REGIONÁLNÍ PRODUKTY
Z KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
Kousek blanické legendy, místní zručnost, nápaditost a kvalitu najdete v každém regionálním produktu z Kraje blanických rytířů. Představujeme vám 31 výrobků a 4 služby
se značkou KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Podrobnosti o produktech a místech prodeje najdete na www.regionalni-znacky.cz nebo na www.blanik.net

S výrobou šperků začínal Keblovské medy
Pavel Jakubův v obýváku jsou zlaté a stříbrné
VLAŠIM Pokud hledáte originální
dárek z Podblanicka, u Pavla Jakubův jste na správné adrese. Z darů
přírody vyrábí šperky. Ozdobit se
tak můžete přívěskem na krk, náušnicemi, náramkem, čelenkou nebo
broží se značkou KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt©.

KEBLOV Třicetiletý Tomáš Špoula
včelaří od dětských let. Lásku k užitečnému blanokřídlému hmyzu mu
předal spolu s cennými zkušenostmi dědeček. Zárukou kvality Medu
z Keblova Tomáše Špouly je i značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ,
regionální produkt©.

Včelám se věnujete přes dvacet let.
Dá se spočítat, kolik jste za tu dobu
dostal žihadel?
To se nedá ani spočítat. Není to však
tím, že by včely byly agresivní, ale spíše manipulací s rámky a nástavky při
jejich obsluze, kdy se stává, že se občas
nějaká ta včelka přimáčkne.

Kdy vás napadlo vyrábět šperky
z přírodnin?
V dětství jsem viděl prodávat přívěsek z ořešáku a myslel jsem, že si ho vyrobím doma. Bohužel jsem brzy přišel
na to, že vlašský ořech není ta správná
surovina. Až dlouho poté jsem se dozvěděl o exotických druzích ořešáku,
které mají ty správné plody pro výrobu šperků. Vyrobil jsem si přívěsek pro
sebe a prostě ho nosil. Tohoto přívěsku
si začali všímat další lidé a projevovali
o něj zájem. Zhruba před deseti lety
jsem začal vyrábět šperky na prodej.

Tomáši, velkým úspěchem bylo pro
vás loňské ocenění v soutěži Český
med…
Můj květový med získal zlatou
a medovicový med stříbrnou medaili. Konkurence byla velká – přihlásilo
se přes tři sta devadesát vzorků. Jde
o prestižní záležitost, nejenom proto,
že kritéria jsou přísnější než norma
Evropské unie, ale hlavně proto, že
včelaři produkují velice kvalitní medy.
Soutěže jsem se
v loňském roce
zúčastnil poprvé
a jsem rád, že se
mi takové ocenění
podařilo získat.

Kolik máte včelstev?
V současné době se starám o 32 včelstev.

Ořešák černý a popelavý jsou nepůvodní dřeviny. Kde na Podblanicku
rostou?
V „běžném“ lese se s nimi nesetkáte,
jde spíše o okrasné dřeviny. Prohlédnout si je můžete třeba ve vlašimském
parku. Rostou i v soukromých zahradách – dokonce mi psala jedna hodná
paní, že má ořešák černý na zahradě a je
jí líto ořechy vyházet, tak jestli si nechci
vzít…
Kdy plody ořešáku sbíráte?
Nejlepší výsledky mám s ořechy sebranými na podzim. Je s nimi sice více
práce, ale následně nepraskají. Pokud se
seberou na jaře, jsou již většinou bez
slupek, ale také třeba již začínají klíčit,
což je špatně.
Kromě plodů ořešáku, jaké další suroviny při výrobě šperků používáte?

O Pavel Jakubův vyrábí netradiční šperky z přírodnin.

Pracuji také s bukvicemi, různými
peckami nebo s klokočím.
Poté, co nasbíráte „suroviny“, co obnáší samotná výroba šperků?
Po očištění je třeba ořech rozříznout
a ruční pilkou nařezat na plátky. Pokud
plátek nepraskne a je dost pevný, polotovar obrousím nejprve nahrubo a poté
načisto. Následuje čištění, odstranění jader a ﬁnální lakování zdravotně
nezávadným lakem. Takto připravený
přívěsek se navlékne na voskovanou bavlněnou šňůrku, na které se uváže stahovatelný úvaz. Vše dělám ručně a je to
pro mě spíše odpočinek. Naštěstí mám
již k dispozici dílnu, a tak nemusím využívat obývák jako v minulosti…
Jak bychom se měli o šperky z přírodnin starat, aby dlouho vydržely?
Všechny druhy šperků, které prodá-

vám, testuji na sobě nebo na známých.
Například přívěsek na krk nosím vždy
několik let. Nikterak o něj nepečuji
a nikdy ho nesundávám. Pouze je třeba
si všímat opotřebené šňůrky a případně
ji vyměnit. Jinak samotný ořech při intenzivním používání získá zvláštní patinu, to ale nepovažuji za vadu.
Plánujete rozšířit sortiment výrobků?
Vzhledem k tomu, že se jedná spíše
o koníček, tak to záleží na volném čase,
kterého je, jak všichni víme, pomálu.
Nápady určitě jsou, to není limit, jen
chybí čas je realizovat.
O Ing. Bc. Pavel Jakubův
Navrátilova 712, 258 01 Vlašim
t: 777 957 720
e: podblanickeorisky@seznam.cz
www.podblanickeorisky.cz

Vaše včely sbírají pyl z okolí Keblova. Po čem váš med chutná?
To záleží na nektarové a medovicové snůšce v okolí. Vzhledem k tomu,
že v naší obci a její blízkosti převažuje
lípa obecná, dá se v medu předpokládat příchuť lípy, ale není to vždy pra-

Co přesvědčilo
porotu soutěže,
aby vám prestižní ocenění udělila?
Vzhledem
k tomu, že výsledky z laboratorních vyšetření
O Tomáš Špoula žihadla při práci se včelstvem nepočítá.
medu ukázaly, jak
je med kvalitní,
ujistil jsem se, že ze včelstev odebívidlem. Hodně záleží na počasí a na
tom, aby dobře medovala. Snad mě
rám vyzrálý med a dále s ním zachái letos moje včely příjemně překvapí.
zím šetrně. A to jak při uskladnění,
tak při plnění do sklenic a jeho příO Tomáš Špoula
pravě k prodeji. Doufám, že porotu,
Keblov 83, 257 65 Čechtice
ale hlavně zákazníky, kteří se ke mně
t: 605 904 837
vracejí, jsem si získal právě výbornou
e: tomasspoula@seznam.cz
chutí medu.

První hračku vyrobila Petra Ottl Kulakovská pro svou dcerku
BENEŠOV Hračky, dekorace, orientační systémy, skládačky ale i výukové předměty vyrábí z překližky Petra
Ottl Kulakovská, držitelka ocenění
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt©. S jejími výrobky se
třeba i vaše děti setkávají ve školách
a školkách.
Kdy a jak začalo vaše nadšení pro
výrobky z překližky?
Když jsem byla dítě, dostala jsem taháček – modrou myšku, která se mi moc
líbila a ráda jsem si s ní hrála. Když
jsem pak pro svoji malou dcerku hledala dárek, vzpomněla jsem si na ni.
Jenže v žádném obchodě jsem nic podobného nenašla. V tu dobu jsem se
již zabývala myšlenkou výroby hraček.

A nezůstalo nakonec
pouze u nich.

Vyrábím pro ně na zakázku nástěnky, výukové předměty, divadelní
kulisy a podobně. Díky
vodicím drážkám mohou mé výrobky používat i handicapované
děti.

Jako základní materiál
jste zvolila překližku.
Z jakého důvodu?
Kvalitní tvrdá překližka
splnila moje požadavky – je pevná a odolná,
neláme se, má přírodní
vzhled a lze z ní vyrobit prakticky cokoliv, od
drobných předmětů až
po velké sestavy.
Pro koho jsou vaše výrobky určené?
Hlavně pro děti ve
školských zařízeních.

Některé vaše výrobky
jsou barevné…
Některé výrobky maluji
ručně, jiné nechávám
v přírodním provedení.
Ty si pak mohou děti
samy vymalovat a dotvořit.
O Petra Ottl Kulakovská v dílně při dokončování tabulek orientačního
systému

Který ze svých výrob-

ků máte nejraději? A který je nejoblíbenější u dětí?
Mým prvním výrobkem byl kašpárek.
Toho mám nejraději. U dětí vede čertík
a pak také zvířátka.
Vzpomenete si, kdy jste se při výrobě tak říkajíc, pořádně zapotila?
U pavoučka. To je taháček s mnoha
nožičkami a mě dalo opravdu velkou
práci, aby byl pohyb všech nožiček
koordinovaný. Každý nový výrobek je
pro mě velká výzva a je za tím hodně
práce, než splní moji představu.
O Petra Ottl Kulakovská
P.O.K. design, Benešov 256 01
t: 777 773 373
e: ottpet@seznam.cz
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Větroň Blaník znají lidé po celém světě
BENEŠOV Takřka půl století se
věnuje Ing. Petr Mareš modelařině. Od koníčku byl jen krůček
k provozování drobné ﬁrmy. Dnes
pod značkou Classic models vyrábí
a prodává stavebnice historických
modelů letadel.

Pro koho jsou vámi vyráběné stavebnice určené?
Jsou pro pokročilé modeláře, od roku
2010 však vyrábím na požádání i modely pro kroužky mládeže. V letech
2015/2016 jsem dodal zhruba dvě stě
dvacet stavebnic pro kroužky Svazu
modelářů ČR. Tyto stavebnice obsahovaly ve spolupráci s ﬁrmou JETI Příbor
elektroniku pro řízení těchto modelů.
Všechny stavebnice, které vyrábím,
jsou po složení určené pro létání,
nejde tedy pouze o statické modely,
i když modeláři si je také rádi vystavují.

Jak jste se dostal k modelařině?
Na základní škole mě k ní přivedl pan
učitel Velek, a to v rámci již neexistujícího předmětu Dílny. Tomuto koníčku
se věnuji čtyřicet pět roků. Zlomem byl
rok 2004, kdy jsem na Mistrovství Evropy historických modelů ve Dvoře Králové prezentoval první svoje výrobky.
Proč jste se zaměřil hlavně na stavebnice historických modelů letadel?
Je to velmi úzká zájmová skupina – vyrobí se desítky kusů ročně. Výhodou
je, že nehrozí konkurence z Číny, pro
větší výrobce i obchodníky jde o malou zakázku.
Jaké nejstarší letadlo si můžeme
díky vaší stavebnici složit?
Nejstarší vzor pro stavebnici máme
z roku 1934. Nejoblíbenější, téměř kultovní model GAS BAG je z roku 1942.
Novinkou je model KADET F1G pro
mládež v kroužcích.

Zvládne si tedy podle vaší stavebnice
postavit letadlo i začínající modelář?
Určitě, začátečníci nebo děti si mohou
sestavit model Blaník nebo Malý pionýr nebo ERO III.

O Petr Mareš s jedním ze svých modelů

Kolik druhů stavebnic prodáváte?
V současné době máme v nabídce dvacet modelů. V polovině března jsme
začali prodávat první novinku tohoto
roku, model CORSAIR. Ještě bude
letos následovat několik modelů pro
mládež a začátečníky.
Snažíte se při výrobě stavebnic, aby
byl model skutečně do detailů podobný originálu?

Modely vybírám sám po studiu starých
dobových plánů. Mám ale dva spolupracovníky, více než osmdesátileté pamětníky, kteří mi poskytují informace, jak
se to tehdy dělalo. Shodnost se vzorem
musí být absolutní, a to včetně používaných materiálů. To je někdy trochu
problém. Máme dodavatele materiálů
z republiky i ze zahraničí. Třeba lipové
lišty ve správné délce a kvalitě nám na
zakázku vyrábí ﬁrma v Ostravě.

Jedním z vašich nejprodávanějších
modelů se stal právě Blaník. Můžete
nám toto letadlo představit?
Jde o podobu skutečného československého větroně. Jsou známé po
celém světě. Název Blaník se mi zdál
příhodný pro náš region, také proto
jsem skládačku začal vyrábět. Skládačku jsem zjednodušil, aby si z ní letadlo
mohl sestavit opravdu každý. Stačí jeden večer skládání a můžete jít létat.

Modelářství je náročné hlavně na
čas. Jakými vlastnostmi musí vynikat
dobrý modelář?
Určitě to chce notnou dávku trpělivosti, pak manuální zručnost, a hlavně
chuť a snahu učit se stále nové věci.
Žádný model totiž není stejný, každý
je originální.
Vy jste první zkušenosti získal od
svého učitele na základní škole.
Předáváte, co jste se naučil, dalším
generacím?
Zkušenosti předávám hlavně v kroužku při Domu dětí a mládeže v Benešově. S dětmi testujeme jednodušší
stavebnice. Když se osvědčí, jdou do
výroby a následně do prodeje. Děti
z kroužku jsou tak prvními kritiky.
Do tajů modelářství se snažím zasvětit
také svého vnuka Martina.
Model větroně Blaník můžete zakoupit i v ekoobchůdku Podblanického
ekocentra ve Vlašimi.
O Petr Mareš
Classic models
Dvořákova 2118, 256 01 Benešov
t.: 736 766 353
e: classicmodels@seznam.cz
www.classicmodels.cz

Ludmila Kučerová vyhlásila bojkot růžovým slonům
BENEŠOV Když jí bylo deset let, dostala Ludmila Kučerová první vyšívání. Následoval dětský šicí stroj, na
němž vyráběla oblečky pro panenky.
Láska k ručním pracím ji neopustila
ani v dospělosti, od loňského roku
se šití věnuje profesně. Její šité hračky dělají radost nejen dětem.
Jaké výrobky vycházejí z vaší dílny?
Vytvářím postavičky, zvířátka české
přírody, tematické výrobky spojené
s tradicemi, ale i předměty praktického
využití. Typickým „podblanickým výrobkem“ je šitý blanický rytíř.

Jak dlouho pracujete
například na postavičce blanického rytíře?
Ušití blanického rytíře trvá zhruba čtyři
až pět hodin. Spící blaničtí rytíři a levandule ve výplni mají svou
symbolickou spojitost.
Každý výrobek je vlastně originál, jelikož vše
kreslím a stříhám ručně. Při kompletaci dílů
kombinuji ruční a strojové šití.

Kde berete inspiraci při své tvorbě?
Snažím se dělat něco jiného, než co
je vidět běžně v obchodech. Inspiraci
hledám v naší české přírodě. Možná
je to bojkot růžových slonů, modrých
žab, zelených zajíců… Líbí se mi, když
hračky mají reálné barvy a poměr tělesných proporcí.

Z jakých materiálů výrobky šijete?
Výrobky jsou převážně z bavlny a polyesteru, z látek, které seženu
ve výprodeji. Jako výplň
používám vatelín nebo
molitan se zbytky nití

a kousků látek z šití,
aby nepřišly do odpadu, nezatěžovaly zbytečně přírodu a byly
prakticky využité. Výrobky jsou určeny každému, komu se líbí,
převážně dětem, ale
vyberou si i dospělí.
Těm zpříjemní běžný
den třeba šité přívěsky
na klíče.

O Ludmila Kučerová šije zvířátka české přírody, ale i postavičky

blanického rytíře.

Plánujete svůj „podblanický sortiment“
šitých hraček do budoucna rozšířit?
Určitě. Neustále se
snažím hledat nové
náměty a nápady, jak
to čas dovolí, protože
kromě šití postaviček
provádím i opravy
oděvů.

Jste jedním z nejmladších držitelů
značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt©. Proč jste
se rozhodla svoje hračky certiﬁkovat?
Na Blaník jsem chodila od dětství a tehdy mě fascinovala povídka o blanických rytířích. S podblanickým krajem mě seznamoval
děda, který publikoval i do časopisů
a o Podblanicko se hodně zajímal.
Až nedávno jsem se dověděla o tom,
že Kraj blanických rytířů podporuje
lidi, kteří se věnují poctivému a ručnímu řemeslu. Byla to pro mě výzva
a možnost, jak se ujistit, že má moje
práce smysl.
O Ludmila Kučerová
Pražského povstání 1642
256 01 Benešov
t: 608 256 219
e: info@lksiti.cz
www.lksiti.cz

Výroba moštu vdechuje život a smysl starým sadům
POSTUPICE Bývalý Kolářův mlýn
našel v roce 2014 využití. Jedna ze
základních organizací Českého svazu ochránců přírody zde od září do
konce listopadu provozuje moštárnu. Tady končí ovoce ze starých sadů
na Podblanicku, z něhož se poctivou
prací lisuje vysoce kvalitní mošt,
který v loňském roce získal ocenění
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt©. Ochutnat ho můžete také v návštěvnickém středisku
Vodní dům. Nejen o moštu a moštování jsme si povídali s vedoucím provozovny Alešem Zethnerem.
Proč jste zřídili moštárnu?
Důvodů bylo hned několik. Počínaje
tím, že jsme v našem okolí nenalez-

li moštárnu, která by nám vylisovala
naše vlastní jablka a trvanlivě zabalila
náš vlastní mošt, konče tím, že nám
bylo líto jezdit kolem starých sadů
a zahrad, kde jsme viděli jablka hnijící
na zemi. Sad, jehož úroda nemá využití, je bohužel určen, dříve, či později,
k zániku. Výroba moštu vdechne život
a smysl alespoň některým starým sadům a přispěje k jejich záchraně.
Jaké ovoce zpracováváte?
Moštujeme nejčastěji jablka, občas
hrušky, víno a bezinky. Moštovat lze
téměř jakékoliv ovoce, jen u peckovin
by měly být odstraněny pecky, což je
poměrně pracné a málokomu se chce
obětovat potřebný čas. Zkoušeli jsme
moštovat také zeleninu, konkrétně mr-

kev a červenou řepu. Zeleninové šťávy
se obvykle míchají s jablečným moštem
a vzniklá směs je pak velmi chutná.

dva členové a jeden až dva brigádníci,
obvykle studenti – v uplynulé sezóně
to byli budoucí právník a politoložka.

Co kromě moštu lidem nabízíte?
Kromě prodeje hotového výrobku
se zaměřujeme i na moštování jako
službu. Jsme jedna z mála moštáren
ve středních Čechách, která garantuje
výrobu moštu z vlastního ovoce a je
schopná nabídnout kompletní spektrum služeb včetně pasterizace a balení.
Do budoucna uvažujeme o rozšíření
služeb o sušení ovoce, výrobu destilátu
a obecně vše, co souvisí s ovocem. Vše
ovšem závisí spíše než na penězích na
lidech a jejich kapacitě, protože všichni
máme regulérní zaměstnání a čas, který věnujeme moštárně, musíme sebrat

Kam putují peníze z provozu moštárny?
Český svaz ochránců přírody Domašín
je nezisková organizace, proto je veškerý zisk používán na její vlastní činnost. Nyní musíme umořit nemalou
investici do samotné moštárny, předtím jsme rekonstruovali zničenou vodní elektrárnu, která se nachází rovněž
v objektu Kolářova mlýna.

O V postupické moštárně moštují ne-

jen jablka.
někde jinde, obvykle rodině. Rádi bychom našli místní spolehlivé brigádníky, ale je to obrovský problém, protože lidí, kteří by chtěli pracovat, není
mnoho. Obsluhu provozu zajišťují naši

O ZO ČSOP Domašín, Aleš Zethner
257 01 Postupice 123
t: 601 246 828, e: info@organic.cz
facebook: Moštárna Postupice
www.organic.cz
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Výrobky a služby se značkou
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®
Hrzínské jehněčí

Med z Včelí farmy Samek

Medovina a destiláty

Pivo Ferdinand

Tekutý karamel z Kácova

Jehněčí maso z Farmy Hrzín u Ratměřic. Ovce se celoročně pasou na pastvinách a v zimě jsou dokrmovány vlastním senem. Hospodaření v souladu
s přírodou a s ohledem na blaho zvířat
je zárukou vynikající kvality jehněčího
masa. Zakoupíte přímo na farmě.

Včelí farma Samek produkuje v čisté
krajině pod Blaníkem zdravý a lahodný
med a léčivý propolis. Včelí farma se
pravidelně účastní vypsaných potravinářských soutěží v rámci Středočeského kraje, kde se s medem pravidelně
umisťuje na čelných místech.

Medovina přírodní, višňová a mandlová
je zpracována dlouhodobým kvašením
za studena, ovocné destiláty jsou vyráběné z ovoce ze středočeských sadů
a meruněk z Moravy a pivní pálenka
z kácovského piva Hubertus. Specialitou je Starokácovská štrůdlovice.

Benešovský pivovar Ferdinand (zal.
1897 Františkem Ferdinandem d´Este) vaří pivo typicky české, vycházející
z původních receptur s použitím vlastního humnového sladu a žateckého
chmele klasickou technologií. Pivovar
je možné navštívit v rámci exkurzí.

Tekutý karamel je zkaramelizovaný cukr
ředěný vodou nebo smetanou do tekuté konzistence. V Zámecké cukrárně
v Kácově můžete jako součást zákusků
ochutnat tekutý karamel čistý nebo smetanový, karamel s mátou, chilli, se skořicí, se zázvorem nebo s pomerančem.

O Kácovka s.r.o.
Michal Aron, 285 09 Kácov 110
t: 327 324 025, 604 257 945
e: palenice.kacovka@tiscali.cz
www.palenicekacovka.cz

O Pivovar Ferdinand s.r.o.
Táborská 306, 256 01 Benešov u Prahy
t: 317 749 229
e: pivovar@pivovarferdinand.cz
www.pivovarferdinand.cz

O Jitka Kuřetová
Račiněves 38, 285 09 Kácov
t: 603 100 089
e: jitkakuretova@gmail.com

Mléčné výrobky farmy
BioVavřinec

Pivo Hubertus

O Christopher Robertson – Farma Hrzín

Hrzín 18, 257 03 Jankov
t: 317 711 252, 777 028 254
e: clrobertson@volny.cz

Marmelády a džemy Marmela
Kvalitní džemy, marmelády, povidla
a sirupy z domácích surovin jsou vyráběny tradičními zavařovacími postupy
bez konzervantů a jiných chemických
látek. Můžete si je koupit nebo objednat přímo v provozovně Jany Roškové.

O Petr Samek
Řimovice 33, 258 01 Vlašim
t: 606 881 462
e: zuzanasamkova@seznam.cz

Med z Keblova
Tomáš Špoula se včelaření věnuje již
od dětství a pokračuje tak v rodinné
tradici. Včelaří v oblasti ochranného
pásma vodního díla Švihov (Želivka).
V roce 2016 byl jeho květový med oceněn zlatou a medovicový stříbrnou
medailí v soutěži Český med.

Tradiční podblanické uzeniny
Mléko, sýry, mléčné nápoje, tvaroh, jogurty a další výrobky produkuje farma
rodiny Šmakalových v systému ekologického zemědělství. Na pastvinách
chová český červenostrakatý skot.

Pivovar Kácov (zal. 1457) produkuje
světlé výčepní pivo a světlý ležák v jejich
ﬁltrovaném i kvasnicovém charakteru.
Pivo se vaří klasickou technologií z českého sladu, žateckého chmele a z pramenité vody z pivovarských studní. Pivovar je možné navštívit v rámci exkurzí.

Na více než stoletou tradici poctivého
řeznického řemesla po Františku Matouškovi st. a jeho předcích navazuje ﬁrma Podblanické maso – uzeniny z obce
Kondrac. Regionální značku reprezentují
světlá tlačenka, uzený bok s kostí, špekáčky, blanický bochník a blanická paštika.

O Jana Rošková, 257 42 Krhanice

t: 317 702 401, 606 617 723
e: domaci.marmelada@seznam.cz
www.marmela.cz
O Tomáš Špoula

Marmelády Šafránka
Marmelády, džemy, barbecue omáčky
a luxusní zavařeniny z českého bio
ovoce a zeleniny a z ovoce z biofarem z Itálie se vyrábí v Marmeládovně
Šafránka v malebné krajině Posázaví.
Vše je zpracováno ručně, bez použití
chemie a zahušťovadel.

Keblov 83, 257 65 Čechtice
t: 605 904 837
e: tomasspoula@seznam.cz

Med z Miřetic
Včelaření zdědil Jan Lalouček po svém
pradědečkovi Josefu Štětinovi. Včelaří
v krajině velmi pestré pro pastvu včel,
která umožňuje vyváženou snůšku po
celý rok.

O Bio Vavřinec, s.r.o.
Okrouhlice 27, 256 01 Benešov
t: 777 571 777
e: obchod@biovavrinec.cz
www.biovavrinec.cz

O Pivovar Hubertus, a.s., Kácov 6

objednávky: 327 324 693
exkurze: 327 324 693
e: pivovar@pivovarkacov.cz
www.pivovarkacov.cz

Mošt organic
Mošt připravený z ovoce i zeleniny z regionu podle sezónní nabídky bez dalších
přídavných látek je balen do papírových
obalů BAG-in-BOX. Boxy jsou vybavené
vlastní pípou, která brání přístupu vzduchu a případnému kažení nápoje.

Střimelická uzenina
Lahodné poctivé uzeniny podle originálních receptur uzenáře z Hradových
Střimelic u Stříbrné Skalice. Vybírat
můžete z několika druhů salámů, paštik, klobás, uzených a pikantních mas,
jitrnic, jelit, tlačenek, sádla a škvarků.

O Podblanické maso-uzeniny
Kondrac 57, 258 01 Vlašim
t: 317 846 902 | www.reznik.eu
e: kancelar@podblanickemaso.cz

Včelí produkty z Blaníků
Včely Ing. Plaštiaka sbírají pyl, nektar
a medovici na úbočích obou bájných
Blaníků. Za ideální přírodní podmínky
a péči se včely odvděčují svými kvalitními produkty – medem, voskem,
pylem, propolisem, mateří kašičkou
a včelím jedem.

O Marmelády Šafránka s.r.o.

Romana Šafránková
Čtyřkoly 107, 257 22 Čerčany
t: 725 320 120
e: info@marmeladysafranka.cz
www.marmeladysafranka.cz

O Jan Lalouček
Miřetice 22, 257 65 Čechtice
t: 605 073 598, e: lalouk@seznam.cz

Med a medovina
z CHKO Blaník

Med z přírodního parku
Džbány-Žebrák

Nektarový a medovicový med pochází
z Chráněné krajinné oblasti Blaník a přilehlých lesů, luk a polí v okolí Vracovic.
Medovina Blanických rytířů je vyráběna
z vlastního medu jak studenou cestou,
tak z medu zbaveného bílkovin varem.

Miroslav Dvořák včelaří na okraji přírodního parku Džbány-Žebrák, kde je
krásná a čistá příroda. K prodeji nabízí
med květový, medovicový a pastový.

O MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D.

O Miroslav Dvořák

Smrčenská 39, 586 01 Jihlava
t: 602 790 989
e: jholejsovsky@seznam.cz

Semtínek 1, 259 01 Olbramovice
t: 604 312 843
e: apisemtinek@seznam.cz

O ZO ČSOP Domašín, Aleš Zethner
257 01 Postupice 123
t: 777 585 837, 725 505 104
e: info@organic.cz | www.organic.cz

Lesní medovicový med z Včelí
farmy Bystřice
Včelí farma Bystřice patří mezi největší
v ČR. Jedná se o farmu rodinného typu
s vysokým podílem ruční práce. Včely
sbírají nektar a medovici v ekologicky čisté oblasti Benešovska. Jedinečným produktem farmy je lesní medovicový med.

O Včelí farma Bystřice
Karla Nového 494
257 51 Bystřice u Benešova
t: 721 440 005, 731 476 035
e: belohlavek.ludvik@seznam.cz

O Jiří Heřman

Hradové Střimelice 7, 281 63 S. Skalice
t: 724 893 613, e: strimelaci@seznam.cz
www.strimelickauzenina.cz

Šternberské koláče
Koláče s makovou, tvarohovou, jablkovou, povidlovou a borůvkovou náplní
peče Jan Filip kousek od hradu Český
Šternberk. Od běžných koláčů se liší tím,
že mezi hlavní suroviny patří majonéza.
Během prázdnin je zakoupíte v prodejně
výrobce každý den vyjma neděle.

O Jan Filip

Český Šternberk 4, 257 27
t: 607 177 944
e: pension.ctyrlistek@seznam.cz

O Ing. Milan Plaštiak
Na Oboře 100 | 257 06 Louňovice p. B.
t: 724 187 281 | e: m.plastiak@email.cz

Pivovarská restaurace
Šalanda v Kácově
Restaurace přiléhající ke kácovskému
pivovaru nabízí hotová jídla především
z tradičních českých kuchařek i na
minutkovou kuchyni. Restaurace má
i nekuřácký salonek a letní zahrádku
s výhledem na jez. Otevřeno: ne–čt:
11–22 h., pá–so: 11–24 h.

O Pivovar Hubertus, a.s.
V Podskalí 6, 285 09 Kácov
t: 327 324 693
e: pivovar@pivovarkacov.cz
www.pivovarkacov.cz
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Budky a domečky
pro živou zahradu

Patchwork – originální textilní
dekorace a hračky

Stavebnice
loutek

Výrobky
z textilu

Pension
Konopiště ****

Pokud chcete, aby Vaše zahrada byla
plná živých tvorů, pořiďte jim dřevěné budky a domečky přesně na míru.
Vybrat si můžete ze třiceti druhů.
Krmítka a některé budky je možno
zakoupit i nesložené v podobě stavebnice.
O Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
t: 317 845 169
e: vlasim@csop.cz
www.csopvlasim.cz

Patchwork je textilní technika, při které
sešíváním malých, různě barevných
kousků látek vznikají pod rukama
Dagmar Hulmákové krásné přehozy,
deky, ubrusy, polštáře, kapsáře a další
dekorativní předměty. Pro děti šije
textilní hračky podle vlastních návrhů.
O Dagmar Hulmáková
Žižkovo nám. 267, 258 01 Vlašim
t: 777 773 388
e: dagmar@hulmak.cz
www.hulmak.cz

Děti si mohou loutky vyrobit samy
nebo s pomocí dospělého a pak si
s nimi zahrát divadlo. V balíčku naleznete návod, střih a podle druhu loutky
též materiál. Můžete si vybrat z nepřeberného množství postaviček nebo
zvířátek.
O Ateliér EH Vlašim
Eva Houdková
Ivana Olbrachta 492, 258 01 Vlašim
t: 774 842 960
e: houdkovaseminare@seznam.cz

Blanický rytíř, zvířátka a další textilní
výrobky jsou inspirované českou přírodou a podblanickým krajem. Výrobky
jsou strojově a ručně šité převážně
z bavlny a polyesteru, jako přídavek
k výplním jsou do některých výrobků
použity levandule a ovčí rouno.
O Ludmila Kučerová
Pražského povstání 1642, 256 01 Benešov
t: 608 256 219
e: info@lksiti.cz
www.lksiti.cz

Exkluzivitou Pensionu Konopiště je
nejen jeho poloha na Konopišti, ale
také jeho umístění v budově Muzea
historických motocyklů. Přes prosklenou výlohu snídaňové místnosti můžete obdivovat krásu části největší české
expozice motocyklových veteránů.
O Penzion Konopiště, s.r.o.
Konopiště 30, 256 01 Benešov
t: 317 702 658, 737 230 294
e: info@pension-konopiste.cz
www.pension-konopiste.cz

Hračky, pomůcky, dekorace

Regionální literatura

Šperky z přírodnin

Zahradní keramika ze Zlivi

Ubytování u rotundy
sv. Václava v Libouni

Hračky, ale také nástěnné dekorace,
orientační systémy a skládačky vyrábí
Petra Ottl Kulakovská z kvalitní
překližky. Vše ve spolupráci s klientem,
na klíč. Výrobky jsou buď ručně
malované nebo přírodní, vhodné
k dotvoření.
O Petra Ottl Kulakovská (P.O.K. design)
Jiráskova 2222, 256 01 Benešov
t: 777 773 373
e: ottpet@seznam.cz

Pro návštěvníky i obyvatele Kraje
blanických rytířů vydává Český svaz
ochránců přírody Vlašim přírodovědné
a vlastivědné publikace v edicích Pod
Blaníkem, Přírodou Podblanicka a Kraj
blanických rytířů.
O Český svaz ochránců přírody Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
t: 317 845 169
e: vlasim@csop.cz
www.csopvlasim.cz

Originální náušnice a přívěsky jsou
ručně vyrobené z bukvic, pecek, ořechů a dalších přírodních materiálů. Použity jsou především místní přírodniny
nasbírané na Podblanicku.
O Ing. Pavel Jakubův
Navrátilova 712
258 01 Vlašim
t: 777 957 720
e: podblanickeorisky@seznam.cz
www.podblanickeorisky.eshop-zdarma.cz

Jana Keltnerová ze Zlivi ve své domácí
dílně vyrábí originální zahradní keramiku – keramické nádoby na rostliny,
pítka a krmítka pro ptáky nebo keramické dekorace do záhonů a teras.
Koupit si je můžete přímo na místě.
O Jana Keltnerová
Zliv 4, 285 22 Zruč nad Sázavou
t: 777 273 025
e: keltnerova@email.cz
www.webtrziste.cz

Na chalupě v malé obci Libouň můžete strávit rodinnou dovolenou, malé
sportovní soustředění, či ﬁremní setkání do deseti osob. Rozsáhlá zahrada
disponuje altánem, krbem, pískovištěm, brouzdalištěm, malým krytým bazénem a přístupem k rybníku Strašík.
O Zdeněk Otradovec
Libouň 10, 257 06 Libouň
t: 724 443 784
e: zdenek.otradovec@seznam.cz
www.ubytovani-blanik.cz

Knihy a hry
z Podblanicka

Stavebnice historických
modelů letadel

Užitková keramika

Zahradnický substrát

Rodinná cukrárna ve Vlašimi

Knihy Zvěstov včera a dnes a Zvěstov
a řemesla seznamují s historií této malé
obce nedaleko Blaníka. Prázdniny pod
Blaníkem bohatě ilustrované malířkou
Alenou Kadavou-Grendysovou vypráví
dětem pohádkové příběhy z pera Jaroslavy Pospíšilové.
O Mgr. Jaroslava Pospíšilová
257 06 Zvěstov 35
t: 604 628 153
e: Jaroslava.pos@seznam.cz

Stavebnice obsahuje dřevěné a překližkové díly, papír a lepidlo. Ze stavebnice
lze sestavit dálkově řízený model. Další
stavebnice jsou určeny pro modelářské
kroužky, házecí kluzáky menším dětem.
Výrobky odpovídají pravidlům Asociace
historických modelů v ČR i ve světě.
O Ing. Petr Mareš – Classic models
Dvořákova 2118, Benešov
t: 604 681 323
e: classicmodels@seznam.cz
www.classicmodels.cz

K výrobě keramiky používá Ivana Syslová hlínu označenou jako červenice, bílou a modrou glazuru, v menší míře zelenou. Její keramika je točená na kruhu
a zdobená vyrýváním různých dekorů či
obrázků, nebo dekorováním drobnými
puntíčky ve tvaru kytiček.
O Ivana Syslová – výroba a prodej užitkové keramiky, 257 28 Chotýšany 123
t: 605 217 328
e: syslovaivana@seznam.cz,
www.ﬂer.cz/ivuchas

Zahradnický substrát od ﬁrmy EKOSO
Trhový Štěpánov, s.r.o. se vyrábí z bioodpadu, který produkují domácnosti,
obce, města i ﬁrmy z Podblanicka. Je
použitelný do květináčů i na zahrádce.
Prodává se ručně balený v pytlích po
20 kg nebo volně ložený.
O EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Lhotská 372, 257 63 Trhový Štěpánov
t.: 317 851 654
e: ekoso.odpady@tiscali.cz
www.ekoso.cz

Cukrárna s příjemnou, téměř prvorepublikovou atmosférou se může pochlubit vlastní výrobou zákusků, dortů,
zmrzliny, chlebíčků a obložených baget.
Kromě klasiky české cukrárny zde najdete i to nejlepší ze světové cukrařiny.
Otevřeno: po–so 9–18 h., ne 10–18 h.
O AGF s.r.o.
Žižkovo náměstí 140, 258 01 Vlašim
t: 602 206 041, 317 844 184
e:cukrarna@cukrarnavevlasimi.cz
www.cukrarnavevlasimi.cz

Prodejní místa: Podblanické ekocentrum Vlašim t: 317 845 169, www. csopvlasim.cz | Dům přírody Blaníku Kondrac t: 731 538 008, www.dumprirody.cz/blanik | Rozhledna Velký Blaník t: 731 803 327,
www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna | Návštěvnické středisko Vodní dům t: 775 068 884, www.vodni-dům.cz | Včelí svět Hulice t: 724 867 158, www.vcelisvet.cz | Rozhledna Václavka Votice t: 604 235 359,
www.votice-ubytovani.cz/rozhledny | BioPotraviny Benešov t: 604 408 397 | www.biopotravinybn.cz | Střimelická uzenina Benešov t: 724 893 613, 606 839 077, www.strimelickauzenina.cz | Mandalka – Bystřice
t: 604 226 580, www.mandalka.cz | Infocentrum Vlašim – nádraží t: 317 847 207, 606 676 590, www.vlasimskypark.cz

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® uděluje od roku 2012 Český svaz ochránců přírody Vlašim, člen Asociace regionálních značek ve spolupráci s Posázavím, o.p.s., Správou CHKO Blaník a dalšími organizacemi.
Značku mohou získat výrobci nebo poskytovatelé služeb z území MAS Blaník a MAS Posázaví. Další informace včetně přehledu všech dosud certiﬁkovaných produktů lze získat na www.blanik.net nebo www.regionalni-znacky.cz.
texty článků: Jana Špačková | foto: Pavel Jakubův, Lucie Špeldová, Jaroslava Tůmová a archivy držitelů značky | graﬁcká úprava: Viktor Puci
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