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Území severního nebo také severozápadního Znojemska je součástí okresu Znojmo

a pojmenovali jsme si tak víceméně pracovně působiště místní akční skupiny Živé pomezí

Krumlovsko – Jevišovicko. Tento přívlastek se pro bližší specifikaci území vžil natolik,

že jsme si jej dovolili přidat jako součást názvu této publikace.

Současné trendy na venkově směřují, zejména v činnosti místní akčních skupin, k podpoře

rozvoje místních specifik, podpoře a diverzifikaci ekonomických aktivit. Pro evropský

venkov, český i moravský nevyjímaje, se vžila a osvědčila metoda LEADER, která jako

jednoduchý nástroj pomáhá venkovu žít a rozvíjet se v souladu se specifickým potenciálem

vymezeného území. Podpora místních produktů je neoddělitelnou součástí místní

ekonomiky, rozvíjí vzájemnou spolupráci a partnerství.  Místní či krajový výrobek,

specialita dává možnost vyniknout kouzlu místa a kraje, dává možnost volby lidem vytvářet

a prodávat vlastní produkty v regionu, podporuje místní trh a život na venkově stabilizuje.

Výroba místních produktů a prodeje v místě, podpořená i přidanou hodnotou pomáhá nejen

vnitřní ekonomice, ale region reprezentuje navenek a stejně tak odhodlání, píli a zručnost

některých obyvatel.

Když jsme připravovali scénář této publikace, byly jsme vůči množství výrobců i výrobků

skeptičtí.  Publikace nakonec nabyla na obsahu a je i proto členěna do několika tematických

částí. I my jsme překvapeni a nadšení, kolik šikovných rukou a pěkných výrobků ukrývá na

první pohled obyčejný venkovský region. To stále poukazuje na dřímající potenciál a fakt,

že podpora udržitelného rozvoje území ruku v ruce s atraktivitou území je potřebná

a strategie rozvoje území, kterou místní akční skupina vytvořila a realizuje je postavena

na reálných základech a má smysl!

Katalogem místních produktů představujeme dosud nevyčerpaný přehled výrobců a výrobků

při severní až severozápadní hranici znojemského okresu. Doufáme, že tímto podpora

regionálních a místních producentů a produktů nekončí!

Příprava katalogu trvala téměř rok. Vyhledávání kontaktů a komunikace s výrobci společně

s přípravou podkladů nebyla vždy jednoduchá. Dík za odpovědnou práci patří především

Adéle Bartesové z kanceláře místní akční skupiny a všem, kteří se na publikaci

aktivně podíleli!

Ing. Jitka Schneiderová, 

manažerka místní akční skupiny



Šité, háčkované a pletené výrobky

Sdružení ALMA je zejména zaměřeno na tradiční i netradiční formy kultury a umění,

převážně pak na hudbu, komorní i mimické divadlo a formy umělecké tvořivosti.

Mezi cíle sdružení patří rozvíjet rukodělnou tvořivost našich členů, pořádat kurzy

zaměřené na rukodělné činnosti, zřídit a provozovat e-shop s vlastními výrobky, zajišťovat

prezentaci neziskových aktivit v kulturních informačních médiích, vydávat vlastní kulturně

informační periodikum v tištěné formě, pořádat setkání zájmových a uměleckých subjektů,

pořádat vlastní zejména hudební a divadelní programy, recitály, výstavy, aj.

Členové sdružení se zabývají pletením užitných a okrasných předmětů z pedigu (tácy,

košíky, dózy, kabelky, pokladničky, kořenkovníky, opletené lahve, zvonečky a vánoční

ozdoby, …) Pletení z pedigu je také náplní kurzů pro veřejnost, které sdružení již několik

let pořádá.

Mezi další činnosti patří:

•  Enkaustika – malba horkým voskem

•  Tvorba bižuterie z různých materiálů

•  Kreativní dílna a eshop s pedigovým materiálem na www.alma.cz

•  Vydávání regionálního čtrnáctidenníku Zrcadlo

•  Provoz internetového portálu www.zrcadlo.info

Občanské sdružení ALMA 
Dobelice 1
672 01 Moravský Krumlov
602 782 280, 602 782 272
obchod@alma.cz, info@alma.cz
www.alma.cz



Pedig z Almary



Šité, háčkované a pletené výrobky

Martina Papoušková
Přeskače 13
671 40 p. Tavíkovice
606 15 16 88
martinapap@seznam.cz

S pedigem jsem začala podle návodů na internetu v roce 2008. Po prvních pokusech

jsem se přihlásila na kurz vedený paní Pečerovou z občanského sdružení ALMA. Pletu

již více než 2 roky a jezdím se svým zbožím po trzích a zajímavých akcích. Nabízím je i na

internetu na adrese - www.fler.cz/popelka76. 

Pletu od velikonočních vajíček, vánočních zvonečků, přes ošatky, podnosy, ozdobné košíky,

užitkové koše (zásuvky, šitíčkovníky, vařečkovníky, houbařské košíky, opletené lahve

a demižony) až po sněhuláky a adventní věnce. Samozřejmostí je také pletení na zakázku

podle přání zákazníka. Zatím jsem dokázala splnit všechna přání.



Pedig z Přeskač



Šité, háčkované a pletené výrobky

Marie Sedláčková
Blanné 15
671 54 p. Hostim
737 777 338
sedlackovidavidmajka@email.cz

Už od mala mě zajímaly veškeré druhy ručních prací. Zůstala jsem nakonec u pletení,

jen s tím rozdílem, že nepletu z vlny, ale ze starých novin a telefonních seznamů.

Tuto techniku jsem se naučila přes internet a zabývám se jí již 2 roky. Se svým zbožím

jsem nyní začala jezdit i po trzích a výstavách. Z papíru se dají vytvořit různé koše,

ošatky, obaly na květináče, zvonečky, věnečky a jiné. Mohu vytvořit různé vzory, tvary

a barvy, záleží na přání a fantazii.

Papír se nastříhá asi na 7 cm pásky, které se poté namotávají buď na špejli, nebo slabší

drát - vzniknou ruličky, které se násladně nabarví a usuší, poté se z nich plete podobně

jako z proutí. Finální výrobek se následně ještě zpevní vodou ředitelným a zdravotně

nezávadným lakem. 

Zajímavé na tom je, že koše nejenom vypadají jako proutěné, ale jsou i tak pevné.

A málokdo uvěří tomu, že je to vlastně recyklovaný papír. 

Výrobky je možné shlédnout a nakoupit i na adrese www.fler.cz/sedlmaja, nebo

po telefonické domluvě přímo u mě doma.



Pletené koše z papíru



Šité, háčkované a pletené výrobky

Ing. Květoslav Coufal
Dobřínsko 30
672 01 Moravský Krumlov
723 469 901
novackova0@seznam.cz

Košíkářstvím se zabývám již od doby po 2. světové válce. Základy jsem získal

v zemědělské škole, v rámci učebních osnov. Během této 65 leté praxe se mi tato práce,

provozovaná v době zimního klidu, stala opravdovým koníčkem.

Vyrábím proutěné košíky různých velikostí z neloupaného vrbového  proutí. V mé dílně

naleznete od košů na brambory přes menší na ovoce, houby a zeleninu až po ošatky různých

velikostí. Moje produkce je odvislá od množství sklizeného proutí.

Tyto výrobky je možné získat nejlépe při osobním odběru a též se dohodnout na speciálních

požadavcích.



Proutěné koše z Dobřínska



Šité, háčkované a pletené výrobky

Jarmila Hájková
Břízová 259
672 01 Moravský Krumlov
728 201 703

Naučila jsem se háčkovat od babičky a jako dítě často nemcné jsem vyráběla různé dečky

i velké záclony. Během dospělého života jsem spíš pletla, šila a vyšívala. Až když jsem

pracovala jako vychovatelka v dětském domově, začala jsem znovu háčkovat a učit to děti.

Začalo mě to bavit natolik, že nyní v důchodu jsem se zaměřila především na menší

motivy, které dokonce prodávám. Dělám drobné věci jako dárky, např. motýlky, větší

motýly, sovičky, listy. Na velikonoce kraslice a medailonky s motivem kytičky a kuřátka.

Na vánoce zvonky, andělíčky, panenky, kouličky a malé vločky. Na přání i větší vločky

do oken, dečky, rybičky k prostírání na vánoční stůl a rybku jako záložku. Pracuji

s perlovkou, přidávám k ozdobení korálky a mašličky. 

Ráda pomohu komukoliv. Děvčata mívají zájem o to, jak přidat korálky, jak a čím škrobit

a podobně. 

Moje výrobky si můžete koupit ve Twistu ul. Břízová v Moravském Krumlově, nebo

v LUTĚ na České ulici v centru Brna. Případně mě můžete kontaktovat na moje

telefonní číslo.



Háčkované výrobky paní Hájkové



Šité, háčkované a pletené výrobky

Jaroslava Zvěřinová
Pionýrská 473   
672 01 Moravský Krumlov
515 323 172, 737 011 006

Ráda jsem se věnovala ručním pracem, především vyšívání. V roce 2002 proběhl

v Moravském Krumlově kurz paličkování, chtěla jsem to zkusit. Tato technika mě velice

oslovila, a tak se jí zabývám dodnes. Po onemocnění jsem zůstala v invalidním důchodě,

a tak mám dost volného času na můj koníček. Paličkování mě velice baví a pomáhá mi

naplnit volný čas a „vyčistit“ hlavu.

Vyrábím různé obrázky, které se dají zarámovat a pověsit na zeď. Dále se věnuji výrobě

vánočních a velikonočních motivů, případně ozdob na stromeček. Dělám tak radost sobě

i svému blízkému okolí.

Moje výrobky si můžete případně objednat po telefonické domluvě.



Paličkovaná krajka



Šité, háčkované a pletené výrobky

Zdenka Konečná
Jiřice u Miroslavi 53
671 78 Jiřice u Miroslavi
603 914 034
fakonecna@seznam.cz

Začala jsem podnikat v roce 1993 a jako každý začátek je těžký, tak i já musela překonat

spoustu překážek. Začínali jsme vyrábět se třemi barvami a postupem času jsme došli

až na devatenáct odstínu. Vyrábíme ponožky a podkolenky ze 100 % bavlny a 80 % bavlny

s lycrou, froté ponožky, vlněné ponožky, pracovní ponožky a zdravotní ponožky.

Pro alergiky vyrábíme punčocháče ze 100 % bavlny. Zabýváme se také malováním

na trička.

Mužete nás najít skoro po celé republice, ať už na trzích, jarmarcích a výstavištích.

Jen tak namátkou jezdíme například prodávat do Českých Budějovic, Brna, Telče,

Jindřichova Hradce, Moravského Krumlova, Miroslavi, Lanžhota, Hodonína,

Židlochovic, Hustopečí atd. 

Budeme rádi, když se příjdete na naše výrobky podívat.



Ponožky a punčochy FaKonečná



Šité, háčkované a pletené výrobky

Miloslava Holasová
Horní Dubňany 75
671 73 p. Tulešice
736 694 973

Háčkovat jsem se naučila v 10 letech od své babičky a následně i plést. Celý život tuto

práci dělám jako zájmovou činnost. V posledních letech jesm dělala nějaké výrobky na

zakázku pro své známé a do obchodů.

Pletu a háčkuji klobouky, čepice, svetry, vesty a další výrobky. Zvládám také sypanou

batiku, savování triček a dekoračních předmětů. 

Zakázky je možné domluvit telefonicky.



Klobouky a čepice 



Šité, háčkované a pletené výrobky

Kristína Fialová
Sídliště 322
672 01 Moravský Krumlov
515 323 659, 720 455 723

Výrobou patchworkových produktů se zabývám od roku 2000. Využívám použité

nepotřebné látky, ze kterých vyrábím deky, polštáře, závěsy, ubrusy, prostírání a další

potřebné věci. 

Když někdo projeví zájem, ráda ho techniku patchworku naučím. Práce mi skýtá velké

potěšení a mám radost, že má z mých výrobků někdo užitek. V roce 2006 jsem vystavovala

v Galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově za poměrně slušné účasti návštěvníků.

Svoje výrobky neprodávám, spíš rozdávám rodině a mezi známými. Kdyby měl někdo zájem

naučit se techniku patchwork, může mě kontaktovat a ráda mu budu předávat

svoje zkušenosti.



Patchwork paní Fialové



Šité, háčkované a pletené výrobky

Květa Strnadová
Sídliště 323
672 01 Moravský Krumlov
737 728 070
kvetastrnad@seznam.cz

Textilní výroba mě provází celým životem. Poslední léta se věnuji patchworku, známé

a velmi oblíbené metodě výroby dek a polštářů. Dnes už se ale patchwork neomezuje jen

na výrobu dek různých rozměrů a barev. Patchworkovou metodou vyrábím textilní tašky

a různé kabelky, ubrusy, prostírky a jiné doplňky a drobnosti z látek. Používám především

látky ze 100% bavlny.

Moje výrobky si můžete objednat či koupit po telefonické domluvě.



Patchwork paní Strnadové



Šité, háčkované a pletené výrobky

Zina Hrubá
Dobelice 93
672 01 Moravský Krumlov
728 179 905
zinulinka@email.cz

Patchworkem se zabývám druhým rokem, absolvovala jsem několik kurzů u paní Moniky

Pospíškové, jinak se učím, vymýšlím a vytvářím pro radost sobě a svých blízkých, které

obdarovávám. Každý výrobek mám zdokumentovaný a snažím se je nabízet i přes internetový

obchod Fler.cz, kde moje výrobky můžete najít pod přezdívkou „zinuli“.

Při šití využívám techniku srubovou, šití přes papír, magické dlaždice, ondřej, hvězdy

a další. Přijímám nabídky na vystavování a prodej na různých akcích, jarmarcích přes

občanské sdružení Alma. Tímto způsobem získávám i své zákazníky. V první řadě je tato

práce pro mě velký koníček a dobrá relaxačka.



Patchwork z Dobelic



Šité, háčkované a pletené výrobky

MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA BRNO,
Pobočka Moravský Krumlov
Zámecká 4
672 01 Moravský Krumlov
737 278 816
info@mubrno.cz, www.mubrno.cz

Moravská ústředna Brno je tradiční výrobce textilních a plyšových hraček, maňásků,

reklamních a dárkových předmětů, reklamních kostýmů a masek, firemních maskotů, lehké

konfekce a dalších textilních výrobků. 

Provozovna v Moravském Krumlově na ulici Tylova byla založena v roce 1953 jako

opravna harmonik. Nedlouho po založení se zde začaly vyrábět zvuky do hraček. V roce

1969 se začalo také se šitím textilních a plyšových hraček. Protože stávající prostory

přestaly vyhovovat, přestěhovala se provozovna v roce 1976 na ulici Zámeckou 4,

kde sídlí dodnes.

V našem sortimentu hraček najdete postavičky ze všech českých i světových pohádek

a televizních večerníčků (např. Krteček, Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka,

Rákosníček, Ferda Mravenec, Maxipes Fík, Jů a Hele, Rumcajs, Manka, Cipísek,

Spejbl, Hurvínek, Mánička, Maková panenka a Motýl Emanuel, Šmoulové,

Čtyřlístek a mnoho dalších). V oboru reklamních a propagačních výrobků nabízíme

kompletní servis  spojený s návrhem a realizací různých textilních výrobků, firemních

maskotů, reklamních kostýmů...



Výroba hraček a dárkových předmětů



Dekorace a umělecká tvorba

Celý život se zabývám ručními pracemi, mezi nejoblíbenější činnost patřilo pletení,

háčkování, vyšívání a další. V posledních letech se nejvíce věnuji zdobení kraslic. Kraslice

zdobím slámovou technikou, na kterou užívám ječnou slámu. Jsem členkou Asociace

malířů a malířek kraslic České republiky, tak mám možnost svoje výrobky celoročně

vystavovat na expozici asociace v Libotenicicíh. Kraslice jsem také již vystavovala

například v Lysé nad Labem, Hradci Králové a dalších místech. 

Díky asociaci kraslice také prodávám, případně vyrobím kraslice na objednávku po

telefonické domluvě.

Eva Dočkalová
Husova 306
672 01 Moravský Krumlov
724 662 571



Kraslice zdobené slámou



Dekorace a umělecká tvorba

Pracuji jako vychovatelka ve školní družině v Základní škole Vémyslice. Mezi moje

aktivity patří různé ruční práce. Již několik let se věnuji výrobě velikonočních kraslic, na

které užívám techniku malování voskovými barvami, madeirovou a další.

Dále jsem si oblíbila práci s drátkem, zaměřuji se především na různé šperky, dekorativní

i prostorové dárky. Využívám i techniku ketlování, která vzniká spojením drátků

s korálkami. 

Z barevných triček se dá savovou technikou vytvořit originální doplněk dámského šatníku

a využít tak starší či poškozený textil. Velice poutavou je i sypaná batika, která na bílá

trička vykouzlí zajímavé barevné kombinace. Mezi další výrobky patří šály, šátky či

kravaty z hedvábí.

Přes zimu vedu kurzy pro dospělé na ZŠ Vémyslice, které jsou zaměřeny na výrobu

drobných dekorací. Ve školním roce 2010/2011 bude kurz probíhat v úterý od 16 do 19

hodin, více informací o kurzech se dozvíte na www.zsvemyslice.cz.

Veškeré výrobky ráda vyrobím na objednávku po telefonické domluvě.

Vlasta Tomková
Vémyslice 182
671 42 Vémyslice
724 907 828



Kreativní výrobky z Vémyslic



Dekorace a umělecká tvorba

Navrhuji bižuterii a svatební dekorace na auta, stoly... Veškeré moje výrobky jsou mými

vlastními nápady. Bižuterie je vyrobena z bižuterních komponentů nebo z chirurgického

drátku osteofixu, výrobky jsou vytvořeny technikou šití či ketlování. Výrobou se zabývám

od roku 2010.

Moje výrobky můžete zakoupit po telefonické domluvě nebo v internetovém obchodě

www.fler.cz pod přezdívkou havrane.

Eva Vránová
Morašice 16
671 71 Morašice
606 388 614
Eva.havran@seznam.cz
www.svatebnidekoracerh.webnode.cz



Bižuterie a svatební dekorace



Dekorace a umělecká tvorba

Na našem statku Ovčírna se věnuji celé řadě rukodělných činností – vyrábím rostlinná

mýdla, smaltované a korálkové náušnice, relaxační sedáky z pohankových slupek, baví mě

šití, háčkování i pletení. Všechny výše uvedené činnosti mi přinášejí chvíle relaxace

a velkého uspokojení. Protože chci radost z tvoření nabídnout i ostatním, pořádám

v Ovčírně každou prázdninovou sobotu „Rukodělky“ – nenáročné práce s hlínou, drátkem,

zkoušíme ubrouskovou techniku nebo třeba batiku. A protože nejen prací živ je člověk,

pořádám také kurzy pečení kváskového chleba. 

Návštěvníci Ovčírny u nás mohou přenocovat nebo třeba strávit část své dovolené – zatím

pouze ve vlastních stanech. Jsme členy sítě „Cyklisté vítáni“ a čekáme na přijetí do

mezinárodní sítě ukázkových zahrad projektu „Přírodní zahrady bez hranic“. Náš statek

by se měl časem stát kozí/ovčí ekofarmou, snažíme se ho rozvíjet dle permakulturních

zásad, kterými jsou kopírování funkcí přírodních ekosystémů, bezodpadovost, maximální

efektivita jednotlivých prvků systému a pokud možno energetická soběstačnost.

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme si jistí, že nebudete litovat.

Ing. Hana Rejmanová
Privát: Šikmá 11, 621 00 Brno
Provozovna: Hostim 151, 671 54
777 555 410
hana.rej@seznam.cz
www.ovcirna.cz



OVČÍRNA – permakulturní statek



Dekorace a umělecká tvorba

Od roku 2005 se věnuji ve svém volném čase vyřezávání soch z různých druhů dřeva do

interiérů i exteriérů. Převládají sochy větších rozměrů. Výrobu začínám motorovou pilou

a dokončuji bruskou nebo dláty. Veškerá díla jsou po dokončení ošetřena impregnačními

nátěry proti plísni, dřevokazným houbám a červotočům. Po domluvě prodám nebo vyrobím

sochu na zakázku.

Tomáš Hošek
Rokytná 1361
672 01 Moravský Krumlov
606 184 683
tomrokytna@seznam.cz



Dřevěné sochy



Dekorace a umělecká tvorba

Naší hlavní činností je výroba:

- dárkových a reklamních předmětů ze skla

- sportovních trofejí 

- cen ze skla pro zvláštní příležitosti

- pískování a broušení skla

Upomínkové a dárkové předměty výrábíme v různých tvarech a velikostech např. hranoly,

jehlany, kostky, plakety z tabulového skla atd. Na ty pak vypískujeme dle návrhu zákazníka

různé motivy, symboly, loga firem … Můžeme Vám grafický návrh vytvořit a připravit

vzorky. Individualně přistupujeme ke každému zákazníkovi a snažíme se mu

maximálně vyhovět. 

Věříme, že budete spokojeni!

Marek Vespalec
Sídliště 342
672 01 Moravský Krumlov
724 357 192
vespalecmarek.marlen@tiscali.cz
www.darkovesklo-marlen.cz



Dárkové sklo Marlen



Dekorace a umělecká tvorba

Vyrábím pro potěšení moje, přátel a známých ručně zdobené lahve, skleničky, hrnky, vázy

a další dárkové předměty. 

Touto činností se zabývám již 2 roky, předtím jsem se zabývala výrobou suchých vazeb

a květinových dekorací.

Způsob výroby je spojení několika vyzkoušených technik, které jsem vylepšila o můj vlastní

nápad, který si ráda ponechám pro sebe.

Lenka Votavová
Dolní Dubňany 30
671 73 p. Tulešice
608 220 515
lena.votavova@seznam.cz



Zdobení dárkových předmětů



Dekorace a umělecká tvorba

Jsme rodina řemeslníků a 10 roků se věnujeme výrobě uměleckých předmětů z nerezové

oceli. Manžel je řemeslně zručný a já mám prý „výtvarný talent“. Spíše bych řekla někdy

i trochu bujnou fantazii. Umíme vyrobit klasický nerezový tácek, obal na květináč, vázu.

Ale hlavní náplní naší práce je výroba obrazů, svícnů a šperků. V letošním roce jsme

začli osazovat do šperků přírodní kameny. Zákazníci si mohou vybrat z naší bohaté

nabídky hotových výrobků. I když nás vždycky potěší práce na objednávku, na míru podle

přání zákazníka. Každý zákazník si může určit barvu, tvar, velikost či motiv zboží.

Když přišel manžel v 50 letech o práci, hledali jsme cestu jak se dál uživit. A dnes často

říká "proč mě z té práce nepropustili aspoň o 10 roků dříve". Tato tvořivá práce nás

velmi těší!

Jiří Balík
Miroslavské Knínice 185
671 72 Miroslav
604 524 384
info@artinox.cz
www.artinox.cz



ArtInox



Dekorace a umělecká tvorba

Výstavní činnost Galerie 1602 je situována do objektu renesančního zámečku, který se

nachází ve Slatině u Jevišovic. Rodina Pavlovských zakoupila zámeček v roce 2002,

postupně se snaží prostory rekonstruovat a proměňuje jej v kulturní zařízení. Ve sklepních

prostorách zámečku je umístěna stálá expozice skla, dvě místnosti spodního patra pak

slouží jako galerie uměleckých děl. Vedle sezónních výstav zde trvale vystavuje Michael

Pavlovský, Tomáš Pavlovský a Michaela P. Pfeffer. 

Michael Pavlovský - v současnosti se věnuje dětské dřevěné hračce, interiérovému vybavení

dětských zařízení, designem nábytku a interiérových doplňků. Je přesvědčen, že užité umění pojaté

s humorem a vtipem může jak u dětí, tak u dospělých navozovat dobrou náladu a příjemnou

pohodu. Uspořádal kolem čtyřiceti samostatných výstav a účastnil se více než osmdesáti

kolektivních výstav a prezentací. Jeho práce je zastoupena ve sbírkách MG v Brně, UMPM

v Praze, Kysucké galerii v Oščadnici, Japan Museum of Contemporary Toy Okayama

a v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.

Michaela P. Pfeffer - v devadesátých letech začínala kresbou a užitou keramikou, později

se soustředila na rytinu, asambláže a koláže. Často spolupracuje se svým otcem na kolážovaných

objektech. Zabývá se také reklamní grafikou. Uspořádala několik samostatných výstav

a pravidelně se zúčastňuje kolektivních výstav a prezentací, její práce je zastoupena

v soukromých sbírkách.

Tomáš Pavlovský - v devadesátých letech začínal grafikou, užitou keramikou, později se

soustředil na malbu. Uspořádal několik samostatných výstav, pravidelně vystavuje se svým otcem.

Od roku 2006 se účastní charitativních výstav a dražby pro nadaci Charta 77. Účastní se též

návrhu a výroby klapky pro dobročinnou dražbu na Mezinárodní dětské filmové přehlídce ve Zlíně.

Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách.

Galerie 1602, o.p.s.
Slatina 33
671 53 p. Jevišovice
549 271 158, 603 949 912
mipatoys@seznam.cz
www.galerie1602.cz



Galerie 1602 ve Slatině



Dekorace a umělecká tvorba

Od roku 2004 se věnuji uměleckému kovářství. Vytvářím výrobky do exteriéru i do

interiéru – brány, ploty, zábradlí, stolky, postele, svícny, krbové soupravy a mnohé další.

Při výrobě používám kovářské prvky, jako jsou šišky, voluty, rostlinné motivy.

Na povrchovou úpravu se užívají různé barvy, patiny, lze provést žárové zinkování,

oleje apod.

Moje výrobky můžete zakoupit na mojí adrese případně po telefonické domluvě.

Zdeněk Fučík
Horní Dubňany 60
671 73 p. Tulešice
732 532 156



Umělecký kovář



Dekorace a umělecká tvorba

V Domově u lesa Tavíkovice jsou poskytovány sociální služby dospělým lidem se

zdravotním postižením. Jedná se nejen o ubytování, stravování, ale i další služby, mezi

které patří i terapeutické činnosti – tzv. pracovní terapie. Do této patří stolařská dílna,

keramická dílna, pedig, šicí dílna, zahradnictví, drobnochov a chov koní. Uživatelé služeb

se zde zdokonalují v jednotlivých dovednostech. Pod odborným vedením, vznikají

v jednotlivých dílnách originální ruční výrobky ze dřeva, keramické hlíny, pedigu (košíky,

tácky…), ale i koberce, polštářky, dečky apod. Uživatelé pěstují květiny a zeleninu,

chovají drobná domácí zvířata, ale i cizokrajné ptactvo, také se účastní vozatajských

soutěží v regionu.

Jednotlivé výrobky jsou prezentovány v prostorách domova, je možné tyto výrobky zakoupit

na jarmarcích a různých prodejních akcích v regionu. Jejich zakoupením podpoříte pomoc

lidem s postižením. Výrobky je možné po telefonické domluvě objednat.

Domov u lesa Tavíkovice
671 40 Tavíkovice 153
515 339 991, 724 192 362
cidlikova@domovtavikovice.cz
www.domovtavikovice.cz



Dílny pracovní terapie v Tavíkovicích



Výroba navazuje na dlouholetou tradici tohoto řemesla v regionu.  Používáme téměř

stejné postupy výroby, které byly používány například při výrobě Vranovské kameniny, při

výrobě keramiky v Kravsku, nebo Znojemském závodě DitmarUrbach. Naše zboží je

vyráběno ručně a páleno v elektrických pecích při teplotě 1220°C. Našim největším

artiklem jsou v současné době čajové soupravy, dále vyrábíme užitkovou keramiku (medáky,

sádláky, petrželáky aj.), dekorativní keramiku (vázy, dózy, popelníky aj.), reklamní

keramiku (výrobky s firemními logy), doplňkovou keramiku (lékárnické masťovky, zubařská

plivátka, držáky na WC kartáč atd.) a další škálu výrobků. Jsme schopni vyrobit na

zakázku i věci jinými firmami zdánlivě nevyrobitelné, s čímž jsme se již nejednou setkali

(např. vodní píšťalky).

Můžete se s námi setkat na historických tržištích a jarmarcích v regionu. Případně je

možné výrobky objednat u nás v dílně nebo po telefonické domluvě.

Keramika

Pavel Macků
Skalice 130
671 71 p. Hostěradice
777 302 013
mackupavel@volny.cz
www.keramika-macik.wz.cz



Keramika od Macika



Tvořím dekorativní keramiku dle vlastních návrhů, počátky mojí tvorby sahají k roku

1997, kdy jsem začala vytvářet svoje první díla. A tím jsem si splnila životní sen. Zatím

jsem tvořila více méně v cizích dílnách. Od roku 2002 jsem zprovoznila malou dílnu

a zařídila jsem ji veškerým potřebným vybavením pro modelářské práce, tak jsem se stala

nezávislou a mohla se plně věnovat své práci. Od té doby téměř bezvýhradně tvořím ve své

dílně. Jelikož se zabývám modelovanou keramikou, nepoužívám hrnčířský kruh. V mojí

dílně můžete shlédnout většinu mých prací. Nemalá část mých děl skončila v galeriích

nebo u soukromých příznivců umění.

Moji práci je možno shlédnou na různých regionálních i celorepublikových výstavách,

ale jsem zvána i na akce měst a obcí pro zpestření různých jarmarků, poutí, výstav atd.

Moje výrobky můžte zakoupit každý rok v říjnu například na Výstavě zahrádkářů

v Galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově a na objednávku po telefonické domluvě.

Keramika

Hana Klusáková
Tylova 641
672 01 Moravský Krumlov
728 731 512



Ručně modelovaná dekorativní keramika



Podnikat jsme začali v roce 2008, kdy jsme otevřeli zahradnictví. V zahradnictví

nabízíme široký výběr okrasných keřů a dřevin, trvalky, bylinky, vodní rostliny a sezóně

i balkonové rostliny. Na podzim prodáváme ovocné stromky, vyrábíme dušičkové vazby

a věnce. V zahradnictví je i menší obchůdek se zahrádkářskými potřebami. Zákazník tu

najde vše potřebné do zahrady, nářadí, semena, postřiky, netkané textilie, květináče,

truhlíky, zahradní hadice, hnojiva atd.

V obchůdku nabízíme i naši keramiku, kterou se zabýváme již třetím rokem. Keramiku

vyrábíme z točířské nebo kameninové hlíny. Výrobky točíme na kruhu nebo modelujeme.

Keramiku pálíme v elektrické peci. Některé výrobky glazujeme, ty jsou vhodné do interiéru.

Výrobky z kameniny (šamotu) pálíme na 1200 stupňů, ty jsou vhodné i do exteriéru,

mohou zůstat venku po celý rok, mráz jim nevadí. Jsou to různé nádobky nebo postavičky,

které oživí každé zákoutí zahrady. 

Zahradnictví otvíráme na jaře v dubnu, pokud přeje počasí i v březnu a končíme

2. listopadu.

Keramika

Naďa Jonáková
Blanné 23
671 54 p. Hostim
774 548 714
nadajonakova@seznam.cz



Keramika ze zahradnictví Petra Jonáka



Potravinářské výrobky

Mladé rodinné vinařství Perla vín bylo založeno v roce 2007 manžely Rozkovými.

Navazuje na mnohaleté zkušenosti svých předků ve výrobě vína. Sídlí ve vinařské obci

Jezeřany - Maršovice, která leží v blízkosti turisticky vyhledávaných oblastí - Pálavy,

Mušovských jezer či Lednicko-valtického areálu. 

Vína jsou zpracovávána nejmodernějšími technologiemi, mezi které patří řízené kvašení,

odbourávání kyselin a mikrooxidace. Červená vína zrají v dubových barrique sudech.

V dnešní době se roční produkce vín pohybuje kolem 50.000 litrů.

Pro naše zákazníky máme připraveno mnoho služeb. Nabízíme příjemné posezení ve

vinném sklepě, ideální prostředí pro pořádání firemních akcí, rodinných oslav, zájezdů,

školení či degustací. Každoročně pořádáme Kurzy znalců moravských vín pro širokou

veřejnost, školíme také odborný personál vinoték a restaurací.

Vinařství Perla vín se ve svém archivu může pochlubit archivními víny již od roku 1960.

Takto bohatá kolekce umožňuje jedinečnou příležitost ochutnat výjmečná vína starých

ročníků.

Naše vína si můžete zakoupit:

Vinařství Perla vín
Jezeřany - Maršovice 238
671 75 Jezeřany - Maršovice
776 149 278, 777 603 821
perlavin@seznam.cz
www.perlavin.cz

Vinotéka Vlastimil Job, Revoluční 3, Brno.  777 573 057, vinoteka.turany@seznam.cz, www.vinotekaturany.cz

Vinný sklípek MonRo, Černopolní 33, Brno.  603 219 394, info@kavarnamonro.cz, www.kavarnamonro.cz

Kavárna Mezzanine, Údolní 15, Brno. www.cafe-mezzanine.cz

Hotel Weiss Lechovice, www.hotelweiss.cz

Vinotéka U MUZEA, nám. Svobody 95, Zlaté Hory. www.vinotekazlatehory.cz



Perla vín z Jezeřan - Maršovic



Potravinářské výrobky

Vinařství Jaroslav Tichý sídlí v Rybníkách u Moravského Krumlova. Vinný sklep se

nachází v objektu bývalého vodního mlýna. Je to barokní budova z počátku 18. století se

statutem chráněné památky. Ve spodní části budovy je zařízení vinařství, včetně místnosti

s posezením pro 30 osob. V horní části je stylová vinárna s uměleckými vitrážemi dveří

a oken. Ve vinném sklepě se ročně vyrobí kolem 40 000 l bílého a červeného vína. Sortiment

tvoří 17 druhů, převážně přívlastkových vín. Hrozny pochází z nedalekých viničních tratí.

Nejznámější z nich jsou "Kokusové hory". Zdejší klima, těžší půdy a vyšší nadmořská

výška, dávají vínům výrazné ovocité a květinové vůně se svěží kyselinkou a lehkou minerální

dochutí. V nabídce vinařství jsou vína suchá i polosladká. Třetinu produkce tvoří červená

a růžová vína. Specialitou vinařství jsou dárkové láhve o objemu 1,5 a 3,0 litry. Láhve

jsou zdobeny pečetním voskem, ručním popiskem a ručně malovaným motivem.

Po domluvě je možnost řízené ochutnávky přímo u sudů.

Jaroslav Tichý 
Rybníky 159, 672 01 Rybníky
515 323 189, 515 320 625, 
606 754 606
jaroslav.tichy@iol.cz
www.vinnysklep.znojemsko.com



Vinný sklep Rybníky  



Potravinářské výrobky

Jsme rodinné včelařství a chovem včel se profesionálně zabýváme od roku 1999. Naší

specializací jsou druhové medy, což jsou medy převážně z jednoho druhu snůšky. V našem

regionu pravidelně sklízíme med akátový, řepkový, slunečnicový a lipový. Méně často

získáváme med medovicový, pohankový, svazenkový aj. Z typických druhových medů jižní

Moravy jsme sestavili dárkovou kazetu, kterou jako celek považujeme za místní

specialitu. Samozřejmě sklízíme a nabízíme také obvyklé smíšené tmavé i světlé medy.

U nás v Petrovicích si můžete med koupit po celý rok. Našim zákazníkům z Brna

po dohodě med dovezeme přímo do domu či zaměstnání. Zájemcům ze vzdálenějších míst

medy zašleme poštou.

Mgr. Bronislav Gruna
Petrovice 46
672 01 Moravský Krumlov
515 320 787
b.gruna@seznam.cz
www.druhovemedy.cz



Rodinné včelařství Grunovi



Potravinářské výrobky

Se včelařením jsem začal v roce 1998 ve 14 letech. Včely mám umístěné v Dolních

Dubňanech a okolí. Začalo to jako koníček a postupně se z toho vyklubala vášeň.

V současné době mám 200 včelstev, ale pokud se vše podaří, chci být na stavu 300 až

500 včelstev. Takovéto mohutné expanze by nebylo možné dosáhnout bez dotací.

Med se řadí mezi čisté přírodní produkty, využívá se po staletí v lidovém léčitelství,

odpovídá zdravé výživě, zvyšuje přirozenou odolnost organizmu. Kvalita medu je zaručena

atesty, do medu nejsou vmíchávány žádné příměsi, medy nejsou mezi sebou nijak míchány,

med je od kvalitních včelstev, manipulace a skladování medu splňuje veterinární

a hygienické podmínky, med neobsahuje žádné konzervační přísady - to vše je záruka toho,

že med si ponechá všechny látky významné pro lidský organizmus. Na rozdíl od řepného

cukru med obsahuje jednoduché cukry v biologicky vyváženém systému. Organizmus není

zbytečně zatěžován a ušetřenou energii může využít např. pro vlastní regeneraci.

Produkty můžete zakoupit v mé prodejně v Moravském Krumlově na Sídlišti buď osobně

nebo prostřednicvím e-shopu www.vcelarstvi.biz.

Pavel Řezníček
Dolní Dubňany 120
671 73 p. Tulešice
608 622 664
reznicek@tzbmont.cz



Včelařství v Dolních Dubňanech



Potravinářské výrobky

Trstěnická pálenice vznikla v roce 1999, je pálenicí pěstitelskou. To znamená,

že pěstitelům vyrábíme destilát z kvasu, který si sami připravili. Jedná se o klasickou

pálenici se dvěma destilačními kotli. Pravidla, dle kterých se v pěstitelské pálenici vše

řídí, jsou stanovena především v zákoně č. 61/1997 Sb.

Do surovinového kotle se vejde 250 litrů kvasu, rektifikační kotel má obsah 120 litrů.

Topíme klasicky dřevem. Minimální množství kvasu, které jsme schopni zpracovat

samostatně, je 100 litrů. Pokud má zákazník kvasu méně než 100 litrů, bude jeho ovoce

z provozních důvodů sdruženo do společné várky se stejným ovocem od jiného

pěstitele, který má také méně než 100 litrů kvasu. Pálenici dáváme také do originálně

etiketovaných sklenic.

Bonk Milan
Trstěnice 27 
67171 Hostěradice
728 242 820
t.palenice@seznam.cz
www.t-palenice.cz



Trstěnická pálenice



Potravinářské výrobky

Již před 1. světovou válkou založil Adolf Sklenář rodinnou pekárnu v Miroslavi. V jeho

stopách pokračoval syn Jeroným. Tradice byla na čas přerušena – v roce 1945 poškodilo

pekárnu bombardování a po znárodnění v roce 1948 nebyla její obnova již možná. Řemeslo

zůstalo v rodině, když Ivan Sklenář v roce 1993 zprivatizoval provozovnu Jihomoravských

pekáren v Moravském Krumlově. V pekárně IVANKA se v současnosti peče řada

druhů chleba a bílého pečiva, v samostatné dílně vznikají cukrářské výrobky podle vlastních

receptur. Prioritou je kvalita zaručená tradiční přípravou kvasu a těst. I proto

krumlovský chléb krásně voní a zůstává vláčný nejen první den. Pekárna navíc provozuje

tři obchody s občerstvením, dva v Moravském Krumlově na ulici Znojemská, na náměstí

T.G. Masaryka a jeden ve Znojmě v Příměticích.

Pekárna IVANKA s.r.o.
Tylova 661
672 01 Moravský Krumlov
515 322 360
pekarna.ivanka@oknet.cz



Pekárna IVANKA



Potravinářské výrobky

Rodinné pekařství začal provozovat již za války můj dědeček, který postavil pekárnu

v roce 1936. Po válce musel dědeček pekárnu zavřít, protože mu komunistický režim

a zabrání strojů neumožňovalo pekárnu dále provozovat. Na jaře roku 1989 otevřel

pekárnu můj táta, pekl pečivo pod obcí. Po revoluci si zařídil svoji živnost až do odchodu

do důchodu. Nyní provozuji pekárnu já. Pečeme starým způsobem na dřevě vytápěné

roštové peci. Téměř všechny výrobky jsou dělány ručně a podle staré tradiční receptury.

Provoz pekrány je téměř nepřetržitý, protože kapacita není příliš velká. Naše rodinná

pekárna nemůže konkurovat velkým výrobnám, ale zato náš chleba a ostatní výrobky

neobsahují žádné náhražky a chemii. Je to boží dar založený na třístupňovém kvasu, který

si také připravujeme sami. Vyrábíme 25 druhů pečiva, což je na takhle malou pekárnu

až dost. Práce musí bavit, jinak to nemá cenu, říkal můj dědeček. 

Naše výrobky můžete zakoupit přímo v Pekárně v Pavlicích, v obchodech, supermarketech,

pekárnách a cukrárnách na Znojemsku.

Karel Pigl
Pavlice 97
671 56 Pavlice
515 258 961, 731 115 950



Pekařství v Pavlicích



Potravinářské výrobky

Firma pana Jaromíra Nováka byla založena již v roce 1991 jako malé rodinné uzenářství.

Po rozsáhlé rekonstrukci celého provozu byla v roce 2004 uvedena do provozu nová

výrobna uzenin, která splňuje přísné požadavky Evropské Unie. V roce 2005 firmu

převzal Jaromír Novák ml.

Vyrábí se uzenina s nejvyšší kvalitou z vepřového masa, zvěřiny, ale i králičího, pštrosího

masa apod. Zákazníci, kteří nakupují v podnikové prodejně v Pavlicích, jsou již

většinou stálými odběrateli. Vrací se pro uzeniny z kvalitního masa, ale i kvůli usměvavým

a ochotným prodavačkám, u kterých můžete zdarma ochutnat jakýkoliv výrobek.

Jaromír Novák
Pavlice 161
671 56 p. Grešlové Mýto
732 621 467, 731 179 974
reznik.uzenar@seznam.cz
www.mistruzenar.cz



Mistr uzenář



Potravinářské výrobky

Jsme zahradnická firma založená počátkem devadesátých let minulého století, navazující

na dlouholetou rodinnou tradici. Naše výroba byla v prvopočátku zaměřena pouze na

produkci zeleniny a ovoce. Postupně jsme náš sortiment rozšiřovali, až do dnešní podoby.

Nabízíme vlastní výpěstky zeleniny a ovoce, zeleninovou sadbu, široký sortiment

balkónových květin, letniček, dvouletek, trvalek, keřů, dřevin a vřesovištních rostlin. Našim

zákazníkům nabízíme odborné osázení pěstebních nádob, osázení a zapěstování „basketů“,

i možnost objednat si předpěstovaní a osázení závěsných nádob a truhlíků. Nabízíme také

ve spolupráci s firmou www.e-rostliny.cz návrhy, realizace a údržby zahrad. V naší

nabídce nechybí ani aranžování rostlin, zejména dušičková a vánoční vazba.

Nakupovat u nás můžete osobně přímo z produkční plochy a to ve Vedrovicích č. p. 277,

rostlinný materiál můžete pohodlně nakupovat i v našem e-shopu na

www.zahradnictvivedrovice.cz. Každý všední den, kromě středy nabízíme naše produkty

na “rinku” v Ivančicích, ve středu nás naleznete na náměstí v Moravském Krumlově.

Kopetka Jan, zahradnictví Vedrovice
Vedrovice 277, 671 75
731 103 981, 731 103 985
info@zahradnictvivedrovice.cz
kudlackova@zahradnictvivedrovice.cz
www.zahradnictvivedrovice.cz



Zahradnictví ve Vedrovicích



Cukrářství Blahetek s.r.o. cukrářství, pekařství
Růžová 160, 672 01 Moravský Krumlov
515 324 861, blahetek@volny.cz

Petr Žďárský včelařství, dřevěné výrobky
Vedrovice 104, 671 75
776 336 502

Další producenti



Šité, háčkované a pletené výrobky

Pedig z Almary
Pedig z Přeskač
Pletené koše z papíru
Proutěné koše z Dobřínska
Háčkované výrobky paní Hájkové
Paličkovaná krajka
Ponožky a punčochy FaKonečná
Klobouky a čepice
Patchwork paní Fialové
Patchwork paní Strnadové
Patchwork z Dobelic
Výroba hraček a dárkových předmětů

Dekorace a umělecká tvorba

Kraslice zdobené slámou 
Kreativní výrobky z Vémyslic
Bižuterie a svatební dekorace
Ovčírna – permakultruní statek
Dárkové sklo Marlen
Zdobení dárkových předmětů
ArtInox
Umělecký kovář
Dřevěné sochy
Dílny pracovní terapie v Tavíkovicích
Galerie 1602 ve Slatině

Keramika

Keramika od Macika 
Ručně modelovaná dekorativní keramika
Keramika ze zahradnictví Petra Jonáka

Potravinářské výrobky

Perla vín z Jezeřan - Maršovic
Vinný sklep Rybníky
Rodinné včelařství Grunovi
Včelařství v Dolních Dubňanech
Trstěnická pálenice
Pekařství Ivanka
Pekařství v Pavlicích
Mistr uzenář
Zahradnictví ve Vedrovicích

Další výrobci
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