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Roubenka Habartice
Roubenka Habartice se nachází 
na úpatí Hrubého Jeseníku ob-
klopena lesy a krásnou přírodou. 

Duch Králického 
Sněžníku
V Jeseníkách se nenarodil, ale 
miloval je, publikoval o nich...

Roste nová 
pralinkárna!
Velkolosinské pralinky se 
v roce 2020 přesunou...

Střípky z Jeseníků

Setkání držitelů 
značky v Bruntále

Výměna zkušeností, ochut-
návka regionálních produktů 
a navíc exkurze v pivovaru byly 
součástí setkání držitelů značky 
JESENÍKY originální produkt® 
v  roce 2019. To se uskutečnilo 
7. listopadu v restauraci Pivovaru 
Hasič v  Bruntále. Setkání uved-
la Kateřina Mračková, ředitelka 
regionálního odboru SZIF Olo-
mouc. Dotační příležitosti a mož-
nosti prezentovali koordinátoři 
MAS Horní Pomoraví, MAS 
Hrubý Jeseník a  MAS Rýma-
řovsko. Navíc organizátoři letos 
nabídli zajímavý seminář na téma 
Jak prezentovat lokální produkt, 
kde se zúčastnění dozvěděli, jak 
více využívat nástroje pro vlastní 
prezentaci včetně sociálních sítí 
v podání Jitky Štenclové z Kari-
érního centra v Brně. Setkání se 
uskutečnilo za podpory Celostát-
ní sítě pro venkov.

Vítejte Dr. Gutwinski, vítejte 
doma v Jeseníkách!
V Jeseníkách se nenarodil, ale miloval je, publikoval o nich odborné články 
a na svých četných přednáškách ve velkých městech zval na výlety do hor. 
Svérázný a nesmírně činorodý člověk, na jehož počest pojmenovali jeho 
přátelé pramen u Kladského sedla. To byl Oskar Gutwinski, neúnavný pro-
pagátor turistiky a lyžování, známý jako „Starý brach ze Sněžníku“.

Spojit svůj život s  krásnou, ale 
drsnou krajinou Jeseníků přináší ne-
lehký úkol – najít své místo, svoji 
vlastní cestu, svůj způsob bytí. Krajina 
tak zásadním způsobem poznamena-
ná zpřetrháním vazeb volá po potřebě 
ubezpečit se, že je člověk její součástí, 
že sem patří. Pro ty, kteří stejně jako 
já, hledají energii a  inspiraci v  je-
senických horách, je fialový zvonek 
potvrzením, že jde po správné cestě. 
Odměnou za usilovné hledání. Potěše-
ním, že může dát něco na oplátku. Ra-
dostí z uskutečněného snu. Tak tedy 
vítejte doma v Jeseníkách!

Barbora Hubíková, 
Jeseníky divadelní

Aby se na legendy jako byl Dr. 
Gutwinski nezapomnělo, vznikly Je-
seníky divadelní. Pro všechny, kteří 
chtějí poznat příběhy jesenických 
hor a  jejich obyvatel, přetváří fakta 
do podoby divadelních představení, 
programů a her pro děti.

Gutwinski se jako dobrovolník 
aktivně zapojil do bojů 1.  světové 
války. Po návratu z  italského zajetí 
udělal pro mnohé nepochopitelný 
krok. Opustil zavedenou a  velmi 
úspěšnou zubařskou praxi a  stal se 
chatařem na Králickém Sněžníku.

Exkurze zamířila 
napříč Jeseníky až na 
pomezí Hané
Vidět na vlastní oči, jak vznika-
jí originální a  místní produkty, 
popovídat si s  jejich tvůrci patří 
k  jedinečným momentům, které 

se nenaskytnou každý den. Když 
už se ale takový výjezd koná, sto-
jí vždycky zato. Na jaře 2019 tak 
mohla skupina zájemců pod hla-
vičkou Asociace regionálních zna-
ček zamířit do Jeseníků.

Účastníci exkurze se mohli podí-
vat, jak se mele mouka, konkrétně do 
mlýna, kde se připravují bezlepkové 

produkty. Právě mlýnské bezlepko-
vé výrobky společnosti PROBIO 
ze Starého Města pod Sněžníkem 
nesou značku JESENÍKY originální 
produkt®. Z mlýna se exkurze přesu-
nula do pivovaru. V nedalekých Ha-
nušovicích se vyrábí oblíbená piva 
značky Holba.

Pokračování na straně 11
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Dekorativní 
a užitková 
keramika od 
Sněžníku je 
výrobkem 
i polotovarem
Výrobě keramiky se Eva Hamáč-
ková věnuje téměř 20 let, v  po-
sledních letech převážně dětským 
dílničkám. Na hrnčířském kruhu 
pod jejíma rukama vzniká deko-
rativní keramika do interiéru – 
ptáčci, srdíčka, zvonkohry, obaly 
na květináče, vázy, lampy nebo 
užitková keramika jako hrnky, ta-
líře, mísy či tácky. 

Specialitou Evy Hamáčkové 
jsou keramické polotovary pro děti 
– 3D tvary, 2D obrázky (placky), 
lampičky, zvonky, závěsné mobily, 
magnety, které si pak malí umělci 
mohou dotvořit dle své vlastní fan-
tazie a umu. 

„Navštěvuji školy i  školky 
a učím děti pracovat na hrnčířském 
kruhu. Děláme polotovary, které si 
dotváří, například figurky z vypále-
né keramiky, které si mohou doma-
lovat. Jde o  univerzální věci, které 
se dají zavěsit, nebo si do nich mo-
hou dát esenciální olej či svíčku,“ 
vysvětluje Eva Hamáčková s tím, že 
s dětmi vyrábí i loutky. 

Autorka dokáže svýma rukama 
vytvořit téměř neuvěřitelně tenké 
keramické koule do zahrady. Jedním 
z  výrobků, který snoubí estetiku 
a  užitečnost, je venkovní pítko pro 
ptáky. Její keramické výrobky tak 
zdobí jak interiéry, tak zahrady. Ke-
ramiku od Sněžníku zájemci mohou 
hledat na tradiční Anenské pouti ve 
Starém Městě či na jiných akcích 
v okolí. 

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

Zkusili to 
aneb Sociální 
podnikání 
v praxi
O  složitosti a  úskalích sociální-
ho podnikání ví hodně podnik VS 
Rychleby. Zákazníkům jsou známé 
tamní mošty, jablečné octy, čaje, 
sirupy a  další ze škály produktů 
z  přírodních surovin jesenických 
hor. Méně známý je samotný soci-
ální podnik, který pomáhá lidem 
ve složité sociální situaci, a to tak, 
že se je snaží zapojit do práce.

Koncem května tak VS Rychle-
by s. r. o., ukončila projekt s názvem 
Zkusme to, který byl realizován ve 
Velké Kraši a  okolí, kde firma pro-
vozuje svůj sociální podnik. „Projekt 
byl zaměřen na školení osob ze soci-
álně vyloučených lokalit a osob v ob-
tížné životní situaci. Druhým cílem 
projektu bylo podpořit tyto osoby při 
hledání zaměstnání nebo jim umožnit 
praxi a zaměstnání na podporovaném 
místě,“ vysvětlil jednatel VS Rychle-
by Miloslav Přibyl.

Projekt podpořilo MPSV ČR 
prostřednictvím Operačního progra-
mu zaměstnanost. Projekt tak spo-
lufinancoval Evropský sociální fond 
a  státní rozpočet České republiky, 
současně společnost VS Rychleby 
poskytla vlastní zdroje.

Základní zaměření kurzů nesl 
jejich název – „Vzdělávací program 
firmy pro rozvoj základních kom-
petencí“. Tématem programu byly 
semináře na oblasti jako exekuce – 
možnosti oddlužení a  finanční po-
radenství; základy práva – pracovní 
právo – bezpečnost práce; stanovení 
osobních cílů a plánování – hospoda-
ření domácnosti.

Projekt nabídl dále semináře 
zaměřené na hygienu a  bezpečnost 
potravin – HACCP, tj. znalosti, kte-
ré pak byly předpokladem pro praxi 
v malé firmě, která se zabývá výro-
bou potravin. Absolventi kurzu jsou 
uplatnitelní i  ve službách prodeje, 
stravování a dalších oborech.

Projekt zahájil 1. prosince 2017 

Certifikované produkty 
JESENÍKY originální 
produkt®

a  skončil 31. května 2019. Během 
této doby se do něj zapojilo 28 osob, 
školení ukončilo 23 osob. „Převa-
žovaly jednoznačně ženy, maminky 
malých dětí,“ doplnil Přibyl.

Pracovní místo ve firmě na dobu 
určitou bylo nabídnuto 7 osobám, 
další osoby byly podpořeny u spolu-
pracující firmy PSII a dalších 8 osob 
našlo zaměstnání u jiných společnos-
tí v rámci Jesenicka.

„Za spolupráci, především v  ší-
ření informací o projektu a informo-
vanosti cílové skupiny chceme podě-
kovat zastupitelstvu obcí Velká Kraš, 
Kobylá nad Vidnavkou, pracovníkům 
sdružení ESTER, neziskové organi-
zace „Domov je základ“, která půso-
bí na Žulovsku, neziskové organizaci 
ZAHRADA 2000 z Jeseníku a v ne-
poslední řadě pobočkám ÚP v Jese-
níku, v Javorníku a Vidnavě,“ dodal 
jednatel sociálního podniku.

Obnova 
lezeckých skal 
u Starého Města

Na přelomu dubna a května se ně-
kolik členů sportovního klubu Outdo-
or Jeseníky společně s  dobrovolníky 
rozhodli zpřístupnit lezecké veřejnos-
ti a  turistům skály na okraji Starého 
Města blízko Zotavovny Morava. 
Pomocí lan, sedáků, jištění a dalších 
nástrojů, které by málokdo čekal (mo-
tyky, rýče, rejžáky, smetáčky, páčidla, 
kartáčky) začalo čištění skály a  pro-
fesionální přejišťování starých lezec-
kých cest. Do budoucna budou skály 
bezpečné a určené pro lezení střední 
obtížnosti i  začátečníky a  boulde-
ring, kam mohou dojíždět horolezci 
z širokého okolí. Na nástupu na skálu 
bude k  dispozici informační cedule 
s  vyznačenými cestami, základními 
lezeckými informacemi, poučením 
o bezpečnosti a chování v přírodě. 

Zpřístupněním skal bude moci 
Staré Město nabídnout další atrakti-
vity na svém území. Klub vytvořil le-
zecký oddíl pro děti i dospělé. 

Více na str. 12
Martin Škrott, předseda Sportovního 

klubu Outdoor Jeseníky z. s.

Zapomeňte 
na jahody 
mražený! 
Přejděte na 
lyofilizované 
ovoce plné 
vitaminů
S  filozofií zpracovávat lyofilizací 
pouze české ovoce a zeleninu při-
šli manželé Bláhovi z  Hněvkova 
u Zábřehu. Začali experimentovat 
s moderním způsobem konzerva-
ce. Suroviny, které lyofilizují, se 
snaží odkoupit od místních farmá-
řů, převážně přebytky ze zahrá-
dek. Také díky tomu se nyní pyšní 
značkou JESENÍKY originální 
produkt®.

A tak i v zimě mohou lidé ochut-
nat švestky z jesenických zahrádek, 
velkolosinský rybíz, černý jeřáb, bo-
růvky, šípky a mnoho dalších plodů, 
které zdejší kraj poskytuje. V sorti-
mentu však jdou Bláhovi ještě dál 
– vytvořili Jeseníky v barvách duhy 
– prášek z místního lyofilizovaného 
ovoce, který se používá jako ochuco-
vadlo, barvivo nebo i aroma. Věřte, 
nebo ne jejich jahody opravdu voní 
a chutnají po jahodách. 

„Jsme na tuzemském trhu ojedi-
nělí. Samozřejmě firem, které se zabý-
vají lyofilizací ovoce je hodně, právě 
na myšlenku se věnovat této produkci 
nás navedla sestra, která nám dávala 
ochutnávat lyofilizované ovoce. Zača-
li jsme debatovat, jak se zpracovává, 
protože jsme o tom vlastně vůbec nic 
nevěděli. Postupně jsme dohledávali 
informace, až jsme natrefili na firmu, 
která se zabývá vývojem a  výrobou 
lyofilizátorů pro malé podnikatele. 
Koupili jsme první dva stroje a nyní 
přikupujeme další,“ objasnila produ-
centka Lenka Bláhová.

A  její manžel Luboš dodal: 
„U  nás ta mašina jede sedm dní 
v  týdnu, 24 hodin denně, na to ty 
stroje vlastně nebyly vyvinuty, takže 
jsme pro výrobce lyofilizátorů také 
takoví pokusní králíci. Navíc hledá-
me pro stroj další inovace, aby byl 
výkonnější.“

Jednou z  obrovských výhod 
lyofilizace je, že surovina zůstane ve 
stejné kvalitě, jako když ji utrhnete 
čerstvou – neztratí svou vůni, ani bar-
vu a chuť je intenzivní. V potravině 
zůstavají všechny vitaminy, enzymy 
a minerální látky. Výsledný produkt 
splňuje zásady raw stravování.

„Zabýváme se také lyofilizací na 
zakázku. Díky této službě přichá-
zíme na stále nové produkty, které 

postupně přidáváme do naší stálé 
nabídky. Ve škále ovoce, zeleniny, 
klíčků, koření a  omáček nalezne-
te jednodruhové, ale i  tzv. MiXni-
Si, kde si užijete rozmanitost chutí 
v jednom balení. Nejen různá bale-
ní, ale i  různá provedení jsou naší 
předností. Jsme schopni lyofilizovat 
suroviny v podobě kousků, drtě, ale 
i  prášků, které se osvědčily, jako 
výborná barviva, ochucovadla i aro-
mata,“ řekla Lenka Bláhová.

Kontakt
Lyopotraviny s. r. o.
Hněvkov 66 • 789 01 Zábřeh
732 257 494 • 777 016 235
obchod@lyopotraviny.cz
www.lyopotraviny.cz

NOVINKA

NOVINKA
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VÝROBKY
PRODUKT ADRESA TELEFON E-MAIL WEB

BYLINNÉ ČAJE Z RYCHLEBSKÝCH HOR
Ing. Miroslav Přibyl 
VS Rychleby, s. r. o. 
790 58 Velká Kraš 164

720 317 704  
775 555 541

miroslav.pribyl@vsrychleby.cz, 
vyroba@vsrychleby.cz vsrychleby.cz

CÍNOVANÉ ŠPERKY OD PÁJI
Pavla Klimešová  
Rýmařovská 25 
792 01 Bruntál

776 793 223 cinacky.paja@seznam.cz 
pavla.klimes@email.cz cinacky-paja.webnode.cz

ČERSTVÁ KÁVA Z VAŠÍ PRAŽÍRNY
Robert Štěpánek 
Vaše pražírna 
788 14 Petrov nad Desnou 17

608 003 235 obchod@vaseprazirna.cz vaseprazirna.cz

ČERSTVÉ OVČÍ A KRAVSKÉ SÝRY
Michal Hrdlička 
Na Statku 32 
789 75 Brníčko

777 577 077 firmahrdlicka@seznam.cz ovcistatek.webnode.cz

ČOKOLÁDOVÁ MANUFAKTURA XOCOLATL
Marcel Šos 
Kostelní 142 
790 01 Jeseník

733 701 544 marcel.sos@seznam.cz jesenickacokolada.cz

DEKORATIVNÍ A UŽITKOVÁ KERAMIKA OD 
SNĚŽNÍKU

Eva Hamáčková 
Kosmonautů 130 
788 32 Staré Město

607 582 296 eva.hamackova@seznam.cz

DOBROTY Z ENNEA CAFFÉ
ENNEA CAFFE s. r. o. 
nám. Svobody 832/25 
790 01 Jeseník

774 572 110 jesennea@gmail.com facebook.com/enneaa

DOMÁCÍ HOVĚZÍ MASO
Robert Chovančák 
Ludvíkov 128 
793 26 Vrbno pod Pradědem

736 118 010 katkachovancakova@seznam.cz

DOMÁCÍ MUFFINY A BEZLEPKOVÉ DORTY
Ing. Pavlína Dubovská Byrtusová  
M. Tyrše 2 
792 01 Bruntál

725 743 298 domacimuffiny@seznam.cz domaci-muffiny.cz

DOMÁCÍ OBUV Z OVČÍ VLNY Mgr. Veronika Příhodová 
793 99 Bohušov 71 603 472 929 veronika.prihodova@centrum.cz

DRÁTOVANÉ SNĚNÍ JEDELANKA
Dana Frydrychová, Jedelanka 
Jedlí 195 
789 01 Zábřeh

736 479 318 sokratesdami@seznam.cz fler.cz/jedelanka

DRÁTOVANÉ VÝROBKY Miloš Gajda 
788 14 Petrov nad Desnou 45 737 635 901 gajda.milos@seznam.cz

DRSNÉ JESENICKÉ ŠPERKY Ing. Dana Rygarová 
793 26 Ludvíkov 43 721 476 692 d.rygarova@gmail.com drsnesperky.cz

DVORECKÁ VLNA
Květoslava Bukovská  
Spolek paní a dívek Dvorce 
Budišovská 114 
793 68 Dvorce

730 106 004 kvetabuk@seznam.cz spolekdvorce.webnode.cz

DÝŇOVÁ POMAZÁNKA
Dobroty sociální podnik s. r. o. 
Šumavská 13  
787 01 Šumperk

737 188 794 facebook.com/dobrotysocialnipodnik

DŽEMY A POMAZÁNKY 
ZE ZAHRADNÍHO OVOCE

Milena Habrová, ovoce z vlastní zahrady  
Opavská 100/213  
793 42 Janovice

777 280 245 diskont.habrova@seznam.cz

DŽEMY A SIRUPY
Zora Hájek 
Supremus spol. s r. o. 
Na Stráni 36 
795 01 Rýmařov

602 750 901 info@fructusterrae.cz fructusterrae.cz

HÁČKOVANÁ A DRÁTKOVANÁ BIŽUTERIE Helena Paluchová 
790 63 Lipová-lázně 40 604 647 058 hellipaluch@seznam.cz fler.cz/ropucha

HOLBA HORSKÁ 10, HOLBA ŠERÁK, 
HOLBA POLOTMAVÁ, HOLBA PREMIUM

Pivovar HOLBA a. s. 
Pivovarská 261 
788 33 Hanušovice

holba.cz

HOVĚZÍ A SKOPOVÉ MASO V KVALITĚ BIO
M A R W I N, v. o. s. 
Hynčice nad Moravou 49 
788 33 Hanušovice

583 291 124 
702 086 976 
602 533 707

jatka@marwin-pretoria.cz marwin-pretoria.cz

JESENICKÁ BYLINNÁ A DOMAŠOVSKÁ 
HOŘKÁ

Bairnsfather Family Distillery s. r. o. 
Kyle Bairnsfather 
Domašov 490  
790 01 Bělá pod Pradědem

777 327 468 kyle@bairnsfather.net bairnsfather.net 
facebook.com/bairnsfather.distillery

JESENICKÉ DRUHOVÉ MEDY KOLOMÝ
Včelařská farma Jan Kolomý 
Staré Město 192 
792 01 Bruntál

608 106 475 vcelarstvikolomy@gmail.com vcelarstvikolomy.cz

JESENICKÝ MED
Bc. Petr Šenfeldr, DiS., BA 
Luční 5 
795 01 Rýmařov

775 114 521 selfi@centrum.cz facebook.com/vceli.farma.senfeldr

JESENIČTÍ SKŘÍTCI A VÍLY
Mirka Ouzká Rišková 
K. Čapka 344 
790 01 Jeseník

605 836 283 mirimade@centrum.cz mirimade.cz

KERAMIKA VITALIS ZELENÁ
Mgr. Barbora Zelená 
Stříbrnice 38  
788 32 Staré Město

604 832 123 barborazelena66@seznam.cz keramika.vitaliszelena.cz

KOSMETICKÉ VÝROBKY Z VČELÍCH 
PRODUKTŮ

Renata Milerská 
794 01 Hošťálkovy - Staré Purkartice 35 604 706 761 renata.milerska@email.cz

KOZÍ SÝR ČERSTVÝ
Martin Komínek  
Kozí farma u Komínků 
Makarenkova 254 
790 81 Česká Ves

775 977 188 kominek.martin2@seznam.cz facebook.com/kozifarmaukominku

KRUŠOVO UZENÉ MASO Z LEŠTINY
Jana Krušová 
Potoční 83 
789 71 Leština

606 210 642 
720 157 146 krusovi@seznam.cz krusovouzene.cz

KVASOVÝ CHLÉB
Rýmařovská pekárna s. r. o. 
Národní 443/26 
795 01 Rýmařov

554 211 459 
773 497 843 rymarovska.pekarna@tiscali.cz rymarovskapekarna.cz

Penzion pod 
Sušinou

Pokud hledáte komfort a součas-
ně klid pro volné chvíle v horském 
prostředí, vyzkoušejte nově certifi-
kovaný Penzion pod Sušinou, horou 
v  Podbělském hřbetu Králického 
Sněžníku. V  turistické sezóně mají 
návštěvníci možnost prozkoumat 
zdejší lesy nebo bunkry a řopíky.

Penzion je situován přímo ve Ski 
areálu Kraličák, takže si zde užijí 
především milovníci zimních sportů.

Ubytování nabízí penzion ve 
čtyřech apartmánech s  vlastní plně 

vybavenou kuchyňkou, WC a  kou-
pelnou. Kapacita činí 19 osob. Užijí 
si zde rodiny s dětmi, skupiny přátel 
a také páry, co rády poznávají krásy 
českých hor. Penzion je v  provozu 
celoročně. Nechybí zde stylová ven-
kovní finská sauna s příslušenstvím 
a v letním období vířivka. Hosté zde 
najdou přátelskou atmosféru i  nad-
standardní drobnosti jako například 
krosnu pro dítě k zapůjčení. 
Kontakt
Penzion pod Sušinou
Chrastice 81 • 788 32 Staré město
731 113 942
info@penzionpodsusinou.cz
www.penzion-podsusinou.cz

Jeseníky hledají další originální 
výrobky, služby a zážitky

Všechny potřebné informace k získání značky JESENÍKY originální produkt®
naleznete na www.regionalni–znacky.cz nebo u regionálních koordinátorek Hany Olejníkové, tel.: 725 940 340, 
olejnikova@hornipomoravi.eu, nebo Báry Hauškové, tel.: 728 556 375, hauskova@hornipomoravi.eu.

Roubenka 
Habartice

Roubenka Habartice se nachází 
na úpatí Hrubého Jeseníku obklo-
pena lesy a krásnou přírodou. Jedná 
se o  budovu po celkové citlivé re-
konstrukci. Hosté mají neomezeně 
k dispozici vířivku a saunu. Rouben-
ka pojme osm osob v  komfortních 
pokojích, dále je k zapůjčení dětská 
postýlka. Roubenka je plně vybavena 
pro maximální pohodlí a spokojenost 
hostů. V letním období mohou hosté 
využít na zahradě dětské hřiště, po-
sezení a gril. K pohlazení chuťových 
pohárků naleznete uvnitř roubenky 
vinotéku plnou krásných vín. Hos-
tům jsou k dispozici informace o nej-
zajímavějších atrakcích, krásách a lá-
kadlech Jeseníků. V blízkém dosahu 
roubenky se nachází nejznámější ly-
žařská střediska Jeseníků. Roubenka 
je vhodná k celoroční rekreaci.

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

NOVINKA

NOVINKA
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LYOFILIZOVANÉ POTRAVINY
Lyopotraviny s. r. o. 
Hněvkov 66 
789 01 Zábřeh

732 257 494 
777 016 235 obchod@lyopotraviny.cz lyopotraviny.cz

MAMUTÍ PRAMEN
SNĚŽNÍK a.s. 
Velká Morava 46  
561 69 Dolní Morava

resort@dolnimorava.cz dolnimorava.cz

MED A MEDOVINA
Richard Milerski 
Staré Purkartice 35 
794 01 Krnov

721 509 590 objednavky@milerski.cz med-milerski.cz

MLÉKO
Zemědělské družstvo Jeseník 
Šumperská 118 
790 01 Jeseník

584 402 210 info@zdjesenik.cz zdjesenik.cz 
facebook.com/zdjesenik

MLÝNSKÉ VÝROBKY BEZLEPKOVÉ
PRO-BIO, obchodní společnost s r. o. 
Lipová 40 
788 32 Staré Město

probio.cz

OBRÁZKY „RYCHLEBSKÉ ZVÍŘENY“
Mgr. Kateřina Preisová 
Komenského 172 
790 65 Žulová

737 713 361 mnukart@gmail.com mnukart.webnode.cz 
fler/mnuk.cz

OPLATKY
UNITA, spol. s r. o. 
Ing. Milan Uhlíř 
790 69 Bílá Voda u Javorníka 79

584 413 211 milan.uhlir@unita.charita.cz unita.charita.cz

OVOCNÉ DESTILÁTY A BYLINNÉ LIKÉRY
Mgr. Richard Jašš, Ph.D.  
Likérka a destilerie Ullersdorf  
Maršíkov 67  
788 15 Velké Losiny

603 710 220 info@ullersdorf.cz ullersdorf.cz

PALAČINKA FRUCTUSTERRAE
SUMPREMUS s. r. o. 
Na Stráni 36 
795 01 Rýmařov

602 750 901 info@fructusterrae.cz fructusterrae.cz

PALIČKOVANÁ KRAJKA 
- OBNOVA TRADIC NA OSOBLAŽSKU

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

PÁNKŮV MED Z JESENÍKU
Martin Pánek 
Lipovská 211/71 
790 01 Jeseník

775 632 638 
777 632 634 
777 632 637

tspanek@jen.cz panci.eu

PEPOVY DOBROTY Erika Benčová, Maminčiny domácí výrobky 
793 32 Andělská Hora 148 776844999 pepovydobroty@email.cz pepovydobroty.cz

PIŠLICKÉ DŘEVĚNÉ HRAČKY
Václav Kvapil 
Nová Červená Voda 110  
790 53 Stará Červená Voda

731 519 381 info@pislik.cz pislik.cz

PIVA PIVOVARU ZLOSIN
Zlosin s. r. o. 
Žárovská 10 
788 15 Velké Losiny

605 295 860 pivovarzlosin@seznam.cz pivovarzlosin.cz 
facebook.com/pivovarzlosin

PIVO ALBERT Zámecký pivovar Albert 
788 16 Sobotín 13 587 071 000 info@resortsobotin.cz resortsobotin.cz

PIVO Z PIVOVARU HASIČ
Pivovar Hasič 
Ruská 1448/1 
792 01 Bruntál

739 600 000 info@hasicpivo.cz hasicpivo.cz

PONOŽKOVÉ ZBOŽÍ
Tomáš Brázdil 
Northman Outdoor s. r. o. 
K. H. Máchy 5 
792 01 Bruntál

554 713 929 
608 712 076

info@northman.cz 
brazdil@northman.cz northman.cz

PRAŽENÁ KÁVA, KÁVOMILKA
Monika Sakáčová – Pražírna kávy Kávomilka  
Hlavní třída 9a  
787 01 Šumperk

prazirna@kavomilka.cz facebook.com/kavomilka

PRODUKTY Z MINIPIVOVARU KOLŠTEJN 
V BRANNÉ

Relax centrum Kolštejn, s. r. o. 
788 25 Branná 56

728 229 137 
583 286 421

info@kolstejn.cz 
provozni@kolstejn.cz pivovarkolstejn.cz

PUBLIKACE S REGIONÁLNÍ TEMATIKOU 
JESENÍKŮ

Pavel Ševčík 
VEDUTA 
Za Vodou 139 
789 91 Štíty

583 440 271 sevcikp@sendme.cz sevcik-veduta.cz

REPLIKY HISTORICKÉHO SKLA
Roman Míček 
Sklářská huť TOMI 
Zlatohorská 639 
793 26 Vrbno pod Pradědem

728 359 989 
606 879 286 sklarnatomi@seznam.cz sklarnatomi.cz

ROZTOMILÉ SÝRY
Ing. Petra Roztomilá  
Kozinova 65 
787 01 Šumperk

775 553 349 roztomilesyry@profimpstavby.cz roztomilesyry.cz

RUČNĚ MALOVANÉ BYTOVÉ DOPLŇKY, 
DÁRKOVÉ A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

CHRPA sociální firma Slezské diakonie o. p. s. 
Dvořákův okruh 21 
794 01 Krnov

733 142 405 
734 646 979 chrpa@chrpakrnov.cz chrpakrnov.cz

RUČNĚ ŠITÉ A HÁČKOVANÉ VÝROBKY
Dana Hojgrová – Truhlice  
Kolšov 4  
788 21 Sudkov

736 768 004 dana.hojgrova@gmail.com truhlicek.blogspot.cz

RUČNĚ ŠITÉ HRAČKY A TEXTILNÍ VÝROBKY
ZAHRADA 2000 z. s. 
Na Mýtince 32 
790 01 Jeseník

584 401 195 info@zahrada2000.cz zahrada2000.cz 
destigma.cz

RUČNĚ ZDOBENÉ SVÍCE PLÁTOVÝMI 
VOSKY

Mgr. Marcela Klimková 
REPARTO Zábřeh, s. r. o. 
Žižkova 7/15 
789 01 Zábřeh

736 509 432 info@reparto.cz reparto.cz

RUČNÍ PAPÍR „LOSÍN“
Ruční papírna Velké Losiny a. s. 
U Papírny 9 
788 15 Velké Losiny

583 248 433 rucni.papir@rpvl.cz rucnipapirna.cz

RUKODĚLNÉ VÝROBKY
Jarmila Koubková 
Domov Paprsek Olšany, p. o. 
789 62 Olšany 205

583 247 212 koubkova@domovolsany.cz domovolsany.cz

RYCHLEBSKÉ BYLINNÉ SIRUPY
Ing. Miroslav Přibyl 
VS Rychleby s. r. o. 
790 58 Velká Kraš 164

720 317 704 
775 555 541

miroslav.pribyl@vsrychleby.cz, 
vyroba@vsrychleby.cz vsrychleby.cz

RYCHLEBSKÉ ŠŤÁVY, MOŠTY A OCTY
Ing. Miroslav Přibyl 
VS Rychleby s. r. o. 
790 58 Velká Kraš 164

720 317 704 
775 555 541

miroslav.pribyl@vsrychleby.cz, 
vyroba@vsrychleby.cz vsrychleby.cz

SEDLÁŘSKÉ VÝROBKY Z KŮŽE
Lubomír Jelínek 
Jesenická 527 
788 33 Hanušovice

731 165 678 sedlarstvi.jelinek@seznam.cz sedlarstvijelinek.cz

SCHAUMANNOVKA, H2O Z JESENÍKŮ
Kamil Schaumann 
Schaumannův Dvůr s. r. o. 
793 23 Karlovice 231

603 356 242 h2o@schaumannovka.cz schaumannovka.cz

SLANÉ LÁZEŇSKÉ OPLATKY R+M Všetýčkovi 
788 15 Velké Losiny 238 720 261 882 vsetyckova@v-a-v.cz

STAROMĚSTSKÁ MÁSLOVÁ TRUBIČKA
Olga Gřundělová – KREMO 
Květná 287 
788 32 Staré Město

583 230 101 objednavka@trubicka.cz trubicka.cz

SÝRY
Zemědělské družstvo Jeseník 
Šumperská 118 
790 01 Jeseník

584 402 210 info@zdjesenik.cz zdjesenik.cz 
facebook.com/zdjesenik

ŠÍPKOVÉ VÍNO
Šárka Vybíralová 
Jánského 99 
790 81 Česká Ves

721 730 829 sipkovevino@seznam.cz sipkovevino.cz 
facebook.com/sipkove.vino.18

ŠPERKY Lenka Hudečková 
794 01 Krasov 11 605 730 747 hudlova@seznam.cz prata.cz

TEXTILNÍ VÝROBKY Kateřina Dvořáková 
788 05 Libina 512 604 239 523 atelier.caldero@seznam.cz fler.cz/pletka 

fler.cz/katcha-0

TEXTILNÍ VÝROBKY
Mgr. Mariana Felnerová 
Pod Lesem 451 
788 33 Hanušovice

737 655 826 marianafelnerova@seznam.cz beabeo.cz

TKANÉ KOBERCE
ZAHRADA 2000 z. s. 
Na Mýtince 32 
790 01 Jeseník

584 401 195 info@zahrada2000.cz zahrada2000.cz 
destigma.cz

UMĚLECKÉ KOVÁŘSKÉ VÝROBKY Petr Jeřábek 
788 23 Jindřichov 148 737575156 jerabekpetr73@seznam.cz kovarstvi-jerabek.cz

UMĚLECKÉ RUČNĚ KOVANÉ VÝROBKY
Richard Červinka 
Kovářství a zámečnictví 
792 01 Valšov 5

604 538 017 shervud@seznam.cz shervud.webnode.cz

VELKOLOSINSKÉ PRALINKY
Jana Kašparová 
Lázeňská 238 
788 15 Velké Losiny

775 907 522 kasparova@velkolosinskepralinky.cz velkolosinskepralinky.cz

VIA DELICIA - LAHŮDKY VE SKLE
Designfoods s. r. o. 
Bezchlebova rodinná konzervárna Via Delicia 
Leštinská 2443/30 
789 01 Zábřeh

583 455 081 objednavky@viadelicia.cz viadelicia.cz

VITRÁŽOVÉ ŠPERKY, MOZAIKOVÉ OBRAZY, 
VITRÁŽOVÉ VÝPLNĚ

Iveta Strnadová 
Bezručova 76 
793 26 Vrbno pod Pradědem

554 751 914 
731 177 688 vitraz@email.cz vitraze-sperky.cz

VÝROBKY Z KOZÍHO MLÉKA Kristýna Šťastná 
793 91 Úvalno 87 774 240 851 kristyna@kozyuvalno.cz kozyuvalno.cz

VÝROBKY Z OVČÍHO ROUNA
Stránské z. s. 
Stránské 5  
793 51 Břidličná

554 725 848 
723 040 535 krenkovavladimira@seznam.cz stranske.websnadno.cz

VÝROBKY ZE VČELÍCH PRODUKTŮ
Vladislav Utíkal 
Dolní 1 
792 01 Bruntál

608 862 777 v.utikal@tiscali.cz vladislavutikal.cz

ZLATOHORSKÝ MED
Rodinné včelařství Bedřich Půža 
Wolkerova 663 
793 76 Zlaté Hory

777 641 662 objednavam@zlatohorskymed.cz zlatohorskymed.cz

SLUŽBY
SLUŽBA ADRESA TELEFON E-MAIL WEB

HORSKÝ HOTEL PAPRSEK Miloslav Mika M + M 
788 32 Staré Město

583 294 100 
777 076 541 info@paprsek.cz paprsek.net

HORSKÝ HOTEL SNĚŽENKA*** Hynčice pod Sušinou 15  
788 32 Staré Město

608 555 276 
583 239 008-9 info@hotel-snezenka.cz hotel-snezenka.cz

CHALUPA POD SVINÍ HOROU
Ing. Lukáš Kňáva 
Vlaské 74 
788 33 Malá Morava

603 932 444 info@podsvinihorou.cz podsvinihorou.cz

CHATA EDUARD 790 01 Bělá pod Pradědem 44 602 447 557 info@chataeduard.cz chataeduard.cz

CHATA U PROFESORA
Jiří Matouš
Kunčice 39 
788 32 Staré Město

777 149 218 
 777 123 102 jiri.matous@email.cz staromestsko.cz

LEVANDULOVÁ KAVÁRNA
Levandulový statek s. r. o. 
Masarykovo náměstí 12/13
789 01 Zábřeh 

604 744 534 
721 835 061 info@levandulovystatek.cz levandulovakavarna.cz

PENZION KOVÁRNA
Josef Sekula
Horní Lipová 173/36 
790 63 Lipová - lázně

737 283 770 info@penzionkovarna.cz penzionkovarna.cz

PENZION TROJKÁMEN
JUDr. Ludmila Hrachovcová
Nové Losiny 22
788 23 Jindřichov 

605 309 997 info@trojkamen.cz trojkamen.cz

PENZION POD SUŠINOU Chrastice 81
788 32 Staré Město 731 113 942 info@penzion-podsusinou.cz penzion-podsusinou.cz

PENZION U PETRA
Petr Hledík
Lipovská 115/328
790 01 Jeseník 

584 411 898 
604 587 818 info@upetra.cz upetra.cz

REKREAČNÍ, REHABILITAČNÍ A ŠKOLICÍ 
CENTRUM SLEZSKÁ HARTA 793 64 Razová 286 725 046 306 info@centrumslezskaharta.cz centrumslezskaharta.cz
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RELAX CENTRUM KOLŠTEJN
Relax centrum Kolštejn
a Wellness hotel Kolštejn***
788 25 Branná 60

583 286 421 
602 651 027 info@kolstejn.cz relaxkolstejn.cz

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

ROUBENKA JINDŘICHOV Chalupy Jeseníky s. r. o.
788 23 Jindřichov 5 608 878 915 info@roubenka-jindrichov.cz chalupy-jeseniky.com

SEVEROMORAVSKÁ CHATA
Rudolf Gažar
Podlesí 141
788 33 Malá Morava

583 298 100 
602 744 899 severka@severomoravska-chata.cz severomoravska-chata.cz

SPORT & RELAX AREÁL BOZEŇOV Dolní Bušínov 146
789 01 Zábřeh 583 411 299 recepce@bozenov.cz bozenov.cz

UBYTOVÁNÍ U SKŘIVÁNKŮ Jaroslav Skřivánek
793 26 Ludvíkov 99

554 752 257 
603 206 623 blanka.skrivankova@seznam.cz jeseniky-ludvikov.cz

VILLA ŽEROTÍN, PENZION BED & 
BREAKFAST

Veronika Vávrová
Rudé Armády 333
788 15 Velké Losiny 

603 559 867 villa.zerotin@gmail.com villa-zerotin.cz

ZÁŽITKY
ZÁŽITEK ADRESA TELEFON E-MAIL WEB

ADRENALIN PARK BOZEŇOV
Sport & Relax areál Bozeňov 
Dolní Bušínov 146 
789 01 Zábřeh

583 413 784  
733 530 757 recepce@bozenov.cz bozenov.cz

EXKURZE DO PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ 
ELEKTRÁRNY DLOUHÉ STRÁNĚ

Informační centrum Dlouhé stráně 
Kouty nad Desnou 30  
788 11 Loučná nad Desnou

583 283 282 
602 322 244 info@k3-sport.cz kouty.cz

FAUNAPARK
Dagmar Augustýnová 
FAUNAPARK o. p. s. 
Horní Lipová 242 
790 63 Lipová-lázně

739 443 204 faunapark@faunapark.cz faunapark.cz

HORSKÝ RESORT DOLNÍ MORAVA
SNĚŽNÍK a. s. . 
Velká Morava 46  
561 69 Dolní Morava

bar@dolnimorava.cz dolnimorava.cz

HUDBA BEZ HRANIC Obec Dolní Studénky 
788 20 Dolní Studénky 99 583 217 012 dolnistudenky@dolnistudenky.cz hudbabezhranic.cz

JESENÍKY DIVADELNÍ
Barbora Hubíková 
Kunčice 34  
788 32 Staré Město

jesenikydivadelni@gmail.com facebook.com/Jesenikydivadelni

KOMENTOVANÉ DEGUSTAČNÍ PROHLÍDKY 
MINIPIVOVARU KOLŠTEJN

Relax centrum Kolštejn 
788 25 Branná 56

583 286 421 
602 651 027 info@kolstejn.cz pivovarkolstejn.cz

LEDOVÁ STĚNA A SKIALP CENTRUM 
KRALIČÁK

Martin Škrott 
Žerotínova 984/8  
789 01 Zábřeh

732 336 075 skischool@mujkralicak.cz ski-school-kralicak.cz

MARIÁNSKÁ POUŤ V BRANNÉ
Obnova obce Branná – Kolštejn,o. p. s. 
Vladimíra Burianová 
788 25 Branná 97

608 179 724 icbranna.cz 
branna.eu

MEZINÁRODNÍ VÝSTUP NA KRÁLICKÝ 
SNĚŽNÍK

Staré Město 
Organizační složka Kulturní zařízení města 
Smetanova 52  
788 32 Staré Město

583 239 267 
583 239 134 kultura@staremesto.info staremesto.info 

nakralickysneznik.cz

MORAVSKÝ BIKEMARATON A LEZNICKÉ 
HÓPAN

Moravský bikemaraton 
Okružní 129  
789 71 Leština

cyklomorava.cz

OŽIVENÝ BUNKR – ATMOSFÉRA DNŮ 
PODZIMU 1938

Klub vojenské historie Kralka 
788 33 Malá Morava 777 027 004 info@ks5.cz ks5.cz

PAPÍR MĚNÍME V ZÁŽITEK
Ruční papírna Velké Losiny, a. s. 
Petr Fouček, ředitel 
U papírny 9 
788 15 Velké Losiny

583 248 433 rucni.papir@rpvl.cz rucnipapirna.cz

PEKAŘOVSKÁ POUŤ
Obnova kulturního dědictví údolí Desné z. s. 
Bukovická 58 
788 15 Velké Losiny

583 242 258 vresovka@gmail.com vresovka.cz

PRADĚDOVO DĚTSKÉ MUZEUM
Jeseníky přes hranici, z. s. 
Tereza Nikodýmová Schreiberová 
Tř. Adolfa Kašpara 37 
789 61 Bludov

725 508 214 muzeum@pradedovomuzeum.cz pradedovomuzeum.cz

PRIESSNITZOVA LÉČBA
Priessnitzovy léčebné lázně a. s. 
Priessnizova 12/299 
790 03 Jeseník

584 491 109  
606 794 609 info@priessnitz.cz priessnitz.cz

PROJÍŽĎKA PARNÍM VLAKEM PO 
OSOBLAŽSKÉ ÚZKOKOLEJCE

Slezské zemské dráhy, o. p. s. 
793 99 Bohušov 15 szd@osoblazsko.com osoblazsko.com

RYCHLEBSKÉ STEZKY
Pavel Horník 
Rychlebské stezky, o. s. 
790 54 Černá Voda 267

607 061 445 info@rychlebskestezky.cz rychlebskestezky.cz

SLAVNOSTI MĚSTA ŠUMPERKA
Informační centrum Šumperk 
Bohuslav Vondruška 
Hlavní třída 14 
787 01 Šumperk

583 214 000 ic@sumperk.cz slavnosti-mesta.cz 
infosumperk.cz

STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE NA HRADĚ 
BRNÍČKO

Jiří Bartoš 
Obec Brníčko 
789 75 Brníčko 120

725 131 283 
583 438 022 starosta@obecbrnicko.cz obecbrnicko.cz

ZLATORUDNÉ MLÝNY A RÝŽOVÁNÍ ZLATA 
VE ZLATÝCH HORÁCH

Zlatokopecký skanzen  
u Zlatých Hor Zlatorudné mlýny 
Zlatohorsko kraj pokladů, p.o. 
nám. Svobody 80 
793 76 Zlaté Hory

588 884 618 info@krajpokladu.cz krajpokladu.cz 
zlatehory.cz

Turistický pochod s dlouholetou 
tradicí a  perfektní organizací 
oslavil kulaté výročí. 10. Me-
zinárodní výstup na Králický 
Sněžník se odehrál ve znamení 
silného deště, dobré nálady a di-
vadla.

V  letošním roce ukázal duch 
Králického Sněžníku svoji nevlíd-
nou tvář a od samého rána častoval 
účastníky vydatnými dešťovými 
přeháňkami. Ale ani rozmary po-
časí neodradily příznivce turisti-
ky, i  když jich nebylo tolik, jako 
v  předchozích letech. O  co horší 
počasí, o  to srdečnější byla at-
mosféra. Zájemce dopravoval ze 
Starého Města v  pravidelných in-
tervalech autobus až k nástupnímu 
místu u chaty Návrší, kde je víta-
lo několik stánků s  informačními 
materiály a občerstvením. Každo-
ročně připravují organizátoři něco 
nového a  vždy myslí i  na dětské 
účastníky. Letos si malí i velcí od-
nášeli na památku publikaci inspi-
rovanou historickými řemesly re-
gionu – Pohádky ze Starého Města.

Po prvním prudkém výstupu 

čekal účastníky na odbočce u  lo-
vecké chaty Ludmily stánek Kul-
turního domu s tradičními českými 
a  polskými cukrovinkami a  letos 
i překvapení v podobě malého di-
vadelního exkurzu do dějin turisti-
ky a  lyžování. Jeseníky divadelní 
v dobových kostýmech představily 
obrazem i fakty 20. a 30. léta mi-
nulého století, kdy byla v provozu 
pod vrcholem Sněžníku vyhlášená 
turistická chata, jedna z nejmoder-
nějších v Jeseníkách, a pořádaly se 
zde lyžařské kurzy. Dobu, kdy čle-
nové uměleckého spolku Jescher 
umístili nedaleko chaty ikonickou 
sošku Slůněte, a  osobnost neod-
myslitelně spjatou s  Králickým 
Sněžníkem – šumperského zubaře, 
milovníka hor a propagátora lyžo-
vání Dr. Oskara Gutwinského.

Kdo načerpal informace, po-
kračoval vstříc v  mlze zahalené 
hoře, prohlédnout si prameniště 
Moravy, na vrchol, kde každoroč-
ně probíhá setkání s turisty přichá-
zejícími z  české a  polské strany, 
a pak rychle zpátky do údolí.

(hub)

Duch Králického Sněžníku ve 
dvou neobyčejných zážitcích

NÁZEV MÍSTO TERMÍN
Valentýnská dílna Ruční papírna Velké Losiny 8.2.2020

Velikonoce v papírně Ruční papírna Velké Losiny duben 2020

Moravský bikemaraton 
a Leznické hópan Leština poslední víkend v srpnu 2020

Dětský gastrofestival Bludov, Pradědovo dětské muzeum 22.5. –24.5.2020

Slavnosti města Šumperk Prostory nádvoří Pavlínina dvora 6.6.2020

Poznej svého farmáře Farma Skřivánek Branná 13.6.2020

Středověké odpoledne na hradě 
Brníčko Brníčko 5.7.2020

Jarmark Jeseníky originální 
produkt Branná červenec 2020

Bioslavnosti Staré Město p. Sněžníkem 11.07.2020

Anenská pouť Staré Město p. Sněžníkem 18.07.2020

Ramzovská pouť Ramzová , u kaple sv. Rocha 01.08.2020

Malomoravské slavnosti Malá Morava – Podlesí 08.08.2020

Mariánská pouť Branná 08.08.2020

Víkend v papírně Ruční papírna Velké Losiny 7. –9.8.2020

Pekařovská pouť Pekařov 08.08.2020

Mezinárodní výstup na Kralický 
Sněžník Stříbrnice – zahájení 05.09.2020

Čokoládové lázně - zážitkový 
festival Velké Losiny září 2020

Oživený bunkr Malá Morava bunkr K-S5 U potoka září 2020

Charitativní ples Olšany Olšany 27.11.2020

Vánoce v papírně Ruční papírna Velké Losiny prosinec 2020

Kalendář akcí spojených se značkou JESENÍKY 
originální produkt® nebo pořádaných výrobci 
či poskytovateli služeb a pořadateli zážitků:

Jeseníky ukrývají řadu příběhů z historie, pověstí a legend. Ty vyprávějí 
Jeseníky divadelní, jeden z  jedinečných zážitků značky JESENÍKY 
originální produkt®. 
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Na exkurzi 
mezi kozy

Od dubna do listopadu mohou ti, 
které zajímá život na farmě a  kon-
takt se zvířaty, přijet do Úvalna. 
Zdejší kozí farma nabízí možnost 
prohlídky, která trvá hodinu až ho-
dinu a  půl. Exkurze je zakončená 
ochutnávkou lahodných produktů 
z kozího mléka. Ty samozřejmě ne-
sou značku JESENÍKY originální 
produkt®. 

Lidé tak mají možnost seznámit 
se s  místním stádem. Zvířata jsou 
velmi kontaktní, a  tak si to užíva-
jí stejně jako návštěvníci. „Na naší 
farmě chováme kozy hnědé, bílé, 
burské a míšenky. Na exkurzi k nám 
jezdí školy, školky i rodiny s dětmi. 
Také různé turistické organizace či 
senioři. Kromě koz u nás můžete vi-
dět kačeny, slepice, kuřata, králíky, 
kočky a psa. Kozy jsou milé a pří-
tulné. Návštěvníci během exkurze 
procházejí celým pastevním areá-

lem,“ říká Krystýna Šťastná z Kozí 
farmy Úvalno. 

Prohlídky jsou určeny pouze pro 
skupiny o minimálním počtu 4 do-
spělých osob. Nutná je ale předchozí 
domluva buď telefonická, nebo pro-
střednictvím formuláře na webových 
stránkách kozyuvalno.cz. 

Roste nová 
pralinkárna!
Velkolosinské pralinky se v  roce 
2020 přesunou do zbrusu nových 
prostor. Cukrárna a  pralinkárna 
roste nedaleko Zámku Velké Losi-
ny a  Ruční papírny Velké losiny. 
Místo vybrala držitelka ocenění 
MONETA Živnostník roku 2019 
Jana Kašparová citlivě a  součas-
ně strategicky. Lokalita je plná 
zeleně, nedaleko dvou největších 
památek v obci, takže ji návštěv-
níci snadno naleznou, odpočinou 
si a ještě si navíc pochutnají.

Cukrárnu a  pralinkárnu doplní 
malé zmrzlinové studio a  místnost 
k  nahlédnutí do výroby pralinek. 
„Půjde o možnost malé exkurze po 
dohodě s firmami nebo dalšími zá-
jemci,“ objasnila svůj záměr čokolá-
dová podnikatelka Jana Kašparová. 

Stávající výrobna se sice nachází 
v centru lázeňské obce, ale po šes-
ti letech už kapacitně nevyhovuje. 
„Jsme hrdí na to, kolik práce jsme 
za ta léta udělali a  jsme rádi, že se 
neustále někam posunujeme, je čas 
se opět o kus posunout.“

Termín otevření není přesně sta-
novený. Až bude vše postavené a za-
řízené, přesune se výrobna i  pro-
dejna. „Chceme mít stále vše pod 
jednou střechou. Denně vyrábíme 
čerstvé zákusky, které jdou hned do 
obchodu a našly si svoje zákazníky. 
Nechceme nic skladovat. Podle mě 
je i  z  hlediska kvality důležité mít 
tyto dvě části propojené,“ domnívá 
se Jana Kašparová.

Milovníci velkolosinské zmrzli-
ny se mohou těšit na novinky. Stáva-
jící točená z čerstvého ovoce zůstane 
zachovaná, přibude však nový stroj, 
který rozšíří možnosti chutí a  pří-
sad. Je na co se těšit!

Exkurze 
zamířila napříč 
Jeseníky až na 
pomezí Hané

První den dvoudenní výpravy za-
končil v Sport & Relax areálu Boze-
ňov v  Dolním Bušínově u  Zábřeha. 
Následující den vyrazili účastníci do 
Bezděkova u  Úsova. Právě malou 
vesničku na pomezí Hané a Jeseníků 
proslavili manželé Drlíkovi levandulí. 
Přestože exkurze navštívila levandulo-
vá pole ještě brzy, levandule totiž roz-
kvétá o měsíc později, strávili účastní-
ci na poli i přímo ve statku příjemnou 
procházku a dozvěděli se spoustu za-

jímavostí. „Existují dvě odrůdy české 
levandule – krajová a  beta. Krajová 
má nižší obsah silic a je vhodná pro 
potravinářské účely. Naproti tomu 
beta má vysoký obsah silic a je proto 
vhodná pro výrobu mýdel a kosmetic-
kých produktů,“ vysvětlil Lukáš Drlík.

Po levandulovém dopoledni če-
kala výpravu cesta do „paláce chutí“, 
tedy do Zábřeha do sídla společnosti 
Via Delicia Olina Bezchleby. Rodinná 
konzervárna ukázala, jak vznikají lu-
xusní paštiky, džemy a další lahůdky 
ve skle. Účastníci se tak mohli podívat 
pod pokličku, ale také ochutnali, co 
se ze zdejších dobrot dá ještě dále vy-
kouzlit. Lahodné bagetky zkombino-
vané se zeleninou a vhodným dresin-
gem nebo vafle s neobvyklými džemy 
ze smrkových výhonků či špendlíků.

O dýně se stará Bohumila. 
Zahrada se jménem

Co je nového Doma v JESENÍKÁCH

Šumperské Centrum sociálních 
služeb Pomněnka, které se stará pře-
devším o lidi s mentálním postižením, 
opět rozšířilo své aktivity. Vedle péče 
o hendikepované, vyrábí v rámci so-
ciálního podniku speciality z místních 
výpěstků, mezi ně se řadí také dýňová 
pomazánka, která má certifikát JE-
SENÍKY originální produkt®. V září 
otevřela Pomněnka přírodní zahradu. 
Nachází se v obci Bohdíkov nedaleko 
zdejší základní školy.

Přírodní zahrada nese jméno 
Bohumila a  slavnostně se otevřela 

ve čtvrtek 26. září 2019. Součástí 
byly komentované prohlídky, ale 
i zahradní práce. „S dětmi Pomněn-
ka zasadila morušovník a  pak své 
kořeny v  přírodní zahradě zapustil 
jeřáb oskeruše,“ uvedla ředitelka 
Pomněnky Nataša Vykydalová.

Zahrada slouží pro klienty Cen-
tra jako terapeutické místo. Pěstuje 
se zde zelenina, drobné ovoce i by-
linky. Některé z výpěstků jsou k do-
stání v prodejně sociálního podniku 
Dobroty z venkova v Šumperku na 
Langrově ulici.

Férová 
spolupráce 
v rámci regionu 
i značky
Organizace ZAHRADA 2000 se 
od roku 1998 věnuje duševní-
mu zdraví a  poskytuje ucelený 
komplex služeb s cílem umožnit 
„návrat zpět do života“. Kro-
mě registrovaných sociálních 
a  zdravotních služeb pro osoby 
s duševním onemocněním nabízí 
možnost zaměstnávání s podpo-
rou pro osoby se zdravotním po-
stižením. V  několika provozech 
sociálního podniku zaměstnává 
na vymezených chráněných pra-
covních místech cca 42 osob se 
zdravotním postižením.

Jedním z  provozů je šicí díl-
na, která kromě výroby širokého 
sortimentu vlastních produktů 
s  certifikátem JESENÍKY origi-
nální produkt® stíhá i zakázkovou 
výrobu šitých propagačních před-
mětů pro další obchodní partnery. 
A mnozí z nich jsou opět držiteli 
stejného regionálního certifikátu 

na své produkty v jiných segmen-
tech.

Jedním z  nich jsou Priess-
nitzovy léčebné lázně, pro které 
vyrábíme maskota lázní kapičku 
Sofinku ve formě textilní hračky 
pro děti a přívěsku.

Pokud chcete pro své blízké 
originální dárek z  regionu a  zá-
roveň vás zahřeje dobrý pocit 
podpory užitečné věci, můžete 
si zakoupit kapku v  lázeňském 
informačním centru nebo v  pro-
dejně Zahrady 2000 v  Jeseníku 
naproti divadla nebo na některé 
z  akcí lázní, kde prodáváme své 
rukodělné výrobky ve stylovém 
stánku. 

I šicí dílna je součástí systému 
úzdravy, ve kterém se ZAHRA-
DA 2000 inspiruje v  severských 
zemích a  v  ČR patří k  jeho prů-
kopníkům. A  tyto modely včetně 
“Otevřeného dialogu“ jsou zalo-
ženy na spolupráci a zapojení šir-
ších sítí partnerů, stejně jako naše 
šicí dílna.

Více na zahrada2000.cz, 
facebook.com/zahrada2000.cz

Mgr. St. TUREK,
wwwředitel ZAHRADA2000 z. s. 
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Horolezectví 
je o komunitě, 
spolupráci 
a přátelství. 
Díky tomu 
vznikla nová 
stěna
Ne všude se žije lehce, není vždy 
snadné propojit dobré nápady 
se zájmy dalších lidí, ale když se 
nevzdáte, můžete si splnit sen, 
přinést nové možnosti sportovní-
ho vyžití a ještě přispět k rozvoji 
cestovního ruchu v  místě, kde to 
má smysl.

Na co by někomu nestačilo pár 
let života, to zvládl Martin Škrott 
se svou ženou Veronikou,  přáte-
li a  dobrovolníky během jednoho 
roku. Provozovatel lyžařské školy, 
vodácký průvodce, zakladatel spor-
tovního klubu Outdoor Jeseníky, or-

ganizátor filmových festivalů s ces-
tovatelskou a  sportovní tematikou, 
lyžařských a  triatlonových závodů 
pro děti i  dospělé. To je zábřežský 
rodák, nyní už osm let „Staroměš-
ťák“, držitel certifikátu JESENÍKY 
originální produkt® v  kategorii zá-
žitků Martin Škrott. 

Jak říká jeho žena, stále se dívá, 
kam by se dalo vylézt. Při svých 
toulkách okolím Starého Města ob-
jevil skálu, na které ve třicátých le-
tech stával dřevěný altán a  nabízel 
místním i turistům vyhlídku do oko-
lí. Dnes už po něm nenajdete ani pa-
mátky, jediné, co zbylo, bylo několik 
rezavých ok. A zrodil se nápad. Ve 
spolupráci s dalšími nadšenci, měs-
tem, dobrovolnými hasiči a  skauty 
začalo na jaře letošního roku čištění 
skály a okolního terénu a na konci 
léta už bylo připraveno osm nových 
lezeckých tras. „V průběhu prací se 
zrodil další nápad, myšlenka na vy-
tvoření cvičného místa pro úplné za-
čátečníky i pokročilé, které by bylo 
možné využívat celoročně, a tak se 
rozběhla náročná jednání, na jejichž 

konci bylo listopadové slavnostní 
otevření umělé lezecké stěny v tělo-
cvičně základní školy,“ uvedl Martin 
Škrott s tím, že zájem veřejnosti byl 
obrovský a organizátory přijeli pod-
pořit i členové horolezeckého klubu 
v Jeseníku.

Jak sám říká, horolezectví není 
jen o  sportovních výkonech, ale 
o  vytvoření komunity, spolupráci, 
přátelství, poznání svých schopností 
i limitů. Proto se již na počátku or-
ganizátoři rozhodli podporovat dět-
ský horolezecký kroužek a  lezení 
pro rodiče s dětmi. Stěna o rozmě-
rech 14 x 8 m přivítá první zájemce 
oficiálně v únoru 2020. Náklady na 
její pořízení včetně lezeckého mate-
riálu dosáhly částky tři čtvrtě mili-
ónu. Největší sumou přispělo Staré 
Město, ale bylo třeba najít dalších 
více než třicet sponzorů z  řad jed-
notlivců, firem i neziskových organi-
zací z města a okolních obcí, včetně 
Olomouckého kraje, bez kterých by 
dobrý nápad zůstal jen snem.

Barbora Hubíková
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Střípky z Jeseníků

Lesní zážitková 
naučná stezka

Ve Štědrákově Lhotě vznikla 
zážitková naučná stezka. Návštěv-
níci Rudy nad Moravou, kam Lhota 
spadá, se mohou seznámit s pozo-
ruhodnou přírodou. Jeden a  půl-
kilometrový okruh nabízí les pod 
drobnohledem. Jak to žije v  mrt-
vém lese, kde bydlí netopýři, že není 
les jako les, jaké jsou druhy stromů 
a mnoho dalšího se v rámci jednot-
livých zastavení dozvědí všichni vý-
letníci. Stezka je vhodná i pro nej-
menší, zastavení se nachází blízko 
sebe a jsou hravá. Navíc si zájemci 
mohou předem nachystat pracovní 
listy – ty jsou k  dispozici zdarma 
na obecním úřadě nebo na webu  
ruda.cz v sekci Turista a volný čas.


