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Značka JESENÍKY originální produkt® označuje kvalitní
výrobky a služby spjaté s regionem, které mohou být
výjimečné a reprezentativní, řemeslné nebo tradiční pro tento 
region. Značka garantuje původ výrobků a služeb, řemeslnou 
práci a šetrnost k životnímu prostředí. Jejím symbolem
se stal fialový květ jesenického zvonku. První výrobky získaly
tuto značku v září 2010. Značka si klade za cíl zviditelnit
region Jeseníků a využít jeho socioekonomických výhod. 
Značka JESENÍKY originální produkt® je udělována výrobkům, 
stravovacím a ubytovacím zařízením a zážitkům.

Značka JESENÍKY
originální produkt®



V tomto katalogu vám 
představujeme
výrobky, služby a zážitky
označené značkou JESENÍKY originální produkt®.
Tato značka garantuje, že výrobek je:
– vyroben místním výrobcem z Jeseníků,
– kvalitní,
– šetrný k životnímu prostředí.
Většina výrobků je také vyrobena tradiční technologií,
z místních surovin nebo ručně.  Uvedené skutečnosti ocení
nejen turisté, kteří si mohou pořídit originální a kvalitní suvenýr
z Jeseníků, ale také místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem
podpořit „svého“ místního podnikatele i region.
Značka také garantuje, že ubytovací a stravovací služby jsou:
– poskytovány na území Jeseníků,
– přátelské pro hosty,
– šetrné k životnímu prostředí.
Tato značka dále garantuje, že zážitky neboli služby v cestovním 
ruchu a tradiční akce jsou:
– poskytovány na území Jeseníků,
– šetrné k životnímu prostředí,
– jedinečné ve svém vztahu k Jeseníkům,
– návštěvníka prožitý zážitek obohatí.

Značka garantuje místní původ služeb a jejich vazbu na region 
Jeseníků. To vše ocení návštěvníci, kteří chtějí využít kvalitní 
jesenickou službu, přátelské prostředí a pohostinnost. 

www.regionalni-znacky.cz



Ručně zdobené svíce
plátovými vosky
Svíčky zdobené nanášením plátových 
vosků prostřednictvím tepla lidské 
ruky. Nejrůznější motivy dle přání 
zákazníka (fotografie, pohlednice, 
náčrtek, slovní popis) jsou přeneseny 
na šablony pro jednotlivé barvy.
Pomocí skalpelu se jednotlivé části 
motivu ručně vyřežou z plátových 
vosků a pouze teplem lidské ruky
se nalepí na základní svíčku, kde 
vytvoří krásný plastický obraz.
Velikost je limitována pouze
základním rozměrem svíčky (od 10
do 170 cm a více). Standardně 
vyrábíme svíce k různým
příležitostem – křestní, vánoční, 
velikonoční, svatební
a květinové vzory, k životním
jubileím apod.

REPARTO Zábřeh s. r. o.
Mgr. Marcela Klimková
Žižkova 7/15 • 789 01 Zábřeh
736 509 432
info@reparto.cz
www.reparto.cz

Publikace s regionální
tematikou Jeseníků
Regionální publikace z nakladatelství
Pavel Ševčík – VEDUTA seznamují 
veřejnost s historií i současností
regionu, významnými osobnostmi
a turistickými zajímavostmi.
Z vydaných titulů vybíráme:
Slezské lidové a hornické pověsti
z Jeseníků, Pradědovy pověsti, Anežka
Šulová – obrazy ze života na vesnicích
severozápadní Moravy ve druhé polovině
19. století, Vincenz Priessnitz – Světový 
přírodní léčitel, Historie pivovarnictví
v Branné, Historie zámku a panství
Třemešek, Vzpomínky zůstaly – osudy
lidí z Jesenicka, Vidnavska, Žulovska
a Šumperska a další.

Pavel Ševčík – VEDUTA
Za Vodou 139 • 789 91 Štíty
583 440 271
sevcikp@sendme.cz
www.sevcik-veduta.cz
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Staroměstská
máslová trubička
Výroba máslových trubiček byla 
započata v roce 1991. Trubičky jsou 
vyráběny z listového těsta, plněny 
bílkovým sněhem a dodávány
ve čtyřech velikostech. Trubička si
za celou dobu výroby zachovala 
svou nezaměnitelnou chuť a kvalitu. 
Jedinečnost a dobré jméno výrobku
je ošetřeno ochrannou známkou.

Olga Gřundělová – KREMO
Provozovna Staré Město
Květná 287 • 788 32 Staré Město
Provozovna Branná
788 25 Branná 3
583 230 101
objednavka@trubicka.cz
www.trubicka.cz

Tkané koberce
Výroba ručně tkaných koberců 
probíhá na dvoulistovém
tkalcovském stavu. Koberce
jsou vyráběny z odstřižků látek
získaných recyklací oděvů
a tkanin. Proužky látek se zatkávají 
plátnovou vazbou do osnovy.
Kombinací různobarevných proužků 
látek se vytváří množství pestrých 
tradičních i moderních vzorů.
Koberce jsou vyráběné v šíři 90 cm
a v nejrůznějších délkách.
Mají zpevněné okraje plátnovým 
tkaním osnovních nití a jsou 
zakončeny třásněmi. Také díky
tomu jsou velmi trvanlivé a vydrží
opakované praní v pračce.

ZAhRADA 2000 z. s.
Mgr. Stanislav Turek
Na Mýtince 32 • 790 01 Jeseník
584 401 195
info@zahrada2000.cz
www.zahrada2000.cz
www.destigma.cz
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Oplatky
Vyrábíme klasické spékané i mazané 
lázeňské oplatky a trojhránky
s nejrůznějšími příchutěmi (oříškové, 
kakaové, vanilkové, skořicové,
kokosové, sezamové, čokoládové).
Při výrobě nepoužíváme chemické 
konzervační látky. Oplatky balíme 
do obalů podle přání zákazníků, 
například Jesenické oplatky,
Priessnitzovy, Karlova Studánka, 
Lipová-lázně, Oplatky z Rychlebských 
hor, Toulky Jesenickem, Rejvízské 
oplatky atd. Našim zákazníkům na-
bízíme také možnost vytvořit si
svůj grafický návrh krabičky
k propagaci města, obce, firmy, 
organizace nebo činnosti.

UNITA, spol. s r. o.
Ing. Milan Uhlíř
790 69 Bílá Voda u Javorníka 79
584 413 211
milan.uhlir@unita.charita.cz
www.unita.charita.cz

Umělecké kovářské
výrobky
Vyrábím nejrůznější výrobky
na zakázku dle přání zákazníka,
např. náramky, prsteny, přívěsky,
kované svícny, dveřní kování, panty, 
kliky, klepadla na dveře, zábradlí, 
mříže, ploty, brány, exteriérový
a interiérový nábytek atd.
Dále renovuji a opravuji staré
kované výrobky. Používám tradiční 
technologie a materiály jako železo, 
ocel, nerez, mosaz a měď.

Petr Jeřábek
788 23 Jindřichov 148
737 575 156
jerabekpetr73@seznam.cz 
www.kovarstvi-jerabek.cz
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hrnce a pánve z Kolimaxu
Firma Kolimax navázala na začátku 
druhého tisíciletí na výrobu tradiční 
brněnské továrny na smaltové
a plechové zboží Brauchbar
a Gottlieb. Její historie sahá až
do roku 1870. Z Brna se v průběhu
let 1982–1984 přesunula technologie 
nutná pro výrobu nerezového nádobí 
do Javorníku.
Po generace získávané zkušenosti, 
řemeslná zručnost našich pracovníků 
a technologické know-how jsou
hlavní pilíře, z nichž vychází naše 
firemní filozofie. V současnosti
jsme předním výrobcem nerezového 
nádobí v České republice. Je nám 
velkou ctí, že můžeme být součástí 
tohoto dlouhého příběhu, a že naše 
výrobky můžeme s hrdostí označovat 
„vyrobeno v České republice“.

Kolimax s. r. o.
Míru 156 • 790 07 Javorník
584 440 272 • info@kolimax.cz
www.kolimax.cz

Drátované výrobky
Vyplétáním a oplétáním nejrůznějších 
druhů drátů vyrábím věci pro potěchu 
oka i duše. Beztvarý drát je díky 
nejrůznějším drátovacím technikám, 
štípání, tvarování, stáčení, proplétání 
a dozdobování proměněn například 
ve šperky – náušnice, náhrdelníky, 
náramky, prstýnky. Vyrábím také 
další drobné dekorační předměty jako 
drátované zvonečky, andílky, kraslice, 
hvězdičky, srdíčka, sluníčka, brouky, 
pavouky, rybky a podobně.

Miloš Gajda
788 14 Petrov nad Desnou 45
737 635 901 
gajda.milos@seznam.cz
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Sýry
Tradice výroby sýrů v sýrárně
v Domašově trvá již několik desetiletí, 
kdy se sýr původně dělal v dřevěných 
kolibách. Ačkoli v současné době 
probíhá výroba mléčných produktů
pomocí moderních technologií, naše 
výrobky jsou stále převážně
ruční prací našich sýrařů.
V průběhu celého roku vyrábíme 
mléčné výrobky z kravského mléka, 
jako je jogurt Běláček nebo velmi 
oblíbený sýr Běla, prohřívaný
a vhodný ke grilování. V období
dojení ovcí a koz je k dostání již 
tradiční sýr Běla z kozího nebo
ovčího mléka, který se v okolí těší
velké oblibě.

Zemědělské družstvo Jeseník
Šumperská 118 • 790 01 Jeseník
584 402 210
info@zdjesenik.cz
www.zdjesenik.cz
www.facebook.com/zdjesenik

Mléko
Na farmách v údolí řeky Bělé chováme 
okolo 500 dojnic holštýnského 
plemene a kříženky s plemeny česká 
strakatá a mountbeliard, které od 
května do října paseme na okolních 
pastvinách. Porosty jesenických luk 
jsou nedílnou součástí krmiva našich 
dojnic po celý rok, ať už v podobě 
travní siláže, sena nebo čerstvé píce. 
Tím se s naším mlékem dostává
na váš stůl i kus jesenické přírody.
Naše mléko se vyznačuje vysokou 
tučností (cca 4,40 %) a obsahem
bílkovin (cca 4,30 %). Je vhodné pro 
domácí zpracování, k výrobě smetany, 
kyšky i domácích jogurtů a sýrů.
K dostání je na našich farmách
nebo ve dvou mléčných automatech
u koupaliště a u Selské pekárny
(u Lidlu).

Zemědělské družstvo Jeseník
Šumperská 118 • 790 01 Jeseník
584 402 210
info@zdjesenik.cz
www.zdjesenik.cz
www.facebook.com/zdjesenik
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Textilní výrobky
Předměty jsou vyráběné z přírodních 
materiálů, které nezatěžují přírodní 
prostředí, prim hraje len a vlna.
Jsou zpracované tak, aby se daly
ve většině případů prát a jednoduše 
čistit, to platí v případě kabelek,
bytového textilu i hraček.
Část výrobního procesu je spojená
s šicím strojem, ale většina práce
je ruční – vyšívání, plstění, malba 
apod. Mezi výrobky se do popředí 
dostávají autorské hračky šité ze lnu
a plněné naším jesenickým
ovčím rounem. Jsou to ovečky Bea
a Beo, určené pro tříleté a starší děti. 
Díky výběru materiálu jsou měkké, 
příjemné na dotek a přirozeně
antialergenní. Hra s nimi podporuje 
jemnou motoriku.

Mgr. Mariana Felnerová
Pod Lesem 451 • 788 33 Hanušovice
737 655 826
marianafelnerova@seznam.cz 
www.beabeo.cz

Sedlářské výrobky z kůže
Kůže a kožené výrobky provázejí 
člověka odedávna. Je to jeden
z nejodolnějších přírodních materiálů
a také materiál neobyčejně krásný
a trvanlivý. Přesný počátek sedlářství 
nelze stanovit, je jisté, že toto řemeslo 
vzniklo v době, kdy člověk začal 
používat zvířata pro různé tažné
a jezdecké práce. Naše firma zajišťuje 
formou zakázkové výroby všechny 
druhy postrojů, chomoutových
i prsních, pro jízdu těžkými povozy
a jim podobné druhy používané
na tažné koně pro těžké práce v lese. 
Jezdecké potřeby pro jízdu na koni, 
sedla, uzdění a další. Řemenářství, 
hnací řemeny na hospodářské
a průmyslové stroje. Kočárnictví
a renovace.

Lubomír Jelínek
Jesenická 527 • 788 33 Hanušovice
731 165 678
sedlarstvi.jelinek@seznam.cz
www.sedlarstvijelinek.cz
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Čerstvé ovčí a kravské sýry
Jsme rodinnou farmou a vyrábíme 
čerstvé sýry z nepasterovaného 
mléka, tvaroh a zrající sýry. Sýry 
jsou vyráběny ručně bez použití 
přídavných látek dle tradičních
postupů. Suroviny jsou získávány
z vlastního chovu ovcí a krav.
Lahodné sýry připomínající vonnou 
Itálii zrají v Brníčku pod středověkou 
zříceninou tři měsíce na dřevěných 
prknech.

Michal hrdlička
Na Statku 32 • 789 75 Brníčko
777 577 077
firmahrdlicka@seznam.cz
www.ofcisyry.cz

Vitrážové šperky,
mozaikové obrazy, 
vitrážové výplně
Autorský vitrážový šperk – používám 
speciální, ručně válcovaná barevná 
skla, která jsou zajímavá svou 
strukturou a také nezvykle pevným 
povrchem. Neopakovatelná barevnost 
skel neumožňuje duplicitu, každý 
kus je originál. Mozaika – efektní 
uplatnění k rámům zrcadel,
samostatným obrazům,
kuchyňským podnosům. Vitrážové 
výplně jsou zhotoveny „tif fany
technikou“, starou více než sto let, 
která umožňuje vytvářet jemnější 
kontury než vitráž vsazená do olova. 
Vitráže dnes nemusí být jen
v sakrálních stavbách, dotváří atmo-
sféru v mnoha interiérech (okna, 
dveře, dělicí stěny, lampy, obrázky).

Iveta Strnadová
Bezručova 76 • 793 26 Vrbno pod Pradědem
554 751 914 • 731 177 688
vitraz@email.cz
www.vitraze-sperky.cz
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Ruční papír „Losín“
Originální ruční papír vyráběný
v manufaktuře s více než 400letou 
tradicí nepřetržité výroby. Vyrábíme 
výrobky z ručního papíru „Losín“ –
dopisní papíry, papíry se zákaznickou 
průsvitkou, obálky, pozvánky, 
diplomy, pamětní listy, certifikáty, 
blahopřání, svatební oznámení, 
dárkové kazety, akvarelové papíry, 
papíry s příměsí travin a květů.

Ruční papírna Velké Losiny a. s.
U Papírny 9 • 788 15 Velké Losiny
583 248 433
rucni.papir@rpvl.cz
www.rucnipapirna.cz

Ovocné destiláty
a bylinné likéry
Jesenická likérka a destilerie Ullersdorf 
vyrábí originální bylinné likéry
a ušlechtilé ovocné destiláty špičkové 
kvality. Každý náš produkt má svůj 
příběh. Jsou zárukou tradičního 
zpracování, vysoké úrovně znalostí, 
dovedností a původu v kvalitním 
ovoci. Při výrobě bylinných likérů 
je užíváno pouze bylin a přírodních 
esencí, žádných náhražek, barviv
ani aromat. Každý likér reprezentuje
část pohnuté jesenické historie.
Srdcem výroby jsou kamenné sklepy 
více jak 400 let starého mlýna,
kde zrají naše ovocné destiláty
a postupem času získávají zlatavou 
barvu dubových sudů, nasládlý 
charakter vína a nenapodobitelné 
aroma ovocného destilátu, který
už něco pamatuje.

Likérka a destilerie Ullersdorf
Mgr. Richard Jašš, Ph.D. 
Maršíkov 67 • 788 15 Velké Losiny
603 710 220
info@ullersdorf.cz
www.ullersdorf.cz
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Výrobky z ovčího rouna
Všechny výrobky jsou výhradně
z ovčího rouna původních valašek. 
Nejoblíbenějším výrobkem jsou
plstěné kabelky, mošny či peněženky. 
Pro pány máme pořádné ponožky
a oplétané láhve (předchůdce
termosky). U nás si dokonce můžete 
vybrat ovečku, z jejíž vlny vyrobíme 
originální výrobek. Všechny ovečky 
mají své jméno, a tak můžete mít 
ponožky třeba z Josefíny, Adélky… 
Prostě originál. Jsme chovatelé, 
zpracujeme vše od stříhání, praní, 
česání, barvení, předení, plstění, 
tkaní… A co neumíme, to se brzy 
naučíme.

Občanské sdružení Stránské
Vladimíra Křenková
Stránské 5 • 793 51 Břidličná
554 725 848 • 723 040 535
KrenkovaVladimira@seznam.cz
www.stranske.websnadno.cz

Rukodělné výrobky
Krásné ruční práce jako výsledky 
pracovních terapií a ojedinělé
výrobky klientů s mentálním 
postižením, kdy každý klient
používá techniku, kterou mu jeho 
postižení dovolí. Vyrábíme rukodělné 
výrobky z keramiky, pediku, textilu, 
dřeva, papíru či skla, vyšívané
výrobky a kresby.

Domov Paprsek Olšany,
příspěvková organizace
Jarmila Koubková, ředitelka
789 62 Olšany 205
583 247 212
koubkova@domovolsany.cz
www.domovolsany.cz
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Via Delicia – lahůdky ve skle
Víte, jak naši předkové zpracovávali 
úrodu ovoce či zeleniny nebo co dělali 
s přebytky masa z vlastního chovu 
či z ulovené zvěře? Tehdy bylo běžné 
vytvořit si zásobu zavařenin, kompotů
a masových konzerv, zkrátka naplnit 
spižírnu dobrotami na horší časy. 
Zveme vás k návštěvě naší virtuální 
spižírny plné produktů inspirovaných 
recepturami ze starých kuchařských 
knih.
Žádejte je u svého prodejce 
farmářských specialit
a ve specializovaných obchodech
s lahůdkami.

Bezchlebova rodinná konzervárna
Via Delicia
Designfoods s. r. o.
Leštinská 2443/30 • 789 01 Zábřeh
583 455 081
objednavky@viadelicia.cz
www.viadelicia.cz

Pepovy dobroty
Jsme rodinná firma, zabývající se
výrobou ovocných a zeleninových 
dobrot. Naše výrobky jsou ručně
a šetrně vařeny tak, aby se zachovalo 
nejvyšší možné množství vitamínů. 
Místo chemických aromat používáme 
námi vyrobené výluhy a maceráty.
Ovocný podíl v některých našich 
výrobcích je až 177 g / 100 g výrobku. 
Kromě džemů vyrábíme pesta, 
topinkové směsi, tvarůžkové
speciality a jiné.

Erika Benčová,
793 32 Andělská Hora 148
776 844 999 
pepovydobroty@email.cz
www.pepovydobroty.cz
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Drátované snění
Jedelanka
Drátování si mě našlo v průběhu 
mateřské dovolené a učarovalo mi
tak, že jsem jej už neopustila.
Naplňuje mě svojí neskutečnou
krásou a variabilitou, pomáhá mi 
ztvárnit mé pocity. Vycházím ze 
starých technik, které se snažím
užívat netradičně. V mé dílně vznikají 
drátované hodiny, zvony, lucerny, 
obrazy, světla, stínidla, lampy,
drátované šperkovnice (ladných 
ženských tvarů, k zavěšení
na stěnu i k postavení na toaletní 
stolek), drátované stromy usazené
do kamene – slouží k dekoraci,
vyplnění velkého prostoru či jako 
rodinná šperkovnice, drátované
mísy, misky, ošatky a koše různé 
velikosti.

Dana Frydrychová, Jedelanka
Jedlí 195 • 789 01 Zábřeh
736 479 318
sokratesdami@seznam.cz
www.fler.cz/jedelanka

Textilní výrobky
Při naší tvorbě preferujeme
přírodní materiály – bavlnu,
len a vlnu, z nichž hlavně len má
v naší oblasti mnoholetou tradici.
Tyto materiály nabízí širokou
škálu možností zpracování: šijeme, 
háčkujeme a pleteme nejen oděvy, 
oděvní doplňky a bytový textil,
ale i hračky, textilní šperky, tašky,
dekorace a další. Při výrobě dbáme 
především na kvalitu materiálu
i zpracování a na originalitu našich 
výrobků, které tvoříme podle
vlastních návrhů. Naše práce nás
velice baví, děláme ji s láskou
a vkládáme do ní svůj osobitý
vkus a cítění.

Kateřina Dvořáková
788 05 Libina 512
604 239 523
atelier.caldero@seznam.cz
www.fler.cz/pletka
www.fler.cz/katcha-0
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Velkolosinské pralinky
Velkolosinské pralinky vznikají přímo
v centru obce v dílně Jany Kašparové:
„Hledala jsem v historii Velkých Losin 
a zjistila, že jednou z prvních náplní, 
kterou místní obyvatelé používali, 
byla tradiční maková ingredience, 
kdysi dostupná i pro chudé lidi.
Do nugátu jsem proto začala přidávat 
mák s trochou rumu a plnila jím 
pralinky. Pokud mají fajnšmekři chuť
i na exotičtější náplně, není problém
je vyrobit. Pro někoho může být
zajímavá i pistáciová, kokosová
či mandlová náplň, ale přiznám se, 
že mě osobně lákají další tradiční 
suroviny. Pralinky ráda plním
brusinkovou a povidlovou náplní.“
Jedno mají ovšem všechny Velko-
losinské pralinky společné, a to voňa-
vou, lahodnou a křupavou čokoládu.

Velkolosinské pralinky
Jana Kašparová
Obchod a provozovna
Zámecká 261 • 788 15 Velké Losiny
775 907 522
kasparova@velkolosinskepralinky.cz
www.velkolosinskepralinky.cz

Pánkův med 
z Jeseníku
Pánkův med z Jeseníku je díky své 
vysoké kvalitě vyhledávaným jedlým 
suvenýrem pro turisty. Každoročně 
splňuje přísná kritéria normy pro český 
med. Pánkův med z Jeseníku sbírají 
včely v naprosto čistém prostředí. 
Včelnice je umístěna v Seči u Jeseníka
na stálém stanovišti. V doletové 
vzdálenosti včel (na každou stranu 
zhruba 3 km vzdušnou čarou) není
zemědělsky pěstována ani postřiko-
vána žádná plodina. Med pochází 
pouze z luk, pastvin, strání, zahrad, 
sadů, divoce rostoucích stromů
a lesa. V tom spočívá jedna z jeho 
výjimečností. Včely nesesbírají nic,
co by bylo jakkoli zasaženo agro-
chemií. V současné době výrobce 
vážně zvažuje, že přestane svůj 
výjimečný med prodávat jako potra-
vinu, ale jako surovinu k výrobě léčiv
v ceně kolem 20 euro za 1 kilogram.

Martin Pánek – včelař
Lipovská 211/71 • 790 01 Jeseník
775 632 638 • 777 632 634 • 777 632 637
tspanek@jen.cz • www.panci.eu
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Domácí hovězí maso
Hospodaříme v podhorské oblasti 
Jeseníků v CHKO. Naše rodinná farma 
leží v nádherné podhorské krajině 
Jeseníků. Rozkládá se převážně
v údolí Bílé Opavy, v krajině nedotčené 
těžkým průmyslem ani zemědělskými 
chemikáliemi. Krmivo pro naše stádo 
pochází z luk v blízkém okolí. Farma 
se specializuje na chov charolaiského 
skotu, jehož maso patří k jednomu 
z nejkvalitnějších druhů masa 
hovězího dobytka na světě.
Disponujeme vlastní bourárnou
masa a skladem na stelivo a krmivo. 
Bourárnu jsme vybudovali, abychom 
byli soběstační, a především aby se 
dostalo na trh čerstvé maso přímo
od farmáře. 

Robert Chovančák
Ludvíkov 128
793 26 Vrbno pod Pradědem
736 118 010
katkachovancakova@seznam.cz

Džemy a sirupy
Jeseníky – drsné, nádherné, voňavé, 
plné plodů naší země. A tyto plody 
jsou přeměněny speciálním, dnes již 
téměř zapomenutým postupem podle 
velmi starých receptur v úžasný džem 
nezaměnitelné chuti. Džemy jsou 
100% ruční výrobek, sběrem počínaje 
a prodejem konče. Jeden kilogram 
džemu je vyroben z 1,5 kilogramu 
ovoce! Neobsahuje žádnou chemii, 
dochucovadla, podvodné náhražky 
a „žádná zbytečná éčka“. Od časného 
léta až do prvního sněhu chodím se 
svým briardím přítelem po loukách
a kopcích a sbírám, co příroda nadělila, 
abych to proměnila v gurmánský 
zážitek i pro ostatní.

Supremus spol. s r. o.
Zora Hajek
Na Stráni 36 • 795 01 Rýmařov
602 750 901
info@fructusterrae.cz
www.fructusterrae.cz
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Zlatohorský med
Včelaříme v malebné krajině podhůří 
Jeseníků a naše včelstva máme 
rozmístěna v oblasti Zlatohorské 
pahorkatiny a CHKO Jeseníky.
Počátky naší rodinné tradice včelaření 
sahají až do začátku minulého století. 
Snažíme se o co nejšetrnější přirozený 
chov a vše činíme s láskou a úctou
ke včelám a přírodě. Naším cílem je
získávat kvalitní druhový med
ze zdrojů snůšky zdejší čisté přírody
a přinést tak na trh rozmanité chutě.
V závislosti na počasí se nám daří 
získávat med javorový, květový
z porostů horských luk, medovicový 
lesní, malinový, pohankový a vzácně
i lipový. „Oslaďme si život medem…“ 

Rodinné včelařství Bedřich Půža
Wolkerova 663 • 793 76 Zlaté Hory
prodejní místa:
Wolkerova 663 • 793 76 Zlaté Hory
Polská 51 • 779 00 Olomouc
777 641 662
objednavam@zlatohorskymed.cz
www.zlatohorskymed.cz

Bylinné čaje
z Rychlebských hor
Naše bylinné čaje jsou tvořeny tradiční 
směsí bylin a květin. Jsou nejen 
přirozeným nápojem, ale také po nich 
saháme, když máme nějaký zdravotní 
problém. Naše byliny pocházejí
z Rychlebských hor, kde je minimálně 
zastoupená průmyslová a zemědělská 
velkovýroba, která by se podílela
na znečištění této oblasti. Suroviny, 
které získáváme vlastním sběrem 
nebo výkupem od místních pěstitelů, 
tak dále zpracováváme ve vlastní plně
automatizované sušárně, a to bez 
chemických a konzervačních látek, 
barviv a aromat. Jedná se proto
o zcela přirozeně sušené byliny
pro přípravu čajů.

VS Rychleby s. r. o.
790 58 Velká Kraš 164
Ing. Miroslav Přibyl, výrobní ředitel
775 555 541
miroslav.pribyl@vsrychleby.cz
Eva Brožová, ved. provozovny Velká Kraš
720 317 704
vyroba@vsrychleby.cz
www.vsrychleby.cz
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Rychlebské šťávy,
mošty a octy
Základní surovinou našich jablečných 
moštů a octů jsou čerstvá jablka, která 
pocházejí z Rychlebského pohoří
a která vykupujeme od místních 
pěstitelů. Jedná se o tradiční místní 
odrůdy, které jsou přirozeně odolné 
proti plísním, škůdcům a dalším 
vlivům. Proto jsou jabloně dodnes 
pěstovány bez chemického ošetření
a konzervantů. Výrobní proces
moštů i octů probíhá v počáteční
fázi obdobně. Mošt stabilizujeme
pasterizací. U jablečného octa 
přidáváme octovou kulturu, která
po vykvašení během 9 měsíců stráví 
veškerý alkohol. Naše produkty jsou 
ryze přírodní a nejsou ani filtrované, 
takže si zachovávají jedinečnou chuť
a barvu přírodních produktů.

VS Rychleby s. r. o.
790 58 Velká Kraš 164
Ing. Miroslav Přibyl, výrobní ředitel
775 555 541 • miroslav.pribyl@vsrychleby.cz
Eva Brožová, ved. provozovny Velká Kraš
720 317 704 • vyroba@vsrychleby.cz
www.vsrychleby.cz

háčkovaná a drátovaná 
bižuterie
S háčkem mě seznámila babička
jako malou holčičku. Dlouho jsem
s jeho pomocí oblékala své panenky
a později občas vyrobila nějaký 
doplněk pro sebe. Pak byl háček
na dlouhou dobu zapomenut a znovu 
jsem jej našla až po narození syna.
Z háčku se stal můj kouzelný nástroj, 
s jehož pomocí se rodí mé šperky. 
Všechny výrobky vznikají ruční prací. 
Své šperky háčkuji z bavlněných nebo 
metalických přízí, drátků, používám 
korálky, knoflíky nebo drobné ozdoby. 
Každý šperk se může lišit barevností, 
proto pokaždé vzniká originál.
U některých není použita žádná
kovová součást, takže jsou vhodné
pro alergiky.

helena Paluchová
790 63 Lipová-lázně 40
604 647 058
hellipaluch@seznam.cz
www.fler.cz/ropucha
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Bylinné kulinářství
z Majoránku
Zpracování bylin a jedlých rostlin, 
originální kulinářské produkty, koření, 
čaje a jiné zajímavosti. Součástí jsou
také gastroslužby, obchůdek s bio-
potravinami, lokálními a vlastními 
produkty. Pěstování na ranči probíhá 
permakulturně, nechybí chov zvířat, 
navíc se zde chovají i koně a provozuje 
jezdectví. Každý výrobek ze zdejší 
produkce projde osobně rukama 
výrobce, od jeho návrhu, přes skladbu 
surovin, výrobu, balení, označení až
po distribuci. Kořenící bylinné směsi 
jsou připraveny z klasického koření
a divokých rostlin či květů, které obo-
hatí kuchyni o spoustu nových chutí. 
Originální receptury mají vyladěný 
poměr divokých bylin, koření a rostlin, 
jako je bršlice kozí noha, květ kopřivy, 
pěťour, jetel, chrpa, pelyněk černobýl, 
černý bez, šípková růže a další.

Bylinkový ranč Majoránek s. r. o.
793 99 Liptaň–Horní Povelice 7
725 036 806
barbora.bartecka@gmail.com
www.majoranek.cz
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Jesenická bylinná 
a Domašovská hořká 
a Bairnsfather BLU 
Borůvkový likér
Při výrobě našich likérů vycházíme 
z receptur pro lékárníky z doby, kdy 
neexistovaly pilulky a prášky. Lidé 
se léčili pomocí přírodních zdrojů, 
bylinkových macerátů a tinktur, 
které jsou základem našich výrobků. 
Připravovány jsou tradičním ručním 
způsobem, dle metody používané 
před stovkami let. Vyrábíme pro 
místní trh tři certifikované výrobky 
Jesenická bylinná, Domašovská 
hořká a BLU likér z horských borůvek. 
Nejčistější líh, neupravená horská 
kojenecká voda a léčivé byliny jsou 
zárukou výjimečných alkoholických 
nápojů.

Bairnsfather Family Distillery s. r. o.
Kyle Bairnsfather
Domašov 490 • 790 01 Bělá pod Pradědem
777 327 468 • kyle@bairnsfather.net
Ilona Bednářová • ilona@bairnsfather.net
www.bairnsfather.net
www.facebook.com/bairnsfather.distillery



Mlýnské výrobky
bezlepkové
Česká pohanka lámanka vzniká 
mlynářským zpracováním pohan-
kových krup v bezlepkovém mlýně. 
Proto jsou pohankové produkty
z PRO–BIO zcela bezpečné i pro 
celiaky.
Loupání pohanky není prováděno 
termicky (tepelnou úpravou, při níž 
dochází ke ztrátě živin), ale mecha-
nicky. To je mnohem šetrnější postup, 
pohanka tak zůstává světlá, naze-
lenalá až narůžovělá.
Lámanka se hodí coby zavářka 
do polévky, k přípravě placiček, 
karbanátků, směsi k plnění zele niny
či k posypu pečiva před jeho
pečením.

PRO–BIO, obchodní společnost s r. o.
Lipová 40 • 788 32 Staré Město
www.probio.cz

Roztomilé sýry a tvrdý
zrající Roztomilák
Jsme malá sýrárna ze Šumperku 
v  Jeseníkách. Vyrábíme sýry dle naší 
tradiční receptury, kdy obyčejné krav-
ské mléko přetvoříme na výborný sýr. 
Od čerstvých sýrů, ať už zauzených či 
jen dochucených bylinkami a kořením, 
až po dlouho zrající anebo plísňové 
sýry, nově i pomazánky, tvaroháček 
a čerstvé máslo. Právě díky zdejší 
přírodě a bohatě rozkvetlým loukám 
má mléko velmi svěží a plnou chuť. 
Naše sýry jsou lahodné a rozplynou 
se na jazyku i toho nejnáročnějšího 
gurmána. Vyrábíme sýry tradičním 
způsobem a jediným konzervantem je 
mořská sůl. Jsme velice rádi, že se naše 
výrobky díky farmářským trhům, food 
festivalům a slavnostem dostávají k 
ochutnání i za hranice šumperského 
okresu a že si na nich pochutnávají jak 
malý, tak velcí zákazníci.

Roztomilé sýry
Ing. Petra Roztomilá 
Kozinova 15 • 787 01 Šumperk
775 553 349 • roztomilesyry@profimpstavby.cz
www.roztomilesyry.cz
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hovězí maso v kvalitě BIO
Naše hovězí a skopové je maso 
nejvyšší kvality. Pochází z pastvin
v podhůří Jeseníků, na kterých se dle 
zásad ekologického hospodaření
pasou stáda spokojených a zdravých 
krav a ovcí. Zpracování provádíme
s maximální péčí a výsledkem je
kvalitní, vyzrálé bio maso. Naše 
společnost se snaží v rámci své 
zemědělské činnosti hospodařit
v souladu s přírodou a finalizovat 
výrobu – vychovat zdravá a spokojená 
zvířata, krmit je na udržovaných 
pastvinách, poskytovat jim prostor, 
maximální volnost a zpracovávat 
jejich maso až do kvalitního výrobku.

Statek Winter v. o. s.
Ing. František Winter, prokurista
Vysoké Žibřidovice 46 • 788 33 Hanušovice
602 533 707 • f.winter@statekwinter.cz
www.statekwinter.cz

Med a medovina
Chováme včely v podhůří Hrubého 
Jeseníku v nadmořské výšce asi
550 m n. m. v čisté přírodě
nedotčené průmyslovou ani intenzivní 
zemědělskou produkcí. Květový med 
pochází převážně z nektaru květů,
v našich podmínkách se jedná o květy 
pampelišky, třešně ptačí, hlohu
či kaštanu. Oproti lesnímu medu
obsahuje více sacharidů a má vyšší 
obsah pylu. Ručně vyráběný balzám 
na rty zvláčňuje, zjemňuje a vyživuje 
rty, které tak chrání před jejich 
vysoušením, praskáním a vznikem
oparů. Vyrábíme také medová mýdla, 
svíčky z včelího vosku a medovinu.

Richard Milerski
Staré Purkartice 35 • 794 01 Krnov 
721 509 590
objednavky@milerski.cz
www.milerski.cz
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Produkty z Minipivovaru
Kolštejn v Branné
Vaříme světlé a polotmavé ležáky, 
připravujeme však také pivní speciály 
podle sezóny. Piva z našeho pivovaru 
jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná.
Všechny druhy můžete ochutnat při 
degustaci spojené s komentovanou 
prohlídkou Minipivovaru Kolštejn. 
Sortiment nabízených druhů piv je 
volen s ohledem na širokou veřejnost. 
Vaříme tradiční světlé i polo tmavé 
ležáky, pivo výčepní i spodně 
kva šené speciály. Naší snahou je 
uspokojit chuťové nároky různých 
typů zákazníků. Nabídka je také 
přizpůsobena ročním obdobím, kdy 
v zimním a jarním období jsou vařena 
piva s vyšší stupňovitostí a v letním 
období se v nabídce objevují piva se 
stupňovitostí nižší.

Minipivovar Kolštejn
Šárka Dostálová, 788 25 Branná 56
reditel@kolstejn.cz • 736 632 032
provozni@kolstejn.cz • 702 072 034
www.kolstejn.cz
www.facebook.com/kolstejn
www.instagram.com/kolstejnwellness

Dvorecká vlna
Spolek paní a dívek se zaměřuje na 
obnovu tradic, venkovského způsobu 
života a tradičních řemesel. Mezi ně 
patřilo tkalcovství, které s rozvojem 
průmyslové výroby zcela zaniklo. 
Spolek paní a dívek zpracovává
ovčí rouno, které je na rozdíl od lnu 
i v dnešní době na území Nízkého 
Jeseníku dostupnou surovinou, vlnu 
dodávají místní chovatelé ovcí. Ovčí 
rouno je od počátku až do finálního 
výrobku zpracováváno ručně
s využitím nástrojů pro ruční výrobu 
(kolovrátek, vřetánko, valcha,
tkalcovský stav). Mezi výrobky lze 
zařadit drobné tkané, pletené nebo 
plstěné dekorační předměty, hračky, 
zimní doplňky a oděvy, papuče,
koberce a předložky nebo prostírání, 
tašky.

Spolek paní a dívek Dvorce
Budišovská 114 • 793 68 Dvorce
Květoslava Bukovská
730 106 004
kvetabuk@seznam.cz
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Domácí obuv z ovčí vlny
Ovčí vlna je materiál s jedinečnými 
vlastnostmi, vyniká pružností,
pevností, je vhodný i pro alergiky.
K výrobě domácí obuvi používám ovčí 
vlnu v bio kvalitě. Ovce pocházejí
z vlastního chovu, který odpovídá 
podmínkám ekologického 
zemědělství. Ovce mají celoroční 
přístup do výběhu a na pastvu. 
Stříhání probíhá ručně, vlna je dále 
zpracovávána praním, barvením, 
česáním a následně plstěním,
taktéž ručně. Používám obou metod 
plstění, jak za sucha plstícími jehlami, 
tak za mokra. Jedná se o metodu, 
kdy se vlákna buď mechanickým 
namáháním nebo prudkými změnami 
teploty proplétají. Výsledný produkt 
pak zdobím různými, především 
přírodními motivy.

Mgr. Veronika Příhodová
Zahrádkářská 115 • 742 85 Vřesina
provozovna Bohušov 71
603 472 929
veronika.prihodova@centrum.cz

Lyofilizované potraviny
Lyopotraviny s. r. o. je malá rodinná 
firma zabývající se lyofilizací potravin. 
Jednoduše řečeno, sušíme potraviny 
mrazem. Potraviny zbavujeme vody, 
nikoli však živin a vitamínů. Tento 
šetrný způsob konzervace využíváme 
k sušení převážně českých surovin, 
které získáváme výkupem především 
od místních zahrádkářů a farmářů.
Zabýváme se také lyofilizací
na zakázku. Díky této službě 
přicházíme na stále nové produkty, 
které postupně přidáváme do naší 
stálé nabídky. Ve škále ovoce, zeleniny, 
klíčků, koření a omáček naleznete 
jednodruhové, ale i tzv. MiXniSi.
Nejen různá balení, ale i různá
provedení jsou naší předností. Jsme 
schopni lyofilizovat suroviny v podobě 
kousků, drtě, ale i prášků, které se 
osvědčily, jako výborná barviva,
ochucovadla i aromata.

Lyopotraviny s. r. o.
Hněvkov 66 • 789 01 Zábřeh
732 257 494 • 777 016 235
obchod@lyopotraviny.cz
www.lyopotraviny.cz
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Repliky historického skla
V raném středověku se začíná
objevovat první, tzv. lesní sklo, které
se vyrábělo až do 17. století. Lesní sklo 
se vyznačuje nazelenalou barvou,
jejíž odstíny se lišily podle oblastí,
a bublinkami. V té době byly
sklářské pece vytápěny dřevem,
a proto nebylo možné utavit dokonale 
čistou sklovinu. Ruční výroba skla 
nedoznala od svého vzniku v průběhu 
několika tisíců let podstatných změn, 
pokud hodnotíme vlastní způsob 
práce. Stále vyžaduje dokonalé
zvládnutí sklářské techniky spolu
se zručností sklářských mistrů.

Sklářská huť TOMI
Roman Míček 
Zlatohorská 639 
793 26 Vrbno pod Pradědem
728 359 989
Vladimír Tomčík 
606 879 286
sklarnatomi@seznam.cz 
www.sklarnatomi.cz

Schaumannovka,
h2O z Jeseníků!
Schaumannovka je kojenecká voda
z chráněného podzemního zdroje
a patří do kategorie nejkvalitnějších 
vod. Je určená k dennímu pitnému 
režimu, a to pro všechny věkové 
skupiny. Pochází z Jeseníků,
nejčistších hor ve střední Evropě.
• Voda putuje přírodním chráněným, 
skalistým filtračním územím
až 150 let.
• Schaumannovka je zásaditá voda, 
má pH naší krve.
• Schaumannovka je přírodně
harmonická a disponuje vyváženým 
obsahem minerálů.
• Schaumannovka je produktem čisté 
přírody, neupravovaná, bez obsahu 
stabilizátorů.

Schaumannův Dvůr s. r. o.
Kamil Schaumann
793 23 Karlovice 231
603 356 242 • h2o@schaumannovka.cz
www.schaumannovka.cz
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Výrobky ze včelích produktů
Med: květový, smíšený, medovicový – 
balení ve sklenicích ze svazu včelařů,
1 kg s etiketou.
Propolis: propolisová tinktura – balení 
v plastové lahvičce na dávkování
po kapkách (0,25 ml, 0,5 ml).
Výrobky z včelího vosku: svíčky, 
vánoční a jiné ozdoby.
Mýdlo s propolisem.

Vladislav Utíkal
Dolní 1 • 792 01 Bruntál
608 862 777 
v.utikal@tiscali.cz
www.vladislavutikal.cz

Krušovo uzené maso
z Leštiny
Vyrábíme tradiční uzenou a vepřovou 
krkovici, plec a bok. Receptura
na uzené maso je rodinné dědictví
po předcích, kteří byli řezníci.
Usilujeme o udržení rodinné receptury
a zachování řeznictví a uzenářství
v našem rodě. Uzené maso
neobsahuje žádné dusičnany 
ani konzervanty. Maso musí mít 
světlou barvu a po rozkrojení musí 
být růžové. Základem kvalitního 
výrobku je dodržení technologického 
postupu a samostatný proces uzení. 
Nepoužíváme rychlosůl.

Pavel Kruš
Potoční 83 • 789 71 Leština
720 157 146
Jana Krušová
606 210 642
krusovi@seznam.cz
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Umělecké ručně kované 
výrobky
Kovářskému řemeslu se věnuji
od vyučení ve své kovárně. Vyrábím 
širokou škálu kovářských produktů,
od běžného zemědělského či 
uměleckého kovářství,
restaurátorských prací, železných
a měděných výrobků až po 
zámečnictví běžně užívané
i umělecké včetně výroby a montáže
užitkových a dekorativních předmětů 
do interiéru a exteriéru.
Vyrábím například nářadí ke krbu,
madla ke schodům, stojany na vína, 
svícny, svítidla, bytové doplňky, 
zbraně, šperky, vrata, mříže, ploty
a zábradlí na schodiště, vývěsní štíty, 
zvonky, zvonice, poštovní schránky
a jiné výrobky dle přání a požadavků 
zákazníka.

Richard Červinka – Kovářství
a zámečnictví
792 01 Valšov 5
604 538 017
shervud@seznam.cz
www.shervud.webnode.cz

Slané lázeňské oplatky
Myšlenka vyrábět slané lázeňské 
oplatky se v hlavách manželů 
Všetýčkových zrodila náhodou.
Oba mají rádi spíše slané chuťovky,
a tak je napadlo, že něco podobného
na trhu chybí. Bydlí totiž v okolí 
Velkých Losin, k nimž prodej 
lázeňských oplatků neodmyslitelně 
patří. Oplatky vyrábějí ve větším 
množství a v různých variantách.
Také papírové obaly na lázeňské 
oplatky mají svou spojitost
se zdejším krajem a jeho kulturou.

R+M Všetýčkovi
Romana Všetýčková
788 15 Velké Losiny 238
720 261 882
vsetyckova@v-a-v.cz
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Ručně šité hračky
a textilní výrobky
Naše textilní výrobky vznikají
v řemeslné textilní dílně, kde 
zaměstnáváme na vymezených 
pracovních místech osoby s duševním 
onemocněním. Zabýváme se
strojovou výrobou a také tradičním 
ručním šitím. K výrobě používáme 
převážně české bavlněné látky
a materiály. V našem sortimentu 
výrobků najdete ručně a strojově
šité dětské hračky a dekorace,
bytový textil a zpracování výrobků 
technikou patchwork.

ZAhRADA 2000 z. s.
Mgr. Stanislav Turek
Na Mýtince 32 • 790 01 Jeseník
584 401 195
info@zahrada2000.cz
www.zahrada2000.cz
www.destigma.cz

Paličkovaná krajka –
obnova tradic
na Osoblažsku
Paličkářka Hana Dubajová žije
v Liptani na Osoblažsku, které se
pro ni stalo životní inspirací.
Jako členka občanského sdružení 
Královský stolec, které se zabývá 
historií, tradicemi a jejich obnovou 
v dané oblasti, se ve své tvorbě 
zaměřuje na uchování krásy zdejších 
památek a monumentů. K jejím 
autorským projektům proto patří 
například Osoblažsko v krajce, které 
je souborem paličkovaných obrázků 
tamějších hradů a kaplí. Paličkovaná 
krajka má v této oblasti více než 
300letou tradici.

hana Dubajová
793 96 Liptaň 227
739 649 242 
hana.dubaj@seznam.cz
www.atelierdrak.estranky.cz
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hovězí maso z farmy
Naše farma hospodaří v obci 
Jindřichov ve Slezsku a Kolnovice. 
Zabýváme se převážně chovem krav 
bez tržní produkce mléka. Základní 
stádo krav, jalovic a býčků na výkrm 
udržujeme přibližně na 100 kusech. 
Zvířata žijí přirozeně na pastvinách.
V současné době provádíme převodné 
křížení pomocí býků aberdeen 
angus. Část potomstva – jaloviček si 
necháváme na obnovu stáda, ostatní 
zůstávají na výkrm. U nás zákazník
ví, co kupuje, každý kus našeho kvalit-
ního masa zraje v chladící komoře
minimálně 14 dní, což zajišťuje  
křehkost, vynikající chuť a tím
i rychlejší a jednodušší přípravu. 
Dále chováme čistokrevná přeštická 
prasata s certifikátem, slepice, kačeny, 
krůty, brojlerová kuřata, husy
a provozujeme agroturistiku, která 
nejčastěji láká rodiny s dětmi.

Martin Chyla
26.dubna 558/106 • 725 27 Ostrava – Plesná
734 850 926
farma.maso@seznam.cz
www.domacizabijacka.info

Ponožkové zboží
Vlněné a lněné ponožky navazují
na tradici pletařského průmyslu
v Moravskoslezském kraji.
Jsou vyrobené za užití moderních 
technologií, což jim dodává
funkční vlastnosti. Vyrábíme 
ponožkové zboží, konkrétně
tradiční vlněné a lněné ponožky.

Northman Outdoor s. r. o.
Tomáš Brázdil
K. H. Máchy 5 • 792 01 Bruntál
554 713 929 • 608 712 076
info@northman.cz • brazdil@northman.cz
www.northman.cz
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Ručně šité
a háčkované výrobky
Dana Hojgrová ručně šije povlaky na 
polštáře, ubrusy, běhouny, prostírání, 
závěsy, dekorační panenky, andílky, 
ptáčky, květy, zvířátka a hračky.
Na povlaky na polštář také kreslí 
nebo píše požadované texty, některé 
výrobky plní levandulí.
Kromě toho háčkuje čepice, hračky, 
vánoční ozdoby – vločky, zvonky, 
andílky, krajky, povlaky na polštáře 
(kulaťáky) a jiné. Dokáže uháčkovat 
téměř cokoli, některé své práce
s návodem na výrobu publikuje
v časopise Rozmarýna.

Dana hojgrová – Truhlice 
Kolšov 4 • 788 21 Sudkov
736 768 004
dana.hojgrova@gmail.com
www.truhlicek.blogspot.cz
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Piva pivovaru Zlosin
Pivovar Zlosin navazuje na staletou 
pivovárečnickou tradici v obci
Velké Losiny. Exkluzivní pivní značce 
hodlá dodat žádanou výjimečnost 
originální chuti nezaměnitelně
spojené s magickým regionem.
Už v době Jana mladšího ze Žerotína, 
kdy zdejší panství tvořila vodní tvrz, 
se hovoří o mlýnu a pivovaru. První 
doložené zmínky o zámeckém
pivovaru zdejšího panství jsou
staré 400 let. Pivovar produkuje
stálá piva Zlosin 11%, Zlosin 12%
a Zlosin SEASON IPA 12%, dále vaří 
sezónní speciály.

Zlosin s. r. o.
Žárovská 730 • 788 15 Velké Losiny
606 058 173
pivovarzlosin@seznam.cz
www.pivovarzlosin.cz
www.facebook.com/pivovarzlosin



Obrázky „Rychlebské 
zvířeny“
Vznikli jsme pod rukama naší
tvořivé stvořitelky z hor. Časem jsme 
si ji my – rozverní tříprsťáci, puntíkatí 
kocouři, vlci mechoví, škrabinohy – 
řádně ochočili. Leč všichni dohromady
víme, že vám chceme přinést radost,
zubatý úsměv na tváři a závan 
hlubokých kouzelných lesů
na severu. A proto občas proběhneme 
a divokým skokem skončíme
na kabelce, peněžence, tašce…
a odhalíme tak kousek sebe a hlavně 
kousek zdejšího kouzelného nebe. 
Malované kabelky, toaletní taštičky, 
peněženky, krabičky na čaje a poklady, 
kalendáře, pohledy, omalovánky, 
návrh loga pro váš výrobek.

Mgr. Kateřina Preisová
Komenského 172 • 790 65 Žulová
737 713 361
mnukart@gmail.com 
www.mnukart.webnode.cz 
www.fler.cz/mnuk 

Výrobky z kozího mléka
Majitelé Kozí farmy Úvalno realizovali 
myšlenku vyrábět si vlastní sýry sami 
na přírodní bázi. Nabídka zdejších 
kozích produktů je opravdu bohatá
a kvalitní. Čerstvý kozí sýr vyhrál
1. místo na Festivalu Sýr 2017 
v Mikulově. Ochutnat a koupit si 
můžete také tvrdý kozí sýr, goudu, 
sýr s bílou plísní na povrchu, tvaroh, 
jogurt a jogurtový nápoj. Všechny 
výrobky jsou vyráběny ručně z mléka 
z vlastního chovu. Kromě koziček, 
které jsou po většinu času
na pastvinách, potkáte na farmě
také králíky, slepice, kačeny, prasata
a psa, který dohlíží na jejich bezpečí,
a kočky, které dohlíží na psa.

Kristýna Šťastná
793 91 Úvalno 87  
774 240 851 
kristyna@kozyuvalno.cz 
www.kozyuvalno.cz 
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Šípkové víno
Jsme rodinná firma z Jeseníku,
která se zabývá produkcí exkluzivních 
nefiltrovaných ovocných a bylinných 
vín. Náš TOP produkt ŠÍPKOVÉ VÍNO je 
výjimečný svou chutí na českém
i evropském trhu.
Další naše produkty: víno malinové, 
višňové, černý rybíz, meruňkové, 
jahodové, borůvkové, rakytníkové, 
švestkové a speciální druhy vína, 
šípkové s kávou, šípkové s čokoládou, 
datlové, konopné. Specializujeme se 
taktéž na firemní víno s etiketou
dle požadavků zákazníka.

Šárka Vybíralová
Jánského 99 • 790 81 Česká Ves
721 730 829 
sipkovevino@seznam.cz
www.sipkovevino.cz
www.facebook.com/sipkove.vino.18

Ručně malované
bytové doplňky, dárkové
a reklamní předměty
Ručně malovaný porcelán, sklo, 
textil, hedvábí, dřevo, kov a výrobky 
z těchto materiálů (např. hrníčky, 
vínovky, šampusky, talíře, misky, 
polštáře, ubrusy, vonné pytlíky, svícny, 
magnety, přívěsky, konvičky a mnoho 
dalších výrobků z výše uvedených 
materiálů). Veškeré tyto výrobky jsou 
ručně malovány. Nepoužíváme žádné 
nálepky, šablony a podobně.

ChRPA, sociální firma
Slezské diakonie o. p. s.
Dvořákův okruh 21 • 794 01 Krnov
733 142 405 • 734 646 979
chrpa@chrpakrnov.cz
www.chrpakrnov.cz
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KERAMIKA Vitalis Zelená
Barbora Zelená vyrábí keramiku 
majolikového typu se 100% užitnou 
hodnotou. 
Dekory keramických výrobků tvoří 
ucelené sady, které vyzdobí váš dům, 
hotel, restauraci. Obrazy mohou díky 
své skladbě z kachlíků tvořit malé
i velké mozaiky. Užitkové kusy
dekorem dotváří s obrazy
kompletní celek.

Keramika Vitalis Zelená
Mgr. Barbora Zelená
Stříbrnice 38 • 788 32 Staré Město
604 832 132
barborazelena66@seznam.cz
www.keramika.vitaliszelena.cz

Rychlebské bylinné sirupy
Produkce našich sirupů je postavena 
na ryze přírodních surovinách
z Rychlebských hor. Jedná se převážně 
o pastviny, luka a lesy, kde není 
zastoupena průmyslová a zemědělská 
velkovýroba a oblast není ani
významnou turistickou oblastí. 
Suroviny získáváme vlastním sběrem 
nebo výkupem od místních pěstitelů. 
Základem zpracování získaných bylin 
a plodů je jejich sušení v prostorách 
s řízenou ventilací, které splňují 
nejpřísnější hygienické požadavky.
Z těchto sušených surovin pak 
vyrábíme naše sirupy bez použití 
umělých barviv a chemických 
konzervantů. Naše sirupy mají 
přírodní barvu bylin a plodů, ze 
kterých pocházejí, a jsou vhodné
i pro děti, neboť neobsahují alkohol.

VS Rychleby s. r. o.
790 58 Velká Kraš 164
Ing. Miroslav Přibyl, výrobní ředitel
775 555 541 • miroslav.pribyl@vsrychleby.cz
Eva Brožová, ved. provozovny Velká Kraš
720 317 704 • vyroba@vsrychleby.cz
www.vsrychleby.cz
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Kozí sýr čerstvý
Kozí farma u Komínků je rodinná firma 
nacházející se v malebné vesničce 
Česká Ves v samém srdci jesenických 
hor. Ekofarma je ideálním místem
pro agroturistiku. Kromě koziček, díky 
kterým zde vyrábí originální kozí sýry, 
se na vás na farmě těší i další zvířátka, 
jako jsou ovečky, králíci, koně a jeden 
méně obvyklý obyvatel, a to samička 
pštrosa Edinka.
Komínkovi vyrábí sýr ručně, výhradně
z mléka od zvířat z vlastního chovu.
Ta jsou ustájena a pasena na vlast-
ních pozemcích, krmena krmivy 
vyráběnými z místních luk a polí. 
Recept na sýr zdědili Komín kovi 
po prarodičích a vylepšili ho díky 
mnohaletým zkušenostem. Z vlastní 
produkce je kromě mléka také koření, 
bylinky a zelenina.

Kozí farma u Komínků
Martin Komínek 
Makarenkova 254 • 790 81 Česká Ves
775 977 188 
kominek.martin2@seznam.cz
www.facebook.com/kozifarmaukominku

Výrobky šité
pod značkou Lněné
Přáním značky Lněné je pomoci vrátit 
do našich domácností tento jedinečný 
materiál, který patří k nejtrvanlivějším 
a nejkvalitnějším přírodním textilním 
vláknům. Naše lněná povlečení, 
polštářky, utěrky, prostírání či hrací 
podložky jsou ušity výhradně z lněné 
metráže tkané v Jeseníkách či zemích 
slezských. A co je lněné, nemusí být 
rozhodně neveselé.
Naše lněně látky díky těm nejmoder-
nějším technologiím získávají jedi-
nečné dizajnové vzory a výšivky.

Martin holub – Lněné
Petrův důl 12 • 794 01 Krnov
info@lnene.cz 
www.lnene.cz
www.facebook.com/znackalnene
www.instagram.com/znackalnene
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Z darů jesenických hor
Markéta Kubinová připravuje
marmelády, salsy a pečené čaje. 
Zásadní je pro ni výběr prvotřídních 
surovin, pečlivá výroba a finální
krásné balení. Všechny marmelády 
mají kolem 70 % a více ovoce.
V některých je pro chuť přidán rum.

Markéta Kubinová
Tyršova 279/9 • 790 01 Jeseník
725 784 217
kubinova.marketa@email.cz
www.facebook.com/zdarujesenickychhor

Dýňová pomazánka
Na výrobě dýňové pomazánky
se podílejí zaměstnanci se zdravotním 
postižením.
Složení: dýně hokkaidó, zakysaná 
smetana, mléko, sušená syrovátka, 
škrob, sůl, cibule, máslo, sůl, chilli.

Dobroty sociální podnik s. r. o.
Šumavská 13 • 787 01 Šumperk
737 188 794 
www.facebook.com/dobrotysocialnipodnik
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Jesenický med
Med z rodinné včelí farmy Šenfeldr, 
která obhospodařuje přes sto včel-
stev v podhůří Jeseníků. Včelstva 
jsou umístěna výhradně v lesích, 
starých sadech a na horských 
loukách. Některá stanoviště jsou 
také umístěna na velmi rozsáhlé 
Tvrdkovské zemědělské farmě, která 
je státem uznaná v režimu ekologic-
kého biozemědělství. Jde o nezá-
vadnou čistou krajinu v okolí čistých 
jesenických lesů. Včely jsou chovány 
v moderních úlech vlastní výroby. 
Produktem je tmavý, vysoce chutný 
lesní med, produkujeme také velice 
zdravý pohankový med. V provozu 
dbáme na vysokou hygienu, meto-
dikou chovu včelstev zabezpečujeme, 
aby naše produkty z včelí farmy 
neobsahovaly zbytečná rezidua léčiv 
používaných proti včelím nemocem. 
Naši práci děláme s láskou.

Bc. Petr Šenfeldr, DiS., BA
Luční 5 • 795 01 Rýmařov
775 114 521 
selfi@centrum.cz
www.facebook.com/vceli.farma.senfeldr

DRsné jesenické šperky
a plastiky
Inspiraci čerpám z drsných a zároveň 
krásných Jeseníků, které jsem si
zamilovala, a kde také tvořím.
K výrobě používám místní dřevo
a kámen, které nacházím při svých 
cestách krajinou, převážně v okolí
Ludvíkova. Závěsy jsou z chirurgické 
oceli, někdy z kůže či textilu, občas 
využiji korálky z recyklace starých 
šperků. Povrch je ošetřen přírodním 
včelím voskem a olejem. Používané 
techniky – řezbářství, drátování, 
tepání.
A proč „DRsné“? Název ukrývá
drsnou krásu Jeseníků, můj
monogram i plnění snů. Ať i vám
mé výrobky přinesou štěstí
a pomůžou plnit vaše sny a přání.

Ing. Dana Rygarová
793 26 Ludvíkov 43
721 476 692 
d.rygarova@gmail.com
www.drsnesperky.cz
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Jeseničtí skřítci a víly
Jesenický skřítek je ručně šitá hračka, 
polštářek – mazlík. Zadní stranu
tvoří hladká látka, flís nebo plyš
a může sloužit jako polštářek. Přední 
stranu představuje stylizovaný obličej 
skřítka – víly. Je vyšitý bavlnou, vlnou 
a aplikovanou plstí, doplněný knoflíky 
a korálky. Vlasy pak tvoří různé pletací 
příze. Přední díl je sešitý z různě 
barevných látek. Někteří skřítkové 
mají malé kapsičky „na tajemství“ 
nebo větší kapsy na pyžamko či noční 
košilku.

Mirka Ouzká Rišková
K. Čapka 344 • 790 01 Jeseník
605 836 283
mirimade@centrum.cz
www.mirimade.cz

Pivo Albert
Zámecký pivovar Albert je malý 
rodinný pivovar. Klademe důraz 
na přísné dodržování tradičních 
výrobních postupů z těch nejlepších 
surovin. Samotné pivo vzniká z toho 
nejlepšího, co nám naše země může 
dát: žatecký chmel, moravský slad 
a voda, která k nám proudí přímo 
ze srdce Jeseníků. Pivo neprochází 
žádnou filtrací ani pasterizací – je to 
zkrátka živé pivo. 
• Pivo Albert 11 – světlý ležák 
plzeňského typu – vyniká kořenitým 
zemitým aroma žateckého chmele, 
které je ve vůni doplněno kvasnicovou 
vůní nefiltrovaného piva. 
• Pivo Albert 12 – světlý ležák 
plzeňského typu, který se honosí
zlatavou barvou a jemným 
chmelovým aroma, které doprovází 
tóny citrónové kůry.

Zámecký pivovar Albert
788 16 Sobotín 13
587 071 002
info@resortsobotin.cz 
www.resortsobotin.cz
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Bee-daddy ś
Zabýváme se výrobou a zpracová-
ním včelařských produktů, a to 
zejména medu a jeho léčebnými 
kombinacemi s různými surovinami. 
Naše včelstva jsou umístěna v CHKO 
Jeseníky, v oblasti, která není zasažena 
chemizací, postřiky, ani jinými zásahy 
člověka, které by mohly mít negativní 
vliv na stav přírodního prostředí.
S ohledem na přítomnost různých 
typů biotopů a chráněných rostlin je 
zde také tyto činnosti dlouhodobě 
zakázáno provádět.
Náš med a ostatní výrobky tedy 
zaručují tu nejvyšší biologickou
kvalitu pocházející z nedotčené 
přírody, nejsou žádným způsobem 
chemicky ošetřovány
ani upravovány.

Mgr. David Navrátil
788 15 Hraběšice 70
604 659 660 • beedaddy@seznam.cz
www.beedaddy.cz

Čerstvá káva z Vaší pražírny
Mnohaletá záliba v ochutnávání, 
testování a experimentování s kávou 
nás postupně přivedla k myšlence 
založit pražírnu kávy. Cesta to nebyla 
jednoduchá. Naše filozofie práce byla 
od počátku jasná a neměnná – pražit 
čerstvou kávu, která uspokojí všechny 
kávové milovníky svou lahodnou chutí 
i vůní. Pražíme tak, abychom se co
nejvíce přiblížili požadavkům zákaz-
níka, a vždy na základě objednávky, 
nikoli do zásoby. Rádi se chlubíme 
tím, že jsme součástí značky JESENÍKY 
origi nální produkt®. Zájemci o kávu
a o vše, co s ní souvisí, k nám mohou 
po předchozí domluvě zavítat na 
malou exkurzi i ochutnávku. Všechny 
druhy kávy jsou praženy na stupeň 
full city, tak jak to máme v Čechách 
nejraději, a tak, aby byla zachována 
plná chuť a aroma. Kávu dodáváme 
zrnkovou i mletou.

Vaše pražírna
Robert Štěpánek
788 14 Petrov nad Desnou 17
608 003 235 • obchod@vaseprazirna.cz
www.vaseprazirna.cz
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Domácí muf finy
a bezlepkové dorty
Domácí muf finy sladké, slané,
bezlepkové, bezlaktózové a dia
ve sladké i slané variantě. Sladké 
muf finy jsou vyráběny v padesáti 
různých příchutích dle výběru 
zákazníka. Mezi nejoblíbenější 
patří čokoládové s čokokousky 
(70% čokoláda). Slané muf finy jsou 
vyráběny ze surovin regionálních 
výrobců (Dvorecké uzeniny), pečou 
se v deseti variantách. Bezlepkové 
muf finy pečeme z rýžové a kukuřičné 
mouky, a to ve slané i sladké variantě. 
Bezlaktózové muf finy jsou obdobou 
slaných i sladkých muf finů, ale
neobsahují mléčnou bílkovinu ani 
laktózu. Dia muf finy obsahují
sladidla vhodná pro diabetiky.

Domácí muf finy
Ing. Pavlína Dubovská Byrtusová
Stará Rudná 192
793 31 Rudná pod Pradědem
725 743 298
Prodejna: M. Tyrše 2 • 792 01 Bruntál
domacimuffiny.cz@seznam.cz

Kosmetické výrobky
z včelích produktů
Do žádného z našich kosmetických 
přípravků nepřidávám ingredience 
chemického původu, jako jsou tenzidy, 
parabeny, stabilizátory, barviva,
parfémy apod.
Jedná se o tzv. bezvodou kosmetiku, 
kde jako konzervanty působí včelí 
vosk, med, kakaové máslo nebo 
vitamín E.
• Medová mýdla
• Balzámy na rty
• Mast na suchou pokožku
• Tuhý krém
• Tělové máslo medové
• Balzám na nehty a nehtová lůžka

Renata Milerská
794 01 Hošťálkovy – Staré Purkartice 35
604 706 761
renata.milerska@email.cz
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Pivo z pivovaru hasič
V minipivovaru Hasič v Bruntále
se specializujeme na výrobu
domácího „živého“ piva dle
tradičních metod. Používáme 
výhradně přírodní suroviny
a díky původní receptuře má mok 
nezaměnitelnou chuť. Naše pivo je
nefiltrované a nepasterizované, 
můžete ho ochutnat v pivovarské
restauraci společně s vynikajícím 
jídlem. 
Dále nabízíme:
• komentované exkurze
s ochutnávkou produktů z piva
a piva z tanku cca 25 min,
• zážitkové vaření „Staň se sládkem
na jeden den v minipivovaru Hasič“,
• pivovarskou restauraci
specializovanou na gril
a výrobky z piva.

Pivovar hasič
Ruská 1448/1 • 792 01 Bruntál
739 600 000
info@hasicpivo.cz
www.hasicpivo.cz

Cínované šperky od Páji
Autorka si pro své originální šperky
vybírá nejrůznější materiály, 
především minerální kameny, sklo, 
mušlovinu nebo korálky, které 
následně zpracuje pomocí letování 
a pájení a celý proces zakončí
patinováním. Bruntálská tvůrkyně 
říká, že ji kámen musí něčím 
oslovit – někdy už při pohledu na 
něj vidí výslednou podobu šperku. 
Upozorňuje na to, že každý
originální kousek musí vytvořit
s radostí a láskou. „Chtěla bych, aby 
moje šperky přinášely svým nositelům 
pozitivní energii a radost,“ vyznává se 
autorka.

Pavla Klimešová
Rýmařovská 25 • 792 01 Bruntál
776 793 223
pavla.klimes@email.cz
www.cinacky-paja.webnode.cz
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Jesenické druhové medy 
Kolomý
Jesenické druhové medy jsou na trhu 
téměř 20 let a mají již svou oblibu
a tradici. Patří k vyhledávanému zboží 
mnoha tuzemských i zahraničních 
odběratelů. Důkazem toho je, že
velké množství medu odebírá
izraelská farmaceutická firma 
produkující dětské sirupy a tento
med musí být skutečně „košer“.

Včelařská farma Jan Kolomý
Staré Město 192 • 79 201 Bruntál
608 106 475
vcelarstvikolomy@gmail.com
www.vcelarstvikolomy.cz

Čokoládová manufaktura 
XOCOLATL
Jsme malá čokoládová manufaktura 
ležící v krásných jesenických horách. 
Ještě nedávno se našemu kraji říkalo 
Sudety, než odtud byli odsunuti zde 
žijící Němci. S nimi zmizely z našeho 
kraje i zdejší tradice a řemeslo.
O založení nových tradic a lásku
k řemeslu se snažíme i s naší 
čokoládovou manufakturou
XOCOLATL. Pečujeme o kakaové
boby s pečlivostí, řemeslnou
zručností a kreativitou. Čokolády
od nás jsou vyrobeny z výběrových 
kakaových bobů vždy jen z jedné 
země. K doplnění jedinečnosti chuti 
používáme námi sušené, kandované 
či zauzené ovoce nebo koření. Jen to 
vzácné koření a exotické ovoce
si musíme dovézt z dalekých krajů.

Marcel Šos, čokolatiér
Kostelní 142 • 790 01 Jeseník
733 701 544
marcel.sos@seznam.cz
www.jesenickacokolada.cz
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Holba horská 10,
Holba Šerák,
Holba Polotmavá 11,
Holba Premium
Pivo Holba za své jméno, hrdost
a jedinečnost vděčí Jeseníkům,
kde se již od roku 1874 vaří pivo Holba. 
Vždyť vzniká z horské vody, kterou 
bereme z vlastního hlubinného vrtu. 
Vyhlášený slad z moravských ječmenů 
mu dává plnou chuť, chmel z Tršicka 
díky svému složení a vysoké kvalitě 
charakteristickou nezaměnitelnou 
hořkost a dlouhé zrání v ležáckých 
sklepích vyváženou chuť a výborný
říz. Proto právem nese titul Ryzí pivo 
z hor. 

Pivovar hOLBA a. s.
Pivovarská 261 • 788 33 Hanušovice 
www.holba.cz

Pražená káva – Kávomilka
Pražírnu kávy v Šumperku jsem 
založila jakožto vášnivá milovnice 
kávy, která se rozhodla skoncovat se 
zaměstnaneckým poměrem a životem 
v hlavním městě, a namísto toho jsem 
se rozhodla vrátit se zpět na Moravu 
a začít si plnit svůj kávový sen. Pro 
začátek jsem si pořídila malou domácí 
pražírnu, na níž jsem postupně
začala objevovat nejrůznější vůně
a chutě. Později jsem si pořídila onen 
čarostroj a pražení kávy jsem doslova 
propadla. V naší malé pražírně
v centru města můžete ochutnat 
výsledek oné vášně! Za příznivou 
cenu zákazník ocení vysokou kvalitu 
nabízených 100% arabik z více než
deseti zemí světa, pražených 
tradičním způsobem. A že pití kávy 
inspiruje ke vzniku nespočtu skvělých 
nápadů, není žádným tajemstvím. 
Můj příběh je toho důkazem.

Monika Sakáčová – Pražírna kávy 
Kávomilka
Hlavní třída 9a • 787 01 Šumperk 
www.kavomilka.cz • prazirna@kavomilka.cz 
www.facebook.com/kavomilka
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Low Carb směsi na pečení, 
Low Carb granoly a Low 
Carb kaše
Nabízíme rychlé pečení low carb, 
díky dokonale připraveným směsím. 
Dopřejte si čerstvé pečivo v pravidlech 
LC kdekoliv a kdykoliv. Směsi balíme 
vždy až po připravení objednávky, 
takže máte záruku čerstvosti.
Balíčky jsou pouze ze zdravých 
surovin, žádná “éčka” u nás
nenajdete. Všechny druhy máme 
vyzkoušené osobně a zhodnocené 
nejlepšími odborníky – dětmi.
Žádné chemicky a geneticky
upravené potraviny, vše je 100 % 
přírodní. Chráníme přírodu,
balíme do papírových obalů.

DuBa PRO s. r. o.
Slovenská 79/4 • 792 01 Bruntál
725 539 029 • lowecarb@seznam.cz
www.nacukrunejedu.cz

Džemy a pomazánky
ze zahradního ovoce
Džemy ze zahrádky klasické –
jahodové, angreštové, rybízové, 
špendlíkové, malinové, ostružinové.
Ve skleničkách je 77 % ovoce,méně 
cukru a chybí tam konzervanty.
Etikety jednoduché, snadno
smývatelné. A co to obnáší?
Rytí, sázení, okopávání, zalévání… 
A možná sklizeň. Takoví hryzci, 
listožrouti, lalokonosci, mšice,
slimáci rozhodně nelení. A co vichr,
sucho a potom zase moc mokro?
To vše v sezóně 2020 bylo. Po letní 
vichřici byly peckoviny na zemi.
A tak vznikl džem „Z nouze ctnost“. 
Měl nádhernou chuť, vůni i barvu.
A bylo z toho 1. místo v klání
Flóra džem 2020.

Milena habrová, ovoce z vlastní zahrady
Opavská 100/213
793 42 Janovice u Rýmařova
777 280 245
diskont.habrova@seznam.cz
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Dekorativní a užitková
keramika od Sněžníku
Výrobě keramiky se autorka věnuje 
téměř 20 let, v posledních letech 
převážně dětským dílničkám.
Na hrnčířském kruhu pod jejíma
rukama vzniká dekorativní keramika 
do interiéru - ptáčci, srdíčka,
zvonkohry, obaly na květináče,
vázy, lampy, nebo užitková keramika 
jako hrnky, talíře, mísy, tácky.
Specialitou Evy Hamáčkové jsou 
keramické polotovary pro děti – 3D 
tvary, 2D obrázky (placky), lampičky, 
zvonky, závěsné mobily,
magnety, které si pak malí
umělci mohou dotvořit dle své
vlastní fantazie a umu.

Eva hamáčková
Kosmonautů 130 • 788 32 Staré Město 
607 582 296
eva.hamackova@seznam.cz

Penzion Isolde
Isolde je v provozu od 30. let minulého 
století. Původní název „Haus Isolde“ 
dal objektu stavitel a zároveň majitel 
Herbert Utner, budovu pojmenoval po 
své dceři Isoldě. Hospůdka je obnovena 
do původního stylu. Do jídelníčku jsou 
zařazeny místní speciality připravované 
podle starých receptů z regionálních 
potravin. Ubytování nabízíme ve stylově 
opravených pokojích s kapacitou
45 lůžek. Součástí je sál s kapacitou
70 míst, vířivka a infra sauna. V areálu
se nachází venkovní bazén, finská 
sauna, hřiště na fotbal, volejbal
a košíkovou, tenisový kurt s antukou, 
discgolfové hřiště, dětské pískoviště, 
ZOO koutek. O prázdninách pořá dáme 
dětské tábory. Každoročně se druhý 
víkend v červnu u nás koná Sympozium 
umění. Srdečně zveme do Rychlebských 
hor, hor ticha a zastavení.

Račí údolí s. r. o.
Uhelná 126 • 790 70 Javorník – Račí údolí
Martina Řehová • 604 209 900 • 584 440 161
info@raciudoli.cz
www.raciudoli.cz



Ubytování
u Skřivánků
Historie školy se začala psát v roce 
1888, kdy Zemský výbor povolil půjčku 
500 zl. na výstavbu školy. Škola
fungovala až do devadesátých let
minulého století. My jsme vybydlenou 
a značně zdevastovanou budovu 
koupili na jaře 2003. Původní
dispozici jsme zachovali. Několikrát
u nás bydleli filmaři. A hosté?
I z Japonska. Stylové ubytování. Čtyři 
samostatné 1+kk (každá přes 30 m2) 
jednotky, dvou až čtyřlůžkové
(max. 16 lůžek). Působivý interiér. 
Každý byteček s vlastním kuchyňským 
koutem (el. vařič, chladnička, varná 
konvice, překapávač, nádobí)
a sociálním zařízením (sprchový kout, 
WC, umyvadlo), wi-fi.
Centrální vytápění. 

Jaroslav Skřivánek
793 26 Ludvíkov 99
554 752 257 • 603 206 623
blanka.skrivankova@seznam.cz
www.jeseniky-ludvikov.cz

Penzion U Petra
Penzion U Petra je v provozu
od roku 1993, kdy byla dokončena
jeho rekonstrukce z původní stodoly. 
Dnes nabízí stylové ubytování
v Jeseníku. Selský vzhled penzionu
byl však zachován a při vstupu do 
restaurace vás ohromí bohatá sbírka 
všeho, co kdysi používaly
naše babičky. Srdečně vás zveme
k návštěvě našeho penzionu, který 
se nachází v klidném a příjemném 
prostředí Jeseníků. Čistý vzduch
a nedotčená příroda vás jistě inspirují 
k návštěvě mnoha krásných míst
této oblasti, která je zároveň hojně 
protkána turistickými stezkami.
Pro milovníky sportu je zde bohaté 
vyžití jak v létě, tak i v zimě.

Penzion U Petra
Petr Hledík
Lipovská 115/328 • 790 01 Jeseník 
584 411 898 • 604 587 818
info@upetra.cz
www.upetra.cz
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Penzion Trojkámen
Penzion Trojkámen je rodinné
ubytovací zařízení. Celkově ubytuje 
42 osob. V přízemí penzionu je velmi 
útulná restaurace s působivou
atmosférou, posedět zde může
až 65 hostů. Hostům nabízíme
výhradně domácí a převážně tradiční 
kuchyni. Na vaši rodinnou, přátelskou 
či svatební hostinu vám vytvoříme 
vlastní dezerty a skvělé koláče.
K vašim vlastním aktivitám nabízíme 
zapůjčení koloběžek a trekingových 
holí. Pozičně je penzion situován tak, 
že pro všechny druhy aktivit je od nás 
hvězdicovitě blízko. Penzion získal 
ocenění v oboru Asociace hotelů
a restaurací – držitel *** superior,
je držitelem certifikátu Český systém 
kvality služeb, Cyklisté vítáni a získal 
Pečeť nejvyšší kvality čepovaného
piva – Pivovar Holba Hanušovice.

Penzion Trojkámen
JUDr. Ludmila Hrachovcová
Nové Losiny 22 • 788 23  Jindřichov
605 309 997
info@trojkamen.cz
www.trojkamen.cz

Levandulová kavárna
Výjimečné místo, které byste neměli 
minout při výletu do Jeseníků.
Ochutnáte třeba levandulovou 
bábovku, limonádu, čaj, zmrzlinu 
a mnoho jiných levandulových
dobrot. V květnu 2015 jsme otevřeli 
originální Levandulovou kavárnu 
přímo v centru města Zábřeha.
Ta sousedí se zábřežským muzeem, 
hojně navštěvovaným díky své 
impozantní expozici o Janu Eskymo 
Welzlovi. V kavárně potěšíme nejen 
milovníky kávy, levandule a vína,
ale také všechny ty, které láká
si prostě jen tak užít příjemnou chvíli
v útulném, levandulí provoněném 
místě. Součástí kavárny je také malý 
obchůdek, kde si můžete nakoupit 
produkty Levandulového statku 
Bezděkov a další regionální
produkty.

Levandulový statek s. r. o.
Masarykovo náměstí 12/13 • 789 01 Zábřeh
608 547 356
info@levandulovystatek.cz 
www.levandulovakavarna.cz
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horský hotel
Sněženka***
Jsme příjemný, klidný rodinný hotel
s přátelskou atmosférou, kvalitní 
tradiční kuchyní a personálem
s individuálním přístupem k hostům. 
Pomáháme lidem zdravě odpočívat
na turistických, cyklistických,
běžkařských i sjezdových trasách,
v bazénu, vířivce, sauně, restauraci, 
vinotéce, útulném pokoji nebo
na bowlingu. Nepřízeň počasí u nás 
rozhodně neznamená nudu. Vhodné 
pro rodiny s dětmi, nabízíme dětské 
koutky i hřiště. Domácí mazlíčci jsou 
vítáni. Jsme striktně nekuřácký hotel.

horský hotel Sněženka***
Hynčice pod Sušinou 15
788 32 Staré Město
583 239 008-9 • 608 555 276
info@hotel-snezenka.cz
www.hotel-snezenka.cz
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Kolštejn wellness
centrum
Jsme wellness hotel ideální pro rela-
xaci, odpočinek a příjemně strávený 
čas. Součástí hotelu je výborná 
restaurace s místní kuchyní a vlastním 
minipivovarem. Máme jedinečné
wellness široko daleko a nabízíme
i kvalitní masáže. V budově wellness 
hotelu je k dispozici 24 komfortních 
dvoulůžkových pokojů, všechny 
lze využít také jako ubytování pro 
jednu osobu. Novotou vonící prostory 
Hotelu garni*** se nacházejí v prvním 
patře historické budovy z roku 1325 na 
náměstíčku v obci Branná, přímo nad 
restaurací Kolštejn. Hotel nabízí uby-
tování s polopenzí – bufetové snídaně 
a servírované tříchodové večeře. 
Domácí mazlíčci jsou vítáni.

Kolštejn wellness centrum
788 25 Branná 60
Šárka Dostálová, ředitelka
reditel@kolstejn.cz • 736 632 032
provozni@kolstejn.cz • 702 072 034
www.kolstejn.cz
www.facebook.com/kolstejn
www.instagram.com/kolstejnwellness



Chata U Profesora
Chatu U Profesora najdete v horské 
vesničce Kunčice, která je známá jako
lyžařské středisko s čtyřmístnou sedač-
kovou lanovkou a je jen krůček od Ná - 
rodní přírodní rezervace Králický
Sněžník. Ubytovaní budete v nově
zrekonstruovaných pokojích s vlastním 
příslušenstvím, vaříme domácí kuchyni, 
nechybí ani nadýchané borůvkové
knedlíky. Specializujeme se na dětskou 
rekreaci, školy v přírodě, zimní lyžařské 
kurzy, letní tábory a školní výlety.
V letních měsících pro vás máme připra-
venou zastřešenou terasu s grilem,
venkovní bazén, plácek na kopanou, 
hřiště s umělou trávou, lezeckou stěnu
a dětské prolézačky s trampolínou.
Za sychravého a chladného počasí vám 
jistě přijde vhod náš nový „saunový 
domeček“, kde vás  okouzlí mramorová 
vířivka, parní lázeň s hvězdným nebem
a finská sauna s ochlazovacím bazénkem. 

Chata U Profesora
Jiří Matouš
Kunčice 39 • 788 32 Staré Město
777 123 102 • 777 149 218 • jiri.matous@email.cz
www.staromestsko.cz

Roubenka Jindřichov
Roubenka Jindřichov se nachází
na úpatí Hrubého Jeseníku v klidné 
části obce Jindřichov, obklopena 
lesy a krásnou přírodou s bublajícím 
potůčkem Staříč pod okny. Jedná se
o historickou budovu z 19. století
po celkové a citlivé rekonstrukci.
V roubence je možné ubytovat
12 osob. Je plně vybavena pro pohodlí 
a spokojenost hostů. V letním období 
je na prostorné zahradě dětské hřiště, 
možnost grilování nebo opékání 
přímo na ohni. Roubenka je vhodná
k celoroční rekreaci. Neváhejte
a rezervujte si romantickou
dovolenou na klidném místě
v luxusní stylově zrekonstruované 
roubence.

Chalupy Jeseníky s. r. o.
788 23 Jindřichov 5
608 878 915
info@roubenka-jindrichov.cz
www.chalupy-jeseniky.com
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Penzion Kovárna
Restaurace Penzionu Kovárna
se nachází v malebném údolí 
Horní Lipové, na jednom z mnoha 
překrásných míst v podhůří Jeseníků, 
a své návštěvníky vítá příjemným 
domácím prostředím staročeské 
světničky. Rozmanitá nabídka pokrmů 
připravovaných z čerstvých, poctivých 
surovin láká jak rodiny s dětmi,
tak i gurmány prahnoucí
po neza po menutelných kulinářských 
zážitcích, přičemž bohaté chutě místní 
kuchyně navíc podtrhuje křišťálově 
čistý vzduch, za kterým na Jesenicko 
ročně zamíří spousty návštěvníků
z celé republiky. Díky vyhlášené 
kuchyni a příjemnému prostředí je
restaurace také oblíbeným
místem konání svateb a dalších 
společenských akcí.

Penzion Kovárna
Ing. Josef Sekula
Horní Lipová 173/36 • 790 63 Lipová-lázně
737 283 770
info@penzionkovarna.cz
www.penzionkovarna.cz
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horský hotel
Paprsek
Paprsek nabízí klid a pohodlí,
po náročné rekonstrukci
a modernizaci poskytuje vysoký 
standard ubytování i bohaté služby, 
všestranný sportovní program pro 
každou roční dobu a za jakéhokoli 
počasí – to vše uprostřed půvabné 
přírody. V létě je Paprsek výbornou 
základnou pro horskou turistiku.
Po celodenním výšlapu můžete 
relaxovat při večerním posezení 
u táborového ohně. V zimě jsou 
připraveny vleky a upravované 
běžecké tratě. Přijďte ochutnat
naši krajovou specialitu, kterou jsou 
borůvkové knedlíky, denně čerstvé,
s velkou náplní borůvek z našich lesů, 
sypané kakaem a polité rozpuštěným 
máslem.

horský hotel Paprsek
Miloslav Mika M + M
788 32 Staré Město
583 294 100 • 777 076 541
info@paprsek.cz
www.paprsek.net



Villa Žerotín
Penzion Bed & Breakfast 
Villa se nachází v podhůří Hrubého 
Jeseníku v lázeňské obci Velké Losiny, 
která je v letních měsících vhodná
pro zajímavé túry v nádherném
horském prostředí. V zimních měsících 
poskytneme příjemné zázemí všem 
milovníkům lyžování – v okolí je
mnoho kvalitních lyžařských 
středisek. Ideální místo pro strávení 
klidné dovolené, uspořádání
soukromé nebo firemní akce či svatby. 
Villa Žerotín s vlastním parkovištěm
je obklopena udržovanou zahradou
a disponuje 11 pokoji hotelového
typu o různém počtu lůžek.
Nabízíme netradiční sobotní večerní 
prohlídky ruční papírny s názvem
Kam se normálně nechodí.

Villa Žerotín
Penzion Bed & Breakfast
Veronika Vávrová
Rudé armády 333 • 788 15 Velké Losiny
603 559 867
villa.zerotin@gmail.com
www.villa-zerotin.cz
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Penzion pod Sušinou
Penzion je situován přímo
ve Ski areálu Kraličák. Nabízí
ubytování ve čtyřech apartmánech
s vlastní, plně vybavenou kuchyňkou, 
WC a koupelnou. Kapacita penzionu
je 19 osob. Ubytování zde je ideální
pro rodiny s dětmi, skupiny přátel
a také páry, co rády poznávají krásy 
českých hor. Penzion provozujeme 
celoročně. V provozu máme venkovní 
finskou saunu s příslušenstvím,
v letním období vířivku.

Penzion pod Sušinou
Chrastice 81 • 788 32 Staré Město
731 113 942
info@penzionpodsusinou.cz 
www.penzion-podsusinou.cz



Chalupa
Pod Sviní horou
Chalupa Pod Sviní horou se nachází
v obci Vlaské na úpatí Národní 
přírodní rezervace Králický Sněžník, 
uprostřed přírodních krás Jeseníků. 
Její okolí nabízí ideální podmínky
pro odpočinek, zimní sporty, turistiku, 
cykloturistiku, houbaření nebo
rodinnou dovolenou s dětmi.
Ve stylové chalupě se můžete 
ubytovat ve třech luxusních apartmá 
s příznačnými názvy: Pomněnková 
světnice, Slunečnicová světnice
a Levandulová světnice. Celková 
kapacita chalupy je 12 osob. Chalupu 
řídíme srdcem a prioritou je pro nás 
vaše spokojenost a nevšední zážitek.

Chalupa Pod Sviní horou
Ing. Lukáš Kňáva
Vlaské 74 • 788 33 Malá Morava
603 932 444
info@podsvinihorou.cz
www.podsvinihorou.cz

Rekreační,
rehabilitační
a školicí centrum
Slezská harta
Zařízení se nachází na levém břehu 
vodní nádrže Slezská Harta. V našem 
zařízení pořádáme aktivity a akce nejen 
pro místní, ale i pro návštěvníky této 
oblasti. Spolupracujeme s ostatními 
poskytovateli služeb, například info-
centry, půjčovnami elektrolodí apod. 
Centrum Slezská Harta poskytuje 
zázemí pro konání školení, odborných 
kurzů, seminářů, výchovně vzděláva cích 
akcí, firemních akcí, rodinných oslav 
nebo svateb. Návštěvníci si také mohou 
odpočinout v našem wellness, kde je
k dispozici vířivá vana, sauna či per-
ličkové koupele nebo využít služeb 
maséra. Centrum je stavěno jako 
bezbariérové.

Rekreační, rehabilitační a školicí centrum 
Slezská harta
793 64 Razová 286
Lenka Mlčáková • 555 502 020 • 776 079 089
lenka.mlcakova@gemec.cz
www.centrumslezskaharta.cz
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Roubenka habartice
Roubenka Habartice se nachází
na úpatí Hrubého Jeseníku obklopena 
lesy a krásnou přírodou. Jedná se
o budovu po celkové citlivé rekon-
strukci. Hosté mají neomezeně
k dispozici vířivku a saunu. Roubenka 
pojme 8 osob v komfortních pokojích, 
dále je k zapůjčení dětská postýlka.
V letním období mohou hosté využít 
na zahradě dětské hřiště, posezení
a gril. K pohlazení chuťových pohárků 
naleznete uvnitř roubenky vinotéku 
plnou kvalitních vín. Hostům jsou
k dispozici informace o nejzají-
mavějších atrakcích, krásách
a lákadlech Jeseníků. V blízkém
dosahu roubenky se nachází 
nejznámější lyžařská střediska 
Jeseníků. Roubenka je vhodná
k celoroční rekreaci.

Chalupy Jeseníky s. r. o.
788 23 Habartice 94
608 878 915
info@roubenka-habartice.cz
www.chalupy-jeseniky.com

Chata Eduard
Budova nabízí 90 ubytovacích lůžek, 
a to po celý rok. V zařízení je možnost 
polopenze i plné penze, v případě 
potřeby je v nabídce bezlepková 
strava. Návštěvníci můžou využít 
venkovní bazén, vířivku, víceúčelové 
hřiště, ruské kuželky i společenskou 
místnost a pronajmout si ohniště, 
udírnu nebo gril. K dispozici je také 
mini zookoutek a možnost jízdy
na ponících i na koních. Za účelem 
sportování je možné zapůjčit si 
koloběžky nebo dvojkolo.
Hlavní objekt pochází z roku 1907
a má dobový interiér s vyřezávanými 
prvky, například Pradědem. V menu 
nechybí místní speciality, například 
česnečka Bělá, škvarková pomazánka, 
borůvkové knedlíky, sýry Bělá nebo 
vepřové medailonky s hřibovou 
omáčkou. 

Chata Eduard
790 01 Bělá pod Pradědem 44
602 447 557
info@chataeduard.cz
www.chataeduard.cz
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Sport & Relax areál 
Bozeňov
V srdci přírody najdete Sport & Relax 
areál Bozeňov, který nabízí ubytování, 
relaxaci i bohaté sportovní vyžití.
Pracovní setkání, teambuildingové 
akce, svatby, oslavy, rodinný relax 
nebo odpočinek ve dvou si vychutnáte
celoročně ve Wellness hotelu*** 
Bozeňov a v létě také v kempu. 
Uprostřed bušínovských lesů byste 
nečekali tak krásné prostředí, luxusní 
ubytování, chutnou kuchyni, a to vše 
za přijatelné ceny. Family friendly 
hotel uspokojí potřeby párů, 
rodin s dětmi i seniorů. Chcete jen 
lenošit a relaxovat? Nechte se zde 
hýčkat týmem profesionálních
masérů a dopřejte svému tělu 
některou z masáží nebo tělových 
zábalů.  Sport & Relax areál Bozeňov 
protíná cyklotrasa vhodná i pro inline
a modrá a zelená turistická trasa.

Sport & Relax areál Bozeňov
Dolní Bušínov 146 • 789 01 Zábřeh
583 411 299 • recepce@bozenov.cz
www.bozenov.cz

Severomoravská
chata
Chatu vybudoval na počátku 30. let 
minulého století místní německý
turistický spolek. „Srubová budova
však v roce 1962 do základů vyhořela
a na jejím místě bylo v následujících
letech vybudováno rekreační středisko, 
které jsem ve značně neudržovaném 
stavu v roce 2002 odkoupil,“ říká majitel 
Rudolf Gažar. Severomoravská chata
se nachází v horském prostředí 
Jeseníků v nadmořské výšce
851 m n. m. Místo nabízí ideální 
podmínky pro odpočinek i sportovní 
vyžití. Útulná stylová restaurace
nabízí vynikající domácí kuchyni 
včetně tradičních regionálních 
pokrmů. Chata je celoročně
otevřená, příjemný a milý personál
je samozřejmostí.

Severomoravská chata
Rudolf Gažar
Podlesí 141 • 788 33 Malá Morava
583 298 100 • 602 744 899
severka@severomoravska-chata.cz 
www.severomoravska-chata.cz
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Adrenalin park
Bozeňov
Adrenalin park je součástí areálu 
Sport & Relax areál Bozeňov v Dolním 
Bušínově a nabízí širokou škálu 
možností aktivního trávení volného 
času pro děti a dospělé. K dispozici 
je půjčovna koloběžek, lezecká věž, 
bungee trampolína, střelnice, skákací 
boty. Pro nejmenší pak dětské hřiště 
s prolézacím hradem, houpačkami 
a lanovými hracími prvky. Nechybí 
multifunkční hřiště s umělým
povr chem, fotbalové hřiště, antukové 
kurty, hřiště na plážový volejbal i stoly 
na stolní tenis a minigolf. V areálu
najdete také dvě přehrady
vyhledávané milovníky přírodního 
koupání. Programy jsou nastaveny 
pro všechny věkové kategorie od 
předškoláků až po seniory.
O návštěvníky se stará profesionální 
instruktorský tým, který používá 
pouze certifikované vybavení.

Sport & Relax areál Bozeňov
Dolní Bušínov 146 • 789 01 Zábřeh
583 413 784 • 733 530 757 • info@bozenov.cz
www.bozenov.cz

Rychlebské stezky –
síť trailů pro horská kola
Milovníci horských kol a adrenalinu 
by neměli minout Rychlebské hory. 
Základna Rychlebské stezky nabízí 
i-centrum, test centrum, bike-café, 
bike-školu a obchůdek. Vedle základny 
na vás čeká skills centrum. V roce 2013 
jsme otevřeli novou trasu Superflow
trail, vybudovanou společně se stavi-
telem Rowanem Sorrellem z firmy 
Back on Track z Jižního Walesu.
Jedná se o unikátní trasu, vedoucí
z kopce, plnou terénních vln,
klopených zatáček a změn úrovně.
Nabízí neopakovatelný sportovní 
zážitek. O kvalitě této turistické 
destinace svědčí především ocenění 
americké mezinárodní asociace
IMBA – IMBA Riding Centre, která
do dnešního dne eviduje pouze 
dvanáct nejlepších lokalit na světě.

Rychlebské stezky, z. s.
Pavel Horník
790 54 Černá Voda 267
607 061 445
pavel.hornik@rychlebskestezky.cz
www.rychlebskestezky.cz
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Priessnitzova léčba
Vincenz Priessnitz je bezesporu
fenoménem přírodního léčitelství. 
Před více než 190 lety založil v osadě
Gräfenberk nad Jeseníkem vůbec
první vodoléčebné lázně na světě.
Dnes si zde můžete dopřát chloubu
Jesenických lázní – Priessnitzovy 
tradiční procedury, které byly v roce
2014 zapsány na národní seznam
kulturního dědictví. Prvotní zděšení,
že se budete mimo jiné kartáčovat
a polévat studenou vodou, po
absolvování procedury vystřídá 
nadšení z nabuzení organismu
a načerpání energie pro celý den. 
Priessnitz dávno věděl, co potvrzuje 
současná moderní medicína, tedy
že ne chlad, ale teplo vyvolané
chladem léčí! V nabídce jsou pololázeň 
dvoufázová a jednofázová,
Priessnitzova pohybová terapie
či Priessnitzův zábal.

Priessnitzovy léčebné lázně a. s.
Priessnitzova 12/299 • 790 03 Jeseník
584 491 109 • 606 794 609
info@priessnitz.cz
www.priessnitz.cz

Zlatorudné mlýny
a rýžování zlata
ve Zlatých horách
Hornický skanzen – Zlatorudné 
mlýny. Jedná se o repliky středověkých 
hornických mlýnů. Ve dvou srubových 
mlýnech vám bude předvedeno 
drcení zlaté rudy a při troše štěstí si 
kousíček zlata můžete odnést domů. 
Oba dřevěné stroje jsou zhotoveny 
podle dobových nákresů a poháněny 
vodními koly, která čerpají energii
z původního kanálu. V okolí skanzenu 
se nachází naučná stezka, která
informuje o způsobu zpracování
zlata a vede k místu, „kde voda teče
do kopce“. Optický klam je na místě 
tak silný, že pozorovatel jen stěží 
pochopí umění dávných zlatokopů.

Zlatohorsko kraj pokladů,
příspěvková organizace
nám. Svobody 80 • 793 76 Zlaté Hory
588 884 618 • info@krajpokladu.cz
www.krajpokladu.cz
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Exkurze
do přečerpávací
vodní elektrárny
Dlouhé stráně
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé 
stráně se v roce 2005 zařadila mezi 
7 divů České republiky. Informační 
centrum Dlouhé stráně zajišťuje 
celoročně exkurze do přečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé stráně. 
Návštěvníci si prohlédnou elektrárnu 
a horní a dolní nádrž. Od roku 2010 
je přístup k horní nádrži usnadněn 
šestisedačkovou lanovkou ze Ski 
areálu Kouty, která přiblíží turisty
4,5 km pod horní nádrž.
Na Medvědí hoře u horní stanice 
lanovky se nachází rozhledna
vysoká 15 metrů. 

Informační centrum Dlouhé stráně
Kouty nad Desnou 30 • 788 11 Loučná
nad Desnou
583 283 282 • 602 322 244
info@k3-sport.cz
www.kouty.cz
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Mezinárodní výstup
na Králický Sněžník
Mezinárodní výstup na Králický 
Sněžník se koná vždy o prvním 
víkendu v září. Hlavní trasa akce 
vede ze Starého Města do místní 
části Stříbrnice, kde probíhá oficiální 
zahájení. Ze Stříbrnic dopraví autobus 
účastníky k chatě Návrší a dále už 
musí po svých do sedla pod Králickým 
Sněžníkem a kolem pramene řeky 
Moravy až na samotný vrchol
Králického Sněžníku. Zde probíhá
setkání s turisty, kteří přichází z Čech
i z Polska, a také se zástupci
partnerských měst. Turistická
razítka, propagační předměty,
losování o ceny a drobné hádanky 
nebo soutěže zpestří celý program.

Staré Město
Organizační složka Kulturní zařízení města
Smetanova 52 • 788 32 Staré Město
583 239 267 • 583 239 134
kultura@staremesto.info 
www.staremesto.info
www.nakralickysneznik.cz



hudba bez hranic –
mezinárodní festival
dechové hudby
Mezinárodní hudební festival
Hudba bez hranic se stal nedílnou 
součástí období léta v Dolních
Studénkách a přilehlém okolí.
Během tří dnů se na pódiích vystřídá 
často více než 500 účinkujících, kteří 
návštěvníky baví tradičním
i netradičním pojetím hudby.
Na jevišti se střídají jak uznávané 
hvězdy českého i zahraničního 
šoubyznysu, tak taneční
a hudební kolektivy celého
regionu. Návštěvníkům je
nabídnuta široká škála zážitků
kvalitní tradiční i netradiční české, 
slovenské, polské či například
slovinské dechové hudby.

Obec Dolní Studénky
788 20 Dolní Studénky 99
583 217 012
dolnistudenky@dolnistudenky.cz
www.dolnistudenky.cz
www.hudbabezhranic.cz

Projížďka parním
vlakem po Osoblažské 
úzkokolejce
Svézt se parním vlakem jako lidé
v 19. a první polovině 20. století
s romantickou atmosférou plnou
páry a sazí můžou návštěvníci 
Jeseníků na trase z Třemešné
do Osoblahy.
Na projížďky Osoblažským
výběžkem vyráží parní lokomotiva
s otevřenými výletními vozy, pivním
či cyklovagónem a vozem pro
imobilní cestující. Sezóna začíná
s příchodem května, v červnu jezdí 
souprava tažená parní lokomotivou 
vždy o sobotách, v červenci a v srpnu 
rovněž o nedělích a ve svátky. První
tři zářijové soboty také patří 
zájemcům o netradiční svezení
na kolejích.

Slezské zemské dráhy, o. p. s.
793 99 • Bohušov 15
szd@osoblazsko.com 
www.osoblazsko.com
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Papír měníme
v zážitek
Vlastnoručně načerpaný arch papíru
s průsvitkou nabízíme celoročně
v areálu Ruční papírny Velké Losiny
po celou otevírací dobu. Jde o poznání 
kouzla tradičního řemesla, kdy 
účastník vidí okamžik vzniku archu 
papíru z tekuté směsi vody, bavlny 
a lnu. Vše je emociálně podtrženo 
původním historickým vybavením 
papírny, která nepřetržitě pracuje již 
420 let a snaží se zachovat a předat 
dalším generacím nezměněnou 
technologii výroby ručního papíru. 
Kapacita je omezena možnostmi 
manufaktury, a to přibližně 40 archů 
za hodinu. Tuto činnost nabízíme již 
řadu let. Velkolosinská ruční papírna
byla na zdejším panství moravského 
rodu pánů ze Žerotína založena
na sklonku 16. století.

Ruční papírna Velké Losiny a. s.
Petr Fouček, ředitel
U Papírny 9 • 788 15 Velké Losiny
583 248 433
rucni.papir@rpvl.cz
www.www.rucnipapirna.cz

horský resort
Dolní Morava
Relax & sport resort Dolní Morava 
patří k ideálním místům odpočinku
i aktivního trávení volného času nejen 
pro rodiny s dětmi. Zdejší Stezka
v oblacích – rozhledna netradičního 
tvaru (jediná na světě) s několika 
atrakcemi – láká turisty z různých 
koutů České republiky i ze zahraničí. 
Mezi další zážitkové aktivity, kterými 
resort disponuje, patří lanová dráha, 
bobová dráha, sáňkařská dráha, 
Mamutíkův vodní park, lesní zážitkový 
park, pískový svět, teepee vesnička, 
letní tubing či Stamichmanova lesní 
naučná stezka. Během zimní sezóny 
resort nabízí návštěvníkům například 
fun line, dětskou školičku, crossovou 
trať, lyžování a udržované běžkařské 
tratě. Nově se v areálu nachází 
13metrový mamut, uvnitř kterého
je interaktivním hřiště.

SNĚŽNÍK a. s.
Velká Morava 46 • 561 69 Dolní Morava
resort@dolnimorava.cz
www.dolnimorava.cz
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Středověké
odpoledne na hradě Brníčko
Tradiční kulturní akce v duchu 
středověku, zaměřená na pobavení 
mládeže a na koncerty středověkých 
kapel včetně známých osobností 
populární hudby. Středověké
odpoledne na hradě Brníčko
s připomenutím státních svátků
Cyrila a Metoděje a upálení mistra 
Jana Husa, zaměřené na středověk,
za účasti dobových řemeslníků, 
šermířů a středověké hudby.
Akce se koná každý rok vždy
5. července.

Obec Brníčko
Jiří Bartoš, starosta
789 75 Brníčko 120
583 438 022 • 725 131 283
starosta@obecbrnicko.cz
www.obecbrnicko.cz
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Pekařovská pouť
Pekařovská pouť se poprvé uskutečnila 
v roce 2004 v souvislosti s obnovou 
místní rozpadlé kaple. O vzniku kaple 
praví legenda, že ji vystavěl rychtářův 
syn z vojenského pokladu, který ukradl 
francouzskému regimentu táhnoucímu 
skrz ves. A nyní, po 200 letech, sem
přijíždějí flašinetáři až z daleké Francie 
a hrají a zpívají. Pouť seznamuje 
účastníky se sku tečnou církevní poutí 
a jejími atri buty (pěší pouť z Velkých 
Losin do Pekařova, mše svatá), s oblast-
ním folklórem a s řemeslnou výrobou. 
Akce také odhaluje pekařovskou tradici 
výroby varhan a flašinetů ve firmě 
Franz Kolb & Söhne v letech 1864–1939, 
součástí pouti je Mezinárodní setkání 
flašinetářů. Pekařovská pouť se podílí 
na návratu lidových tradic do Podesní, 
na zacho vání kulturní a duchovní 
památky původních německých 
obyvatel.

Obnova kulturního dědictví
údolí Desné z. s.
Bukovická 58 • 788 15 Velké Losiny
583 242 258 • vresovka@gmail.com
www.vresovka.cz



Komentované
degustační prohlídky
Minipivovaru Kolštejn
Minipivovar Kolštejn nabízí
komentovanou 30minutovou 
degustační prohlídku, rozdělenou
na tři části. První se nese
v historicko-naučném duchu
s informacemi o tamější historii 
výroby piva, která sahá až
do roku 1325. Následuje prohlídka 
celého minipivovaru a na závěr 
degustační část přímo ve sklepě.
Počet účastníků minimálně 6
a maximálně 14 osob v jedné
skupince.

Kolštejn wellness centrum
788 25 Branná 60
Šárka Dostálová, ředitelka
reditel@kolstejn.cz • 736 632 032
provozni@kolstejn.cz • 702 072 034
www.kolstejn.cz
www.facebook.com/kolstejn
www.instagram.com/kolstejnwellness

Mariánská pouť
v Branné
Mariánská pouť se v Branné konala 
poprvé v roce 2009, čímž navázala 
na někdejší tradici. O její obnovu se 
zasloužil spolek Obnova obce Branná – 
Kolštejn. Probíhá vždy v polovině srpna 
na náměstí, které je součástí městské 
památkové zóny, a v jeho nejbližším 
okolí. Bohatý dvoudenní program je 
plný koncertů živé hudby a vystoupení 
různých umělců od šermířských skupin, 
divadel a kouzelníků až po historický 
kolotoč a ukázky dravců. Návštěvníci
se můžou seznámit s tradičními řemesly 
a zakoupit si regionální i nadregionální 
výrobky. Po celou dobu je k dispozici
bohaté občerstvení s místními
specialitami.

Obnova obce Branná – Kolštejn, o. p. s.
Vladimíra Burianová
788 25 Branná 97
608 179 724
www.icbranna.cz • www.branna.eu

59



Moravský
bikemaraton
a Leznické hópan
Tato sportovní akce má více než
patnáctiletou tradici. Koná se vždy 
během posledního srpnového
víkendu, přičemž start i cíl je
v leštinské sokolovně. Bikemaraton
je možné absolvovat v několika
variantách tras a ve více kategoriích, 
a to 30, 50 a 80 km s převýšením 600, 
900 a 1500 metrů. Soutěžit můžou
i handicapovaní sportovci, a to
v kategoriích 30 km pro muže
i ženy, dále 30 km pro muže s těžkým 
handicapem a 30 km v tandemu.
Další speciální kategorií je
mezinárodní mistrovství pekařů
a cukrářů – jedná se o závod juniorů, 
kteří musí být žáky, učni nebo
studenty potravinářského učiliště či 
školy oboru pekař, cukrář nebo mlynář. 

Moravský bikemaraton
Okružní 129 • Leština 789 71
www.cyklomorava.cz

foto: Jaroslav Kocián

Pradědovo
dětské muzeum
Pradědovo dětské muzeum 
představuje ráj her a dobrodružství 
pro malé. Jde o unikátní zábavní park 
ve venkovském stylu, zaměřený na 
Jeseníky a vše, co k nim patří. Nechybí 
zde rozlehlá zahrada s přírodním 
venkovním hřištěm včetně vodního 
díla – soustavy prvků pro oblíbené 
dětské cákání, rachtání a jiné vodní 
radovánky. Uvnitř muzea je prostorná 
kuchyně, kde mohou návštěvníci 
ochutnat regionální pokrmy. 
Každoročně v květnu se v areálu 
muzea koná Dětský gastrofestival, 
první kulinární akce v České repub-
lice zaměřená na děti. Vítány jsou 
školní i jiné kolektivy, pro které zdejší 
pracovnice připravují zábavně-naučný 
program.

Jeseníky přes hranici, z. s.
Tereza Nikodýmová Schreiberová
tř. A. Kašpara 37 • Bludov 789 61 
725 508 214
muzeum@pradedovomuzeum.cz
www.pradedovomuzeum.cz
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Jeseníky divadelní
Jeseníky divadelní jsou autorský 
divadelně zážitkový program, který 
zájemce seznámí s historií, pověstmi, 
významnými osobnostmi, památkami, 
zajímavými místy a produkty
někdejšího kolštejnského panství,
tedy Branenska, Staroměstska
a Hanušovicka. 
Součástí divadelního představení
jsou originální herní aktivity pro děti. 
Program je vhodný pro informační
centra, provozovatele ubytovacích 
zařízení, organizátory kulturních
akcí, školní výlety, exkurze i individuální 
zájemce a může být po dohodě
rozšířen o komentované procházky, 
čtení, pravidelné divadelní kroužky
a dílny pro děti i dospělé. Jeseníky
divadelní probíhají celoročně,
ve vnitřních i venkovních prostorách.

Barbora hubíková
Kunčice 34 • 788 32 Staré Město
www.facebook.com/Jesenikydivadelni
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Slavnosti města
Šumperka
Tradiční městské oslavy připomínají 
významnou historickou událost – 
tzv. Šumperský sněm z roku 1490. 
Třídenní program zahrnuje divadelní 
představení, oslavy Mezinárodního 
dne dětí, hudební vystoupení a hlavně 
den naplněný historií a romantikou. 
Na akci vystupují především lokální
a regionální umělci, spolky a subjekty. 
Nedílnou součástí je i jarmark
certifikovaných výrobků
JESENÍKY originální produkt®.

 Informační centrum Šumperk
Hlavní třída 14 • 787 01 Šumperk
kontaktní osoba: Bohuslav Vondruška
583 214 000
ic@sumperk.cz
www.slavnosti-mesta.cz
www.infosumperk.cz



Faunapark
Zahrada je příjemným zpestřením 
odpoledních vycházek i cílem mnoha 
turistických výletů – hlavně pro rodiny 
s dětmi, mládež a organizované 
skupiny.
K vidění jsou zde nejen zvířata 
domácí, ale i exotická, např. opičky, 
kozy, ovce, klokani, pštrosi, puma 
americká, srnka, labutě, mývalové, 
surikaty, leguáni a několik druhů 
exotického ptactva.
Během sezóny pořádáme kulturní
a vzdělávací akce zaměřené
na souznění a spolupráci člověka
se zvířetem.

FAUNAPARK o. p. s.
Dagmar Augustýnová
Horní Lipová 242 • 790 63 Lipová-lázně
739 443 204
faunapark@faunapark.cz 
www.faunapark.cz

Ledová stěna
a Skialp centrum Kraličák
Ledová stěna a Skialp centrum
Kraličák místně přísluší k masivu
Králického Sněžníku. Nabízí ojedinělý 
zážitek ze sportování, umocněný
panenskou přírodou a osamělostí 
zdejších vrchů. Návštěvníci na běžkách
se můžou pohybovat po vyznačených
a připravených tratích, turisté se 
procházejí po jim určených stezkách 
směřujících přímo na Králický Sněžník. 
Skialpinismus umožňuje poznat 
odlehlá místa masivu, kam se běžný 
návštěvník málokdy dostane.

Martin Škrott
Zemědělská 112 • 788 32 Staré Město 
732 336 075
skischool@mujkralicak.cz 
www.ski-school-kralicak.cz
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Seznam míst, kde zakoupíte
výrobky s označením JESENÍKY
originální produkt®

Městské informační centrum (MIC) Hanušovice
Hlavní 137 • 788 33 Hanušovice
583 285 615 • ic@hanusovice.info
www.ichanusovice.cz 

Obchůdek zdravé výživy Jeseník
Martina Kabátová 
Palackého 1420 • 790 01 Jeseník
733 672 961 • zdravejez@gmail.com

Zahrada 2000 – tréninková prodejna
28. října • 790 01 Jeseník
584 401 195

Galerie Drak
Hana Dubajová
793 96 Liptaň 227
739 649 242 • hana.dubaj@seznam.cz 
www.atelierdrak.estranky.cz

Dobroty z venkova s.r.o. − certifikované prodejní místo
JESENÍKY originální produkt®
Langrova 105/8 • 787 01 Šumperk
Obchůdek je zaměřen na prodej tzv. zdravé stravy, produkci
od místních farmářů a přebytků od zahrádkářů. Je také prodejním 
místem pekařských výrobků, pomazánek a zavařenin
ze sociálního podniku Dobroty sociální podnik, s.r.o.

Palác chutí a showroom rodinné konzervárny Via Delicia,
certifikované prodejní místo JESENÍKY originální produkt®
Leštinská 2443/30 • 789 01 Zábřeh
prodejna viadelicia@gmail.com 
www.viadelicia.cz 
Nabízíme komentované ochutnávky a pro skupinky zájemců exkurze 
do výroby (na rezervaci). Vaříme certifikovanou kávu, připravujeme 
domácí vafle a palačinky s našimi marmeládami.



Domácí prodejna potravin − certifikované prodejní místo
JESENÍKY originální produkt®
Růžová 120/3 • 793 42 Janovice u Rýmařova
Certifikovaná prodejna s domácími produkty. Koupíte zde regionální 
chléb, ale především Džemy a pomazánky ze zahradního ovoce 
Mileny Habrové.

U Kafemlejnka − certifikované prodejní místo
JESENÍKY originální produkt®
Šumperská 79 • 788 13 Rapotín
Prodejna čerstvě pražené kávy, kavárna, cukrárna a místo,
kde koupíte řadu certifikovaných originálních produktů z Jeseníků.

Informace o prodeji
certifikovaných výrobků získáte
v informačních centrech:

Turistické informační centrum Hanušovice
Hlavní 137 • 788 33 Hanušovice
583 285 615 • ic@ichanusovice.cz
www.ichanusovice.cz

Turistické informační centrum Staré Město
náměstí Osvobození 166 • 788 32 Staré Město
583 239 134 • info@mu-staremesto.cz
www.staremesto.info

Turistické informační centrum Štíty
nám. Míru 55 • 789 91 Štíty
583 440 109 • info@stity.cz
www.stity.cz

Regionální a městské informační centrum Šumperk
Komenského 312/3 • 787 01 Šumperk
583 214 000 • icsumperk@seznam.cz 
www.infosumperk.cz



Turistické informační centrum Zábřeh
ČSA 835/1 • 789 01 Zábřeh
583 411 653 • info@ic.zabreh.cz
www.tourism.zabreh.cz

Informační centrum Jeseník
Palackého 176/12 • 790 01 Jeseník (budova Katovny)
584 453 693
ic@mujes.cz

Informační centrum Velké Losiny
Lázeňská 674 • 788 15 Velké Losiny
583 248 248 • infolosiny@losiny.cz
www.iclosiny.cz

Informační centrum Rapotín
Šumperská 530 • 788 14 Rapotín
583 212 211
www.kkcrapotin.cz

Kontakty:

Regionální koordinátor systému regionálních značek
MAS Horní Pomoraví o. p. s. • Hlavní 137 • 788 33 Hanušovice
583 285 615 • www.hornipomoravi.eu

Bc. Barbora Haušková
regionální koordinátorka pro výrobky
728 556 375 • hauskova@hornipomoravi.eu

Ing. Hana Olejníková
regionální koordinátorka pro služby a zážitky
725 940 340 • olejnikova@hornipomoravi.eu

Asociace regionálních značek, z. s. (ARZ)
Zelená 182 • 251 62 Mukařov • info@arz.cz • www.arz.cz
PhDr. Kateřina Čadilová
předsedkyně ARZ a národní koordinátorka • 724 863 604





jeseníky
originální produkt

Regionální koordinátor
značky JESENÍKY originální produkt®
MAS Horní Pomoraví o. p. s.
info@hornipomoravi.eu • www.hornipomoravi.eu
583 285 615 • 725 940 340

www.regionalni-znacky.cz

Vítejte v kraji táhlých, zaoblených hřebenů, hlubokých
údolí řek, která jsou zaříznutá v lesnatých stráních.
Vítejte v regionu květnatých luk a zelených pastvin,
na nichž se poklidně pasou stáda ovcí a skotu. Čeká vás tu 
drsná a zároveň romantická příroda, tvořivost místních 
lidí i bohatá nabídka služeb. To je jedinečnost Jeseníků – 
nejvyššího pohoří Moravy.
Um, tvořivost a práce zdejších obyvatel si zaslouží vaši
pozornost. Poznejte místní výrobky, ochutnejte zdejší 
produkty a využijte nabídky kvalitních služeb. Značku 
JESENÍKY originální produkt® uděluje Místní akční
skupina Horní Pomoraví výrobkům a službám, které
schvalují nezávislé certifikační komise. U výrobků
se jedná především o řemeslné produkty (dřevěné,
skleněné, textilní, regionální publikace atd.) nebo
o potravinářské, zemědělské a přírodní produkty
(sýry, nápoje, cukrářské výrobky apod.). U služeb jsou
certifikáty udělovány stravovacím a ubytovacím zařízením, 
která jsou přátelská pro hosty, poskytují kvalitní služby
a dobře reprezentují území Jeseníků. 
Značka má pomoci zdejším výrobcům a poskytovatelům 
služeb zviditelnit region Jeseníků. Značka se stylizovaným 
tvarem květu zvonku odkazuje na zvonek jesenický,
endemický druh, vyskytující se pouze v regionu Jeseníků.
Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci,
historickou patinu a tradice místních lidí.

 Katalog vydává MAS horní Pomoraví za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.




