Facebook: Rožnovské pivní lázně

Historie vaření piva v Rožnově sahá do roku 1712. Od té 
doby prošel pivovar rukama zámožných majitelů z rodu 
Kinských, Žerotínů, Furstenbergů, Popperů, Guttmannů 
či Rothschildů. Na začátku 20. století jej zakoupila 
hraběnka Anna Kammel von Hardegger jako dar pro 
svého muže, uznávaného sládka Alberta Málka ze 
Želetavy. Pivovar vzkvétal až do roku 1948, kdy byl 
znárodněn. Nový život mu pak v roce 2009 s pomocí 
grantu EU vdechl prapravnuk Málkových spolu se svým 
společníkem. V současné době je pivovar součástí 
pivních lázní a v jeho komplexu naleznete také pivovar-

skou hospůdku, kde můžete ochutnat zhruba 15 druhů 
piv – ležáků i speciálů, které získávají jedno mezinárod-

ní ocenění za druhým. Ono těžko o pivu více psát, 
nejlépe ho přímo ochutnat.

Rožnovské pivo



www.chb-brambory.cz

Chlebovické brambory se řadí k nejkvalitnějším
bramborám Moravskoslezského kraje.
Kdo jednou ochutnal, rád se vrací!

Libor Janečka
Vyrábí:

Chlebovické brambory
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Kontakt:
Libor Janečka
Ke Kůtám 15
739 42 Chlebovice
mobil: (+420) 777 023 466
e-mail: janecka.libor@seznam.cz
www.chb-brambory.cz

Chlebovické brambory se řadí k nejkvalitnějším
bramborám Moravskoslezského kraje. Jedná se
o domácí brambory, které jsou pěstovány v oblasti
okolo Chlebovic pouze s nezbytně nutným použitím
chemických přípravků na ochranu rostlin proti 
škodlivým činitelům. Pěstitelé mají za cíl dodávat
zákazníkům jen nejkvalitnější brambory, které jsou
nesrovnatelné s běžně prodávanými v obchodech
a kolem cest. Věhlas Chlebovických brambor přesahuje
české stání hranice, zákazníci se s nimi mohou setkat
např. v italské Modeně, v Londýně či při charterových
letech. Brambory lze zakoupit přímo u pěstitelů
s možností dovozu po domluvě a na farmářských
trzích ve Frýdku-Místku.

Chlebovické brambory od Libora Janečky

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.



www.beskydskydvorek.cz

Jmenuji se Adriana a společně s manželem 
a dcerami pro Vás vyrábíme poctivé a kvalitní 

džemy, sirupy a pesta z darů beskydské přírody. 
Všechny produkty vyrábíme ručně a podle 
tradičních receptur našich babiček.

Adriana Jastrzebská – Beskydský dvorek 

Vyrábí:

Borůvkový džem
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Kontakt:
Beskydský dvorek 

Adriana Jastrzebská

Raškovice 293 
739 04 Raškovice 
mobil: (+420) 775 069 553 
e-mail: beskydskydvorek@seznam.cz 
www.beskydskydvorek.cz 

Facebook: Beskydský Dvorek

Vyrábíme pro Vás poctivé a kvalitní džemy, sirupy a 
pesta. Bylinky i ovoce sbíráme v čisté přírodě Beskyd, na 
našich loukách pod Lysou horou, u prověřených 
pěstitelů, nebo si je sami pěstujeme na zahrádce. Každá 
sklenička je originál plný čerstvého ovoce a bylin, a navíc 
krásně voní. Bylinné sirupy i džemy připravujeme 
šetrným způsobem tak, aby si zachovaly co nejvíce 
prospěšných látek. Náš borůvkový džem obsahuje 75 % 
beskydských lesních borůvek, které jsou vždy čerstvě 
nasbírány a ihned zpracovány. K výrobě používáme 
přírodní citrusový pektin a minimum cukru. Džem je tak 
ideální pochoutkou i pro ty, kteří si drží štíhlou linii. 
Jelikož všechny produkty vyrábíme z čerstvých a ručně 
sbíraných surovin, je aktuální dostupnost zboží závislá 
na vegetačním období. Na dostupnost se nás neváhejte 
kdykoliv zeptat. Dobrou chuť. 

Borůvkový džem z Beskydského dvorku



www.beskydskydvorek.cz

Jmenuji se Adriana a společně s manželem 
a dcerami pro Vás vyrábíme poctivé a kvalitní 

džemy, sirupy a pesta z darů beskydské přírody. 
Všechny produkty vyrábíme ručně a podle 
tradičních receptur našich babiček.

Adriana Jastrzebská – Beskydský dvorek 

Vyrábí:

Smrčkový sirup
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Kontakt:
Beskydský dvorek 

Adriana Jastrzebská

Raškovice 293 
739 04 Raškovice 
mobil: (+420) 775 069 553 
e-mail: beskydskydvorek@seznam.cz 
www.beskydskydvorek.cz 

Facebook: Beskydský Dvorek

Vyrábíme pro Vás poctivé a kvalitní džemy, sirupy 
a pesta. Bylinky i ovoce sbíráme v čisté přírodě Beskyd, 
na našich loukách pod Lysou horou, u prověřených 
pěstitelů, nebo si je sami pěstujeme na zahrádce. Každá 
sklenička je originál plný čerstvého ovoce a bylin, a navíc 
krásně voní. Bylinné sirupy i džemy připravujeme 
šetrným způsobem tak, aby si zachovaly co nejvíce 
prospěšných látek. Naší specialitou je smrčkový sirup, 
který vaříme z mladých smrkových výhonků podle 
rodinného receptu. Je hustý a sladký jako med. Smrkové 
výhonky obsahují hodně vitaminu C, který napomáhá 
k posílení imunity dětí i dospělých. Je výborný do čaje, 
palačinek, nebo jen tak na lžičku. Jelikož všechny 
produkty vyrábíme z čerstvých a ručně sbíraných 
surovin, je aktuální dostupnost zboží závislá na 
vegetačním období. Na dostupnost se nás neváhejte 
kdykoliv zeptat. Dobrou chuť.

Smrčkový sirup z Beskydského dvorku



www.stromeckarna.cz

Vánoční stromečky pěstujeme na plantážích 
vyhrazených pouze pro tento účel. Začali jsme 
s borovicemi, nyní máme převážně smrky 
a jedle. Čerstvě řezané je poté každoročně 
prodáváme ve více než 10 prodejnách na 
Moravě a ve Slezsku. 

Dalibor Balaš  – Stromečkárna (EKOL)
Provozuje:

Živý vánoční
řezaný stromek 
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Kontakt:
EKOL - Stromečkárna
Dalibor Balaš 
Palkovice 711
739 41 Palkovice
mobil: (+420) 722 736 806
obch. zástupce: Šárka Balašová 
mobil obhc. zástupce: (+420) 724 245 646 
e-mail: info@stromeckarna.cz
www.stromeckarna.cz
Facebook: : Stromečkárna
Instagram: Stromečkárna

Po 25 letech lesnické praxe se naše rodinná firma 
zaměřuje výhradně na pěstování vánočních stromků 
v podhůří Beskyd. Věříme, že nejlepší stromeček je ten, 
který je čerstvě uřezaný a ihned dodaný na prodejní 
místo, aby Vám mohl dělat opravdovou radost během 
celých svátků. Proto drtivá většina stromků pochází 
z naší plantáže v Bašce nedaleko Frýdku-Místku, kde se 
o ně celý rok pečlivě staráme. Vybírat můžete z jedlí 
normandských (kavkazských), smrčků a borovic, 
v nabídce máme také stromečky v květináči. Stromky 
nerozlišujeme jen podle velikosti, ale především podle 
jakosti – hustoty větviček, souměrnosti, i výšky. Naše 
prodejní místa najdete ve Frýdku-Místku, Karviné, 
Orlové, Třinci, Havířově, Kopřivnici, Staré Vsi nad 
Ondřejnicí, a přímo na plantáži v Bašce, kde si svůj 
stromeček můžete dokonce sami uřezat.

Živý vánoční řezaný stromek ze Stromečkárny



Sigmund Freud patřil k nejvýznamnějším 
rodákům města Příbor. V blízkosti jeho 
rodného domu se v minulosti vyráběly oblíbené 
bylinné likéry. Z ústních pramenů víme, že 
jedním z vážených degustátorů místní likérky 
byl také Jákob Freud, otec slavného psychoana-

lytika. A tak vznikl název likéru, který 
vyrábíme podle dochované původní receptury. 

Jana Karbanová – Příborská freudovka
Vyrábí:

Příborská freudovka
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Kontakt:
Jana Karbanová – výhradní distributor
U Tatry 1498 
742 58 Příbor 
mobil: (+420) 736 776 652 
e-mail: freudovka@centrum.cz
výrobce: Pálenice Zubří
Prodejní místa: 
TIC Příbor 
Jičínská 54
742 58 Příbor
tel.: (+420) 556 455 444 
Dárková síň
Náměstí S. Freuda 32
742 58 Příbor
tel.: (+420) 774 277 748 
Vinotéka U Penny
Lidická 480
742 58 Příbor
tel.: (+420) 731 759 156

Příborská freudovka je speciální bylinný likér, který 
připravujeme podle původní receptury dnes už zaniklé 
příborské likérky, kterou údajně navštěvoval i Jákob 
Freud, otec slavného psychoanalytika Sigmunda Freuda. 
Recept jsme objevili zcela náhodou v jednom ze zachrá-
něných historických domů v centru města a rozhodli 
jsme se hořkosladkému moku vdechnout nový život. 
Základem Příborské freudovky je macerát ze směsi 10 
bylin, vody, jemného rafinovaného lihu a rafinovaného 
cukru. Likér má 36 % alkoholu a říká se, že má lehké 
afrodiziakální účinky. Příborská freudovka je k dostání 
ve dvou velikostech – jako tzv. plácačka, která má objem 
0,2 l, nebo větší lahev o objemu 0,7 l. 

Příborská freudovka od Jany Karbanové 



www.keramika-dub.cz

Keramické výrobky naší firmy navazují na 
dlouholetou rodinnou tradici, která započala 
již v roce 1936. Vyrábíme užitkovou keramiku 
v tradičním vzhledu, který připomíná Valašsko 
za časů našich babiček. 

KERAMIKA DUB s.r.o. 
Vyrábí:

Keramika
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Kontakt:
Keramika Dub s.r.o. 
Tomáš Dub
Hranická 87 
757 01 Valašské Meziříčí 
mobil: (+420) 604 309 074
tel.: (+420) 571 612 070 - provozovna
e-mail: prodej@keramika-dub.cz 
www.keramika-dub.cz
Facebook: Keramika Dub

Počátky výroby sahají až do roku 1936, kdy se v dílně ve 
Valašském Meziříčí vyráběly sádláky, zeláky, mléčné 
hrnce, formy na pečení, květináče, krmítka pro domácí 
zvířata a řada dalších, ve své době nezbytných věcí. Toto 
a další užitkové i designové zboží vyrábíme dodnes, a to 
v tradičním vzhledu, který připomíná Valašsko za časů 
našich babiček. Keramiku vypalujeme především 
v elektrické peci, a zhruba dvakrát do roka také v peci 
na dřevo, díky níž jednotlivé výrobky získávají unikátní 
zabarvení, které nelze nahradit žádným jiným typem 
glazury ani jinou technikou výpalu. Během výpalu 
teplota dosahuje 1 205 °C, a proto lze výrobky označit 
za kameninu, která je velmi odolná a vhodná i pro 
venkovní použití. Každý výrobek je originál, zdobený 
ručně vyškrábaným vzorem či puntíky.

Keramika Dub z Valašského Meziříčí 



www.medostrava.cz

„Med do každé chaloupky, ku potěše 
dětí a úlevě nemocným.“ Jsme malé rodinné 
včelařství. V současné době máme na našich 
včelnicích 50 včelstev. Včelaříme ze záliby. 
Po medobraní míváme med květový jarní, 
pastový, lipový, medovicový z lesa, či vícedru-

hový. Rádi pro Vás děláme exkurze na včelnici 
a přednášky pro děti ve škole.

Rodinné včelařství Klinkovští
Vyrábí:

Med květový,
med medovicový
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Kontakt:
Včelař Luděk Klinkovský
Libhošť 155 
742 57 Libhošť 
mobil: (+420) 775 196 964 
e-mail: med@medostrava.cz 
www.medostrava.cz
Facebook: Včelařství Klinkovští
Instagram: medostrava.cz

Včelaření provozujeme pro potěšení své a svých 
blízkých, včelaříme ze záliby. Civilním povoláním jsme 
učitelka ZŠ a elektronik průmyslové automatizace. 
V současné době máme na našich včelnicích 50 včelstev. 
Chováme včely mírné a zdravé. Včelaříme v tradičních 
úlech, které si sami vyrábíme. Silná a zdravá včelstva 
začínají sbírat nektar na med již brzy zjara. Z této snůšky 
vytáčíme výborný med jarní, ze kterého děláme také 
oblíbený med pastový. Na začátku července pak stáčíme 
med lipový. V dobrých letech se občas objevuje medo-
vice, kterou včely sbírají na listech stromů a býlí, a poté 
z ní v úlu vyrobí tmavý med medovicový. Na včelnici, 
kde se nám medovice nevyskytuje, vytáčíme med 
vícedruhový, který pochází z pozdně kvetoucích bylin. 
Všechny výrobky koupíte po předchozí domluvě přímo 
u nás, v Libhošti u Nového Jičína, nebo u babičky 
v Ostravě-Hrabůvce. Rádi pro Vás děláme také exkurze 
na včelnici a přednášky pro děti ve škole.

Med květový a med medovicový
z rodinného včelařství Klinkovští



www.katyvbaby.cz

Šití provází celý můj život. Látkové pleny jsem 
začala šít už před očekávaným narozením syna. 
Proč? Protože jsou zdravější, levnější, ekolo-
gičtější a zábavnější než jednorázové, a navíc 
šetří čas!

Kateřina Kohutová – Katyv Baby
Vyrábí:

Moderní látkové pleny 



Vydal MAS Pobeskydí, z. s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s. � 

Grafický návrh: © 2123design s.r.o. � Sazba: © Ing. Irena Ardely

www.regionalni-znacky.cz
Regionální koordinátor značky BESKYDY originální produkt®: 
MAS Pobeskydí, z. s., Třanovice č. p. 1, 739 53 
Ing. Zuzana Zaoralová, tel. +420 605 449 004, zaoralova@pobeskydi.cz

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
Katyv Baby
Kateřina Kohutová
Krásná 214
739 04 Krásná 
mobil: (+420) 774 824 297
e-mail: katyvbabycz@gmail.com
www.katyvbaby.cz
Facebook: Látkové pleny Katyv Baby
Instagram: Katyv Baby

Odjakživa ráda tvořím, a proto jsem vystudovala oděvní 
průmyslovku v Ostravě. K šití moderních látkových plen 
mne pak přivedlo vlastní mateřství. Látkové pleny 
představují především zdravější a ekologický způsob 
přebalování. Po jejich použití nezůstává žádný 
nerozložitelný odpad, jsou tzv. zero waste. Pečlivě 
vybírám materiály, vymýšlím vlastní střihy a další 
vychytávky. Jedná se o poctivou ruční práci. Plenky jsem 
odzkoušela na vlastním synovi, a proto mohu zaručit 
jejich kvalitu a praktičnost. Používám převážně kvalitní 
materiály z bavlněných a bambusových vláken, a díky 
tomu pleny při správné údržbě plnohodnotně poslouží 
řadu let. V nabídce najdete různé typy plen na denní 
i noční použití, v různých velikostech od novorozenců 
po batolata.

Moderní látkové pleny Katyv Baby



www.boruvkyzbeskyd.cz

Na úpatí památné hory Radhošť, kde příroda 
začíná být divočejší, léta kratší a zimy drsnější, 
pro vás pěstujeme brusnice chocholičnaté, 
lidově známé jako kanadské borůvky. Našim 
cílem jsou co nejkvalitnější borůvky, které 
pěstujeme zcela bez chemického ošetření, 
dozrávající na horském slunci a květy jsou 
opylovány našimi včelami.

Lukáš Kollárik – Paseka pod Radhoštěm
Provozuje:

Borůvky z Beskyd



Vydal MAS Pobeskydí, z. s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s. � 

Grafický návrh: © 2123design s.r.o. � Sazba: © Ing. Irena Ardely

www.regionalni-znacky.cz
Regionální koordinátor značky BESKYDY originální produkt®: 
MAS Pobeskydí, z. s., Třanovice č. p. 1, 739 53 
Ing. Zuzana Zaoralová, tel. +420 605 449 004, zaoralova@pobeskydi.cz

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
Lukáš Kollárik
Trojanovice 118
744 04 Trojanovice
mobil: (+420) 732 867 113
e-mail: boruvkyzbeskyd@seznam.cz
www.boruvkyzbeskyd.cz
Facebook: @Kanadské borůvky z Trojanovic

Naše paseka leží na severním úpatí pověstmi opřede-
ného Radhoště, kde se už svahy začínají strměji zvedat, 
a příroda začíná být divočejší. Na tomto úžasném místě, 
pro Vás pěstujeme plno ovoce, avšak hlavně kanadské 
borůvky, které jsou zcela bez chemického ošetření. To se 
týká i likvidace plevele, který nelikvidujeme jako jinde 
herbicidy, ale ke každé rostlince několikrát v roce 
poklekneme, abychom ji ručně vypleli a zkontrolovali. 
Dá to více práce, ale výsledek stojí za to! Nyní máme 
vysázeno něco málo přes 600 rostlin Brusnice chocholič-
naté, Vaccinium corymbosum, u nás lidově kanadských 
borůvek z roku 2019. Nejprve dozrává odrůda Duke, 
následuje Bluecrop a sezónu ukončujeme odrůdou 
Chandler. Na jaře, když jsou keře pokryty nesčetným 
množstvím bílých květů, tak se naše včelky snaží pilně 
všechny květy opýlit aby plody byly té nejvyšší kvality. 
A že se to podařilo, můžete zkusit i Vy. Borůvky je možné 
si nasbírat v rámci samosběru nebo koupit formou 
prodeje ze dvora. 

Borůvky z Beskyd



www.farmavalaska.cz

Práce s ovčí vlnou – ruční předení na kolovratu, 
stejně jako tkaní na tkalcovském stavu – je naší 
velkou radostí. Abychom se o tuto radost 
podělili, nabízíme ručně i strojně upředenou 
přízi a z ní pletené, háčkované
a tkané výrobky.

Mgr. Jiří Krpeš – Ekofarma Valaška
Vyrábí:

Ovčí vlna a vlněné výrobky
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Kontakt:
Ekofarma Valaška
Jiří a Nika Krpešovi
Buřanka 174
739 15 Staré Hamry 
mobil: (+420) 774 020 544 - Jiří
mobil: (+420) 732 985 448 - Nika
e-mail: jiri.krpes@gmail.com
e-mail: nika.krpesova@gmail.com
www.farmavalaska.cz, www.nika.cz   
Instagram: Jiří Krpeš

K tvoření používáme výhradně vlnu z našich oveček 
plemene Romney Marsh, které chováme na rodinné 
ekofarmě v Beskydech. Ovečky vlastními silami ostří-
háme, vlnu roztřídíme a vypereme. Tady začíná ta pravá 
zábava: v létě si sedne Nika s kolovratem na louku s 
výhledem na pasoucí se ovce, poslouchá jejich bečení 
a zvonky, v zimě do chalupy, do tepla ke kamnům, 
a začne tvořit z načechraného rouna tenkou 
rovnoměrnou nit. Z ní potom vznikají hotové výrobky, 
ručně a s láskou vyráběné podle filozofie slow fashion: 
pavučinkové krajkové šály, teplé zimní ponožky, šály, 
čepice, rukavice a svetry, originální tkaná ponča a plédy, 
barevné koberce, nápadité kabelky... Veškerá práce od 
ostříhání ovcí k hotovému výrobku probíhá u nás na 
farmě a máme ji zcela ve svých rukou. Vlna je certifiko-
vaná v bio kvalitě, jemná a lesklá, příjemná na pohmat – 
nekouše. Předeme na kolovrátku, který je replikou 
tradičního místního kolovratu ze 17. století, a tkáme na 
velkém čtyřlistovém tkalcovském stavu. Předení na 
kolovratu i tkaní na stavu rádi předvedeme na řemesl-
ném jarmarku nebo naučíme každého, koho toto krásné 
tradiční řemeslo zajímá.

Ovčí vlna a vlněné výrobky z Ekofarmy Valaška



www.farmakublak.cz

Jsme potomci sedláků z Fryčovic a hospodaření 
má pro nás životní smysl. Specializujeme se na 
pěstování brambor. Kvalita plodin je vždy 
úměrná přístupu k půdě a proto si zakládáme 
si na udržitelném zemědělství.

Farma Kublák
Provozuje:

Fryčovické brambory
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Kontakt:
Farma Kublák
Fryčovice 239 
739 45 Fryčovice 
mobil: (+420) 607 150 266
tel.: (+420) 558 668 164 klp.1
tel. loupárna: (+420) 558 668 164 klp. 2 
e-mail: kublak@cmail.cz 
e-mail pro objednávky: farma@kublak.cz
www.farmakublak.cz 
Facebook: Farma Kublák Fryčovice – Regiopotraviny
Instagram: Farma Kublák Fryčovice

Naši farmu najdete v obci Fryčovice. Historie statku sahá 
před rok 1752 a první zmínka o zdejším rodu Kubláků 
pochází již z roku 1697, kdy se Jiřímu a Marině Kublá-
kovým narodil syn Andreas. Rodina hospodařila na 
gruntu nepřetržitě až do nucené kolektivizace v roce 
1958. Po revoluci jsme spolu s bratrem a rodiči přivedli 
zanedbanou zemědělskou usedlost zpět k životu. Začali 
jsme pěstovat brambory a prodávat je tzv. ze dvora. 
Dnes obhospodařujeme přes 400 ha zemědělské půdy. 
Nosným programem jsou brambory konzumní 
a loupané. Brambory pěstujeme rané a k zimnímu 
uskladnění, různé odrůdy s odlišným stupněm varného 
typu, se žlutomasou dužninou a kalibrovanou velikostí. 
Dále pěstujeme zrniny, obiloviny a semena pro drobné 
chovatele. Ovocem a zeleninou zásobujeme okolní 
školní jídelny, restaurace a obchody. Po vzoru našich 
předků jsme také zachovali chov sportovních koní. 
A přímo v areálu farmy provozujeme prodejnu regio-
nálních potravin, kde nabízíme to nejlepší od místních 
zemědělců.

Fryčovické brambory z Farmy Kublák



www.farmakublak.cz

Jsme potomci sedláků z Fryčovic a hospodaření 
má pro nás životní smysl. Specializujeme se na 
pěstování brambor. Loupáním brambor 
tradičním způsobem bez použití konzervačních 
látek, kvalitním skladováním a operativním 
rozvozem se nám daří dostávat na Váš stůl 
čerstvě oloupané brambory.

Farma Kublák 
Provozuje:

Fryčovický loupaný kobzol
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Kontakt:
Farma Kublák
Fryčovice 239 
739 45 Fryčovice 
mobil: (+420) 607 150 266 
tel.: (+420)
e-mail: kublak@cmail.cz 
e-mail pro objednávky: farma@kublak.cz 
www.farmakublak.cz 
Facebook: Farma Kublák Fryčovice – Regiopotraviny
Instagram: Farma Kublák Fryčovice

Naši farmu najdete v obci Fryčovice. Historie statku sahá 
před rok 1752 a první zmínka o zdejším rodu Kubláků 
pochází již z roku 1697, kdy se Jiřímu a Marině Kublá-
kovým narodil syn Andreas. Rodina hospodařila na 
gruntu nepřetržitě až do nucené kolektivizace v roce 
1958. Po revoluci jsme spolu s bratrem a rodiči přivedli 
zanedbanou zemědělskou usedlost zpět k životu. Začali 
jsme pěstovat brambory a prodávat je tzv. ze dvora. 
Neustále rostoucí poptávka po našich bramborách nás 
utvrdila, že tento směr je správný, a v roce 2000 jsme 
začali brambory loupat pro školní jídelny, vývařovny 
a restaurace v našem kraji. Přispíváme k zaměstnanosti 
v okolí a chráněnou dílnou pomáháme lidem s různými 
hendikepy najít uplatnění. Vše začíná a končí v půdě. 
Správným hospodařením jsme docílili kvality brambor, 
které po uvaření nešednou, neztrácejí barvu a zachová-
vají si bramborovou chuť.

Fryčovický loupaný kobzol z Farmy Kublák 



www.frgaly.cz

Frgály patří k Valašsku stejně neodmyslitelně, 
jako třeba slivovice. Při výrobě valašských 
frgálů zachováváme tradiční postupy 
i suroviny. V naší pekárně pečeme
od roku 1996.

Cyrilovo pekařství s.r.o. 
Vyrábí:

Valašské frgály



Vydal MAS Pobeskydí, z. s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s. � 

Grafický návrh: © 2123design s.r.o. � Sazba: © Ing. Irena Ardely

www.regionalni-znacky.cz
Regionální koordinátor značky BESKYDY originální produkt®: 
MAS Pobeskydí, z. s., Třanovice č. p. 1, 739 53 
Ing. Zuzana Zaoralová, tel. +420 605 449 004, zaoralova@pobeskydi.cz

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
Cyrilovo pekařství s.r.o. 
Hrachovec 305 
757 01 Valašské Meziříčí 
mobil: (+420) 775 628 566 
tel.: (+420)
e-mail: frgaly@frgaly.cz 
www.frgaly.cz 
Facebook: Cyrilovo pekařství - tradiční výrobce valašské frgály

Naše pekařství vzniklo z lásky k tradičním valašským 
frgálům, které se v regionu pečou už přes 200 let. Frgály 
pečeme poctivě a pěkně postaru – ručně a z kvalitních 
surovin. Jedná se o jemné kynuté pečivo s různými 
náplněmi, například makovou, tvarohovou, hruškovou, 
povidlovou, ořechovou nebo ovocnou, mašlované 
a sypané posypkou. Nádivky vyrábíme ze sušeného 
ovoce, ořechů, máku a tvarohu. Naše frgály můžete 
koupit přímo v Hrachovci, kde máme také kavárnu 
s příjemným posezením a Venkovský krámek s nabíd-
kou regionálních výrobků a užitkového zboží, nebo 
v Hodslavicích, či Rožnově. Jsou k dostání také prostřed-
nictvím smluvních prodejců na různých trzích a akcích 
po celé ČR. Srdečně Vás zveme k návštěvě Cyrilova 
pekařství a děkujeme za Vaši stálou přízeň.

Valašské frgály z Cyrilova pekařství



Kůže je úžasný materiál, tvárný, měkký 
a příjemný na dotek. Pořád mne udivuje, kolik 
má podob a jak krásně voní. Naplno jsem jí 
propadla, můj koníček se mi stal povoláním 
a stále objevuji nové možnosti. Jsem šťastná. 
Doufám, že to štěstí vycítíte a raženou kůži 
si zamilujete. 

Ing. Michaela Luttyová – Ražená kůže
Vyrábí:

Kožené výrobky
zdobené ražením
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Kontakt:
Ražená kůže
Ing. Michaela Luttyová 
Mostecká 355 
755 01 Vsetín 
mobil: (+420) 739 250 301
e-mail: michaela.luttyova@volny.cz
Facebook: Ražená kůže - Michaela Luttyová

Přestože jsem původní profesí technik a dlouho jsem 
působila v logistice, vždy jsem k ručním pracím měla 
blízko a po narození dítěte se mi umělecko-řemeslné 
zpracování kůže stalo osudem. Kůže je tvárný materiál, 
ale při zpracování vyžaduje sílu, zručnost a preciznost. 
Je to přírodní materiál s nezaměnitelnými vlastnostmi. 
S trochou fantazie však 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. Kůži občas 
kombinuji s korálky a dalšími materiály. Vyrábím, nač si 
vzpomenete – od drobné bižuterie, náramků a spon do 
vlasů, přes peněženky, různá pouzdra, pouzdérka 
a obaly na knihy, až po tašky a kabelky. Miluji barvy, 
výrazné vzory a netypické kombinace materiálů. 

Kožené výrobky zdobené ražením
od Michaely Luttyové 



www.machac.eu

Naším přáním je vyrábět vysoce kvalitní masné 
produkty. Výrobky řady Speciální edice 
s přívlastkem „Tatínkova“, v sobě snoubí úctu 
k předkům, poctivost složení i zpracování, 
výbornou chuť a atraktivní vzhled. Vychází 
z originálních receptů tatínka současného 
majitele firmy Machač, který navázal na místní 
tradici výroby domácích masných výrobků. 

MACHAČ – MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o.
Vyrábí:

Speciální edice 



Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“
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mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
MACHAČ - MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o.
U Školky 696
742 72 Mořkov
Kontaktní osoba: Tomáš Macháč
mobil: (+420) 777 731 734
e-mail: tomas@machac.eu
www.machac.eu
Facebook: @ Řeznictví a uzenářství Machač

Všechny produkty této řady jsou vyrobeny z masa 
z vlastní porážky dobytka od prověřených chovatelů 
z našeho regionu, což zaručuje maximální čerstvost 
výchozí suroviny. Jsou vyrobeny poctivě, tradičními 
postupy bez konzervantů, jakýchkoliv náhražek 
a chemických přísad, s vysokým obsahem masa. 
„Tatínkova paštika“ je delikatesní paštika z pečeného 
vepřového masa a jater, „Tatínkova klobása“ 
je Machačova valašská klobása zavařená ve slaném 
nálevu a „Tatínkova vepřovka“ je vepřové maso 
ve vlastní šťávě. Díky šetrné sterilizaci při vysoké teplotě 
v autoklávu a volbě praktického skleněného obalu mají 
tyto výrobky dlouhodobou trvanlivost, přitom je možné 
je pohodlně skladovat při pokojové teplotě 
(např. ve spíži). Výrobky této řady mají výbornou 
a plnou masovou chuť i vůni. Díky zvolenému tvaru 
sklenice a vkusnému grafickému provedení etikety 
je celkový vzhled výrobku elegantní, moderní a svěží, 
podtrhující exkluzivitu a poctivost obsahu.

Speciální edice
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www.machac.eu

Motivací pro vývoj produktové řady trvanlivých 
výrobků „Valašská zabíjačka” bylo přání 
zpřístupnit tradiční, vysoce kvalitní valašské 
zabíjačkové pochoutky co nejširšímu spektru 
zákazníků z celé České republiky. Ctíme um 
našich předků, jejich poctivost a pracovitost, 
to jsou pro nás hodnoty, na které chceme 
navázat a udržet je stále živé.

MACHAČ – MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o.
Vyrábí:

Valašská zabíjačka 
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Kontakt:
MACHAČ - MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o.
U Školky 696
742 72 Mořkov
Kontaktní osoba: Tomáš Macháč
mobil: (+420) 777 731 734
e-mail: tomas@machac.eu
www.machac.eu
Facebook: @ Řeznictví a uzenářství Machač

Produkty této řady jsou vyrobeny z masa a drobů prasat 
pocházejících z prověřeného chovu VŠV Brno v Žilině 
u Nového Jičína, poražených v naší provozovně. Tím je 
zaručena čerstvost a kvalita výchozích surovin. Produkty 
jsou vyrobeny poctivě, tradičními postupy, 
bez chemických konzervantů a přísad. Tlačenka má 
vysoký obsah masa, výraznou a příjemnou chuť i vůni. 
Škvarky v sádle příjemně voní a křupou, mají zlatou 
barvu, získaly ocenění Regionální potravina (2021). 
Škvarková pomazánka má výbornou chuť a vůni, zlatou 
barvu a příjemně jemnou, dobře roztíratelnou 
konzistenci. Jitrnicový prejt má skvěle vyváženou chuť 
a konzistenci, a to platí také pro Jelitový prejt. Šetrnou 
sterilizací při vysoké teplotě ve sklenicích se staly tyto 
produkty konzervami s vysokou trvanlivostí, je možné 
je skladovat při pokojové teplotě. Zvolený tvar sklenice 
a grafické provedení etikety s vyobrazením valašského 
klobouku dávají výrobku elegantní a moderní vzhled 
s odkazem na tradici.

Valašská zabíjačka 



www.mitura.cz

Ovčí vlna je jedinečný přírodní materiál, který 
vyniká řadou úžasných vlastností. Je prověřená 
staletími a my věříme, že její hodnotu předáme 
i dalším generacím, protože to má smysl. Vlnu 
šetrně zpracováváme a šijeme z ní hřejivé 
prošívané vlněné přikrývky.                                                                 

Zdeněk Mitura
Vyrábí:

vlněné přikrývky
Prošívané
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Kontakt:
Mitura 
Zdeněk Mitura 
Čeladná 162
739 12 Čeladná
tel.: (+420) 558 684 241
Hana Škraňková – jednatel
tel.: (+420) 777 808 201
e-mail: prikryvky@mitura.cz  
www.mitura.cz  
Facebook: Mitura přikrývky
Instagram: Mitura přikrývky

V roce 1991 jsme navázali na tradici šití vlněných při-
krývek v Čeladné, která sahá až do předválečných let. 
Proto si dovolíme říct, že ovčí vlně, jejímu zpracování 
a péči o ni za ta léta již opravdu rozumíme a za kvalitou 
našich vlněných přikrývek si stojíme. Vybavili jsme tisíce 
ložnic nejen v Česku, ale také v zahraničí. Za chovateli 
oveček jsme najezdili tisíce kilometrů, rukama nám 
prošly stovky kil ovčí vlny a osobně si vybíráme české 
sypkoviny a potahové materiály na přikrývky a polštáře. 
A stále můžeme říct, že nás to baví. Přikrývky z mykané 
ovčí vlny jsou unikátní svými jedinečnými vlastnostmi. 
Ovčí vlna si sama reguluje teplotu a vytváří kolem těla 
specifické mikroklima – v zimě hřeje, v létě naopak 
izoluje od tepla. Jsme rádi, že se přírodní materiály opět 
dostávají do povědomí lidí a že zájem o ně stále stoupá. 
Naše znalosti nyní předáváme naší dceři, která s firmou 
vyrostla a sama své děti odchovala v poctivých vlněných 
zavinovačkách. Vše tedy máme otestováno, odzkoušeno 
a s láskou vyladěno.  

Prošívané vlněné přikrývky a další lůžkoviny Mitura



www.rituall.cz

Jsme český výrobce sportovních čepic, čelenek 
a pokrývek hlavy. Šijeme čepice pro malé 
i velké, výletníky i sportovce, do města i na 
hory. Na trh přinášíme také funkční sportovní 
doplňky s regionální tématikou. Navrhujeme 
a vyrábíme produkty s motivem českých hor 
a pohoří. Produkty jsou tak vhodné jako 
reklamní, upomínkové nebo dárkové předměty 
s přidanou praktickou a tradiční hodnotou. 

Ing. Jaroslava Mudráková – RITUALL
Vyrábí:

Funkční čepice
a doplňky 
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Kontakt:
RITUALL
Ing. Jaroslava Mudráková 
Dolní 1004 
744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
mobil: (+420) 777 932 113
e-mail: info@rituall.cz  
e-shop: www.rituall.cz 
Facebook: Rituall
Instagram: Rituall

„Na české hory v české čepici!“ Máme tohle motto rádi, 
protože vystihuje naši firmu i naše zákazníky. Malá 
rodinná firma z Frenštátu pod Radhoštěm již více než 
25 let vyrábí, navrhuje a šije čepice, nákrčníky, čelenky, 
šátky, kšiltovky a jiné pokrývky hlavy z italských 
funkčních materiálů. Aby vznikla čepice, kterou s radostí 
nasadíte na hlavu na horách i ve městě, je zapotřebí 
spousta času, technologií, nápadů a rukou šikovných 
švadlenek. Všechno začíná v dílně pod Radhoštěm, 
u role bílé látky a grafického návrhu. To vše se spojí 
dohromady metodou sublimace. Výsledkem je panel 
s natištěnou čepicí. Střihačky pak vystřihnou daný tvar 
čepice, švadlenky na dílně ušijí, holky z balírny s láskou 
zabalí. A funkční sportovní čepice z kvalitního materiálu 
vyrobena v srdci Beskyd je na cestě k vám.
Umíme a rádi vyrábíme produkty na zakázku. Jste firma 
a přemýšlíte nad praktickým dárkem pro zaměstnance? 
Co takhle firemní čepici? Jste sportovní klub, zájmový 
útvar nebo parta kamarádů a chcete, aby na horách bylo 
poznat, že patříte k sobě? Co takhle čelenka a nákrčník 
v barvách vašeho spolku? Ozvěte se nám, vymyslíme 
společně design pro vás na míru.

Funkční čepice a doplňky  RITUALL



www.domecekuovecek.cz

Provozujeme ubytovací služby spolu s agrotu-
ristikou, tímto se snažíme přivést především lidí 
z města k nám na vesnici, do podhůří Beskyd. 
Chceme, aby zde měli možnost klidného 
odpočinku a především, aby děti měli možnost 
přímého kontaktu se zvířaty.

Václav Novák
Provozuje:

Domeček u oveček
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Kontakt:
Václav Novák
Z Kopce 69/7
735 42 Těrlicko - Hradiště
mobil: (+420) 777 007 169
e-mail: info@domecekuovecek.cz
www.domecekuovecek.cz

Provozujeme ubytovací služby ve sto let starém domě, 
který jsme nazvali podle oveček, které zde chováme na 
farmě v rámci agroturistiky, jako "Domeček u oveček".
Domeček je po rekonstrukci, tak aby splňoval požadav-
ky na ubytování a odpočinek v Pobeskydí. Celková kapa-
cita je do 10 osob, ubytovaných ve 3 ložnicích. Je zde 
vybavená kuchyň se sporákem, mikrovlnou troubou, 
myčkou, lednici a dalšími drobnými spotřebiči. V kou-
pelně máme sprchový kout s vanou a je zde možnost 
použití automatické pračky. Před domem je krytá terasa 
s posezením a samoobslužným výčepním pultem, kde 
nabízíme pivo místního pivovaru. Těšíme se na naše 
hosty, rádi je u nás přivítáme, seznámíme se zvířátky, 
ukážeme okolí a pomůžeme jim naplánovat výlety do 
našich krásných Beskyd a okolí.

Domeček u oveček



www.atelier-petrov.eu

Flašinety mají v naší zemi krásnou a bohatou 

tradici s nepěkným koncem. Protože jsme 
kouzlu mechanických tónů propadli takříkajíc 
na první poslech, rozhodli jsme se obnovit jejich 

výrobu a přiblížit je také širší veřejnosti. 

František Petrovič  – Ateliér Petrov
Vyrábí:

Mechanické a elektronické
�lašinety
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Kontakt:
Ateliér Petrov 
František Petrovič
Ondrášova 1352 
73801 Frýdek-Místek
mobil: (+420) 733 511 397 
e-mail: atelier.petrov@email.cz 
www.atelier-petrov.eu  
Facebook: Ateliér Petrov
Instagram: Ateliér Petrov

Flašinety pro nás byly láskou na první pohled i poslech. 
Přestože jsme v oboru poměrně noví, kouzlo mecha-
nické hudby i časů minulých máme v srdci tak hluboko, 
že si troufáme navázat na velikány tohoto odvětví. 
Výroba �lašinetů má v zemích Koruny české dlouhou 
a bohatou tradici s nepěkným koncem. Proto jsme se 
rozhodli pomoci dostat tento orientální nástroj zpět na 
výsluní a třeba i do řad mladších generací. Stavíme 
�lašinety mechanické, píšťalové i jazýčkové, ale také ty 
moderní, elektronické – ovšem s respektem k principům 
�lašinetů mechanických. Součástí Ateliéru Petrov 
je i výroba hudebních kartonů pro mechanické �lašinety 
a midi souborů pro �lašinety elektronické. V našem 
repertoáru naleznete písně tuzemské, cizokrajné, 
hospodské i duchovní, lidové či moderní. 

Flašinety z Ateliéru Petrov



www.vcelifarmaalespink.cz

Pocházím z včelařské rodiny a už jako malý 
jsem pomáhal otci se včelami. Naše včelnice se 
nacházejí v krásné kopcovité krajině Beskyd, 
kde máme na sedmi stanovištích 200 kme-
nových včelstev.

Aleš Pink
Vyrábí:

Beskydský med
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Kontakt:
Aleš Pink 
Metylovice 271 
739 49 Metylovice 
mobil: (+420) 604 814 697
www.vcelifarmaalespink.cz  

Naše včelnice jsou rozmístěné od Palkovických hůrek 
přes Rozsušky až po Ondřejník. Jednu včelnici máme 
i na Horní Bečvě. Smyslem naší práce je produkovat 
kvalitní med, přesně tak, jak si ho včely vyrobí, a nijak 
jim jejich práci nekazit. Prodáváme med pouze z vlastní 
produkce – jedině tak můžeme zaručit jeho stoprocent-
ní kvalitu. Na naší včelařské farmě produkujeme několik 
druhů medu: při prvním medobraní je to med javorový 
(někdy s příměsí medu medovicového či lučního), který 
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



www.usito-v-beskydech.cz 

Cesta k mé práci a dílničce byla spletitá a o to 
větší láskou se mi stala. V roce 2013 vrátila 
ke svému původnímu povolání švadlenky 
a od té doby šiji s láskou a péčí ve své dílničce 
v podhůří Beskyd.

Vladislava Pohludková – Ušito v Beskydech
Vyrábí:

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

Jsou tvořeny s láskou a péčí, velký důraz kladu na kvalitu 
materiálu i propracování do detailu. Specializuji se 
především na kolové/půlkolové sukně a šaty s širokou 
sukní, ale najdete kvalitní dámské oblečení 
v konfekčních i nadměrných velikostech. Pod značkou 
Tsunami tvořím propracované a originální kabelky 
v kombinaci tkaniny a kvalitní koženky. Tyto výrobky šiji 
i na míru a dle přání zákazníka. Spokojený zákazník je 
pro mne vždy potěchou na duši.

Textilní výrobky od Vladislavy Pohludkové



www.beskyd-cra�t.cz

Loutky provází člověka po celé generace.  
Jejich svět před mnoha lety učaroval i nám. 
A čím hlouběji jsme se do něj ponořili, tím více 
nás fascinoval. Loutky mohou mít mnoho 
tváří – tajemnou a magickou, ale také 
veselou a vtipnou. A přesně takové loutky 
vyrábíme.

Jiří Polášek – BeskydCra�t 
Vyrábí:

Ručně vyřezávaná
dřevěná loutka
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Kontakt:
BeskydCra�t
Jiří Polášek
Vyšní Lhoty 231
739 51 Vyšní Lhoty
mobil: (+420) 725 747 057
e-mail: jiri.polasek@beskyd-cra�t.cz
www.beskyd-cra�t.cz
Facebook: Beskyd Cra�t
Instagram: Beskyd Cra�t

Řezbařina je mou celoživotní zálibou, která před pár 
lety vyústila v založení vlastní autorské dílny. Inspiraci 
čerpám především z tradiční lidové tvorby. V naší 
rodinné dílně vyrábíme loutky v několika velikostech, 
s různou pohyblivostí a způsobem ovládání. Vždy však 
tradičním způsobem výroby, se 100% zastoupením 
poctivé ruční práce. Loutky jsou vyřezávané, celo-
dřevěné 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 díky tomu 
pro Vás budou naše výrobky vždy zajímavé a jedno-
značně rozpoznatelné od ostatních výrobců. 
Naše loutky se výborně hodí pro dekorační účely, 
jako vkusný dárek nebo sběratelský artefakt.

Ručně vyřezávaná dřevěná loutka
z dílny BeskydCra�t



www.kouzelnahajovna.cz

V mýdlárně Kouzelná hájovna pod Lysou horou 
vznikají mýdla, šampony, krémové deodoranty 
a svíce nejvyšší kvality. Jsou zpracovávány 
s odborností a maximální péčí.

Bc. Danuše Sajdlová 
Vyrábí:

Přírodní produkty
Mýdlárny Kouzelná hájovna
pod Lysou horou
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Kontakt:
Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou 
Bc. Danuše Sajdlová 
Malenovice 94 
739 11 Malenovice 
mobil: (+420) 775 669 967 
e-mail: kouzelnahajovna@email.cz 
www.kouzelnahajovna.cz 
Facebook: Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou

První mýdla a šampony jsem začala vyrábět v Mýdlárně 
Kouzelná hájovna pod Lysou horou zkraje roku 2016.  
Mnohem dříve jsem se nechala unést tajem 
mydlářského řemesla, získala potřebné dovednosti 
a praxi a začala vyrábět produkty ze svých originálních 
receptur, při jejichž navrhování využívám dlouholetých 
zkušeností z praxe v dermatovenerologické ambulanci. 
Mé výrobky jsou charakteristické svým přírodním 
složením, vysokou kvalitou vstupních surovin a jsou 
velice šetrné k pokožce těla i k přírodnímu prostředí. 
Každý jednotlivý výrobek je výsledkem ruční práce. 
Původní sortiment přírodních mýdel a šamponů jsem 
postupně rozšířila o řadu krémových deodorantů a svící 
z přírodních vosků.

Produkty Danuše Sajdlové



www.my-bee.cz

Jedná se o čistě rukodělný produkt, při němž si 
sama míchám a vážím jednotlivé suroviny 
a z nich ručně lisuji šumivé bomby. Po něko-
lika dnech vysychání je balím a značím. 

Markéta Slánská – Mybee
Vyrábí:

Šumivá koupel s levandulí
a kozím mlékem
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Kontakt:
Markéta Slánská
Francova Lhota 476
756 14 Francova Lhota
mobil: (+420) 777 599 205
e-mail: info@my-bee.cz
www.my-bee.cz
Facebook: @mybeecosmetics

Děti milují šumivé koupelové bomby a já přemýšlela 
nad čistě přírodní variantou, která bude navíc prospěšná 
pro pokožku. Kombinace uklidňující levandule, zvláčňu-
jícího kozího mléka a syrovátky pokožku krásně vyživují. 
V produktu nejsou žádné zbytečné ingredience a sna-
žíme se, aby maximum surovin bylo lokálního původu. 

Šumivá koupel s levandulí a kozím mlékem



www.pekarnaumlyna.cz

Mlynářské řemeslo má v našem rodě tradici již 
od roku 1759. Propojení mlýna s pekárnou 
umožňuje přípravu originálních výrobků, které 
jsou obohaceny o čerstvou mouku. Získávají tak 
výraznou přidanou hodnotu nejen z hlediska 
zdravotního, ale také pro svou chuť a speci-
fickou vůni.

Jan Slovák – Pekárna u mlýna
Vyrábí:

Mlýnské a pekařské výrobky
z vlastní mouky
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Mlynářský rod Slováků je s vodním mlýnem v Horní 
Lidči spjat už od roku 1759, kdy se zde usadil mlynář 
Jan Slovák a založil rodinnou řemeslnou tradici udržova-
nou po další dvě staletí. Říčka Senice roztáčela mlýnská 
soukolí navzdory všem nepřízním osudu až do nucené 
kolektivizace v roce 1950. S vírou a  nadějí jsem se po 
téměř 70 letech vrátil k mlynářskému řemeslu, abych 
tak vzdal čest svým předkům a navázal na jejich práci. 
Zpracování obilovin pomocí mlýnských kamenů je 
prastará technologie. Obilovina se při mletí nepřehřívá, 
díky čemuž si výsledná mouka zachovává většinu 
nutričních hodnot. Obsahuje více vitamínů, bílkovin 
a vlákniny, a naopak méně lepku. Výroba na mlýně 
i v pekárně je postavena na ruční práci a klasických 
postupech našich předků. Obiloviny zpracováváme na 
mlynářské výrobky (mouky, krupice, otruby). Vlastní 
mouku pak využíváme pro širokou škálu pekařských 
výrobků, které připravujeme podle vlastních receptur. 
Naše produkty jsou nejen chutné, ale také zdravé. 
„Z našú múkú do sta rokú.“

Mlýnské a pekařské výrobky z vlastní mouky 

Kontakt:
Pekárna u mlýna
Jan Slovák
Horní Lideč 114
756 12 Horní Lideč
mobil: (+420) 603 227 532
tel.: (+420) 571 447 313
e-mail: info@pekarnaumlyna.cz
www.pekarnaumlyna.cz
Facebook: S-Market - Pekárna u mlýna
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Kontakt:
Sylva Šmardová 
Mikulůvka 241 
756 24 Bystřička
mobil: (+420) 723 010 078 
e-mail: sylva.smardova@centrum.cz 
www.originalyzvalasska.cz 
Facebook: Cínované šperky - Sylva Kiara Šmardová. Harmo-
nizace minerály.
Instagram: Sylva Šmardová

Výtvarné tvorbě se věnuji již od dětství. V minulosti 
jsem vedla výtvarný kroužek pro děti, kde jsem si vedle 
dalších technik zamilovala malování na hedvábí. A o pár 
let později jsem propadla kouzlu cínovaných šperků. 
Hedvábí barvím a maluji 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. Věřím, že mé hedvábí 
potěší každou ženu. Dodávám jej v dárkové krabičce 
s návodem na údržbu. Vedle ručně malovaného hedvábí 
najdete v mém obchůdku také osobité cínované šperky 
či autorské obrazy. A ráda Vás uvidím na některém 
z mých kurzů cínování.  

Malované hedvábí od Sylvy Šmardové



www.originalyzvalasska.cz

Narodila jsem se a tvořím na Valašsku. 
Základem mých šperků jsou minerály, které 
pomáhají harmonizovat tělo i duši. Ráda Vám 
vytvořím i osobní  šperk na míru. Každý šperk 
v mé tvorbě je neopakovatelný originál.  

Sylva Šmardová
Vyrábí:

Cínovaný šperk



Vydal MAS Pobeskydí, z. s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s. � 

Grafický návrh: © 2123design s.r.o. � Sazba: © Ing. Irena Ardely

www.regionalni-znacky.cz
Regionální koordinátor značky BESKYDY originální produkt®: 
MAS Pobeskydí, z. s., Třanovice č. p. 1, 739 53 
Ing. Zuzana Zaoralová, tel. +420 605 449 004, zaoralova@pobeskydi.cz

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:

Šperky z mé tvorby jsou často označovány jako šperky 
s duší. Specializuji se  na méně známé minerály. Má 
tvorba se vyznačuje jemností a také citlivostí pro 
kombinaci a soulad minerálů. Šperky tvořím vědomě 
pro harmonizaci těla i duše. Jako lektorka mám spoustu 
znalostí o působení minerálů, živlů, barev a také  
znalosti  o čakrách. Všechny tyto znalosti a velký cit pro 
tvorbu s nepoddajným cínem, činí mé šperky neopako-
vatelnými originály s větším přesahem než běžné 
šperky. Jelikož jsou mé šperky tvořeny vědomě, s láskou 
a znalostmi, které u každého tvůrce vždy nenajdete, 
mají harmonizující i estetický přínos pro každého, kdo si 
je koupí. Cínování je poměrně mladá technika původem 
z České republiky. Šperky vyrábím metodou měkkého 
pájení a používám bezolovnatý cín s příměsí 3% stříbra, 
měděný drát, měděný plech, minerály, perly, korály, 
lávu, fosilie, meteority a umělecké sklo. Každý kus je 
originál. Vedle cínovaných šperků v mém obchůdku 
najdete také ručně malované hedvábí či autorské 
obrazy. A ráda Vás uvidím na některém z mých kurzů.   

Cínovaný šperk od Sylvy Šmardové

Sylva Šmardová 
Mikulůvka 241 
756 24 Bystřička 
mobil: (+420) 723 010 078 
e-mail: sylva.smardova@centrum.cz 
www.originalyzvalasska.cz 
Facebook: Cínované šperky - Sylva Kiara Šmardová. Harmo-
nizace minerály.
Instagram: Sylva Šmardová



www.mammatea.cz

Vyrábíme pro Vás přírodní sypané čaje z bylin 
a ovoce. Šetrným a smysluplným využíváním 
místního přírodního bohatství chceme ukázat 
krásu našeho regionu a naší země. Naše čaje 
tak nejsou jen lahodným a zdravým nápojem, 
ale také milou upomínkou na návštěvu Beskyd. 

Mamma Tea  – Byliny z Beskyd 
Vyrábí:

Přírodní sypané čaje
z bylin a ovoce
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Kontakt:
Mamma Tea s.r.o.
Ing. Silvie Stachová, jednatel
Morávka 590
739 04 Pražmo
mobil: (+420) 773 691 901
e-mail: silvie@mammatea.cz 
www.mammatea.cz 
Facebook: Mamma Tea 

V čajích Mamma Tea najdete byliny výhradně z vlastní 
zemědělské výroby či vlastních volných sběrů v Besky-
dech. O byliny se staráme od semínka a sklízíme 
i zpracováváme je výhradně ručně. Díky mnohaletým 
zkušenostem z lesnické profese máme dobře 
zmapovaný beskydský terén, a proto dobře víme, 
pro jakou bylinku se kdy a kam vydat. V našich směsích 
najdete velké kousky lístků i ovoce, a tak si kvalitu čajů 
můžete prohlédnout na vlastní oči. Bylinkový čaj by měl 
být především chutným a zdravým nápojem, a proto 
místo aromat a jiných umělých přísad přidáváme 
k bylinám přírodní ovoce bez síry, chemických 
konzervantů, cukru a barviv. Čaje neobsahují ibišek, 
který zakyseluje a překrývá přirozenou chuť i barvu 
bylin. Směsi sestavujeme podle vlastních originálních 
receptur. Přidanou hodnotou jsou originálně zpraco-
vané obaly, které je možné upravit zákazníkovi
na míru.

Mamma Tea – přírodní sypané čaje z bylin a ovoce 



www.regionalni-znacky.cz

V dnešní době člověku často chybí dotek s příro-
dou. Snažím se o to, aby mé výrobky otevřely 
srdce všem lidem s láskou k přírodě i těm, kteří 
v ní hledají skrytou moudrost a učí se s ní žít. 
Jako „ogar“ z valašské vesnice bych chtěl předá-
vat poselství o krásách zdejší krajiny všem 
generacím.

Michal Šulgan 
Vyrábí:

Tiskové materiály
s motivy Beskyd
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Kontakt:
PŘÍRODA BESKYD 
Michal Šulgan
Na Drahách 1200 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
mobil: (+420) 775 371 249 
e-mail: synlovcemedvedu2@centrum.cz 
www.prirodabeskyd.cz 

Jsem ochráncem přírody z Valašska a dlouhodobě se 
zabývám velkými šelmami v Beskydech a na Slovensku. 
Působím jako pedagog volného času a jako předseda ZO 
ČSOP Radhošť. S přírodou Beskyd jsou spojené nejkrás-
nější okamžiky mého života. Můj táta mě s ní seznamo-
val od raného dětství, kdy jsme poznávali její krásy a ta-
jemství, spávali v tee-pee, koupali se v horských 
potocích a nechávali se přírodou doslova „unést“. 
Chodívám po medvědích, rysích a vlčích stezkách, a rád 
u toho fotím. Vytvářím pohlednice, samolepky, 
kalendáře a brožury s rozličnými druhy rostlin a živoči-
chů, sádrové odlitky stop beskydské fauny a další 
výrobky, které přispívají k propagaci i ochraně divoké 
karpatské přírody Beskyd. 

Tiskové materiály s motivy Beskyd



www.suterova-b.cz

Štramberské uši jsou místní specialita – tradiční 
cukrářský výrobek ve tvaru kornoutu (zjedno-

dušená napodobenina lidského ucha), který 
vyrábíme v naší domácí pekárně podle vlastní 
chráněné receptury. Na trhu působíme již 
od roku 1989.

Bohumila Šuterová
Vyrábí:

Štramberské uši



Vydal MAS Pobeskydí, z. s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s. � 

Grafický návrh: © 2123design s.r.o. � Sazba: © Ing. Irena Ardely

www.regionalni-znacky.cz
Regionální koordinátor značky BESKYDY originální produkt®: 
MAS Pobeskydí, z. s., Třanovice č. p. 1, 739 53 
Ing. Zuzana Zaoralová, tel. +420 605 449 004, zaoralova@pobeskydi.cz

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
Bohumila Šuterová
Náměstí 39
742 66 Štramberk
mobil: (+420) 606 625 313
tel.: (+420) 556 802 219
e-mail: BohumilaSuterova@seznam.cz 
www.suterova-b.cz 

Štramberské uši jsou místní specialitou, kterou 
vyrábíme podle vlastní chráněné receptury z hladké 
mouky, cukru, medu, vajec a směsi koření. Těsto lijeme 
na plechy do forem kruhového tvaru a po upečení 
stáčíme do tvaru kornoutu, který vytváří zjednodušenou 
napodobeninu lidského ucha. To se váže k pověsti, 
podle které se během vpádu Tatarů ve 13. století ukrývali 
obyvatelé z celého okolí na hoře Kotouč. Tam na ně 
Tataři několikrát zaútočili. Při posledním útoku se strhla 
bouře, která zaplavila rybník nad tatarským ležením. 
Toho zdejší obyvatelé využili, prokopali hráz rybníka, 
a tím Tatary vyplavili. Poté ve vyplaveném táboře našli 
několik pytlů uší, které Tataři utínali pobitým 
křesťanům. Od té doby se na památku této události ve 
Štramberku pečou takzvané „Štramberské uši“. 
Vyrábíme několik variant této oblíbené pochoutky: 
uši klasické, ořechové (sypané rozemletými oříšky), 
mandlové (sypané plátky mandlí), čokoládové (sypané 
drcenou čokoládou), máčené v tmavé a bílé čokoládě.  

Štramberské uši od Bohumily Šuterové



www.farmapodradhostem.cz

Vlna je nádherný přírodní materiál, který 
v zimě hřeje a v létě chladí. Výrobky z ovčí vlny 
mají termoregulační schopnost, prodyšnost, 
chrání před UV zářením, jsou hypoalergenní 
a dobře odvádějí pot.

Farma pod Radhoštěm s.r.o. 
Vyrábí:

Plstěné výrobky
z ovčí vlny



Vydal MAS Pobeskydí, z. s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z. s. � 

Grafický návrh: © 2123design s.r.o. � Sazba: © Ing. Irena Ardely

www.regionalni-znacky.cz
Regionální koordinátor značky BESKYDY originální produkt®: 
MAS Pobeskydí, z. s., Třanovice č. p. 1, 739 53 
Ing. Zuzana Zaoralová, tel. +420 605 449 004, zaoralova@pobeskydi.cz

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

Kontakt:
Farma pod Radhoštěm s.r.o. 
Petr Teichmann
Buzkovice 1893
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
mobil: (+420) 606 661 742 
e-mail:info@farmapodradhostem.cz 
www.farmapodradhostem.cz
Facebook: Farma 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 tzv. mokré plstění. Ostříhané ovčí 
rouno zpracováváme praním, česáním a následně 
mokrým plstěním. Tímto způsobem vznikne 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, a vytvoří 
pevnou celistvou plochu podobnou tkané látce. Takto 
tvoříme každý náš výrobek.

Plstěné výrobky z ovčí vlny z Farmy pod Radhoštěm



www.dotekyvenkova.cz

Pro krojové šaty, halenky a košile používám 
pouze 100% přírodní materiály českých 
výrobců a bavlněné stuhy v BIO kvalitě.

Doteky venkova
Vyrábí:

Venkovská móda
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Kontakt:
Irena Matušová
Karla Hynka Máchy 346
742 58 Příbor
mobil: (+420) 736 477 122
e-mail: dotekyvenkova@seznam.cz
www.dotekyvenkova.cz (e-shop)
Facebook: @Doteky venkova

V návrhářské dílně Doteky venkova navrhuji a vyrábím 
venkovskou módu s odkazem na lidovou tradici 
s úmyslem, aby se lidová móda dále rozvíjela a stala se 
součástí běžného šatníku a každodenního užívání. 

Venkovská móda



www.jadoli.cz

Žijeme skromně v roubence na samotě v horách, 
snažíme se žít v harmonii s odkazem našich 
předků a šířit myšlenku souznění s přírodou. 
Zpracování toho, co nám příroda dává 
k dispozici, je logickým krokem v tomto 
procesu. Moc rádi Vám náš život ukážeme.

Vlna JADOLI
Vyrábí:

Výrobky z ručně
zpracované ovčí vlny





www.ma-ya.cz

Láska k přírodě, úžasným přírodním mate-
riálům a ruční práci mě přivedla k myšlence 
založit vlastní textilní dílnu. V ateliéru 
v podhůří Beskyd tvořím tkané a pletené 
výrobky výhradně z ekologické příze. 
Mé výrobky jsou 100% handmade,
stylové a originální.

Marie Werbová – MAYA. textile atelier
Vyrábí:

Ručně tkané
a pletené výrobky
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Kontakt:
MAYA. textile atelier
Marie Werbová
Skalice 455 
738 01 Frýdek-Místek 
mobil: (+420) 777 573 267 
e-mail: maya@ma-ya.cz 
www.ma-ya.cz
Facebook: Maya. textile atelier
Instagram: maya.textile.atelier

Věnuji se tradičnímu zpracování vlny, které dokonale 
zapadá do mé životní filozofie pomalého životního stylu 
v duchu slow life with slow products. Vlnu sama peru, 
suším, krampluji a předu na kolovrátku. Poté z ní na 
klasickém tkalcovském stavu ručně tkám koberce či 
látky na tašky, pletu svetry, čepice a další vlněnou 
klasiku. Používám výhradně ekologické příze s certi-
fikátem GOTS, který zaručuje, že zvířata byla 
chována v dobrých podmínkách, jejich vlna je mule-
singfree a příze jsou barveny přírodními a zcela 
nezávadnými barvivy. Díky tomu jsou mé výrobky 
kvalitní, funkční a udržitelné. Lze je také označit za fair 
trade, mnohé z nich jsou totiž vyrobeny z příze 
upředené ženami ze sociálních projektů v Jižní Americe. 
Baví mě experimentovat s materiály živočišného 
i rostlinného původu, proto nabízím také alternativu 
z veganských přízí. Ráda Vám upletu, utkám či upředu 
výrobek na přání.

Ručně tkané a pletené výrobky
z MAYA. textile atelier
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Beránčí kožíšek je označení pro kreativní 
balíčky, skrze které chceme lidem připomenout 
historii Valašské ovce, jež utvářela zdejší kraj, 
a krásu vlny jako přírodního materiálu ke 
tvoření. Šperky od pastýřky symbolizují touhu 
žen zjemnit ozdůbkami svůj mnohdy těžký 
život. 

Ing. Mgr. Gabriela Žitníková 
Dílna U beránka – sociální podnik 

Vyrábí:

Beránčí kožíšek
a Šperky od pastýřky 
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Kontakt:
Dílna U beránka – sociální podnik 
Ing. Mgr. Gabriela Žitníková 
Bludovice 9
741 01 Nový Jičín 
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Vlna, kterou v Dílně U beránka používáme, pochází ze 
starobylého plemene Valašské ovce, kterému hrozilo 
vyhynutí. Tyto ovečky chováme na rodinném hospo-
dářství od roku 1998, kdy jsme se zapojili do jejich 
záchrany. Vlna z Valašek je dnes pro svou hrubost 
považována za odpad. Uvědomila jsem si, že jediný 
způsob, jak tento pohled změnit, je vdechnout jí nové 
využití. Naučila jsem se proto naše ovce stříhat ručními 
nůžkami, vlnu ručně prát, sušit, barvit a dále zpracová-
vat. Metodou suchého plstění jsem začala tvořit 
originální šperky, které v sobě nesou příběh ovečky 
Valašky. Poté přišla myšlenka navázat zpracování vlny 
na vznik sociálního podniku a vytvořit pracovní příleži-
tost pro lidi se zdravotním hendikepem. A tak se zrodila 
Dílna U beránka a kreativní balíčky s názvem Beránčí 
kožíšek. 

Beránčí kožíšek a Šperky od pastýřky
z Dílny U beránka



www.beranek.pageride.cz 

Mobilní salaš je originální zážitek, který si 
můžete užít s rodinou, přáteli, kolegy nebo 
obchodními partnery. Přijedeme za Vámi 
v kterémkoliv ročním období. 

Ing. Mgr. Gabriela Žitníková 
Dílna U beránka – sociální podnik 

Vyrábí:

Mobilní salaš
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Zážitek s názvem Mobilní salaš vychází z tradice našeho 
kraje a je navázán na chov Valašské ovce, do jejíž 
záchrany jsme se s manželem již v roce 1998 nečekaně 
zapojili. Mobilní salaš udělá radost malým i velkým. 
Jezdíme na nejrůznější akce, ale také do domovů pro 
seniory a za dalšími lidmi, kteří nemohou dorazit k nám 
na farmu. Dovezeme k Vám živé ovečky Valašky, 
rukodělnou dílnu na práci s vlnou, trenažér na dojení, 
pastýřský kožíšek na vyzkoušení s kloboukem a holí, 
a velkého vyřezávaného pastýře od pana Janošce ze 
Starých Hamrů, s nímž se lidé v kožíšku rádi fotí. V rámci 
stříhání ovce či práce v dílně návštěvníkům vyprávíme 
o životě na salaších a o starobylém původním plemeni 
Valašské ovce, která je nedílnou součástí valašské 
historie. Mobilní salaš je vůbec prvním certifikovaným 
zážitkem regionální značky BESKYDY originální 
produkt.

Mobilní salaš Dílny U beránka 



www.beranek.pageride.cz 

Každý z nás se najde v této baladě s pokojným 
koncem, protože všichni od dětství ke smrti 
řešíme stejné problémy a hledáme odpovědi 
na stejné otázky.

Ing. Mgr. Gabriela Žitníková 
Dílna U beránka – sociální podnik 

Vyrábí:

Kniha Příběhy pastýřky
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Má první autorská kniha vyšla 1. 2. 2021. Celou ji 
vyrábíme ručně přímo v Dílně U Beránka, sociálním 
podniku, kde lidé se zdravotním hendikepem zpraco-
vávají vlnu Valašské ovce. Úžasná ilustrátorka 
PhDr. Magda Andresová doprovodila vyprávění o malé 
zrzavé pastýřce a jehňátku „k ničemu“ obrázky, jež 
chytnou čtenáře za srdce. Knížka je pohledem do jedné 
z těch mnoha pastýřských duší, které utvářely náš kraj, 
a věřím, že každému čtenáři přinese to, co je třeba.  

Kniha Příběhy pastýřky od Gabriely Žitníkové



www.regionalni-znacky.cz

Surowy krajobraz wzgórz, pastwisk i tradycji 

ludowych znajduje odzwierciedlenie w pracy 

ludzkiej, która przetrwała przez pokolenia. 
Przynosimy Państwu oryginalne produkty 
i usługi, które mają dobre podstawy, 
są sprawdzone przez tradycję i łączy je 
miłość do regionu Beskidów.
 

Bodrý kraj kopců, pastvin a lidových tradic se 
odráží v lidské práci, která přetrvává po celé 
generace. Přinášíme Vám originální výrobky 
a služby, které mají dobrý základ, jsou ověřené 
tradicí a spojuje je láska k regionu Beskydy. 

Produkty z regionu
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To co charakterystyczne z naszego regionu
Na terenie Beskidów możesz spotkać produkty lub 
usługi oznaczone specjalnym logo BESKYDY originální 
produkt©. Znak ten oznacza, że produkty i usługi zostały 
poddane surowemu procesowi certyfikacji, który 
gwarantuje klientowi ich prawdziwe pochodzenie 
z Beskidów. Lokalne pochodzenie nie jest jednak 
jedynym warunkiem przyznania znaku. Produkty tej 
marki muszą przyczyniać się do renomy regionu, 
dlatego muszą być również:
          • wystarczająco jakościowe, 
          • przyjazne dla środowiska,
          • unikalne w stosunku do Beskidów, wykonane  
 tradycyjną technologią, ręcznie lub z lokalnych  
 surowców, wyjątkowe w swojej wysokiej   
 jakości.

Na území Beskyd se můžete setkat s výrobky či službami 
označenými logem BESKYDY originální produkt©. Tato 
značka znamená, že výrobky a služby prošly přísným 
procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich 
skutečný původ v Beskydech. Místní původ však není 
jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené 
výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto 
musí být také:
          • dostatečně kvalitní,
          • šetrné vůči životnímu prostředí, 
          • jedinečné ve vztahu k Beskydům, vyrobené   
 tradiční technologií, ručně nebo z místních   
 surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou. 

To co charakterystyczne z naszego regionu

To pravé z našeho regionu

Mikroprojekt Powiatu Pszczyńskiego a MAS Pobeskydí s názvem „Regionální produkty – bohatství pohraničí“

r.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002495 je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu

mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
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