Vysočina je krajem, kde vždy platilo:
„...v potu svém chléb dobývati budeš...“

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
FAIR TRADE na místní úrovni
Místní akční skupina Havlíčkův kraj Vám představuje regionální firmy
a produkty. Cílem našeho projektu je propagace šikovných lidí, žijících
v regionu Havlíčkův kraj, kteří dodnes využívají tradiční řemeslné techniky a výrobní postupy, ale také zvýšit sounáležitost obyvatel s regionem
a dát podnět pro nejrůznější formy spolupráce v regionu mezi podnikateli, veřejnou správou, ale i neziskovými organizacemi. Naším cílem
je pomoci místním výrobkům a výrobcům, usnadnit zákazníkovi lépe se
orientovat v místní produkci a umožnit mu podporovat výrobce ze svého regionu a konečně turistu seznámit se zbožím vyrobeným skutečně
v území, které navštívil.
Již v minulém roce 2014 byl vytvořen
první díl propagační brožury, která
propaguje místní výrobce a řemeslníky,
kteří s námi navázali spolupráci.
Jen velmi málo výrobců zde uvedených může označovat své výrobky speciální značkou Regionální potravina
Kraje Vysočina či speciálním logem
VYSOČINA – regionální produkt®.
Není to tím, že by snad jejich výrobky
byly horší, jeto dáno možná jen malým
sebevědomím některých z nich.
Jsme si vědomi toho, že bohatství
regionu spočívá zejména ve schopnostech a dovednostech lidí, kteří výrobou
tradičních výrobků pomáhají uchovávat um a poznatky předešlých generací.
Toto je důvod proč se místní akční
skupina rozhodla vyhledat a představit
Vám výrobce tradičních a místních producentů
ducen a poskytnout

jim možnost bezplatně se zviditelnit
prostřednictvím tohoto informačního
materiálu.
Databáze výrobců je členěna podle
abecedy jmen výrobců. Věříme, že propagace místních p
produktů napomůže
p
místním
ním výrobcům získat vyšší počet
nových
ých zákazníků.

Těm, kteří se v informační brožuře
nenaleznou, vzkazujeme:
„Ozvěte se na naše e-maily:
hajkova@havlickuvkraj.cz,
petruzelkova@havlickuvkraj.cz,
puzova@havlickuvkraj.cz
rádi Vás ihned zařadíme
do databáze na našem webu.
Věříme, že v této započaté
aktivitě budeme nadále
pokračovat.“

Vysočina je krajem, kde vždy platilo:
„...v potu svém chléb dobývati budeš...“

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
O NÁS
Základní informace o místní akční skupině Havlíčkův kraj, o.p.s.
Rozloha: 710, 41 km2
Počet obyvatel: 59 256
Počet obcí: 64
Sídlo: Školní 500,
582 63 Ždírec nad Doubravou

Kancelář: Havlíčkova ulice 67,
582 23 Havlíčkova Borová
Kontakt: hajkova@havlickuvkraj.cz,
petruzelkova@havlickuvkraj.cz
www.havlickuvkraj.cz
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Vysočina je krajem, kde vždy platilo:
„...v potu svém chléb dobývati budeš...“

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
O VYSOČINĚ
Základní informace
o Kraji Vysočina
Rozloha: 6 796 km²
Počet obyvatel: 509 895
(k 1. 1. 2015)
Statutární město: Jihlava
Počet obcí: 704

Regionální potravina
Od roku 2010 Ministerstvo zemědělství
uděluje značku Regionální potravina
nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům z jednotlivých
krajů České republiky. Tento projekt má
za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky
k jejich vyhledávání v obchodech, na
farmářských trzích či přímo u výrobců.
Účelem je prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, čerstvé a tradiční či
speciální potraviny, ale i podpora zaměstnanosti v daném regionu.
Logo Regionální potravina na obalech výrobků spotřebiteli zaručí, že produkt i suroviny použité při
p jeho výrobě

Výhodou Vysočiny je zachované čisté
životní prostředí. Kraj Vysočina je
zdravým ostrovem mezi třemi aglomeracemi - pražskou, brněnskou a vídeňskou. I díky tomu se jako první z krajů
stal členem organizace zdravých měst
a regionů, nese titul „ZDRAVÝ KRAJ
VYSOČINA“ a je jedním z nejčistších
krajů České republiky. Na území kraje
se nachází 2 velkoplošná chráněná území, 124 chráněných území a devět přírodních parků. Vysočina je charakteristická vysokou lesnatostí, průměrná lesnatost Kraje Vysočina dosahuje 30 %.
pochází z domácí produkce. Produkt
musí být vyroben na území daného
kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno,
a ze surovin dané oblasti.

http://www.eagri.cz/

Amylon a. s.

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Ronov nad Sázavou 13
Přibyslav 582 22
Sídlo: Švermova 117
Havlíčkův Brod 580 36
6
IČ: 60108771
Web: www.amylon.cz

„Některé české podniky patří ve svém oboru k nejstarším v Evropě.
Právě k těmto podnikům se hrdě hlásíme i my – ryze český potravinářský
a škrobárenský výrobce – firma Amylon a.s.“
Tradice naší firmy sahá až do roku
1891, ale samostatný vznik společnosti
Amylon, a.s. se datuje k roku 1912, kdy
ji založil František Malinský v Ronově
nad Sázavou.
Právě zde se specializujeme na výrobu
balených produktů ze škrobu. Stěžejním
výrobkem jsou pro nás pudingy, nejen
klasické ale i Bio a bezlepkové. Dále
naše výroba zahrnuje sypké směsi na

přípravu sladkých a slaných pokrmů.
Jako jsou například krémy, cukry,
škroby, směsi na bramborové knedlíky,
halušky, palačinky a přípravky k zahušťování.
Velmi dobrou kvalitu našich výrobků
garantujeme vlastním zpracováním
pšeničného škrobu a řadu dalších
surovin z oblasti Vysočiny v závodě
Havlíčkův Brod.

Cukrárna Markéta Culková

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Luční 429
Ždírec nad Doubravou 582 63
IČ: 13211668
Tel.: 569 694 536
Mob.: 736 100 467
Web:
https://cukrarnamarketa.wordpress.com/

„Naši cukrárnu naleznete v rodinném domku ve Ždírci nad Doubravou.
Vyrábíme zakázkový sortiment dortů
a zákusků. Velkou část naší výroby
tvoří svatební cukroví, dorty a čajové
pečivo. Velmi žádané jsou rovněž
minizákusky.“
Od svého vzniku, kdy firma svými
produkty zásobovala lokálně omezenou

klientelu, se během dvaceti let jméno
Cukrárna Markéta Culková přiřadilo
do společnosti vyhlášených cukráren
na Vysočině. V současnosti máme již
mnoho stálých spokojených zákazníků,
včetně těch ze zahraničí. Od roku 2004
se naše firma pravidelně umisťuje mezi
25 cukrárnami oceněnými titulem
„Nejlepší cukrárna ČR“.
Majitelka firmy je vyučená cukrářka
a každoročně své znalosti zdokonaluje
na odborných školeních a seminářích
a aktivní spoluprací se Společenstvem
cukrářů ČR. Po ročním distančním
studiu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, ukončeném
složením mistrovských zkoušek, jí byl
v květnu 2008 udělen titul
Mistr Cukrář ČR.

Dárkové zboží Saxyna

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Ostrov nad Oslavou 225
594 45
IČ: 747 65 388
Tel.: 777 538 285
Email: saxyna@saxyna.cz
Web: www.Saxyna.cz

Naše malá rodinná firma se nachází
v samém srdci Vysočiny, v městečku
Ostrov nad Oslavou.
Již 6 let se zabýváme výhradně
ruční výrobou jedinečných dárkových
předmětů.
Naším hlavním odvětvím je téměř až
umělecká tvorba ručně řezaných svíček,
které se ale zákazníci jen málokdy odváží
k zapálení, a tak pro milovníky praktických dárků vyrábíme parfémované
odlévané svíčky z krystalického palmového vosku. Takto zhotovené svíčky
se vyznačují zejména velmi dlouhou
dobou hoření.
K výjimečným příležitostem, jako jsou
výročí, svatby, narozeniny aj. vyrábíme
quillingové gratulační knihy – honosné
ace ve velkém formátu A4.
gratulace

Náš sortiment také doplňujeme
přírodní kosmetikou v podobě mýdel
a voňavých šumivých bombiček do
koupele.
Po celých 6 let jsme zůstali a i nadále
zůstaneme věrni výhradně ruční tvorbě
a používání především přírodních surovin zaručujících tu nejvyšší kvalitu námi
nabízených výrobků. Přesvědčte se sami
na www.Saxyna.cz.

Dorty od Terezky

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Tereza Cachová
Nad Školou 476
Svratka 592 02
IČ: 03571491
Tel.: 602 796 927
Email: terresz@seznam.cz
Web: www.dortyodterezky.estranky.cz

„Jmenuji se Tereza Cachová, jsem
z malého městečka jménem Svratka
a jsem vyučená cukrářka. Pečení dortů
a cukroví je mým velkým koníčkem.“
Peču svatební cukroví a koláčky,
vánoční cukroví, drobné i větší zákusky,
dorty dle přání zákazníka (dětské, klasické, šlehačkové, slané a netradiční).

Jak říkám, upeču vše, co si kdo
přeje – fantazii se meze nekladou.
Každ dort je originál.
Každý

Irena Pantůčková
– soukromé kožešnictví

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Filipov 54
Kameničky 539 01
IČ: 40 09 72 51
Tel.: 469 318 186
Mob:. 734 645 182
Email: kozesnictvi@pantuckova.cz
Web: www.pantuckova.cz

Žiji v malé vesničce Filipov, která spadá
pod Kameničky, kde působil malíř
A. Slavíček. Zpracováním kožešin se
zabývám od roku 1991. Specializuji se
na výrobu a prodej kožešinové konfekce a galanterie z přírodních kožešin
a zaměřuji se také na výrobky z kožešin
ovčích od odborného nákupu a výběru
materiálu po tradiční rukodělné zpracování.

Vyrábím různé výrobky: kožešinové
pláště, paleta, přikrývky, čepice dámské i pánské, čelenky, kožešinové
palčáky – dámské, pánské i dětské, ledvinové pásy, vložky do bot, rukávníky
atd. Provádím opravy kožešinových
výrobků. Šiji i z materiálu dodaného
zákazníkem.

Jana Březková
Keramická dílna

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Bechyňovo náměstí 40
582 22 Přibyslav
IČ: 459 11 291
Tel.: 608 041 810
Web:
www.keramickadilna-jana.nabizi.cz

„Jmenuji se Jana Březková a výrobou
Zahradní keramiku vyrábím ze
keramiky se zabývám od roku 1998. šamotové hlíny, která má vysokou odolStudovala jsem střední průmyslovou nost a je mrazuvzdorná.
školu keramickou v Bechyni (1991 až
1995) a poté jsem pracovala v oboru
kamnářství. Od roku 1998 jsem začala
s výrobou keramiky samostatně.“
Všechny výrobky jsou výhradně ručně
točené, modelované a malované, jedná
se o výrobu v malých sériích. K výrobě
používám dvakrát pálenou kameninu,
přičemž druhý výpal je na 1250 stupňů
a zdobena je zcela zdravotně nezávadnými glazurami. Z toho pak vyplývá,
že jsou mé výrobky velmi odolné a jsou
určeny pro každodenní použití. Vhodné
jak do myčky nádobí, tak i do mikrovlnné trouby.

Jaroslav Sedlák

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Sedlák Jaroslav
Družstevní 260
582 23 Havlíčkova Borová
Email: sedlakjs@seznam.cz
Tel.: 607 879 904

Jmenuji se Jaroslav Sedlák, vyrůstal jsem
ve Slavětíně v početné rodině s velkým
hospodářstvím. Dnes bydlím v Havlíčkově
Borové. Vždy jsem měl kladný vztah
k přírodě a chtěl jsem se věnovat nějakému
zajímavému koníčku. Ke včelaření mě přivedl
můj soused, který mi zapůjčil starou knihu
o včelách, a tak jsem si v roce 2008 pořídil
svá první včelstva. Dnes obhospodařuji cca
30 včelstev na třech stanovištích v okolí
Havlíčkovy Borové. Práce se včelami mě
baví, je zajímavá a velice inspirující.

Jaké produkty u mě můžete koupit?

Proč by měl člověk med užívat?

PASTOVÝ MED
– speciálně upravený do pastové konzistence
řízenou krystalizací. Med je zpracován pouze
mechanicky, bez jakýchkoliv přísad. Takto
upravený med nekrystalizuje a snadno se roztírá.

Prevence je lepší než léčení. Med zvyšuje
přirozenou obranyschopnost organismu, lze
ho užívat jako prevenci proti angíně, rýmě
či kašli. Velice dobře působí také na vysoký
krevní tlak, nervy či nespavost. Podporuje
hojení ran a popálenin, desinfikuje rány
a snižuje otok. Používá se na omrzliny či
suché rty. Pylová zrna v květových
a smíšených medech jsou zdrojem vitamínů.
Dobrý včelař má zdravé včely, med
správně ošetřuje, skladuje a dodržuje zásady
hygieny. Med koupený přímo u včelařů, na
jejichž poctivost se můžete spolehnout, je
zárukou vysoké kvality.

KVĚTOVÝ MED
– přírodní koncentrát nektaru z květů rostlin
obsahující pylová zrna rostlin, které obohacují
med o významné přírodní látky s povzbuzujícími účinky.
MEDOVICOVÝ (LESNÍ) MED
– tmavší barvu takového medu způsobují rostlinná barviva obsažená v míze dřevin.
SMÍŠENÝ MED
– směsí určitého podílu medů květových a medů
medovicových. Obsahuje přírodní látky jak
z nektarií, tak i cenné minerální látky a stopové
prvky z lesních medů.

Dále nabízím svíčky lité a stáčené z pláství.

Drátování
Jaroslava Římalová

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Vojnův Městec 63,
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 87350050
Tel.: 774 86 49 37
Facebook: Drátování – Wire decoration
E-mail: jarka.rimalova@email.cz

Jmenuji se Jaroslava Římalová a zdravím
všechny veselé bytosti. S manželem bydlíme ve Vojnově Městci, kde si postupně
rekonstruujeme podkroví našeho domu.
K ruční tvorbě mě vedla již od malička
moje maminka, která mě naučila vyšívat,
šít, plést a háčkovat. V současné době
se nejvíce zabývám drátováním, inspiraci hledám v celém svém okolí nejvíce
však v přírodě. V mé drátované tvorbě
můžete nalézt: lustry, lampičky, aromalampy, závěsy do prostoru a do oken,
zápichy k ozdobení váz a květináčů.
Své výrobky vytvářím dle své aktuální
nálady, vždy se snažím o jednoduchost
a výstižnost tvaru a barev. Drát mě zcela
pohltil, i když poslední dobou pokukuji
i po výrobě ručně vázaných deníků.
Každému, kdo si předem domluví
termín, velice ráda ukážu svoji tvorbu,
dále mohu uspořádat kurz drátování
u mne či u Vás doma.

Klub v 9 – centrum služeb
pro podporu duševního zdraví

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Diecézní charita Brno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: +420 566 629 319
mob: +420 777 756 410
Web: www.zdar.charita.cz
www.facebook.com/ochzr
IČ: 44 99 02 60
Bankovní spojení: ČSOB a.s. – č.ú. 110889787/0300

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu
duševního zdraví je zařízením Oblastní
charity Žďár nad Sázavou pro dospělé
lidi s duševním onemocněním. Naším
posláním je pomoc při osamostatnění
a seberealizaci uživatelů. Podporujeme
nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jejich
přirozeného prostředí.
Ambulantní službu poskytujeme
ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad
Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí,
terénní formu služby na bývalém okrese
Žďár nad Sázavou. Sociální služba je
zdarma. S uživateli pracujeme ve skupinách nebo individuálně. Z nabídky
základních činností si uživatel volí tu,
která nejlépe odpovídá jeho potřebám.

Jednou z mnoha možností je pracovat
v tvůrčích dílnách, prostřednictvím
kterých si může uživatel upevňovat
režim dne, naučit se nové pracovní
postupy nebo aktivně a smysluplně
naplnit volný čas. Bonusem tvůrčích
dílen jsou pak prodávané výrobky,
které nám pomáhají v prezentaci služby
na různých akcích pro veřejnost v regionu, např. ve spolupráci s knihovnou
M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

Nabídka služeb Klubu v 9:
• doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při
vyřizování nutných pochůzek
• trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu domácích spotřebičů
• poskytujeme poradenství při řešení běžných
záležitostí
• podporujeme uživatele formou rozhovorů
• rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti
• pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik
a spolupracujeme s osobami blízkými
• posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné
využití volného času
• podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne

Klusáčkovy
vaječné těstoviny

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Renata Klusáčková, živnostenský list
kontaktní osoba: Karolína Klusáčková,
obchodní manažerka
Adresa: Bratří Čapků 1113/4, Žďár nad Sázavou
IČ: 64421449
Tel.: 566 627 251, 608 408 633
E-mail: klusackova@klusackovytestoviny.cz
Web: www.klusackovytestoviny. cz

Klusáčkovy vaječné těstoviny jsou rodinnou firmou, která byla založena v roce
1991 ve Žďáře nad Sázavou. Z počátku
se zaměřovala pouze na výrobu
polévkových a širokých nudlí, avšak
jak rostl zájem o tyto vaječné těstoviny,
rozšiřoval se i sortiment. Nyní můžeme
našim zákazníkům a spotřebitelům
nabídnout 17 druhů těstovin ve dvou
variantách sáčků. Nejoblíbenější jsou
klasické tvary, jako kolínka, flíčky
a vřetena, a také polévkové a široké nudle. Vyrábíme však i zvláštní tvary, ježky

a kohoutí hřebeny a barevné těstoviny
s přírodními barvivy – červené těstoviny
jsou mixem sušené červené papriky,
rajčat a červené řepy, zelené těstoviny
jsou s příměsí sušeného špenátu.

Naše těstoviny vyrábíme podle
osvědčené receptury z prvotřídní
pšeničné mouky z Vysočiny, vajec, soli,
vody a kurkumy, ušlechtilého indického
koření.
Zvolená technologie výroby zaručuje
vysokou jakost našich produktů, kvalita
surovin a hotových výrobků je pod stálou
kontrolou. Neustále se snažíme zlepšovat
technologii výroby i samotný výrobek.

Království loutek s.r.o.

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Vojnův Městec 31
591 01 Žďár nad Sázavou
Kontakt:
Stanislava Kudrnová – jednatel
Tel: 739006381
Niederle Miroslav – prokurista
Tel: 603283404
IČ: 25525301
Email: kralovstvi.loutek@seznam.cz
Web: www.kralovstviloutek.cz

Firma zabývající se výrobou veškerého
sortimentu loutek. Vyrábí dřevěné marionety, maňásky a kornoutové maňásky.
Marionety vyrábí ze sádry nebo z jiných
pevnějších materiálů. V jejím výrobním
sortimentu jsou i loutková divadélka.
Okolo dvaceti zaměstnanců vyrobí tisíce loutek, které slouží převážně jako suvenýr z Čech, které se prodávají převážně
v Praze, kam jsou tyto loutky dodávány
různým prodejcům. Vyrábí se rozličné
pohádkové postavy, dále postavy ze
seriálů a filmů. Firma také vyrábí sportovce, řemeslníky, reklamní postavy
a osoby ze života, v několika velikostech
i materiálovém provedení. Druhy se dají
počítat na stovky a vždy záleží na zájmu

kupujících, který se v jednotlivých letech
značně mění.

Firma reprezentovala svými výrobky
Českou republiku na výstavě hraček v New
Yorku v roce 2004, zúčastňuje se veletrhů
hraček v Norimberku a pořádala několik
výstav svých výrobků. Prodej loutek je
možný přes vlastní e-shop, dále v několika
prodejnách v Praze v Karlově ulici,
možnost prodeje je i na provozovně (po
předchozí telefonické domluvě).
Firma pracuje jako chráněná dílna
s převážně částečně invalidními zaměstnanci, kterou navštívil před svým
zvolením současný prezident České republiky pan Miloš Zeman.

Marie Žilová a Eva Jurmanová
Krojované panenky E+M

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Marie Žilová
Krátká 239
Nové Veselí 592 14
Tel.: 561 110 096
Email: zilova11@seznam.cz
www.krojovanepanenky. ic.cz
www.toulavakamera.cz-11.1.2009
www.ČT-24-kultura-19.2.2012

Již 14 let se zabýváme výrobou krojů
na panenky – miniaturních, téměř
přesných replik lidových krojů, které
šijeme pouze ručně (jehlou a nití –
bez použití šicího stroje) tak, jako
je šili naši předkové kolem roku 1850
až 1900. Obdivujeme práci a um švadlen,
kožešníků, krajkářek a vyšívaček, jejichž
krásné kousky nalézáme v expozicích
a depozitářích muzeí. Kroje šily švadleny,
zdobily vyšívačky, krajkářky, paličkářky
a ženy, které doplňky síťovaly. Mužské
kroje šili kožešníci a krejčí, kteří je také
dovedně zdobili. A na jejich drobnou
a precizní práci jsme navázaly i my – matka
ka
Marie a dcera Eva. Pracujeme společně,
ně,

Eva vyšívá, Marie šije. Tato práce není
naším zaměstnáním, pouze krásným, pracným koníčkem. Vystavujeme po celé České
republice. Naše panenky můžete celoročně
vidět ve stálé expozici Slezskoostravského
hradu v Ostravě, v hradní věži s názvem:
Vesnické pracovní kroje na panenkách.
V květnu až září 2015 uvidí návštěvníci další
část panenek, tentokrát ve svátečních krojích v Muzeu města Telče, které je součástí
Telčského zámku. Ceny krojovaných panenek jsou individuální (dle ceny panenky,
materiálů, doby výroby).

„Když jedete do ciziny,
vemte dárek z Vysočiny!
Všechno ruční práce jest,
předkům našim:
dík a čest!“

LC rosa – bylinné čaje

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Kontaktní osoba:
Valerie Pelikánová
Ostrov nad Oslavou 85, 594 45
IČ: 60672021
Tel.: 608 206 260
Web: www.lc-rosa.cz

„Jsme firma, která je na trhu již
15 let. Vyrábíme čistě přírodní bylinné
a ovocno-bylinné čaje. Jsou složeny
z atestovaných bylin vysoké kvality a je
kladen důraz, na dobu sběru, způsob
sušení a jejich uskladnění.“
Nabízíme bylinné čaje připravené
dle receptur vyhlášených bylinkářů, jako
je např. Ing. Jiří Janča, p. Josef Antonín
Zentrich a farář Sebastian Kneipp. Všechny
léčivé byliny mají původ v Čechách.
V roce 2014 získal Bylinný čaj Jarní
očista ocenění – Regionální potravina
(Kraje Vysočina), které oceňuje ty nejlepší
výrobky ve všech krajích České republiky. Tuto značku uděluje Ministerstvo

zemědělství za nejkvalitnější zemědělské
nebo potravinářské výrobky, které zvítězí
v krajských soutěžích.
Složení osvědčeného receptu bylinného
čaje Jarní očista je z bylinek, které rostou
právě v naší rodné Vysočině. Při výrobě
se nepoužívají žádná aromata a barviva.

Lenka Pospíchalová

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Modlíkov 72
582 22 Přibyslav
IČ: 03728030
Tel. 775 322 011
Facebook: Šitíčko od Lenky
E-mail: lenka.obchod@email.cz

Jmenuji se Lenka Pospíchalová. Bydlím
v Modlíkově, kde mám i svou malou šicí
dílnu. Jsem vyučená dámská krejčová
a šití se věnuji již několik let. Mám dvě
děti, díky kterým jsem se rozhodla začít
šít výrobky na míru. Nejprve jsem šila pro
rodinu, pak pro známé. Teď jsou to známí
známých. Šiju šatičky, sukýnky, legínky,
tepláčky, bodyčka, pyžama, trička,
spodní prádlo, mikiny, čepice, kloboučky,
nákrčníky, sedací vaky, kostýmy na kar-

nevaly, apod. Každá zakázka je pro mě
výzva. Zakládám si na kvalitě výrobků
a spokojenosti zákazníků.

Plastia s.r.o.

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Výrobní závod:
Plastia s.r.o.
Žďárská 313 , 592 14 Nové Veselí
Sídlo firmy:
Na Brázdě 1321/8, 141 00 Praha Michle
DIČ CZ60720981
Tel.: 566 667 001
Web: www.plastia.cz
www.plastiaobchod.cz

Plastia vznikla v roce 1993. Základem
jejího úspěchu je výroba a tvorba širokého
sortimentu komponentů a výrobků z plastických hmot.
Jedna část firmy je zaměřená na
návrhy a tvorbu širokého sortimentu
pro domov a zahradu se specializací
na funkční a designové samozavlažovací
nádoby pro pěstování rostlin v interiéru
i exteriéru. Součástí produkce jsou také
doplňky – zavlažovací konve, podpůrné
a růstové podpěry rostlin, držáky a háky
pro truhlíky a květináče, dekorativní
doplňky, hrabla na sníh a další. Vše je
vyráběno v Novém Veselí. Druhá část
produkce zahrnuje vstřikování a vy-

fukování plastů sloužících jako komponenty pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Disponuje vlastním
projekčním oddělením pro návrhy
forem v CAD programech a obráběcím
centrem pro jejich výrobu. Od roku 2003
je držitelem certifi kátu ISO 9001:2001.
Firma Plastia klade silný důraz na
originální užitný design, variabilitu
a modulárnost jednotlivých produktových značek a opravdový respekt
ke všemu živému. Nedílnou součástí
aktivit firmy je propracovaný systém
společenské odpovědnosti zaměřený
na pomoc dětem, ochranu přírody
a trvale udržitelný rozvoj.

Řeznictví a uzenářství
u Křesťanů

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Jiří Křesťan
Bechyňovo náměstí 62
582 22 Přibyslav
Tel.: 569 482 117

Řeznictví a uzenářství u Křesťanů
je malý krámek nacházející se na
náměstí v Přibyslavi. František Křesťan
je vyučeným řezníkem, který započal
svojí vlastní výrobu v roce 1990. Nejprve
své výrobky vyráběl doma, následně si
však založil vlastní firmu s výrobnou.
V roce 2005 předal firmu synovi Jiřímu

Křesťanovi, přesto však do firmy stále
dochází a synovi vypomáhá. Firma je
tedy příkladem, kdy se řemeslo dědí
z generace na generaci.
Nabízen je tu široký sortiment
produktů – vlastní uzené maso, slanina,
tlačenky, jitrnice, vlastní šunkový salám,
sekaná, klobásy, párky a další výrobky.
Hlavním heslem výroby bylo od
začátku vyrábět kvalitně a poctivě,
tak jak vyráběli naši předkové – bez
umělých přísad a separátů. Všechny
směsi do výrobků si Jiří Křesťan
připravuje a míchá sám a maso nakupuje
z regionálních jatek, které se zaměřují
na porážku dobytka z místních chovů.

Sativa Keřkov
akciová společnost

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Jiří Fikar – ředitel 603 293 675
Martin Merunka – prodej 728 576 526
František Štefánek ing. – šlechtění 602 551 267
Sídlo: Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha 5
Provoz: Keřkov 72, 582 22 Přibyslav
IČ: 47469447
DIČ: CZ47469447
Email: sativa@sativa.cz
Web: www.sativa.cz

Sativa Keřkov, a.s. podniká v zemědělství.
V současné době hospodaří na 561,3 ha
orné půdy. Hlavní činností je rostlinná
výroba, pěstuje obiloviny, brambory,
kmín, kukuřici. Šlechtitelská stanice
Keřkov se nachází na Českomoravské
vysočině nedaleko Přibyslavi (10 km

východně od Havlíčkova Brodu).
Příznivé půdní a povětrnostní podmínky stanice podmiňují efektivní
šlechtitelskou bramborářskou činnost
a to již od roku 1923. Kromě šlechtění
brambor se Sativa Keřkov, a.s. zabývá
i šlechtěním kmínu a žita ozimého.

„Pro zájemce prodáváme od měsíce září konzumní brambory
dále i sadbu brambor a kmín.“

Švadlena Dana Vavroušková

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
U Potoka 335
Ždírec nad Doubravou
582 63
IČ: 87981173
Tel: 725 345 922
E-mail: dana.vavr@seznam.cz
Web: www.svadlena-dana.cz

„Vystudovala jsem textilní obor na ISŠ Havlíčkův Brod v roce 1995.
Aktivně jsem se vrátila ke své milované profesi v roce 2011,
když jsem si založila vytouženou živnost.“
Zabývám se tradičními pracemi – opravy
všeho druhu, návrhářství a šití oděvů,
také pořádám přednášky o módě. Mojí
specialitou jsou ovšem věcičky vyrobené
technikou patchwork (je to technika
sešívání kousků
ků látek; život jí dali
američtí přistěhovalci,
těhovalci, odkud
se rozšířila po
o celém světě)
a také tzv. dekorační
zbytečnosti.
Další myšlenka
yšlenka
je zatím ještě
tě teoretická, a to půjčovna
maturitních
turit
šatů.

Včelařství Bodnár

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Polnička 263
Tel: 603 867 213
E-mail: body72zr@gmail.com
Web: www.vcelarstvi-bodnar.cz

Včelaření má v naší rodině dlouholetou
tradici.
Jsme již druhá generace včelařů.
V současné době obhospodařujeme
přes čtyřicet včelstev, produkujeme med
květový, medovicový a med pastovaný,
propolis, včelí vosk a rozchováváme včelí
matky pro vlastní potřebu.
Naše produkty si můžete zakoupit
přímo u nás, na farmářských trzích, nebo
v některých prodejnách s farmářskými
produkty.
Dbáme na klasický způsob včelaření
šetrný vůči okolní přírodě.

Výroba a prodej svíček
ze včelího vosku

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Lukáš Verner
Škrdlovice 118, 591 01
IČ: 87950286
Tel.: 774 309 083
Email: Luk.Veri@seznam.cz
Web: http://www.fler.cz/dadula118

Svíčky vyrábíme již 13 let. Je to náš
velký koníček, ke kterému jsme se dostali přes našeho známého včelaře. Vosk
vykupujeme od včelařů, ten dále čistíme
a odléváme do námi vyrobených forem,
ze kterých po vychladnutí vytahujeme krásné svíčky nebo ozdobičky.
Naše výrobky je možné zakoupit u nás
doma, na různých trzích či jarmarcích
nebo v internetovém obchůdku. Dále
nabízíme možnost dílniček a workshopů,
při kterých si mohou zájemci (většinou
děti) vyzkoušet nalévání ozdobiček nebo
stáčení svíček z pláství.

Karel Malivánek

MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Vojnův Městec 137
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel: 775 076 199
www. karelmalivanek.cz

Sklářský výtvarník a malíř Karel
Malivánek působící na Vysočině ve
Vojnově Městci se narodil 25. 3. 1968,
je rozvedený a má dvě děti.
V dětství rád maloval a navštěvoval
výtvarnou školu ve Žďáru nad Sázavou. Po absolvování sklářského učiliště
ve Světlé nad Sázavou, kde se vyučil
brusičem skla, pracoval ve sklárně Bohemia ve Světlé nad Sázavou jako brusič.

Po revoluci se vrátil do rodné obce
a od roku 1994 působil v nedalekých
Škrdlovicích ve sklárně Beránek. Tam
našel uplatnění coby brusič skla, ale také
jako výtvarník a především tam získal
mnoho zkušeností s tvorbou broušené
skleněné plastiky. Pro Firmu Beránek
navrhnul více než šest desítek vzorů
skleněných výrobků.
Po ukončení činnosti sklárny
Beránek obnovil Karel Malivánek svou
vlastní živnost a vlastní firmu KMGlass.
Brusírnu skla přestěhoval ze Škrdlovic
do Vojnova Městce a pokračuje v tvorbě
nových děl na poli broušené skleněné
plastiky.
V současné době
obě působí už druhé
volební období jako
ako
starosta městysee
Vojnův Městec,
tvorba objektů
ze skla a malování
ání
obrazů se tak
stalo příjemným
m
koníčkem.

