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Úvod

Tento katalog vznikl  
z iniciativy Místní akční  
skupiny Za humnama. Jedná se  
o otevřené místní partnerství 
obcí, podnikatelů, spolků  
a aktivních občanů z oblastí 
Bučovicko, Slavkovsko  
a Šlapanicko. Je vytvořen  
za účelem podpory a rozvoje  
místní tradiční řemeslné výroby. 

Místní akční skupina (dále MAS)  
je na politickém rozhodování nezávislým  
společenstvím občanů, neziskových organi-
zací, soukromé sféry a veřejné správy (obcí, 
svazků obcí a institucí veřejné moci) nezá-
vislým na politické moci, které spolupracuje 
na rozvoji venkova, zemědělství a získávání 
finanční podpory z EU a z národních pro-
gramů pro svůj region metodou LEADER. 
Základním cílem MAS je zlepšování kvality 
života a životního prostředí ve venkovských 
oblastech. Jedním z nástrojů  
je také aktivní získávání a rozdělování 
dotačních prostředků.



Kovářství, výroba z kovu

Šperkařství, výroba dárků a upomínkových předmětů

Pekařství, cukrářství

Výroba ze dřeva

Výroba z proutí a jiných materiálů

Výroba keramiky, skla

Výroba a oprava hudebních nástrojů

Výroba a úprava oděvů

Rostlinná, živočišná výroba

Seznam řemeslníků

6

12

22

28

40

44

48

52

60

72

Obsah



76

Kovářství, výroba z kovu Kovářství, výroba z kovu

Prallora 
-Kovářství  
Zouhar Jiří 
kovářství

Bučovice-Kloboučky
Jiří Zouhar

Lesní 173, 685 01

jurazouhar@seznam.cz

Zabývám se veškerou prací 
a výrobou sovisející s kovář-
stvím. Od mříží, plotů,  
osvětlovacích těles a kování 
dveří až po historické zbraně, 
sluneční hodiny a např.  
i kování loukoťových kol.

Kovařina je rozmanitá a krásná. Dalo 
by se o ní napsat mnoho. Já sám se 
vždy snažím používat pravé kovářské 
technologie a vytvářet originální díla 
pokaždé, když stojím u zrodu nové věci.

Stejně dobře ale umím pracovat  
i s tzv. kovářskými polotovary a vy-
cházet vstříc požadavkům každého 
konkrétního zákazníka.

Kovovýroba 
Kirš 
kovovýroba

Měnín
Oldřich Kirš

Krakov 480, 664 57

+420 544 229 041

+420 602 784 466

okirs@volny.cz

www.mujweb.cz/okirs
Rodinná firma byla založena v roce 1990, 
jako firma zaměřená především na zámeč-
nickou výrobu. Stěžejní činností firmy se sta-
la zámečnická výroba a drátěný program. 
Naše zámečnická dílna je vybavena hydrau-
lickými nůžkami, ohýbačkou, dvěma bodo-
vacími automaty, rovnačkou drátů, třemi lisy 

a svářečkami CO
2
. U všech zámečnických 

a drátěných výrobků jsme schopni zajistit 
v rámci kooperace i povrchovou úpravu. 
Prioritou naší firmy je především přesnost 
a kvalita provedené práce. Největší odměna 
pro nás je spokojenost firem a zákazníků, 
kteří se k nám již řadu let rádi vracejí.

Tomáš Gala 
umělecký kovář

Nížkovice
Nížkovice 232, 684 01

+420 732 919 040

tomgala@seznam.cz

Uměleckému kovářství se věnuji už 13 let. 
Pracuji převážně s kovářským mistrem 
Oldřichem Bartoškem z Křenovic. S ním 

jsem se také podílel na mnoha zakázkách, 
z nichž bych rád zmínil tvorbu sochy  
maršála Kutuzova v Křenovicích.
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Oldřich  
Bartošek 
umělecký kovář  
a licencovaný restaurátor  
ministerstvem kultury ČR

Křenovice
ul. Bratří Mrázků 586, 683 52

+420 606 425 763 

+420 544 223 409

o.bartosek@volny.cz

kovarstvibartosek.cz

Dílna se zabývá převážně ruční individuální zakázkovou 
umělecko-kovářskou výrobou a restaurováním kovaných 
památek na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR. 

Mé dílně bylo uděleno povolení k restau-
rování kulturních památek v rozsahu umě-
leckořemeslných děl ze železa, litiny, děl 
kovářských, zámečnických a kovolijeckých. 

Podíleli jsme se na mnoha restaurátorských 
zakázkách. Nová kovářská díla na zakázku 
provádíme na základě návrhu architekta, zá-
kazníka nebo zhotovitele. Jedná se o repliky 

historické nebo moderní práce. Snažíme  
se zachovat tradici ruční uměleckořeme-
slné kovářské výroby a restaurováním 
historických památek pomoci k jejímu 
zachování pro budoucí pokolení.  
Usilujeme o to, aby nám z historie zůstaly 
zachovány věci vyrobené zručností  
našich předků, které jsou součástí  
naší kultury, vzdělanosti i historie.

Richard  
Makovský 
výroba rytin  
a plastik do kovu

Bošovice
Nová 447, 683 54 

+420 608 305 663 Ve svém volném čase se zabývám ryteckými pracemi:  
výrobou rytin a plastik do kovu, vkládáním zlata, tvorbou 
monogramů na zbraně, výrobou nožů loveckých i dárkových, 
repasováním zbraní, výrobou a montáží pro optiku,  
výrobou i opravou pažeb a renovací šupin a rybin.

František  
Kopeček  
- Zámečnictví 
zámečnictví

Viničné Šumice
Viničné Šumice 394, 664 06

+420 544 250 716 

+420 602 802 708

fk@cannons.cz

www.cannons.cz

Výroba funkčních replik historických a salutních kanónů.
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Kovářství, výroba z kovu

Josef Urbánek 
umělecký kovář

Měnín
Měnín 364, 664 55

+420 603 871 267

+420 544 229 067

kovarurbanek@seznam.cz

Zaměřuji se na práci umě-
leckého kováře. Vyrábím 
a montuji kované ploty, brány, 
mříže a zábradlí. Pocházím 
ze starší generace, nabízím 
proto mnohaleté zkušenosti 
v tomto oboru. Ve spolupráci 
s Technickým muzeem organi-
zuji ukázky své práce v rámci 
kovářských dnů pro děti  
a dospělé v Těšanské kovárně. 

Kovářství, výroba z kovu

Jak jste se dostal k řemeslu kováře?
Otec byl zemědělec a v padesátých letech 
byl nucen odevzdat pole statku. To bylo 
v době, kdy jsem zrovna vychodil školu  
a na národním výboru řekli „když dal pole 
ke statku, kluk půjde ke koním“. Ono to  
pak ve skutečnosti tak dopadlo. Chtěli  
mne sice potrestat, ale nevyšlo jim to,  
řemeslo se mi moc zalíbilo. 

Kovářské řemeslo už provozujete  
drahně let, baví Vás to ještě?
Bouchat jsem začal ve 14 a dělám to až 
dodnes, kdy je mi 70 let. Měl jsem sice 
částečnou profesní přetržku po vojně.  
Dělal jsem automechanika a 26 let jezdil 
s pojízdnou dílnou, ale ve svém volném 
čase jsem se kovařině stále věnoval. Téměř 
všechny své dovolené jsem strávil v kovár-
ně. V devadesátých letech jsem si pak  
postavil vlastní kovárnu doma. 

Víme o Vás, že ve spolupráci  
s Technickým muzeem v Brně  
provádíte exkurze pro děti v Těšanské 
kovárně. Jak takový den probíhá?
Jsem členem společenstva kovářů a pod-
kovářů a uměleckých zámečníků. Toto spo-
lečenstvo dostalo od Technického muzea 
výzvu ke spolupráci. A protože z Těšan  
do Měnína je to kousek, začal jsem na 
všechny akce jezdit já. Spolupracoval jsem 
také při různých natáčeních. V Těšanské 
kovárně každý rok organizujeme den 
s kovářem. To se tam nahrne spousta rodin 
s dětičkami. Každý z nich dostane  
možnost vykovat si vlastní hřebíček,  
který si může odnést domů. 

Spoustu kovářů u nás znáte,  
mnozí z nich byli Vašimi žáky.  
Máte z nich radost?

Mám ještě dva kamarády, kteří jsou o tři 
roky starší než já. Jinak jsou to už mladší 
kluci. Znám je osobně, protože ke mně 
jezdili na školní stáže. Moc jich ale není. 
To člověka musí bavit, musí to mít  
v sobě, jinak to nemá cenu. 

Co zajímavého jste vykoval,  
s čím se můžete pochlubit?
Práci jsem nikdy nesháněl ani minutu, 
všichni zákazníci jezdili a jezdí za mnou. 
Ať už jsou to naši zemědělci nebo instituce. 
Z nejbližšího okolí jsem pro židlochovický 
zámek vyráběl asi 200 m oplocení, brány 
a mříže do kaple. Zakázky mám všude 
po republice, ale i v Rakousku, Německu, 
Anglii, Brazílii – tam nějací Němci koupili 
bývalý ranč a chtěli veškeré kovářské práce 
v originále. A protože na mne dostali osobní 
reference, dělal jsem to já. Dokonce  
mi poslali děkovný dopis. 

Jak to máte s dovolenou teď, trávíte ji 
v kovárně, stejně jako dřív?
Teď jsem byl 14 dnů ve Francii.  
Přiznám se, že to byla taková polopracov-
ní dovolená. Pro kamaráda, který vlastní 
tamější vinárnu, jsem koval lustry, svítidla, 
zábradlí. Vykoval jsem to tedy doma  
a na místě jen namontoval.

Vy jste hodně optimistický člověk.  
Kde berete životní sílu a optimismus?
To je asi tou prací. Kdybych ji neměl,  
asi bych se zbláznil. Kovařina mě drží 
na nohou. A pak samozřejmě moje  
rodina, manželka, děti a vnoučata.  
Teď poslední dobou jsem s nimi  
častěji a mám z nich radost. A manželka  
je konec konců taky ráda, že jsem  
doma a má mne pod dohledem.
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Drahomíra  
Šujanová
výroba dárků  
a upomínkových předmětů

Křižanovice
Křižanovice 39, 685 01

+420 517 379 223

Já vyrábím malá dílka z vizovického 
pečiva. Výtvarný talent na ně ale nestačí. 
K božímu daru jsem nejdřív musela přidat 
dlouhodobou průpravu, poznatky i mra-
venčí píli. Ale výsledek stojí za to.

Vzhled vizovického pečiva zá-
visí na výtvarných schopnos-
tech toho, kdo s ním pracuje. 
Na obrázky není recept ani 
šablona, jen vrozený talent  
a smysl pro krásno.

Šperkařství, výroba dárků

Věnuji se převážně výrobě vánočních a velikonočních dekorací.

Veronika  
Poláčková
výroba dárků  
a upomínkových předmětů

Pozořice
Kovalovická 712, 664 07

+420 723 093 824

ve.polackova@seznam.cz

od 7–20 cm. O Velikonocích se zase 
zaměřím na beránky, kuřátka, háčkova-
né kraslice a jarní motivy. A po celý rok 
háčkuji rozmanitá zvířátka na přání.

Na Vánoce háčkuji betlémy v různých 
velikostech a provedeních. Taky vytvářím 
zvonkohry na zavěšení, dekorace na 
vánoční stromeček a andělíčky o velikosti 
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Pavla  
Tauberová 
výroba dárků

Křenovice
Palackého 471, 683 52 

+420 606 922 042

pavla.tauberova@seznam.cz

Vyrábím děrované kraslice, 
malované hedvábí a textil, 
maluji na sklo a keramiku. 
Tvůrčí činnost mi přináší 
radost. Spolupracuji s firmou 
a obchůdkem JEVA, výtvarné 
potřeby, originální oděvy,  
dárky pro radost v Bučovicích. 

Šperkařství, výroba dárků

Vlasta  
Pakesová 
výroba dárků  
a upomínkových předmětů

Újezd u Brna
V sádku 810, 664 53

+420 606 434 376

pakesona@seznam.cz

kraslic, nebo maluji na kraslice  
barevným voskem. 
Zbývá mi čas i na drobné  
výšivky tematických obrázků.

Věnuji se drobné dekorativní práci. 
Tenhle koníček mě dovedl k malým 
vitrážím s různými motivy. Na Velikoce 
vitráže ustupují výrobě děrovaných 

Ráda tvořím pro své potěšení 
a potěšení druhých.

Jeva
výtvarné potřeby, originální 
oděvy, dárky pro radost

Bučovice
Hana Křetínská

Legionářská 129, 685 01 

+420 774 309 110

kretinska.hana@seznam.cz  

www.jeva.cz

Výtvarné potřeby, originální oděvy, 
dárky pro radost. V obchůdku s bo-
hatým sortimentem pořádáme kurzy 
výtvarných technik, např. drátkování, 
malování na hedvábí, batikování, pletení 

košíků a jiné. Tvoření mi dělá radost 
a naplňuje mě. Mám také radost, 
že spousta lidí se kreativnímu tvoře-
ní věnuje. Je to hezký relax a člověk 
si u toho dobře vyčistí hlavu. 
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Santon  
Jan Vlček
výroba upomínkových  
předmětů

Tvarožná
Jan Vlček

Tvarožná 321, 664 05

+420 605 964 029

+420 544 250 191

jvtva@seznam.cz

medaile.santon@gmail.cz

Ražba pamětních žetonů.

Jak jste se dostal k výrobě  
pamětních žetonů a jak dlouho  
se této práci věnujete?
Začátkem devadesátých let jeden známý 
koupil budovu Staré pošty u Pozořic, kterou 
renovoval a připravoval pro turisty. Napadlo 
mne umístit tam nějaký starý razicí lis a razit 
pro návštěvníky pamětní žetony. Fungovalo 
nám to asi 10 let, pak se mi lis rozlomil.  
Pořídil jsem silnější, který se však do budo-
vy nevešel, tak jsem jej umístil doma. 

Co to vlastně pamětní žeton  
ve skutečnosti je?
Žeton je medaile ražená mincovní techni-
kou o nízkém reliéfu a malém průměru. 

Šperkařství, výroba dárků

Jezdíte prodávat i do zahraničí?
Občas se v uniformě rakouského granátní-
ka 1. moravského pěšího pluku zúčastňuji 
vzpomínkových akcí doma i v zahraničí 
a při té příležitosti vyrábím pamětní ražby 
pro danou událost, jak pro uniformované 
účastníky setkání, tak pro návštěvníky. 

Kolik času Vám tento koníček zabírá?
Ražení je většinou nárazová práce,  
takže bych těžko počítal, kolik  
času zabere průměrně. 

Kolik medailí jste v životě  
už vyrobil, dá se to spočítat?
Zhotovil jsem už větší množství různých 
typů, celkový počet vyražených žetonů 
bude několik desítek tisíc kusů. 

Musel jste studovat  
nějaký historický obor?
Zájem o historii mne provází celý život.  
Sice jsem ji nestudoval ve škole, ale ve 
volném čase dlouho a rád studuji hlavně 
období napoleonských válek. Ostatně,  
sám bydlím na slavkovském bojišti.
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Alena  
Ondráčková 
výroba dárků

Kovalovice
Kovalovice 18, 664 06

+420 702 873 023

alena.ondrackova0@seznam.cz 

Zaměřuji se na ručně vyřezá-
vané glycerínové mýdlo. Vy-
rábím různé varianty mýdel: 
průsvitné, s kozím mlékem, 
s olivovým olejem. Dodávám 
je v tradičních i výjimečných 
ornamentech a balení. 

Olga  
Svěráková 
výroba dárků  
a upomínkových předmětů

Svoje dekorace vyrábím hlavně 
z látky. Šiju a vyšívám, z mé dílny 
se do světa vydávají tradiční vánoč-
ní zvonečky, srdíčka a jehelníčky, 
ale také ozdobné vyšívané obrázky.

Újezd u Brna
U hřiště 856, 664 53

+420 733 765 568

sverakova.olga@seznam.cz

Šperkařství, výroba dárků

Jiřina Vitíková 
šperkařství

Kobylnice
Na Návsi 8, 664 51 

+420 733 733 369

ji.vit@seznam.cz

cs-cz.facebook.com/JirinaVitikovaSperky

xace si už život neumím představit. 
Inspiruji se v tuzemsku i zahraničí 
a neustále posouvám hranice své 
tvořivosti. Budu ráda, když vás 
moje výrobky inspirují k vlastnímu 
sebevyjádření. Stejně ráda ale tvořím 
i na přání a přijímám nečekané výzvy.

Už jako malá jsem ráda tvořila a tahle záliba 
přerostla ve vášeň. Před několika lety jsem 
objevila polymerovou hmotu a pomalu, ale 
jistě se na ní stala závislou. Používám Par-
do, Cernit, Fimo a Kato polyclay. Dopředu 
mě pohání nekonečná touha zkoušet různé 
techniky a vymýšlet. Bez této báječné rela-

Ateliér Dareen 
šperkařství

Viničné Šumice
Darina Hradská 

Viničné Šumice 324, 664 06

+420 774 910 098

darina.ivancova@seznam.cz

Tvorbě šperků se věnuji asi 8 let – v mém 
obchůdku najdete především šperky z křiš-
ťálové pryskyřice, ale také ze spékaného 
skla a cínu, drátků, korálků a drahých kame-
nů.  Jedinečnost mých šperků z pryskyřice 
spočívá v tom, že náhrdelníky i visací  

náušnice jsou zalité na nerezovém 
plíšku bez okrajů. Tyto plíšky jsem  
si nechala speciálně vyrobit, takže 
se nedají jen tak koupit. Díky tomu,  
že je pryskyřice na nerezu, jsou šperky 
velmi odolné - nečernají, ani nežloutnou.
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Vinutka  
- korálky 
šperkařství

Šaratice
Bohumila Tesařová

Malá Amerika 236, 683 52

+420 608 463 476

vinutka@atlas.cz

www.vinutka-koralky.cz

sortimentem nebylo. Tak jsem v září roku 
2008 otevřela svůj malý obchůdek a sna-
žím se, abyste v něm našli vše potřebné. 
Sklo beru výhradně od českých výrobců 
převážně z Jabloneckého kraje (Preciosa, 
JM Koral s.r.o, Drda glass a jiné). Dále 
jsem našla několik šikovných lidiček, kte-
rým pod rukama vznikají nádherné vinuté  
perle. Každý kousek je originál. 

Pokračovala jsem i v dospělosti, jen materi-
ály jsem vyměnila za trvanlivější. Definitivně 
mě ale nasměrovala až moje teta, která 
jednou přijela na návštěvu ze Švýcarska 
s taštičkou různých šperků, aby si mohla 
vzít ke každému oblečení jiný. Některé si 
sama vyráběla. Tehdy jsem začala hledat 
obchůdky, kde se dají sehnat korálky a vše, 
co k výrobě šperků patří. Pracovala jsem 
tehdy v Brně, kde moc obchodů s tímto 

Stejně jako jiní tvůrčí jedinci, i já jsem navlékala náhrdelníky  
už od dětských let. Klidně z jeřabin a jiných přírodnin. 

Šperkařství, výroba dárků

Jana  
MÜllerová 
šperkařství

Blažovice
U Dráhy 207, 664 08

+420 723 527 257

jana.mullerova@volny.cz

Výrobky vytvářím tak, že speču v peci 
sklo, pak ho vyříznu a obrousím. 
Potom si nachystám drátky a ručně 
je tvaruji. Šperk tvořím pomocí cínu, 
který pájím, patinuji a leštím.  
 
Tak vytvářím šperky nebo dekoruji 
sklenice a láhve. Každý výrobek je 
jedinečný a mám stále nové nápady, 
tvary a vzory. Je to krásná práce,  
i když mám ruce černé od drátků. 

Jsem vyučená dámská krejčová a tím to za-
čalo. Hodně jsem šila různé aplikace a byla 
to zábava, ale pak jsem toho nechala, 
protože dcera začala marodit.  
A tak jsem vyšívala, háčkovala, starala  
se o zahrádku, tvořila s korálky a nakonec 
pracovala s Fimem, ale stále to nebylo ono.  
Pořád jsem hledala, co dál. Viděla jsem  
dokument o vitráži. Moc se mi to líbilo. 
Protože jsem samouk, trvalo rok, než  
jsem se to naučila a sehnala nástroje.  
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Cukrárna  
u Bílků 
cukrářství

Křenovice
Jitka Bílková, Pavla Růžičková

Brněnská 138, 683 52

+420 723 873 918

+420 544 223 110

info@cukrarnaubilku.cz

www.cukrarnaubilku.cz

Cukrárna u Bílků byla založe-
na v roce 1992. Paní Bílková 
uplatnila své celoživotní 
zkušenosti v oboru a nasta-
vila vysokou úroveň kvality 
výroby již v počátcích. Díky 
tomu si cukrárnu oblíbilo 
mnoho zákazníků.  

Pekařství, cukrářství

Jak vznikla rodinná cukrárna? 
Rodinná Cukrárna u Bílků má tradici již 
téměř 25 let. Tradiční výroba se od roku 
1990 rozvíjí v rukou mé babičky, paní Jitky 
Bílkové. Ta se cukrářské výrobě s láskou 
věnovala po celý svůj život, pracovala jako 
cukrářka u Restaurací a jídelen v Brně.  
Samotný nápad založit vlastní podnik 
pochází z velikého nadšení pro podnikání 
mého dědečka, pana Aloise Bílka, vese-
lého, podnikavého muže s nekonečnou 
životní energií. A tak tedy všechno začalo. 
Úspěchy přicházely od samého začátku, 
chuť vyráběného zboží a profesionální ná-
padité provedení výrobků táhnou pozornost  
zákazníků dodnes. Návštěvníci oceňují  
především kvalitu, čerstvost a široký  
sortiment k výběru. A já jsem ráda,  
že v této profesi mohu pokračovat. 

Z jakých surovin zákusky vyrábíte?
K výrobě používáme suroviny původní 
a vlastní cukrářskému řemeslu -  
tedy mouku, cukr, vejce, máslo.
Sledujeme ale i moderní trendy a rodí  
se u nás zákusky na bázi zakysané  
smetany, smetany ke šlehání a tvarohu.

Vaše cukrárna získala ocenění,  
můžete popsat jaká?
Naše výrobky byly v posledních letech již 
několikrát oceněny v soutěži vyhlašované 
Regionální agrární komorou. Jogurtovou 

kostku a tvarohový dort ocenila porota 
značkou „Chuť jižní Moravy“. Ocenění nej-
cennější získal výrobek smetanový dezert, 
který se v loňském roce stal vítězem v sou-
těži „Chuť jižní Moravy“, je označen značkou 
„Regionální potravina“ a zároveň získal 
ocenění „Zlatá chuť Jižní Moravy“. Tímto 
bych ráda poděkovala Regionální agrární 
komoře za snahu a ochotu pomoci menším 
regionálním výrobcům v jejich podnikání. 

Víme, že v cukrárně natáčela  
Česká televize pro pořad Kluci v akci.  
Líbilo se jim u vás a vám s nimi? 
Česká televize nás oslovila loni v létě právě 
na základě ocenění smetanového dezertu 
v soutěži. Potěšilo nás to. Zkušenost to 
byla pro nás příjemná, „kluci“ i celý štáb byl 
velice milý, profesionální a zároveň přátel-
ský. Odvysílání pořadu přineslo celou řadu 
ohlasů, lidé z blízkého i vzdáleného okolí 
přijížděli výrobek ochutnat a chutnal všem. 

Máte vlastní recepty, nápady?
Ano, nápadů mám spoustu. Ze své podsta-
ty jsem člověk tvořivý, ráda věci vylepšuji, 
obměňuji. Sortiment se snažím rozšiřovat 
o výrobky zdravé výživy, při jejichž výrobě 
používáme suroviny pro tělo přijatelnější 
a výživnější, jako je třtinový cukr,  
celozrnná mouka, med. Těší mě, když  
přibývá těch, kteří chtějí mlsat zdravěji.

Vysokou kvalitu držíme dodnes. Používáme klasické mate-
riály a tradiční postupy, máme vlastní recepty.  
Zúčastnili jsme se nejrůznějších soutěží a získali nemálo 
ocenění a certifikátů, např. Regionální potravina JMK 
v roce 2013 a 2. místo v soutěži Chuť Jižní Moravy 2012.
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Badyánek 
dekorace z perníku

Tvarožná
Aleš Kužílek

Tvarožná 189

+420 608 14 16 17

info@badyanek.cz

www.badyanek.cz

Jsme rodinná firma a na zakáz-
ku pečeme krásné perníkové 
dekorace. Vyrábíme dárkové 
plakety, vizitky, jmenovky,  
novoročenky, velikonoční  
a vánoční perníčky a jiné  
dekorace dle přání.

Pekařství, cukrářství

Cukrářství 
Marie  
Buchtová 
cukrářství

Tvarožná
Marie Buchtová

Tvarožná 180, 664 05

+420 544 226 804

+420 723 484 970 

 cukrarstvibuchtova@seznam.cz

cukrarstvibuchtova.cz

Klasické zákusky vyrábíme nejen v obvyklé 
velikost dezertu ke kávě, ale i jako drobnější 
minizákusky. Jsou oblíbené hlavně jako 
svatební cukroví, ale skvěle se hodí i na 
oslavy a večírky. Hosté si na nich určitě 
pochutnají, udržujeme totiž vysokou kvalitu 
domácích výrobků z poctivých surovin. 
Dorty vyrábíme v širokém sortimentu pro 
každou příležitost, různých tvarů a náplní. 
Mohou být čokoládové, ořechové, kokosové 
či ovocné. Nezapomínáme ani na nejmenší 
oslavence, máme k dispozici různé dětské 

motivy. Čajové pečivo je směs dvanácti 
až patnácti druhů cukroví různých tvarů, 
slepovaných krémem, či marmeládou 
nebo nepečeného cukroví.  
Na Vánoce vyrábíme asi dvacet druhů 
a plníme ho pouze marmeládou. 
Na přání zákazníka nabízíme cukroví  
zdobené na svatbu, které není součástí 
čajového pečiva a je třeba si ho zvlášť 
objednat. Koláče vyrábíme standardně  
s tvarohovou náplní. Na přání také  
s makovou či povidlovou.

Před více než dvaceti lety  
jsme založili rodinnou firmu  
a začali péct zákusky a dorty 
pro dny všední i sváteční.

Pekařství  
Makovec s.r.o. 
pekařství

Velatice
Aleš Makovec

Velatice 191, 664 05

+420 544 252 071

info@pekarstvimakovec.cz

www.pekarstvimakovec.cz

Pekařské a cukrářské výrobky připravujeme tradičním, 
často již zapomenutým technologickým postupem. 

Chléb vyrábíme ručně, tradičním třístupňo-
vým vedením kvasu, jemné pečivo připra-
vujeme z kvásku na tzv. omládek, tak jako 
to dělaly naše prababičky. Klademe velký 
důraz na kvalitu, pečlivě vybíráme suroviny, 
ze kterých pečeme. V našich koláčcích, ale 
i buchtách najdete vyšší obsah náplní. Čers-
tvé pečivo je pro nás samozřejmost. Kvalitní 
pečivo nám vyneslo 13 ocenění od agrární 

komory Jihomoravského kraje a Mende-
lovy univerzity s logem Chuť jižní Mora-
vy. Pravidelně přicházíme s novinkami, 
ale i tematickým pečivem (Velikonoce, 
sv. Martin, Vánoce, aj.). Účastníme se 
všech farmářských trhů v Brně a jeho 
okolí, kde nabízíme zákazníkům vybraný 
sortiment toho nejlepšího. Poctivost 
a chuť pro naše zákazníky.

B-cake  
cukrářství

Velatice
Barbora Daňková

Velatice 182, 664 05

+420 731 316 053

bcakedortik@gmail.com

www.facebook.com/dortikyBcake

Peču výborné cupcaky  
a dortíky, se kterými jsem 
v roce 2014 v Brně vyhrála 
soutěž o nejlepší cupcake.  
Vymýšlím nové příchutě 
a mám radost, když chutnají.
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Cukrářská  
výroba Panda 
cukrářství

Tvarožná
Anna Daněčková

Tvarožná 182, 664 05

+420 777 888 120

+420 544 250 563

cukrarnapanda@seznam.cz 

cukrarstvipanda.cz

Naše firma se zabývá výrobou cukrářských výrobků  
nejrůznějších chutí a tvarů - malé, velké, dorty klasické, 
svatební, patrové i atypické dle vlastního návrhu nebo 
předlohy. Napečeme Vám na Vaše narozeninové oslavy, 
svatby, svátky, Vánoce i třeba jen tak na neděli.

Rádi vám upečeme dort na přání, elegantní i vtipný - sladkou  
kytici pro manželku, sportovní auto pro manžela, nebo pořádný 
úlovek pro dědečka rybáře či myslivce. Vyjdeme vstříc vašim návr-
hům a netradičním požadavkům. Logo vaší společnosti z křehkého 
korpusu a chutného krému na firemním večírku jistě mile překvapí. 
Nejenže vám ho upečeme, dovezeme ho až na místo.

Pekařství, cukrářství

Mopeka 
cukrářství

Bučovice – Kojátky
Jarmila Němečková

Kojátky 33, 685 01

+420 731 554 762

jarmilanemeckova@mopeka.cz

www.mopeka.cz

Zabýváme se ruční cukrářskou výrobou 
s uplatněním tradičních receptur. Vyrábíme 
domácí linecké pečivo, kokosové kmeny 
více příchutí, čajové pečivo, kokosky, korpu-
sy, nebo plněné dorty, medovníky, medové 
pláty na výrobu medovníků, turecké tyčinky, 
či speciální bezlepkové a dia produkty. Ob-
líbené a vyhledávané je v našem sortimentu 
také svatební cukroví a vánoční cukroví. 
Pro svatebčany vyrábíme samozřejmě také 

svatební koláčky. Novinkou jsou zdobené 
perníčky, které jsou žádané obzvláště 
v období vánočních svátků a velikonoční 
perníčky, jejichž určení je zřejmé již z názvu.

Dále vyrábíme dorty dle přání zákazníka, 
(např. svatební dorty, narozeninové dorty, 
dětské dorty, reprezentační nebo  
tematické dorty k různým typům oslav), 
minizákusky a domácí moravské koláče.

Dorty Jana 
cukrářství

Měnín
Jana Bednáriková

Ruská 186, 664 55

+420 774 567 943

dortyjana@seznam.cz

www.dorty-jana.cz

Dokážeme upéct dort pro tříčlennou 
rodinu i pro tisícovku hostů. A stovky 
spokojených zákazníků už nám  
potvrdily, že to děláme dobře.

Pečeme na Vánoce, Velikonoce i hody. 
Naše dorty, náplně i potahovací hmoty 
jsou kvalitní, suroviny si do nich pečlivě 
vybíráme. Vaříme si vlastní marmelády  
ze sezónního ovoce (rybízovou, třešňo-

vou, jahodovou, meruňkovou), pečeme 
křehké nadýchané korpusy a plníme je 
poctivými máslovými krémy. Čokoládu  
vysoké kvality si necháváme vozit  
z rodinné čokoládovny z Německa,  
která je známá od roku 1904.

Dorty Jany Bednárikové jsou cukrářská 
díla, která předkládáme s patřičnou hr-
dostí. Jsme si jistí, že vám budou chutnat.
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Oldřich Spáčil 
stolařství, výroba nábytku, 
hraček a zakázková  
výroba ze dřeva 

Křenovice
Školní 254, 683 52

+420 774 896 698

+420 544 223 114

spacil@truhlarstvispacil.cz

www.drevenastavebnice.cz

Naším hlavním výrobním programem jsou 
nábytek a hračky pro děti a vybavení kan-
celáří. Jsme schopni zhotovit téměř vše - 
od drobných bytových doplňků po komplet-
ní vybavení podnikatelských prostor nebo 
bytů. Vyrábíme také na zakázku, přesně 
podle představ zákazníka. Můžeme upravit 
i náš stávající sortiment tak, aby vyhovoval 

Truhlářství Spáčil - stolařství vznikla v roce 1991. Navázala  
na rodinnou tradici firmy Lady, založenou otcem současného  
majitele okolo roku 1930 a zestátněnou v roce 1953.

požadavkům klienta. Máme zkušenosti 
i s exportem do zahraničí. 
 
Hračky jsou zkonstruovány tak, aby pohy-
bem nebo zvukem upoutaly pozornost  
dítěte a rozvíjely jeho motorické schopnos-
ti. Jsou proto vhodné i jako herně rehabili-
tační pomůcky pro postižené děti. 

Výroba ze dřeva

Umělecké 
truhlářství 
Hrozek 
stolařství, výroba nábytku 
a zakázková výroba ze dřeva

Újezd u Brna
Vladimír Hrozek

Komenského 591, 664 53

+420 776 184 884

+420 544 224 790

hrozek@centrum.cz

www.facebook.com/ 

UmeleckeTruhlarstviHrozek

Naše firma nabízí  
uměleckořemeslné zpracování 
truhlářských výrobků. 

Vyrábíme nábytek z masivu, lamina, 
zhotovujeme repliky stylového a historic-
kého nábytku. Opravujeme a restaurujeme 
starožitný, stylový, vyřezávaný a intarzovaný 
nábytek. Zabýváme se i výrobou dárků 
a dekoračních předmětů k různým příleži-
tostem a životním událostem. 

Výrobky zpracováváme ručně tradičními  
postupy a ve stylu lidové tvorby dle poža-
davků a poptávky. Vlastníme licenci Minis-
terstva kultury ČR opravňující k restaurování 
uměleckořemeslného nábytku.

Mas Za humnama
Poznámka
věta začíná Firma Truhlářství Spáčil vznikla...
přidat firma, vyhodit stolařství
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Jiří Bubeníček 
výroba dekorativních 
předmětů ze dřeva 

Hrušky
Hrušky 45, 683 52

+420 721 625 989

bubenicekjiri@krabickynavino.cz

www.krabicky-na-vino.cz

Vyrábím a prodávám dekorativní krabičky a kufříky  
na víno, dárkové kazety a prezentační stojany na víno.

Výroba ze dřeva

Truhlářství 
Kříž 
truhlářství

Velatice
Jiří Kříž

Velatice 30, 664 05

+420 723 131 535

truhlarstvi.jirikriz@seznam.cz 

www.kriz.kvalitne.cz
Zabýváme se výrobou nábytku na zakázku. 
S ohledem na místo působení nabízíme své 
služby především zákazníkům z brněnské-
ho regionu. Nabízíme šatní a jiné skříně, 

Miroslav  
Sádlík s.r.o. 
dětská houpadla

Bučovice
Miroslav Sádlík

Slovenská 910, 685 01

+420 775 337 603

sadlik@play4kids.cz

www.play4kids.cz/houpadla-pro-deti
Jsme firma postavená na dlouholetých 
zkušenostech ve zpracování dřeva a kovů. 
Těchto zkušeností se neostýcháme využít 
i při pomoci či radě našim zákazníkům.
Zaměřujeme se na zpracování dřeva a kovu 
i na výrobu dětských pružinových houpadel 
vhodných pro dětská hřiště, mateřské školy 
a zahrady. V sortimentu výrobků úročíme 

Moveli 
výroba a prodej  
dětských her ze dřeva

Nížkovice
Martin Kuklínek

Nížkovice 154, 684 01

+420 736 727 909

moveli@seznam.cz

www.moveli.cz

Věci, které nabízím, jsou mé vlastní nápady a konstrukce. Výrobu si kompletně zajišťuji 
sám. Používám přírodní materiály jako masivní bukové dřevo a nerezovou ocel. Myslím 
na to, aby každá hra byla zábavná při hraní v kolektivu a aby snadno překlenula gene-
rační rozdíly. Chtěl bych, aby moje hry spojovaly generaci rodičů nebo prarodičů a dětí.

Vyrábím a prodávám dřevěné stolní hry. V dnešní době 
digitálních médií a virtuálních světů se zaměřuji na obrodu 
klasických, originálních, českých stolních a deskových her. 

vestavěné skříně, konferenční stolky, 
kuchyňské linky, komody, věšákové stěny, 
police, pergoly. Zaměřujeme se na atypické 
prvky i běžný či kancelářský nábytek.

naše znalosti z vývoje a výroby herních 
zařízení pro dětská hřiště. Naše pružinová 
houpadla jsou vysoce bezpečná, mají 
dlouhou životnost a příznivou cenu. Jsme 
ryze českým výrobcem kvalitních houpadel 
a mobiliářů pro školy, školky i obce. Zaklá-
dáme si na kvalitě našich produktů a na 
tom, že zůstávají v provozu po mnoho let.
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Tomáš 
Laštovička 
čalounictví

Újezd u Brna
Na zahrádkách 883, 664 53 

+420 777 108 577

tom.lastovicka@seznam.cz 

Vyrábíme kožené sedací soupravy, 
matrace na míru, textilní výstavní expo-
zice a poskytujeme čalounické služby 
hotelům, divadlům apod. Spolupracuje-
me s restaurátorem i truhlářem. K rozvoji 
čalounického řemesla nám pomohla 
i čtyřletá pracovní zkušenost u čalounic-
kého mistra v německém Frankfurtu.

Jsme čalounická firma, kte-
rá svou činnost provozuje 
od roku 2003. Zabýváme 
se opravami starožitného 
i novodobého nábytku.

Jiří Kučera 
Dřevostyl 
budky pro ptactvo

Slavkov
Jiří Kučera 

Tyršova 1113, 684 01

+420 605 555 579

budky-krmitka@seznam.cz

www.budky-krmitka.cz

Kromě budek vyrábíme ptačí krmítka 
podle konkrétních požadavků zákaz-
níka, ale také jednoduchá krmítka, 
která z naší sériové výroby odebírají 
velkoobchody i maloobchody. Velký 
důraz klademe na kvalitu provedení, 
použitý materiál, životnost výrobku 
a spokojenost zákazníka.

Jsme malá rodinná firma 
a od roku 1994  vyrábíme drob-
né chovatelské potřeby.
Od roku 2001 se zaměřujeme 
na výrobu hnízdních budek 
pro dravce, sovy, netopýry, 
papoušky a další ptactvo.

BUŤA Create 
konstrukční prvky  
nejen ze dřeva

Jiříkovice
Ondřej Buchta

Tvaroženská 32, 664 51

+420 608 064 198

ondrejbuchta@email.cz 

Petr Machek 
výroba nábytku  
a veletržních expozic

Sokolnice
U rybníka 102, 664 52 

+420 775 072 235

machekpetr@centrum.cz

truhlarstvimachek.cz

Navrhuji a vyrábím konstrukční prvky ze  
dřeva, kovu a dalších materiálů. Zahrad-
ní domečky, netradiční nábytek, altány, 
přístřešky, dětské prolézačky, terasy, pódia, 
divadelní kulisy a další neobvyklé projekty. 

Provádíme zakázkovou výrobu kuchyní,  
vestavěných skříní a veškerého interierové-
ho nábytku. Vybavujeme obchodní prostory 
i domácnosti, kanceláře a školní učebny. 
Navrhujeme a vyrábíme veletržní expozice. 
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Výroba ze dřeva

Stolařství  
Severa 
stolařství

Velatice
Zdeněk Severa 

Velatice 151, 664 05

+420 731 459 701

+420 544 226 407

zdenek.severa@volny.cz

www.nabytek-severa.cz

Mezi zpracovávané materiály patří  
laminované a dýhované dřevotřískové 
desky, překližka, masiv. Dáváme přednost 
především použití masivu, kde vynikne  
přirozená krása a kresba dřeva.  
 
Naším cílem je vyrábět kvalitní nábytek, kte-
rý doplní a podtrhne jedinečnost interiéru.

Naše firma vznikla již 
v roce 1990. Vyrábíme 
atypické vybavení do 
interiéru i exteriéru - 
od schodišť a vnitřních 
dveří po pergoly a terasy. 

Výroba ze dřeva

Jiří Olšanský 
řezbář

Heršpice
Heršpice 175, 684 01 

+420 604 378 989

jsansky@seznam.cz 

Opravuji a restauruji staré či poškozené 
loutky, nebo vyrábím jejich repliky. Rád se 
při takové práci vžívám do výtvarného cítění 
původního řezbáře. Sám pak loutky i kolo-
ruji. Takto jsem vyrobil nebo zrestauroval 
už stovky loutek. Řezbářství loutek pak  
doplňuji i o výrobu tradičních betlémů. 

Celý život se jako jeden z mála 
věnuji výrobě a restaurování 
loutek. Každá z mých loutek 
má svůj díl originality, nedě-
lám sériovou výrobu.

Stolařství  
Kozdera 
stolařství

Telnice
Jaroslav Kozdera

Palackého 207, 664 59

+420 602 536 949

kozderajaroslav@seznam.cz

stolarstvikozdera.webnode.cz

Vyrábíme kuchyně, vestavěné 
skříně, ložnice, dětské pokoje, kou-
pelnový nábytek, kancelářský, školní 
i atypický nábytek dle požadavku 
zákazníka. Vybavujeme restaurace, 
ordinace a další veřejné prostory.

Náš výrobní program je 
zaměřen na výrobu ná-
bytku z masivu, dýhova-
ného materiálu, biodesek, 
spárovek a lamina.

Miroslav  
Urbánek 
kuchyňské linky

Zabývám se výrobou  
a montáží kuchyňských linek. 

Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky-Rešov 228, 683 52

+420 775 985 678

miroslav.urbanek@seznam.cz 
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Výroba ze dřeva

Jan Štěpánek 
řezbář

Jiříkovice
Na Návsi 217, 664 51

+420 776 049 893

janstepanek1@centrum.cz 

Výroba ze dřeva

Jsem rád, že mám tu možnost se dřevem 
pracovat, vyrábět z něj šperky, spony  
do vlasů, dřevěné lžíce na polévku, či 
do medu, nebo do něj vyřezávat, například 
u soudků na víno. Také mě baví kombino-
vání dřeva s jinými přírodními materiály, 
třeba kameny nebo parožím. Pracuji ručně 
a dělám jak praktické věci do domácnosti, 
tak ozdobné předměty. Buď podle přání 
zákazníka, nebo své fantazie. Pracovat 
se dřevem a přírodními materiály je pro mě 
radost a jsem rád, že tím mohu alespoň 
malým dílem přispět k navrácení se  
přírody a jejích darů do našeho života.

Proč se takový mladý člověk  
jako Vy věnuje řezbařině?
Povoláním jsem puškař, práce se dřevem 
při výrobě pažeb mě bavila a líbily se mi 
i řezby na loveckých zbraních. Nedalo  
mi to, zkusil jsem něco vyřezat a zjistil jsem,  
že mi to jde a že se postupně zlepšuji.  
Rád používám dřevo stejným způsobem, 
jako naši předkové a využívám toho,  
co nám příroda nabízí.

Máte nějakého učitele, vzor,  
ke kterému byste se chtěl přiblížit?
Jsem samouk. Něco jsem se naučil z inter-

netu, něco na kurzu u řezbáře  
Jiřího Netíka, ale přímý vzor nemám.  
Spíš se snažím objevovat, co sám  
dokážu a v tom se zdokonalovat.

Co takový řezbář potřebuje k práci  
a jak dlouho se této činnosti věnujete?
Sadu řezbářských dlát a nožů,  
které si postupně doplňuji, píli,  
vytrvalost a občas pevné nervy.  
Vyřezávání se věnuji asi šest let.

Co vyřezáváte a pro koho?
Vyřezávám nejčastěji pro přátele a známé. 
Nejdřív jsem vyráběl drobnůstky – lžičky, 
vidličky, nože, hřebeny, spony do vlasů 
a různé přívěšky podle přání. Největší  
zájem je o dřevěné lžičky. Nyní  
spolupracuji na výrobě křížové cesty. 

Kolik času zabere vyřezání jedné lžičky 
a z jakého materiálu vyřezáváte?
Vyřezávám ze dřeva ovocných stromů,  
je tvrdé a odolné a výrobek potom dlouho 
vydrží. Nejvíc vyřezávám ze švestky, hrušně, 
ale třeba i ořechu. Výroba jednoduché 
lžíce trvá kolem 3 hodin. Záleží ale na tvaru 
držátka. Pokud je zdobené řezbou, nebo 
třeba vypalováním, zabere o něco déle.

Dřevo dává radost. To jsem si při práci s ním uvědomil. Když roste 
jako strom, dává člověku plody a v teplých letních dnech stín.  
Má-li člověk možnost s ním pracovat, může se ho dotýkat, přivonět 
k němu a obdivovat jeho originální kresbu. A když znovu obživne 
v podobě jakéhokoli předmětu, dělá dál radost svému majiteli.
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Výroba ze dřeva

Jan Konečný 
truhlářství

Újezd u Brna
Nádražní 1029, 664 53 

+420 773 203 257

htwood@htwood.cz

www.htwood.cz

Stolařství  
Uhlíř 
stolařství

Vážany nad Litavou
Pavel Uhlíř

Vážany nad Litavou č.p. 60, 684 01

+420 603 802 959

stolarstviuhlir@seznam.cz Zhotovuji nábytek, dveře, a jiné dřevěné výrobky.

Při práci používáme především dub, buk 
a další kvalitní dřeva. Naše dřevěná okna 
a dveře dodají vašemu domu krásný staro-
bylý vzhled a naše dřevěné doplňky vám 
budou závidět sousedé ze široka a daleka. 
Pokud vlastníte hospůdku či restauraci, 
pomůžeme vám se zařízením interiéru. 
Vytvoříme dřevěné obložení podle vašeho 

přání, doplníme stoly, židle a lavice a vaši 
zákazníci už nikdy nebudou chtít odejít. 
U nás myslíme nejenom na ty velké, ale  
i na ty nejmenší. Rádi vytváříme venkovní 
hřiště, která jsou bezpečná a děti je budou 
milovat. Naše produkty zahřejí na duši, ale 
aby vám nebyla zima na těle, nabízíme kva-
litní palivové dříví vhodně do kamen i krbů.

Zabýváme se především  
zakázkovou výrobou nábytku 
a interiérů z masivu. Z toho 
nejkvalitnějšího dřeva a kovu 
vyrábíme vše, abychom  
proměnili Váš dům nebo  
byt ve skutečný domov. 

Výroba ze dřeva

Dřevovýroba 
Palán 
zakázková výroba ze dřeva

Měnín
Lukáš Palán 

Měnín 53, 664 57

+420 775 115 329

l.palan@centrum.cz

cs-cz.facebook.com/DrevovyrobaPalan

Truhlářství 
Ševela 
truhlářství

Hodějice
Stanislav Ševela

Hodějice 16, 684 01

+420 777 694 706

+420 544 220 783 

sevela@truhlarstvi-sevela.cz

www.truhlarstvi-sevela.cz

Zakázková výroba nábytku. Dodáváme dveře, kuchyně, schody, 
vestavěné skříně a další. Návrhy a realizace kompletních interiérů.

Dřevo je ekologická a obnovitelná surovina. 
Je to nejstarší materiál, který se lidstvo 
naučilo využívat ke stavbě obydlí, výrobě 
pracovních nástrojů i jako zdroj energie. 
Dřevo patří k člověku už odnepaměti a jeho 
krása je nenahraditelná. Je to živý materiál, 
který nejlépe izoluje. Vyrábíme převážně 

z kvalitního vysušeného smrkového dřeva. 
Zaměřujeme se na zahradní stavby, zahrad-
ní nábytek, dětské domky, pískoviště, hřiště 
a obydlí pro zvířata. Provádíme stavební 
práce a můžete si u nás objednat různé 
výrobky z masivního dřeva, vyjdeme vám 
vstříc bez ohledu na velikost zakázky.
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Výroba z proutí a jiných materiálů

Růžena  
Lokajová 
dekorace z pedigu

Slavkov u Brna 
Polní 1196, 684 01

+420 725 807 305 

lokajovaruzena@seznam.cz 

Vyrábím košíky,  
ošatky a drobné  
dekorace z pedigu.

Výroba z proutí a jiných materiálů

Květoslava 
Rybnikářová 
dekorace z vrbového proutí

Rašovice 

Rašovice 43, 685 01

+420 733 109 514

Vyrábím pletené košíky 
a drobné dekorace  
z vrbového proutí.
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EKOpanelyPRO CZ  
Petr Jochman 
ekologické  
a ekonomické materiály

Sokolnice 
Telnická 176, 664 52

+420 602 556 847 

ekopanelypro@email.cz 

www.ekopanelypro.cz

Ekopanely (dříve ekodesky stramit, domy ze slámy) se nejčas-
těji používají k plášťování nízkoenergetických dřevostaveb, 
pasivních dřevostaveb, nulových domů a jsou atraktivní pře-
devším pro ekologicky i ekonomicky smýšlejícího investora. 

Nabízíme ekologické a ekonomické materiály všem, kteří chtějí dobře 
a zdravě bydlet. Naše heslo je: „S námi ke spokojenému bydlení.“

Výroba z proutí a jiných materiálů Výroba z proutí a jiných materiálů

Jiří Šimčík 
výroba z vrbového proutí

Lovčičky
Lovčičky 87, 683 54

+420 602 889 751 

Dříve byly nepostradatelné v každém domě. 
Vyráběly se z vysušených prutů s drobnými 
větvičkami na konci, svazovaly se lipovým 
lýkem nebo štípaným prutem, později 
ocelovými dráty. Někdy se ještě nasazovaly 
na dlouhou násadu. V domě jich bývalo ně-

kolik. Dlouhé metly se používaly k zametání 
v domě a ve stodole, menší pak k vymetání 
pecí před pečením chleba. Za mého mládí 
se používaly i jako výchovný prostředek.  
Dnes už ale nejčastěji slouží jako krásná 
a zároveň praktická dekorace.  

Antonín Staňa 
výroba z vrbového proutí

Újezd u Brna
Palackého 598, 664 53 

+420 608 817 786

stanaa@tiscali.cz  

Košíkářství a výrobě košíků z vrbového proutí či pedigu 
se ve svém volném čase věnuji už deset let. Tato inspira-
tivní práce mne vždy přitahovala, tak jsem to jednoho 
krásného dne zkusil a zjistil, že na ní není vůbec nic 
těžkého. Když mám čas při dlouhých zimních večerech, 
nařežu si čerstvé vrbové proutky a pletu dárky pro své 
přátele a známé. Tvůrčí práce je pro mě skvělý odpočinek.

Výrobě košťat, pometel a metel z vrbového prou-
tí se věnuji už bezmála padesát let. Vyrábím je 
pro známé, přátele, sousedy a k volnému prodeji. 
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Výroba keramiky, skla

Konečný  
Michael 
-keramika 
keramika

Kobylnice 
Táborská 131 664 51

+420 608 400 329

kony1968@volny.cz

konecnykeramika.cz

Naše firma vznikla v roce 1999. Od samého počátku jsme se zamě-
řili na výrobu keramických kameninových lahví na víno, kořalku 
a podobné ušlechtilé nápoje. K sortimentu lahví pak nabízíme 
příslušenství v podobě číší, pohárků, štamprlí, džbánů a podobně. 

Všechno naše zboží vyrábíme ručně.  
Používáme materiály z českých krajů  
a o výrobu se také starají zlaté české, 
respektive moravské ruce. Naše keramika 
nepodléhá kraklování (praskání vnitřní 
glazury). Vnitřní povrch je chemicky a me-
chanicky velmi odolný. Splňuje též nejpřís-
nější hygienické normy. V roce 2004 jsme 

společně s Templářskými sklepy Čejkovice 
získali od České obalové asociace cenu 
Obal roku. Naše karafa s Templářským 
vínem pak byla třetí na soutěži mezinárodní 
obalové asociace konané v indické Bomba-
ji. Od skromných počátků, kdy jsme začínali 
v podstatě z ničeho, jsme do roku 2010 
dodali na trh asi 400 000 výrobků.

Výroba keramiky, skla

Keramika – 
Drahomíra 
Svobodová 
keramika

Křenovice 
Příční 646, 683 52

+420 777 312 434

keramika.svobodova@seznam.cz

Rukodělná výroba jemné 
keramiky, která po vypálení 
dává pevný a trvanlivý střep, 
mě spojuje s lidmi, kteří si 
moje výrobky odnesou, ale 
i s těmi, kteří se hrnčířství 
věnovali přede mnou. Hrn-
čířství má dlouhou tradici, 
která stojí za zachování.  
Proto vyrábím drobné kera-
mické dekorace a dárky.
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Výroba keramiky, skla

Atelier  
Hájková 
− design 
vitrážová designová  
zrcadla a doplňky

Újezd u Brna
Ilona Hájková

Lidická 510, 664 53

+420 602 567 322

ilonahaj@seznam.cz

www.hajkovadesign.cz

a kombinací dle přání zákazníka. Vybe-
rete si u nás z mnoha zrcadel různých 
typů, velikostí a tvarů, fasetových, hlad-
kých, pískovaných. Vitrážové zrcadlo 
je neobvyklý solitér dobových interiérů 
i vysoce moderního stylu.

Z atelieru Hájková – design vzešly jedineč-
né designové výrobky vyhotovené pomocí 
prostorové 3D vitrážové techniky Tiffani, 
vlastních designových návrhů autorky. 
Každý jednotlivý skleněný komponent 
vyrábíme ručně v široké škále tvarů, barev 

Nataša  
Kotvová –  
Vítková 
keramika a výroba dárků

Podolí
Podolí 234, 664 03

+420 602 743 862

natasakv@seznam.cz

Keramikou se zabývám již od roku 1992, 
kdy jsem si založila vlastní keramickou 
dílnu. Vyráběla jsem převážně užitkovou 
a uměleckou keramiku.  

Dnes modeluji a vyrábím keramiku točenou. 
Zaměřuji se také na výtvarné a keramické 
dílny pro děti a mládež. Kurzy pro děti 

i dospělé se konají v mé keramické dílně 
nebo  ve školách a školkách. Ke kreativní 
výrobě dárků jsem postupně přidala skle-
něné mozaiky, smalt na vařiči a drátování 
zálkadní i pokročilou technikou. Provádím 
filcování vlny suchou i mokrou technikou. 
V neposlední řadě mi dělá radost i výroba 
šperků z různých materiálů.

Výroba keramiky, skla

Sklenářské 
práce Pavlovec 
sklenářství

Otnice 
František Pavlovec

Květná 498, 683 54

+420 777 050 400

pavlovec@piskovaniskla.cz

www.piskovaniskla.cz

V našem sklenářství vyrábíme 
akvária, terária, nábytkové 
doplňky a dekorativní zrcadla 
do interiéru, ale i skleníky 
a izolační dvojskla. Různé dru-
hy skel brousíme, pískujeme 
i vrtáme. Vyrobíme vám pís-
kovaný koštýř jako netradiční 
dárek, i pískované hrníčky 
a skleničky s různými motivy.
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 Výroba a oprava hudebních nástrojů

Martin Petlach
houslařský ateliér

Sivice
Sivice 2, 664 07

+420 606 946 985

martin@petlach-violin.cz

www.petlach-violin.cz

V našem ateliéru se zabývá-
me stavbou nových nástrojů 
a restaurováním starých. 
Nástroje jsou stavěny 
na zakázku, dle požadavků 
budoucího majitele.

Veškeré operace na nástrojích jsou ruční 
práce. Stavíme housle, violy, violoncella 
a kontrabasy dle modelu Stradivari,  
Guarneri, Amati a jiných. Silného 
a ušlechtilého tónu je na nástrojích 
dosaženo použitím vybraného starého, 
vyzrálého materiálu nejvyšší kvality, spo-
lečně s vyladěním rezonančních desek. 
Nástroje jsou lakovány ručně. Laky si při-
pravujeme dle vlastních osvědčených re-
ceptů. Na mistrovské nástroje z naší dílny 
hrají umělci z České republiky, Slovenska, 
Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie, 
USA. S našimi nástroji se zúčastňujeme 
mezinárodních houslařských soutěží.

 Výroba a oprava hudebních nástrojů
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M. Jiráček  
& sons
výroba dechových nástrojů

Hostěrádky-Rešov
Vlastimil Jiráček

Hostěrádky-Rešov 50, 683 52

+420 544 224 016

info@jiracek.eu

www.jiracek.eu 

 Výroba a oprava hudebních nástrojů

Při výrobě nástrojů vycházíme ze znalostí 
technologií starých mistrů - hudebních 
nástrojářů a kombinujeme je s moderní-
mi technologickými postupy. Každému 
vyrobenému nástroji je věnována maximální 
pozornost, jak po stránce kvality zpracová-
ní, tak také po stránce kvality herní.
Naší hlavní činností je především výroba 

Firma M. Jiráček & sons je firmou rodinnou, která  
vznikla začátkem roku 1992. Od počátku jsme chtěli  
zúročit více než pětatřicetileté zkušenosti v oboru.

dechových nástrojů, a to trumpet, 
křídlovek, lesních rohů a také lovec-
kých nástrojů. Dále provádíme prodej 
a servis nástrojů, které jsou námi 
prodané a také prodej příslušenství  
k dechovým nástrojům. Od roku 1999 
provádíme soudní a znalecké odhady 
a posudky dechových nástrojů. 

 Výroba a oprava hudebních nástrojů

Začal jsem se zajímat o to, jak dudy 
a další nástroje fungují a jaké proporce jim 
opravdu patří. Studoval jsem funkčnost 
nástroje i kvalitu provedení. A dal jsem si 
za cíl vyrábět jedinečné moderní nástroje, 
které budou využívat tradičních postupů 
výroby. Proto jsem se zaměřil i na chroma-
tiku – půltóny v celém rozsahu předurčují 
moje nástroje k neobvyklé všestrannosti. 
Neodmyslitelnou součástí mého řemesla je 
spolupráce s předními muzikanty v oboru 

hry na plátkové nástroje, kteří mé výrobky 
testují v praxi a dávají náměty na zlepšení. 
V současné době již rutinně vyrábím 
nástroje převážně v ladění A/D dur/moll. 
Testuji další tóniny a varianty nástrojů, 
chci postupně rozšiřovat nabízený sorti-
ment. Zájemci o experimentování se na 
mě se svými požadavky mohou obracet již 
nyní. Svým zákazníkům zajišťuji nejen stá-
lou technickou podporu, ale také možnost 
postupně si osvojit potřebné znalosti.

Petr Skalický
výroba dud, šalmají  
a hudebních nástrojů

Velešovice
Velešovice 66, 683 01

+420 604 406 399

pskalicky@mce.cz

www.dudy.eu

K zájmu o výrobu dud a šalmají mě vedla touha pořídit 
si skvělé dudy a moci na ně hrát. Přes všechny své  
snahy jsem však nesehnal nástroj, který by splňoval 
mé nároky, zejména co se týče spolehlivosti ladění.
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Marie  
Horáková
kroje

Těšany
Těšany 318, 664 54

+420 544 248 337

+420 774 640 419

marie.horakova.tesany@seznam.cz 

Miroslava  
Papoušková
kroje

Nížkovice
Nížkovice 113, 684 01

+420 724 320 462

krojenizkovice@seznam.cz 

Výroba a úprava oděvů

Používám, pokud to jde, tradiční materiály 
i postupy. Snažím se dbát na celkový vzhled 
kroje a také na jeho praktičnost při oblé-
kání a nošení. Šiju mužské i ženské lidové 
oděvy, všední i sváteční. U mužů jsou to 
většinou košile, korduly, kalhoty, marinky 
nebo kabáty, u žen pak spodničky, rukávce, 
kordulky, kacabajky, marinky, vrchní sukně, 
zástěrky, kapesníčky a jiné drobnosti. Kroje 
a jejich části nejen ušiji na míru, ale také 

Potřeba vnoučat obnovit tradici krojova-
ných hodů v obcích na brněnsku přiměla 
babičku k zrekonstruování dosud docho-
vaných tradičních krojů. Šikovné ruce 
a vzrůstající potřeba dala základy dosud 

ručně vyšiji a dozdobím. U výšivek 
a zdobení se ráda inspiruji starými vzory. 
Pokud si zákazník přeje, spodničky 
a rukávce naškrobím a vyžehlím.  
Zaměřuji se hlavně na oblasti Hanácké-
ho Slovácka - severní i jižní a Brněnsko. 
Ale nebráním se ani jiným regionům, 
takže jsem se už zatoulala i na Hanou, 
Valašsko, Podluží, nebo Kyjovsko. Vždy je 
pro mne zajímavé vytvářet něco nového.

fungující půjčovně. Zabýváme se ne-
jen půjčováním dámských, pánských 
a dětských krojů, ale i vlastním šitím, 
vyšíváním, úpravou, praním, škrobením, 
žehlením a vším, co je spojeno s kroji.

Výrobě lidových krojů se 
soustavně věnuji již přes 18 let. 
Vždy se snažím vyhovět  
přání zákazníka, ale také  
dodržet základní prvky  
daného regionu či oblasti.

 

Výroba a úprava oděvů

Provozuji zakázkové krej-
čovství. Šiju sukně, kalhoty,  
halenky, šaty a kostýmy 
na míru. Opravuji oděvy,  
šiju, žehlím a vyšívám kroje.

Zakázkové 
krejčovství, 
kroje
krejčovství, kroje

Hostěrádky-Rešov
Jarmila Cénková

Hostěrádky-Rešov 297

+420 776 739 393

cenkovajarmila@seznam.cz

Zabývám se půjčováním, opra-
vami, úpravami a šitím krojů.

Emílie  
Absolonová
kroje

Újezd u Brna
Emílie Absolonová

Nádražní 489, 664 53

+420 723 181 860

beruska.489@email.cz 



5554

Výroba a úprava oděvů

Už dvacet let pracuji jako 
zakázková pánská krejčová 
a přes patnáct let šiji kroje br-
něnského venkova. Kroje jsou 
má srdeční záležitost a vždy 
se snažím, aby kroj, který šiji, 
odpovídal dobovým střihům. 
Ty čerpám z literatury  
s historickou tematikou.

Renata  
Jahodová
kroje

Telnice
V dědině 16, 664 59

+420 721 777 122

renca.jahodova@email.cz

Výroba a úprava oděvů

Každý kroj se snažím šít tak, aby se 
příjemně nosil. Začínala jsem s dětskými 
kroji, u kterých je pohodlí opravdu důležité. 
Postupně jsem se dostala až k šití krojů pro 
svobodné i manželské páry. Kroje naškro-
bím, vyšiji a zkompletuji do uceleného tvaru.

Jak jste se k této práci  
dostala a baví Vás?
Na kroje jsem narazila, když jsem se  
přivdala do Telnice. Začala jsem je  
šít pro své děti a časem ke mně začali  
chodit i ostatní, abych jim kroj upravila, 
nebo rovnou ušila. A já jim ráda  
vyhověla. Šití krojů je krásná práce.

Jaké druhy krojů šijete, upravujete?
Šiju hlavně rozmanité kroje  
brněnského venkova.

Používáte staré metody  
např. škrobení krojů?
Ano, tyto metody používám.

Jaké kroje by se našly u Vás v rodině? 
Chodíte na hody v kroji? 
Máme doma několik krojů, které jsem šila 
pro naše děti. Odmalička chodily na hody 
v krojích a vydrželo jim to dodneška.  
Jen už dorostly do věku, kdy mohou  
oblékat telnický kroj pro dospělé. 

Vystudovala jste etnografii?
Etnografické vzdělání ze školy sice nemám, 
ale ze zájmu jsem si opatřila literaturu  
k dobovým krojům a čerpám z ní při práci.

Z jakého nejstaršího období  
je dochovaný „telnický kroj“?
Celý kroj není bohužel dochován vůbec,  
ve válkách jich spousta zmizela. Dochované 
části ale najdete v etnografických muzeích.
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Bushkill CZ 
s.r.o. 
strojové výšivky

Nížkovice
Lenka Vykoukalová

Josefa Rerycha 248, 684 01 

+420 731 115 698

+420 544 222 099

bushkill@bushkill.eu 

www.bushkill.eu

Výroba a úprava oděvů

Zabýváme se strojovou výšivkou a výšivkami na kroj. Vyšíváme  
propagační předměty, firemní loga, dárky i motivy podle přání zákaz-
níka. Dbáme nejen na kvalitu provedení, ale i krásu na pohled.

Michaela 
Moudrá
kroje

Hodějice
Hodějice 39, 684 01

+420 607 873 398

pujcovna.kroju@seznam.cz 

www.kroje.kvalitne.cz

Zabývám se půjčováním dámských, pánských a dětských krojů. Nabízím 
také opravy a šití krojů a příslušenství, přípravu vašich krojů pro nošení, 
strojové vyšívání. Šiju a šňůruji červenice, žehlím spodnice, rukávce a další.

Výroba a úprava oděvů

Ladislava  
Krejčířová
textilie

Hrušky
Hrušky 262, 683 52

+420 777 578 278 

ladislavka@volny.cz

Zabývám se tvůrčí výrobou 
textilií, oděvů, doplňků 
a textilních výrobků.

Navrhujeme a šijeme dámské 
a dětské modely, opravujeme 
a upravujeme oděvy.  
Zaměřujeme se na půjčování 
dětských kostýmů, šití  
a opravy historických  
a karnevalových kostýmů.  
Mezi naše aktivity patří i opravy 
a šití orientálních kostýmů.  
Činnost jsme rozšířili o opravy 
cyklo a moto oblečení. Šijeme 
záclony, závěsy, povlečení.  
Renovujeme potahy dětských 
autosedaček a kočárků. 

Ivona Rosy,  
zakázkové 
krejčovství
krejčovství, kroje

Mokrá - Horákov
Ivona Rozsypalová

Mokrá 316, 664 04

+420 731 179 073

+420 775 689 804

krejcovstvi@ivonarosy.cz

www.ivonarosy.cz
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Renata  
Kulhánková 
krejčovství

Sivice
Sivice 173, 664 07

+420 606 505 113 

krejcovstvi.kulhankova@seznam.cz

Výroba a úprava oděvů

Práci dámské krejčové se věnuji už více 
než dvanáct let. Šiji, opravuji a upravuji 
dámské a pánské oděvy. Specializuji se 
na výrobu kostýmů pro umělecké školy 
a místní ochotnický divadelní spolek.

Výroba a úprava oděvů

Vyrábíme pracovní oděvy včetně 
zhotovení loga. Ušijeme vám kousky 
ze širokého sortimentu kombinéz, 
bund, kalhot do pasu, kalhot s 

Ludmila  
Prokopová  
– pracovní  
oděvy
pracovní oděvy

Otnice
Ludmila Prokopová

Dědina 46, 683 54

+420 731 160 220

+420 544 240 001

odevy.prokopova@seznam.cz

www.prokopova.cz

Shara s.r.o.
České oblečení 
i na míru
oblečení na míru

Milešovice
Sedláková Marcela

Milešovice 238, 683 54

+420 606 747 347

+420 544 240 079

info@shara.cz

www.shara.cz

www.sharaoipunkshop.cz 

Naše zboží je šité v České republice, český-
ma rukama a po jednom kousku. Věnujeme 
se šití oblečení pro Western showmanship 
outfit. Nabízíme bavlněné a funkční softshe-
llové oblečení pro celou rodinu i mazlíčky. 

laclem, teplých vest, oteplených 
bund s odepínacím rukávem, bavl-
něných triček a rukavic. Provádí-
me potisk na bavlněné tkaniny. 

Tvoříme jedinečné kousky oblečení 
pro PUNK a další zajímavé lidičky. To vše 
nabízíme za skvělé ceny. Vyrobíme vám 
vysněný kousek podle vašeho návrhu 
a ušijeme přesně na míru.

Zabývám se šitím, úpravami a opravami oděvů. Zaměřuji se na výrobu kostýmů,  
pánských obleků, či modelů pro různé účely a použití. Vždy vycházím z přání zákazníka. 

Dámské  
a pánské  
zakázkové  
krejčovství EVA
krejčovství

Kobylnice
Eva Valentová

Pratecká 333,  664 51

+420 776 811 259

eva.valenta@seznam.cz

www.krejcovstvieva.cz
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Rostlinná, živočišná výroba

Rodinné  
vinařství  
Pavel Husák 
vinařství

Nesvačilka
Provozovna: Nesvačilka 69  

Sídlo firmy: Těšany 138, 664 54

+420 725 843 055 

+420 606 366 393

vino-husak@email.cz

www.vino-husak.cz

Naše práce spojuje dvě dědiny, Těšany 
a Nesvačilku, a také tři generace. Rodinné 
vinařství Pavel Husák ctí tradiční techniky 
při výrobě vína. Kvalitu vína udržujeme 
bez chemické stabilizace vždy za využití při-
rozených vlastností více než dvaceti odrůd, 
kdy necháme vyniknout krásu a jedinečnost 
každé z nich. Zásadou jsou zdravé hrozny, 
spontánní kvašení a minimální zásahy 
do přirozeného zrání vína. Naše vínko je  
ve vinicích ošetřováno postřiky s velkým 
ohledem na přírodu (o to více okopáváme 
a provádíme zelené práce). Ve sklípku žád-
né enzymy, umělá sladidla, žádné voňavé 
kvasinky a stabilizace ani podobné nekalé 
moderní praktiky. Červené necháme pěkně 
dlouho vykvasit, aby vínko mělo svoji rudou 
barvu a nebylo „uhnané“ různými rádoby 
pomůckami z oblasti chemické. Při pečli-
vém ručním obdělávání a ošetřování vinic 
se řídíme prastarou pravdou, že dobré  
víno vzniká ve vinici.

Rostlinná, živočišná výroba

Rodinné vinařství má tradici, jak dlouho 
se v rodině vinařstvím zabýváte?
Naše vinařství je specifické tím, že na 
žádnou mnohagenerační tradici přímo ne-
navazuje. Můj tatínek, který stále ve vinařství 
naplno pracuje, pojal vinaření jako koníček 
a jeho otec mu při tom často pomáhal.  
Začalo to jedním demižonkem a v součas-
né době se vínem živí téměř dvě rodiny.

Zúčastnili jste se různých soutěží,  
můžete se pochlubit četnými oceněními.
V jistém slova smyslu je těžké vína z růz-
ných oblastí porovnávat. Je dost diskutabil-
ní říct, že to a to víno z daného regionu je 
lepší. Je zkrátka jiné. Na místních výstavách 
sbírají několikrát do roka první či druhá mís-
ta naše prastaré a tradiční vlajkové lodě - 
milerky, vlašáky a vavřince. Ale pokud mám 
být upřímný, tak diplom sice potěší,  
ale úsměv hostů mnohem víc.

Co je to selské víno a tradiční metoda, 
můžete představit postup?
Náš postup je pořád stejný jako v první 
sezoně, kdy se vyrobila první padesátka. 
Kromě síření a výjimečně i bentonitu,  
a tyto látky se používají v různých formách 
v našem oboru stovky let, je to pak totální 
nepřítomnost chemických stabilizací 
a jakýchkoliv dalších aditiv. Zdůraznil bych 
absenci stabilizátorů, při výrobě pak žádné 
enzymy a dokonce ani umělé kvasinky, 
vše nám tu kvasí spontánně. Když si to vše 
neznásilníte a nepojistíte chemicky, musíte 
si tu přírodu zkrotit ještě větší pílí - tak jako 
kdysi. Zdravé hrozny, úzkostlivá hygiena 
ve sklepě a filtrace v pravý čas, to vše  
snižuje rizika s touto metodou spojená 
na úplné minimum. Stojí to za to.

V roce 2009 jsme otevřeli novou kapitolu příběhu Rodinného vinařství Pavel Husák. Orientujeme 
se převážně na vína suchá a polosuchá. V nabídce naleznete lahodná vína bílá, červená i růžová.  
Díky vynikající poloze vinic dosahují naše vína vysoké cukernatosti při sběru. Spolu s jemnou kyselin-
kou a jiskrnou barvou vytváří jednu krásnou symfonii vůně, vzhledu a chuti, které lze jen těžko odolat.

Na jakém území se vaše vinice  
rozkládají, co to pro víno znamená?
Naše vinice se rozkládají na úrodném jižním 
svahu nad těšanskou přehradou pod kaplí. 
Z ekonomického hlediska jde o šílenost 
v nepřístupném terénu, kde se člověk jen 
„nadře“, ale je to svah, na který letní slunce 
svítí celý den, kde pěkně „profukuje“, 
takže pohyb vzduchu minimalizuje výskyt 
houbových chorob i mrazů a hlavně to vše 
má svoje kouzlo. Jsme součástí severnější 
oblasti, takže i při vyšších cukernatostech 
dosahují naše vína příjemných řízných 
a hlavně velmi specifických kyselin.

Jaké víno máte nejraději  
a co návštěvníkům vašeho  
vinařství nejčastěji doporučujete?
U podobné otázky se vždy maličko 
potím, poněvadž není snadné suverénně 
odpovědět. I vinné chutě vinaře se mění, 
ročníky jsou různé a taky záleží, jakou 
má člověk náladu, co zrovna jí a jak je 
venku. V letním horku bych to viděl třeba 
na vychlazený mladší veltlínek nebo starší 
rýňák, k pomlaskávání, posrkávání tramín 
nebo šeďák a k červenému tučnému masu 
nějakou hodně divokou mladou rulandu 
modrou. Děláme malé šarže a hodně odrůd 
a ročníků, což je „piplačka“, ale každý si  
pak vybere to svoje. A co je hlavní,  
v tom víně člověk cítí vinohrad. 
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Rostlinná, živočišná výroba

Vinařství  
Veritas  
spol. s.r.o.  
vinařství

Bošovice 
Jarmil Pospíšil, Pavel Pospíšil

Vrchní 7, 683 54

+420 603 579 257 

+420 604 203 918

pavel.pospisil@vinarstvi-veritas.cz

jarmil.pospisil@vinarstvi-veritas.cz

www.vinarstvi-veritas.cz

Společnost VERITAS založená v roce 1998 je rodinná firma, 
která se zabývá pěstováním hroznů révy vinné a následnou 
výrobou vín v režimu ekologického vinohradnictví.

Jsme přesvědčeni, že se i v naších podmín-
kách dají vypěstovat kvalitní hrozny v kate-
gorii BIO, které jsou následně zpracovávány 
v našem vinařském provozu.  
 
Vyrábíme BIO vína pouze z vlastních 
vypěstovaných hroznů z našich vinic 
a tím můžeme deklarovat odběrateli 100% 
původ moravských odrůd. Naše vinice se 
nacházejí na třech katastrálních územích – 

v Bošovicích, Borkovanech a Kloboukách 
u Brna. Vinice jsou vysázené v těch nejlep-
ších polohách daného katastrálního území 
v tratích Stará hora, Rozehnálky a Ostrá. 
Díky systému pěstování, mikroklimatu, 
půdnímu podloží, svažitosti, slunci a dalším 
podmínkám můžeme našim vinicím přiřadit 
terroir - označení jedinečnosti vína, jeho 
autentičnosti a přímého vztahu k půdním 
podmínkám našich viničních tratí.

Rostlinná, živočišná výroba

Rodinné  
vinařství  
u Křížů 
vinařství

Viničné Šumice
Petr Kříž, Michal Kříž

Viničné Šumice 318, 664 06

+420 777 574 964 

+420 603 905 711

info@vinokriz.cz

www.vinokriz.cz

Ještě před padesáti lety měl ve Viničných 
Šumicích téměř každý dům svůj vlastní 
vinohrádek. Přírodní všelék z hroznů vinné 
révy si místní obyvatelé alespoň „pro sebe“ 
vyráběli sami. Postupnou industrializací 
a změnou životního stylu i tempa nových 
generací šumické vinohrady na jižním 
svahu pustly a majitelé je opouštěli. Tento 
trend trvá dodnes. V obci s tak příznačným 
jménem už vinaří jen hrstka nadšenců, 
kterým záleží na zachování tradice. Z této 
hrstky vás právě oslovuje rodina Petra Kříže. 
V současné době hospodaříme na hektaru 
a půl vinic a nabízíme vína, jejichž charakter 
je typický pro severní okrajovou oblast, tedy 
vína výrazná s podtrženou tvrdostí, která 
jakoby symbolizovala námahu šumických 
vinohradníků v kamenitých svazích.
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Rostlinná, živočišná výroba

Vinařství  
Vykoukal   
vinařství

Hostěrádky-Rešov
Zdeněk Vykoukal  

Vinařská 34, 683 52

+420 775 184 403

vin.vykoukal@email.cz

vinarstvivykoukal.cz

V rodinném vinařství hospodaříme na 
hektaru zemědělské půdy, z nějž zhruba 
polovinu tvoří vinohrady. Naše produkce 
je tedy velmi malá a vinaření je pro nás 
spíše velkým koníčkem, neboť nás živí 
především příjmy ze zaměstnání. Naše 
vína jsou vyráběna s velkou úctou k vinné 
révě, našim vinicím, krajině, původním 

Rostlinná, živočišná výroba

Vinařství  
Rozařín s.r.o.   
vinařství

Moutnice
Richard Janoušek  

Moutnice 278, 664 55

+420 721 117 737

rozarin@centrum.cz

www.rozarin.cz

Stejně jako osada Rozařín, která byla 
založena koncem 18. století důsledkem 
společenských změn a na jednodu-
chých základech, tak i stejnojmenné 
vinařství se na moravské vinařské 
mapě devadesátých let minulého sto-

letí objevilo díky historickým okolnostem 
a téměř nahé. Základem pro vznikající 
podnik byla rodina, vášeň a nadšení. 
Otec a jeho dva synové dnes společně 
hospodaří na 15 hektarech vinic. Vyrábí 
a prodávají lahvová i sudová vína.

kvasinkám a lidem, kteří zde žijí nebo 
naše víno pijí. Kromě malého množství 
síry a u některých vín i bentonitu nepo-
užíváme při výrobě žádná další zkrášlu-
jící aditiva. Filtrace je prováděna jen u 
některých bílých vín, a to pouze hrubá, 
nezbavujeme víno přirozené mikroflóry. 
Tak zůstávají naše vína stále živá a silná.

Stanislav  
Drápal  
mlékařství

Křenovice 
Sokolská 80, 683 52 

+420 604 241 331

+420 604 943 836

stanislavdrapal@seznam.cz

Zabýváme se převážně zemědělskou 
prvovýrobou. Mezi naši druhotnou, 
doplňkovou činnost patří zpracování 
mléka a následně výroba sýrů a tva-
rohu. Máme vlastní automat na mléko 
a prodáváme sýry a tvaroh ze dvora. 

Jste jedni z mála, kteří po revoluci začali 
chovat skot. Kdo přišel s tím nápadem?
Oba jsme absolventy zootechnické fakulty 
Mendelovy zemědělské univerzity, v restitu-
cích jsme získali kravín, takže bylo nasnadě, 
že se budeme věnovat chovu skotu.

Ve vaší rodinné farmě to máte rozděleno, 
mužská část se stará o skot, ženy řeší 
výrobu sýrů. Proč takto?
Pracovali jsme spolu víc než 15 let a mnozí 
potvrdí naši zkušenost, že to nedělá dobro-
tu. Oba jsme chtěli velet a nakonec jsme  
se dohodli, že bude nejrozumnější rozdělit 
si farmářské povinnosti.

Jak dlouho a jaké druhý sýrů vyrábíte?
Oficiální povolení k výrobě máme od roku 
2012, předtím jsem to zkoušela doma
na koleně asi rok. Vyrábíme polotvrdé sýry 
typu Eidam s různým kořením a tvaroh.

V kravíně máte automatického robota 
na dojení mléka, co všechno umí?
Robotické dojení máme od roku 2012.  
Je to úžasný pomocník, který umí  
rozeznat číslo krávy, její hmotnost,  
období laktace, tělěsnou teplotu,  
zdravotní stav mléka, stav reprodukčního 
cyklu a četnost návštěv. Informuje  
i o celkovém zdravotním stavu dojnice.

Práce v kravíně a výroba sýrů,  
to je práce na „full time“.  
Jezdíte někdy na dovolenou?
Na dovolenou jezdíme většinou v zimě,  
to si dovolíme týden na hory. Farmu pak 
řídíme zdáli. Připojíme se na počítač robota 
a zjišťujeme potřebné údaje na dálku.  
Na farmě jsou pracovníci, kteří řeší převe-
dení údajů a dat do praxe, např. zajišťují 
veterináře, ošetřují krávu či telata.
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Včelařství  
Sedláček 
včelařství

Bučovice 
Miroslav Sedláček 

Mírová 199, 685 01  

+420 603 821 580 prodejna

+420 603 499 746

info@vcelarstvisedlacek.cz

www.vcelarstvisedlacek.cz

Firma Včelařství Sedláček 
vznikla v roce 1994. Vedle 
vlastní včelařské praxe nabí-
zíme široký sortiment služeb 
pro včelaře - výkup medu, 
vosku, propolisu, výměnu  
mezistěn, přednášky, znalec-
kou činnost a prodej všeho  
pro včelaře potřebného. 

Rostlinná, živočišná výroba

Jak jste se dostal ke včelařství,  
od kdy se včelařstvím zabýváte?
K včelaření mě přivedl můj dědeček 
z Drnovic, u kterého jsem vyrůstal od svých 
sedmi let. To on mě postupně zasvětil do 
všech tajemství včelího života. Již v deseti 
letech jsem se stal členem Českého svazu 
včelařů a s maminkou za ruku jsem chodil 
na přednášky ještě na základní škole.  
Od 14 let jsem obhospodařoval svá první 
včelstva na zahradě „samostatně“  
a s pomocí doslova celé rodiny.

Co dělá včelař „mimo sezónu“?
Stará se o veškeré zabezpečení další 
sezóny a hlavně realizuje - prodává svoji 
produkci medu a dalších včelích produktů. 
Největší prodeje jsou v období Vánoc.  
Na podzim se věnuji nejvíce zahradám,  
sadům, nátěrům a také i léčení proti  
varroáze. Až přijdou mrazy, vyrábím rámeč-
ky, drátkuji a zatavuji mezistěny. V zimě 
samozřejmě zbude troška času zimním 
radovánkám a věnování se dětem a učení 
se s nimi. Na to od března již čas není.

Chutná Vám ještě med?
Ano a velmi. Nejraději zkouším další nové 
a nové druhy od přátel a vůbec všude, klid-

ně i v cizích zemích - ihned hledám místní  
med a snažím se jej ochutnat.

Kolik včelstev včelař  
potřebuje, aby se uživil? 
To hodně záleží na přidružené výrobě 
- zda včelař chová kromě včel i matky, 
nebo prodává med a medovinu na stánku, 
prodává oddělky, nebo vyrábí úly pro 
další včelaře. Kdybyste se chtěli živit jen 
prodejem medu ve velkém (tedy v konvích 
a sudech), potřebovali byste asi 300-500 
včelstev. Odvíjí se to od oblasti, kde žijete. 
Pak taky záleží, jaké máte nároky.  
Člověku se splacenou hypotékou  
a odrostlými dětmi by v dobré oblasti 
stačilo i méně včelstev.

Slyšeli jsme o Vás, že přednášíte  
ostatním kolegům včelařům,  
přednášíte i dětem?
Velmi rád a hlavně zdarma. Rád chodím 
na základní i střední školy a pomáhám  
učitelům ozřejmit svět včel působivěji,  
poutavěji a s pomocí příkladů z praxe.

Co člověk potřebuje k tomu,  
aby se stal včelařem?
Zapálení a trpělivost.

Největší pozornost však věnujeme propagaci a prodeji  
včelích produktů a výrobků z nich. Snažíme se s nimi 
ukázat, kde to jde. Velmi úzce spolupracujeme s několika 
předními českými a moravskými firmami, které se zabýva-
jí výrobou včelích výživových doplňků a včelí kosmetiky.
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Roman  
Formánek 
včelařství

Moutnice
Moutnice 293, 664 55 

+420 724 531 223

formanekroman@centrum.cz

Když se vylíhne, udržuje čistotu v úlu. 
Jakmile povyroste, převezme péči o mladší 
larvy. Následně se zapojuje do stavby 
a oprav voskového díla a rovněž pomáhá 
s uskladněním nektaru a pylu, který do úlu 
přinášejí její sestry. Později je z ní strážkyně 
vchodu do úlu a až v závěru svého života se 

Včelaření se věnuji už víc než 15 let. Je pro mě vášní i zálibou.  
Včely mě nikdy nepřestanou fascinovat - jsou dokonale organizova-
né. Každá včela má od narození až do smrti jasno. Ví přesně, co má 
ve kterém životním údobí dělat. A taky se podle toho chová.

teprve aktivně podílí na sběru pylu a nekta-
ru. Včely jsou jediný hmyz, který společně 
překonává zimní období. Právě proto 
potřebují zásoby energie. Já sám jsem za-
čínal s jedním zděděným úlem, ale rychle 
mi došlo, že společenství je důležité nejen 
pro včely, ale i pro včelaře. Jedno včelstvo 
příliš podléhá výkyvům způsobeným zim-
ními úhyny a nemocemi. Včelař pak musí 
začínat pořád dokola. Postupně buduji svo-
je včelařské zázemí na vlastním pozemku 

za domem a v současné době včelařím 
s 10 včelstvy. Loni jsem začal rozšiřovat 
chov a zvýšil jsem kapacitu na 25 včelstev. 
Kromě produkce vlastního medu a radostí 
s tím spojených se experimentálně také 
věnuji výrobě propolisové tinktury, vlastní 
medoviny a chovám si své vlastní včelí 
matky. Souhlasím s teorií Alberta  
Einsteina o důležitosti včel pro člověka:  
„Pokud by zmizely na zemi včely,  
zbývají lidem jen čtyři roky života.“

Oldřich  
Dočekal 
včelařství

Hrušky
Hrušky 144, 683 52  

+420 777 514 222

docekalo@seznam.cz

V minulosti to bylo v rámci volného času při 
zaměstnání. Dnes se této zálibě mohu věno-
vat už naplno. V Hruškách u Vyškova mám 
dvě desítky včelstev, kterým dnes můžu 
věnovat maximální péči. Dodávám květový 
med různých druhů a vyrábím vlastní medo-
vinu. Spolupracuji také se  včelaři ve svém 

Rostlinná, živočišná výroba

Dnes je téměř v každé obci dobrý včelař, na kterého se 
můžete obrátit, když si chcete koupit kvalitní včelí med. 
Já osobně se včelařstvím zabývám víc než 23 let. 

nejbližším okolí, zastupuji je v rámci 
okresní včelařské organizace. Práce 
se včelami mi přináší radost a potě-
šení. Už Jan Amos Komenský říkal:  
„Z včelařství naučil jsem se přírodu 
více znáti a více milovati, než  
z mnoha knih učených.“
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Houby, koření – 
Ryzner Rudolf 
pěstování hub

Bučovice-Kojátky
Kojátky 96, 685 01  

+420 602 507 291

+420 517 383 660

r.ryzner@seznam.cz 

www.houby-koreni.cz

Hlíva je hit posledního desetiletí.  
Mluví se o jejích pozitivních účincích 
na imunitu i o její výživné hodnotě.  
Je to pevná, chutná houba do kuchyně 
a když roste, vypadá prostě nádherně. 
Dodáváme ji jak čerstvou, tak i sušenou.

Pěstujeme, sbíráme a prodáváme houby. Naše firma má čtyřice-
tiletou tradici v pěstování zejména žampionů a hlívy ústřičné.

Otevřeli jsme vlastní prodejnu v soused-
ních Bučovicích, kterou zásobujeme 
nejen nejčerstvější hlívou, ale i kvalitním 
kořením, sterilovanými výrobky ze žam-
pionů a hlívy, potravinovými doplňky  
z hlívy a rakytníkovými výrobky.

Rostlinná, živočišná výroba

Slavkovský 
pivovar s.r.o. 
pivovarnictví

Slavkov
Jiří Hořava ml.  

U Mlýna 1422 

+420 737 861 265

horava@slavkovskypivovar.cz

www.slavkovskypivovar.cz

Jsme malá firma, jejíž hlavní činností je vý-
roba kvalitního piva. S pivovarem je spojený 
i provoz restaurace a sezónně i pěstitelská 
pálenice. Slavkov má dlouholetou tradici 
ve vaření piva. Na tu nepřímo navazujeme 
a snažíme se dodržovat postupy dřívějších 
minipivovarů - vařit kvalitní pivo pro obyva-
tele města a zásobovat okolní obce. Dřív se 
tomu říkalo, že pivovar rozváží „okolo komí-
na“. Stejně jako jiné malé pivovary děláme 
spoustu věcí sami, ručně. Při vaření piva 
klademe důraz na jakost surovin, a proto 
používáme kvalitní žatecký chmel a morav-
ské slady. V rámci osvěty pivovarnického 

Pivovar  
Santon  
pivovarnictví

Nízkokapacitní pivovar funguje od roku 
2010. Před oficiálními začátky ale stálo 
pět let hledání a ladění výborné recep-
tury a výrobního postupu. Výsledek, kte-
rým se pivovar může s hrdostí pochlubit, 
je zároveň jeho jediné pivo - světlý 
kvasnicový speciál Santon 13°.

řemesla vaříme v našem pivovaru kromě 
základních typicky českých piv nárazově 
i piva různých světových stylů a typů, jak 
spodně, tak i svrchně kvašená. Rovněž 
se snažíme udržet si „rodinný“ vztah 
s našimi odběrateli a každého pečlivě 
seznámit se zásadami péče o pivo, sanita-
cí pivního vedení a jinými nezbytnostmi 
důležitými pro každý podnik, který chce 
točit výjimečně dobré pivo. Hlídáme si 
čistotu našeho výrobku, používáme jen 
ty nejlepší suroviny a dál pivo prodáváme 
v té nejlepší možné přírodní formě,  
tedy bez filtrace a pasterizace.

Rodinná farma 
Šťastný 
farmářství

Jsme rodinná farma. Pěstuje-
me kvalitní bio produkty, čer-
stvou zeleninu a ovoce, maso 
a bylinky. Dodáváme výrobky 
ze dřeva a dřevěné bedýnky.

Měnín
Zbyněk Kadlc  

Měnín 450, 664 57

+420 724 055 524

pivosanton@seznam.cz 

kadlcova.jana@seznam.cz

www.pivovary.info/prehled/santon/santon.htm

Slavkov u Brna
Martin Šťastný 

Jiráskova 1222, 684 01  

+420 728 023 677

drevostastny@email.cz 

www.drevene-bedynky.webnode.cz 
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Blažovice
Jana Müllerová, výroba šperků

Bošovice
Vinařství Veritas spol.s.r.o., Jarmil Pospíšil, Pavel Pospíšil

Richard Makovský, výroba rytin a plastik do kovu

Bučovice
Včelařství Sedláček, Miroslav Sedláček

Jeva, výtvarné potřeby, Hana Křetínská

Miroslav Sádlík s.r.o., výroba dětských houpadel

Bučovice-Kojátky
Mopeka cukrářství, Jana Němečková

Houby, koření – Ryzner Rudolf

Bučovice-Kloboučky
Prallora-kovářství Zouhar Jiří

Heršpice
Jiří Olšanský, řezbářství

Hodějice
Michaela Moudrá, půjčovna, opravna a šití krojů

Truhlářství Ševela, Stanislav Ševela

Hostěrádky-Rešov
Zakázkové krejčovství, úprava krojů, Jarmila Cénková

Miroslav Urbánek, výroba kuchyňských linek

Vinařství Vykoukal, Zdeněk Vykoukal

M.Jiracek & sons, Vlastimil Jiráček

Hrušky
Jiří Bubeníček, výroba dekorativních předmětů ze dřeva

Oldřich Dočekal, včelařství

Ladislava Krejčířová, výroba textilií a doplňků

Jiříkovice
Buťa Create, výroba ze dřeva, Ondřej Buchta

Jan Štěpánek, řezbářství
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Kobylnice
Jiřina Vitíková, výroba šperků

Dámské a pánské zakázkové krejčovství Eva, Eva Valentová

Konečný Michael – keramika

Kovalovice
Alena Ondráčková, ruční výroba mýdla

Křenovice
Oldřich Bartošek, umělecký kovář

Cukrárna u Bílků, Jitka Bílková, Pavla Růžičková

Stanislav Drápal, výroba sýrů a tvarohu

Keramika – Drahomíra Svobodová

Oldřich Spáčil, stolařství, výroba hraček

Pavla Tauberová, výroba dárků

Křižanovice
Drahomíra Šujanová, výroba vizovického pečiva

Lovčičky
Jiří Šimčík, výroba košťat, pometel a metel

Měnín
Dorty Jana, Jana Bednáriková

Dřevovýroba Palán, Lukáš Palán

Kovovýroba Kirš, Oldřich Kirš

Pivovar Santon, Zbyněk Kadlc

Josef Urbánek, umělecké kovářství

Milešovice
Shara s.r.o. České oblečení i na míru, Marcela Sedláková

Mokrá − Horákov
Ivona Rosy, zakázkové krejčovství

Moutnice
Roman Formánek, včelařství

Vinařství Rozařín s.r.o., Richard Janoušek

Nesvačilka
Rodinné vinařství Pavel Husák

Nížkovice
Tomáš Gala, umělecké kovářství

Bushkill CZ s.r.o., Lenka Vykoukalová

Moveli, výroba a prodej dětských her ze dřeva, Martin Kuklínek

Miroslava Papoušková, půjčovna, opravna a šití krojů

Otnice
Sklenářské práce Pavlovec, František Pavlovec

Ludmila Prokopová – pracovní oděvy

Podolí
Nataša Kotvová-Vítková, keramika a výroba dárků

Pozořice
Veronika Poláčková, výroba dárků

Rašovice
Květoslava Rybnikářová, výroba pletených košíků

Sivice
Renata Kulhánková, krejčovství

Martin Petlach, houslařský ateliér

Slavkov u Brna
Jiří Kučera – Dřevostyl, výroba ptačích budek

Slavkovský pivovar s.r.o.

Rodinná farma Šťastný, farmářství

Růžena Lokajová, dekorace z pedigu

Sokolnice
EKO panely PRO CZ Petr Jochman

Petr Machek, výroba nábytku a veletržních expozic

Šaratice
Vinutka – korálky, Bohumila Tesařová

Telnice
Renata Jahodová, půjčovna, opravna a šití krojů

Stolařství Kozdera, Jaroslav Kozdera

Těšany
Marie Horáková, půjčovna, opravna a šití krojů

Tvarožná
Badyánek, dekorace z perníku, Aleš Kužílek

Cukrářská výroba Panda, Anna Daněčková

Cukrářství Marie Buchtová

Santon – Jan Vlček, ražba pamětních žetonů

Újezd u Brna
Emílie Absolonová, půjčovna, opravna a šití krojů

Ateliér Hájková − design, vitráže, zrcadla

Jan Konečný, truhlářství

Tomáš Laštovička, čalounictví

Vlasta Pakesová, výroba dárků

Antonín Staňa, výroba pletených košíků

Olga Svěráková, výroba dárků

Umělecké truhlářství Hrozek, Vladimír Hrozek

Vážany nad Litavou
Stolařství Uhlíř, Pavel Uhlíř

Velatice
B-cake, cukrářství, Barbora Daňková

Truhlářství Kříž, Jiří Kříž

Pekařství Makovec s.r.o.

Stolařství Severa, Zdeněk Severa

Velešovice
Petr Skalický, výroba dud, šalmají a hudebních nástrojů

Viničné Šumice
Ateliér Dareen, výroba šperků, Darina Hradská

František Kopeček − zámečnictví, výroba kanónů

Rodinné vinařství u Křížů, Petr Kříž, Michal Kříž

Seznam řemeslníků
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