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Regionální značka pro zaručeně beskydské výrobky funguje 
v regionu již od roku 2005. Za tu dobu Certifikační komise udělila 
ochrannou známku původu Vyrobeno v BESKYDECH® celkem 46 
místním výrobkům a produktům.

 Regionální značka se pod novou 
koordinací MAS Pobeskydí, z. s., 
začala zaměřovat na marketingo-
vou propagaci. Logo Beskydy ori-
ginální produkt® vychází z motivů 
tradiční lidové tvorby, která je 
svázána s dlouholetou tradicí, 
lidskou zručností a osobním přístu-
pem při výrobě. Nepravidelná 
kontura ornamentu odkazuje na 
ruční práci a jistou historickou 

patinu, která je známkou dlouho-
dobého používání a kvality.
 V minulém roce jsme tedy usku-
tečnili profesionální focení výrob-
ců, kde zachycujeme jejich příběh. 
Například řezbář a loutkář Jiří 
Polášek z Vyšních Lhot, který 
prožil své dětství v malebném 
prostředí Slezských Beskyd, kde 
obklopen přírodou a místními 
tradicemi už jako malý kluk při-

čichl k práci se dřevem. Řezbařina 
se stala jeho celoživotní zálibou, 
která před pár lety vyústila v zalo-
žení vlastní autorské dílny Beskyd-
Craft. Pan Polášek si zakládá na 
poctivé ruční práci, kvalitních 
přírodních materiálech a trvalé 
udržitelnosti. Inspiraci čerpá z tra-
diční beskydské lidové tvorby. 
Věnuje se převážně výrobě loutek 
a betlémů, na zakázku si však 
můžete nechat zhotovit také řadu 
dalších originálních dřevěných vý-
robků.

Stoletá tradice prvorepublikových tyčinek Gold
Tradice Goldova pekařství sahá až k roku 1921, kdy pradědeček 
pana Honče začal stavět v Kopřivnici vlastní parní hygienickou 
pekárnu „Jan Gold“.
 V současnosti nabízí Goldovo 
pekařství zhruba 25 druhů tyčinek, 
které se vyrábějí podle původních 
rodinných receptur. Gold tyčinky 
jsou 32 cm dlouhé, ručně kroucené 
prvorepublikové pečivo, které 
svého času nesmělo chybět v žádné 
správné hospodě či plovárně. 
Nejstarší z nich jsou tyčinky
solené s kmínem a makové - dnes 
prodávané pod názvem "GOLD 
MIX", dále pak vyrábíme tyčinky 

škvarkové, česnekové, cibulové, 
parmezánové, pivní, tvarůžkové, 
s chilli papričkou, nebo Sluníčkové 
– celozrnné špaldové a další… 
Příležitostně pečeme také klobás-
níky, briošky, o Velikonocích ma-
zance, na Mikuláše figurky čertů a 
andělů a na Vánoce vánočky. Nově
zkoušíme pečivo z vysoce kvalit-
ních surovin bez GMO, lepku, 
laktózy…
 

 Veškeré pečivo peče pan Honč 
sám v maličké pekárně v Příboře 
bez použití chemických přídav-
ných látek, jako jsou stabilizátory, 
konzervanty, barviva, zvýrazňova-
če chutí a jiná aditiva.
 Vzájemnou spolupráci a náku-
pem kvalitních a čerstvých suro-
vin, podporujeme regionální cho-
vatele, pěstitele i výrobce. Tyčin-
ky můžete zakoupit na trzích, 
jarmarcích a gastrofestivalech, 
nebo v některé z mnoha farmářských 
prodejen napříč republikou. 

Moravskoslezské jarmarky
V rámci projektu spolupráce chystáme 8.10. 2022 
akci Moravskoslezské jarmarky. Představí se zde 
zástupci 3 regionálních značek MS kraje. 

Gorolski Święto
Ve dnech 5. 8. až 7.8. 2022 se bude v Jablun-
kově konat mezinárodní folklorní festival 
Gorolski Święto.  

 Pojďte s námi do krajiny 
s oblými zelenými pastvinami, 
hlubokými dolinami vyřezaný-
mi starými řekami a potoky, 
krajiny výběžků lesů a osamě-
lých skupin stromů v kopcích 
skrývajících staré lomy a doly.
Navštivte scenérie zelených 
zákoutí střídající šedivě stříbřité 
haldy břidlic, výchozy skal 
porostlé modříny, borovicemi, 
břízami a barevně rozmanitou 
květenou.
 V rámci Krajiny břidlice je 
možné navštívit například důlní 
dílo Flasharův důl. Vstup do 
dolu je na naučné stezce 
K Flascharovu dolu, zastavení 
Flascharův důl 6. prohlídkový 
okruh čítající cca 400 metrů 
chodeb je veřejnosti zpřístupněn 
od roku 2020. Více informací a 
rezervační systém naleznete na 
www.flascharuvdul.cz.

 V Polsku vznikla reg. značka
Lokalna Marka Ziemi Pszczyń-
skiej.

Geopark Krajina břidlice 

Nová regionální značka 
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Malý princ v novém kabátu
Pokud jste přemýšleli, jak asi mohl vypadat beránek, kterého měl 
Malý princ v krabici, ponořte se s námi do kouzelného knižního 
světa Příběhů pastýřky, která se stala první autorskou tvorbou paní 
Gabriely Žitníkové.

 Tato kniha vypráví příběh o 
pastýřce a beránkovi k ničemu, ze 
kterých se stali přátelé. Kniha je 
právě tím dílem, které rozehřeje 
srdce a donutí člověka myslet na 
lidství jako takové.
 Toto dílo je součástí sociálního 
podniku Dílna u Beránka, který 

najdete v Bludovicích u Nového 
Jičína. Jakmile přejdete branku, 
vcházíte do jiného světa plného 
zvířat, velkorysých myšlenek a 
soucitu.
 Paní Gabriela se zasloužila o 
záchranu původního plemene ovcí 
Valášek a zachraňuje i lidské 

plémě. Snaží se začlenit osoby 
s handicapem do pracovního života 
a dělat osvětu společnosti. Pro-
vozní doba tohoto malého zázraku 
je od úterý do pátku 8:00 do 13:00. 

Strýček Pepin z Rožnova pod Radhoštěm
Jakmile vstoupíte do areálu Rožnovského pivovaru, dýchne na Vás atmosféra prvorepublikového pivova-
ru, už jen hledáte nápis „Vaše podlomené zdraví, pivo upevní a spraví“.

 V Rožnově pod Radhoštěm se 
vaří pivo už od roku 1712. Za tu 
dobu pivovar prošel rukama 
zámožných majitelů z rodu 
Kinských, Žerotínů, Furstengergů, 
Popperů, Guttmannů či Rothschil-
dů. Na začátku 20. století jej pak 
hraběnka Anna Camel von Hardeg-
ger koupila a darovala svému muži, 
uznávanému sládkovi Albertovi 
Málkovi ze Želetavy.
 Pivovar vzkvétal až do roku 
1948, kdy byl znárodněn a po 
desetiletí sloužil jako sklad. Nový 
život mu v roce 2009 i díky evrop-

ským dotacím vdechnul praprav-
nuk Málkových a jeho společník.
 Pivovar samozřejmě nenadchne 
jen svou architekturou a historií, 
hlavním důvodem návštěvy je 
samozřejmě pivo. Můžete zde 
vyzkoušet polotmavý ležák 
Rotschild, světlý ležák Radhošť, 
nebo silný Red India Pale Ale 
s názvem Hardegger. 
 Pokud budete znavení cestou do 
tohoto pivního ráje, můžete si
odpočinout v místních pivních 
lázních, které jsou přímo v pivova-
ru. V Rožnovském pivovaru, 

postaveném roku 1712 ze zbytků 
zdiva Rožnovského hradu, se podle 
dochovaných materiálů koupalo 
střídavě v horké a studené vodě 
v dřevěných kádích dávno před 
Priessnitzovým objevem. „Nebylo 
dne, aby se na pivovarském dvoře 
neobjevily místní léčitelky z hor a 
neodnášely si konvičky s pivo-
vaskými kvasnicemi,“ konstatuje 
původní sládek a majitel Rož-
novského pivovaru ve svých 98 
letech. Pivovar je také součástí 
Pivní stezky. 

Za záhadami Štram-
berku
 Ve spolupráci s Hra Na Výlety 
jsme vytvořili trasu Štramberkem, 
která Vás provede záhadami 
Štramberku. 
 

 Toto město nevyniká jen pověst-
nou Štramberskou trúbou, ale také 
svou historií opředenou nadpřiro-
zenými bytostmi. Trasu naleznete 
v aplikaci Hra na Výlety pod 
názvem Štramberský trpaslík. 
Pomozte nalézt trpaslíka, který se 
vrátil do Štramberku a teď tropí 
samé lotroviny! V průběhu hledání 
úkrytu trpaslíka zjistěte jeho 
jméno a potom ho zažeňte zpět do 
pohádkové říše! Trasa je vhodná 
pro děti, které umí číst. Délka trasy 
je 60 až 75 minut a projdete téměř 
celý Štramberk.

   Pojďte společně s námi otevřít 
dílny a farmy a podpořit lokální 
produkty. Máte pro své výrobky 
certifikát některé regionální 
značky a chcete otevřít 
17. 9. 2022 svou dílnu, farmu 
nebo výrobnu a ukázat 
návštěvníkům, jak vaše výrobky 
vznikají, případně se s nimi 
podělit o zajímavosti ze svého 
oboru, uspořádat pro ně dílnu 
nebo program pro děti? Minulý 
rok se do akce zapojila Maya 
textil a Jadoli. 

Porta Aperta 
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Příborská Freudovka
Jana Karbanová
U Tatry 1498
742 58 Příbor
e-mail: freudovka@centrum.cz

Keramické výrobky
Keramická dílna Štramberk
Lenka Horecká
Novojičínská 452
742 66 Štramberk
e-mail: HoreckaLenka@seznam.cz

Tiskové materiály s motivem
přírody CHKO Beskydy
Michal Šulgan
Na Drahách 1200
756 61 Rožnov p. Radhoštěm
e-mail: synlovcemedvedu2@centrum.cz

Vlněné a pohankové výrobky
BESKY
Ing. Zuzana Bílková
Palkovická 2284
738 01 Frýdek-Místek
e-mail: bilkova@ibatex.cz
www.ibatex.cz

Bio mléčné výrobky
Ing. Oldřich Menšík, Ph.D.
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 10
e-mail: info@farma-mensik.cz
www.farma-mensik.cz

Chlebovické brambory
Ing. Libor Janečka
Ke Kůtám 15
739 42 Chlebovice
e-mail: janecka.libor@seznam.cz

Šumivá koupel MYBEE
Markéta Slánská
Francova Lhota 476
756 14 Francova Lhota
e-mail: info@my-bee.cz
www.my-bee.cz

Beskydský med
Aleš Pink
739 49 Metylovice 271
e-mail: alespink@seznam.cz

Zahradní a užitková keramika
z Valašska
KERAMIKA DUB s.r.o.
Hranická 87
757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: prodej@keramika-dub.cz
www.keramika-dub.cz

Borůvky z Beskyd
Lukáš Kollárik
744 01 Trojanovice 118
e-mail: boruvkyzbeskyd@seznam.cz
www.boruvkyzbeskyd.cz

Textilní výrobky
Ušito v Beskydech
Vladislava Pohludková
Vratimovská 192
738 01 Frýdek-Místek – Lískovec
e-mail: info@usito-v-beskydech.cz

Rožnovské pivo
Rožnovské pivní lázně, s.r.o.
Pivovarská 6
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
e-mail: libor.cabak@roznovskepivnilazne.cz
www.roznovskepivnilazne.cz

Moderní látkové pleny
Katyv Baby s.r.o.
Novodvorská 3052
738 01 Frýdek-Místek
e-mail: katyvbaby12@gmail.com
www.katyvbaby.cz

Gold tyčinky a další pečivo
Goldovo pekařství
Radim Honč
Ostravská 77
742 58 Příbor
e-mail: info@goldovopekarstvi.cz
goldovopekarstvi.wbs.cz

Přírodní sypaný čaj z bylin
a ovoce z Beskyd
Mamma Tea s.r.o.
Morávka 590
739 04 Pražmo
e-mail: silvie@mammatea.cz
www.mammatea.cz

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

Přírodní mýdla a tuhé šampony
Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou
Bc. Danuše Sajdlová
739 11 Malenovice 94
e-mail: DSajdlova@email.cz
http://kouzelnahajovna.wixsite.com/mydlarna

Cínovaný šperk
Malované hedvábí
Sylva Šmardová
Mikulůvka 241
756 24 Bystřička
e-mail: sylva.smardova@centrum.cz
www.hedvabizvalaska.cz

Mlýnské výrobky a pekařské
výrobky z vlastní mouky
Jan Slovák
756 12 Horní Lideč 114
e-mail: janslovak@s-market.cz
www.pekarnaumlyna.cz 

Smrčkový sirup
Borůvkový džem
Beskydský dvorek
Adriana Jastrzebská
739 04 Raškovice 293 
e-mail: beskydskydvorek@seznam.cz
www.beskydskydvorek.cz

Valašská zabíjačka
Speciální edice
MACHAČ - MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o.
U Školky 696
742 72 Mořkov
e-mail: tomas@machac.eu
www.machac.eu

Prošívané vlněné přikrývky
Zdeněk Mitura
739 12 Čeladná 162 
e-mail: prikryvky@mitura.cz
www.mitura.cz

Italské těstoviny z BeskydBESKYDY originální produkt®
překračuje hranice
 V rámci přeshraniční spolupráce 
se naše regionální značka stala 
partnerem projektu Regionální 
produkty - bohatství pohraničí, 
který realizujeme s polským part-
nerem Powiatem Pszczyńskim. Hlav-
ní myšlenkou tohoto projektu je 
předání zkušeností naší regionální 
značky polským partnerům.

    Projekt je realizován od 1. dubna 
2021 do 30. září 2022 a je spolufi-
nancován Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a státním roz-
počtem Polské republiky v rámci 
Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Beskydy Programu Interreg VA 
Česká republika - Polsko 2014 - 
2020.

 Ochutnejte kousek Itálie v srdci 
Beskyd! Paní Leona Mikundová 
Fešarová svou lásku k Itálii roz-
hodně nezapře, spolu s manželem 
vyrábí výtečné česko-italské těsto-
viny Fajna pasta.
 Podnikatelský nápad se zrodil 
poté, co si u svých italských přátel 
vyzkoušeli domácí výrobu těsto-
vin. Fajna pasta nabízí těstoviny 
čerstvé, chlazené nebo sušené, 

vaječné, i bezvaječné z mouky 
semolinové, pšeničné, špaldové či 
žitné. 
 Ochutnat můžete italské spag-
hetti, penne či fettuccine, tradiční 
české polévkové nudle, ale třeba 
také rizoto. Do těstovin přidávají 
zeleninu, koření a bylinky od 
místních farmářů, a díky tomu 
dostane i ten nejobyčejnější oběd 
neobyčejný rozměr. 



Sušené těstoviny
Fajna pasta s.r.o.
Planiska 1910
744 01 Frenštát p. Radhoštěm
e-mail: fajnapasta@seznam.cz
www.fajnapasta.cz

Med
Rodinné včelařství Klinkovšťí
Luděk Klinkovský
742 57 Libhošť 155
e-mail: med@medostrava.cz
www.medostrava.cz

Málkova čokoláda
Rožnovské pivní lázně, s.r.o.
Pivovarská 6
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
e-mail: libor.cabak@roznovskepivnilazne.cz
www.malkovacokoladovna.cz

Valašské frgály
Cyrilovo pekařství s.r.o.
Hrachovec 305
757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: valfrgal@seznam.cz
www.frgaly.cz

Tkané a ručně pletené výrobky z vlny
maya. textile atelier
Mgr. Marie Werbová, Ph.D.
Skalice 455
738 01 Frýdek-Místek
e-mail: maya@ma-ya.cz

Bylinné likéry
Beskydská likérka s. r. o.
Na Zbytkách 41
739 01 Staré Město
e-mail: a.pastorkova@beskydskalikerka.cz
www.beskydskalikerka.cz

Beránčí kožíšek
Šperky od pastýřky
Knížka Příběhy pastýřky
Dílna U beránka – sociální podnik
Ing. Mgr. Gabriela Žitníková
Bludovice 9
741 01 Nový Jičín
e-mail: Bludicka.Bludovice@seznam.cz
https://beranek.pageride.cz/

Živý vánoční řezaný stromek
EKOL
Dalibor Balaš
739 41 Palkovice 711
e-mail: Balasova.sarka@seznam.cz
www.stromeckarna.cz

Ovčí vlna a vlněné výrobky
Ekofarma Valaška
Mgr. Jiří Krpeš
Gruň 174
739 15 Staré Hamry
e-mail: jiri.krpes@gmail.com        
https://farmavalaska.cz

RITUALL
RITUALL
Ing. Jaroslava Mudráková
Dolní 1004
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
e-mail: info@rituall.cz
https://www.rituall.cz/

Štramberské uši
Bohumila Šuterová
Náměstí 39
742 66 Štramberk
e-mail: BohumilaSuterova@seznam.cz
http://www.suterova-b.cz/

Med a výrobky z medu
Medový dvůr
Martin Carbol
Kunčičky u Bašky 80
739 01 Baška
e-mail: medovydvur@email.cz
www.medovydvur.cz 

Přírodní kosmetika z Beskyd
Edi Naturalis
Ing. Edita Zdražil Golová
Měrkovice 755
739 47 Kozlovice
e-mail: editagolova@gmail.com
http://bylinybeskyd.cz/

Plstěné výrobky z ovčí vlny
Farma pod Radhoštěm s.r.o.
Buzkovice 831
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
e-mail: info@farmapodradhostem.cz
www.farmapodradhostem.cz 

Hovězí maso z vlastního chovu
Farma Halata
Lukáš Halata
739 49 Metylovice 514 
e-mail: l.halata@seznam.cz
www.farmahalata.cz

Ručně zpracovaná ovčí vlna
a jiná přírodní vlákna a výrobky
Ing. Viera Kranz
Solanec pod Soláněm 165E
756 62 Husitsko-Solanec  
e-mail: vlna.jadoli@gmail.com
www.jadoli-vlna.webnode.cz

Ručně vyřezávaná
dřevěná loutka
BeskydCraft
Jiří Polášek
739 51 Vyšní Lhoty 231
e-mail: jiri.polasek@beskyd.craft.cz
www.beskyd-craft.cz

Ubytování Domeček u Oveček
Václav Novák
Hradiště 1116/7a
735 42 Těrlicko
e-mail: novak.hradiste@seznam.cz
www.domecekuovecek.cz

Keramické šperky
zkeramiky.cz | Nikola Černíková
& Miroslav Válek
Miroslav Válek
756 27 Valašská Bystřice 45
e-mail: nikola@zkeramiky.cz
www.zkeramiky.cz

Fryčovické brambory
Fryčovický loupaný kobzol
Jaromír Kublák
739 45 Fryčovice 239
e-mail: farma@kublak.cz
www.farma-kublak.cz

Venkovská móda Doteky venkova
Irena Matušová
Karla Hynka Máchy 346
742 58 Příbor
e-mail: dotekyvenkova@seznam.cz
www.dotekyvenkova.cz
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