
Prodejní výstava regionálních produktů při 20. ročníku veletrhu, 6.-7.3.2020, 16x živé předvádění výroby/řemeslné dílny

Přihlášení řemeslníci

1 Bitner Pasiak Alina - levandulové produkty

2 Česká medotéka, Schovánková Eva - čisté medy, medoviny, medová kosmetika, medové sušenky, medomarokánky, medová lízátka a další pochoutky 

3 Česká mincovna a.s. - mince, medaile

4 Daroszewska Julia - horká čokoláda a nealkoholické svařené víno, čokoládové výrobky

5 Divišová Daniela - pískovačka - technika pískování pod vedením lektorky Daniely Divišové, pískování skleniček a hrníčků pro děti i dospělé

6 Dvořáková Kamila - Vobchůdek Koza z Mimoně přináší originální praktičnost i krásu, a je důkazem, že poctivá práce a kvalitní materiály se vyplácí.

7 Eleven sportswear, sportovní oblečení a dopňky

8 Gaislerová Jiřina - autorské šperky, předvede šperkařské řemeslo

9 Glass Studio Oliva - expozice sklářského studia, originální skleněné šperky a mozaiky

10 Hájková Marie - ARTTIFFANY - Tiffany lampy, vitráže, vitráž. šperky - mozaika, předvede výrobu vitráží

11 Hnátek Matěj - drobná dekorativní keramika, předvede drátování keramiky

12 Hollanová Ivana, Koláčkárna U Salvátora, předvede zdobení perníčků

13 Hons Milan- DEKORAX - bytové doplňky z mosaze a skla, svítidla, garnýže, kovotlačitelství

14 Chaloupková Hana - ´Drátenice Hana´, která kouzlí s korálky a drátkem, své umění (šití z rokajlu a drátování) předvede také na veletrhu v Jablonci

15 Jarzab Justyna - Salon Koty - bavlněné čapky a šálky pro děti i dospělé, polský regionální výrobek

16 JM Koral, skleněné broušené a mačkané perle, korálkové dekorace, předvede korálkovou výrobu

17 Kakos Jan - marmelády a džemy

18 Keramika Týnka - Romana Höhnelová - ručně modelovaná dekorativní keramika

19 Kittelovsko, Jan Sedlák, propagace Kittelova domu, bylinkářství, lidové léčitelství

20 Klaczyk Piotr - domácí chléb se sádlem, pšeničný a žitný chléb se slaninou a lněným semínkem. Chléb pečený v peci na dřevo, tradiční polský výrobek

21 Kolrusová Jana - Dandelion - pampelišková kávovina, pampeliškové pralinky, pampeliškové čaje, čerstvě pražená káva z rodinné pražírny

22 Kozí farma Pěnčín, Josef Pulíček - kozí a ovčí farmářské biovýrobky

23 Krausová Zuzana - ZK Vitráže, Atelier Kolovraty - skleněné vitráže a vitrážky Tiffany, předvede výrobu vitráží

24 Kubíková Helena - paličkovaná krajka, předvede paličkování

25 Kubínová Silvie - SK Hrnčířství Rádlo - hrnčířské kameninové zboží

26 Kůs Josef, Kůs a syn - stolní a ložní textil z české rodinné firmy, předvede výrobu výšivek

27 Lenda Aleksander, horalské sýry, šťávy a sirupy

28 Lindner Manfred - šperky z polodrahokamů a drahých kamenů

29 Lindnerová Eva - šperky s kameny Swarowski i drahými kameny

30 Madziarczyk Halina - háčkované výrobky

31 Masaříková Eva, Caffe Sentiments - káva vařená i balená, autorský porcelán

http://www.ceskamedoteka.cz/
ceskamincovna.cz
https://www.piskovacka.eu/
https://www.kozazmimone.cz/nase-vyrobky/
sportovní oblečení a dopňky
https://oliva-glass.com/
http://czechfolkart.cz/wordpress/artisan/hajkova-marie-art-tiffany/
http://www.regionalni-znacky.cz/polabi/cs/certifikovane-produkty/detail/305/drobna-dekorativni-keramika
https://kolackarna.eu/
https://www.dekorax.com/
https://www.fler.cz/dratenicehana
https://www.jmkoral.cz/
http://www.marmeladyzraje.cz/
https://www.keramikatynka.cz/
https://www.pencin-zittau.eu/kittelovo-muzeum
https://www.facebook.com/pg/Gospodarstwo-agroturystyczne-Monte-Christo-155531004567050/posts/
https://www.regionalnipotravina.cz/ocenene-regionalni-potraviny/pardubicky-kraj/pampeliskova-kavovina-dandelion-root/
https://www.farmapencin.cz/
http://www.atelierkolovraty.com/kontakty/
https://helena-kubikova.webnode.cz/
http://www.skhrncirstvi.cz/
http://josefkus.blog.cz/
http://www.webtrziste.cz/trhy/remesla/nahled.php?id=3397
http://sperkykarin.cz/
http://www.manufakturasentiments.cz/index.htm


32 Mészarosová Lenka - Lenzi - vyšívané kabelky, batohy, kapsičky

33 Miesiąc Arthur - dorty, pirohy

34 Miesiąc Beata - doplňky - ruční práce

35 Minicukrovar Mžany, Petra Stránská - sirob, sirup z cukrové řepy, tradiční staročeská pochoutka z Podkrkonoší

36 Nováková Marcela - ovocné a zeleninové produkty, zdravé raw tyčinky, kečupy, džemy, pečené čaje, rozlévané teplé i studené nápoje

37 Nováková Martina - užitková keramika, keramický atelier Na Bidýlku, předvede výrobu hrníčků z plátů

38 Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. - dekorativní předměty a hračky z textilu, dřeva, korálků, drátu a skla

39 Ouhrabková Marcela, sklářka - skleněné květiny, skleněné figurky a bižuterie

40 Pachulska Izabela - keramika

41 Pekařství u Drahušky, Macková Drahomíra - vynikající pekařské výrobky ze Smržovky, sladké i slané, studené i teplé

42 Petra Pospíšilová PAMPALINI - šité tašky a taštičky, peněženky, kabelky a doplňky

43 Pivovar Volt
44 Prośrzeczycki Tomasz - trička, vonná mýdla

45 Rücker Jiří - řezbář, perníkové formy, loutky ad., předvede řezbu perníkářských forem

46 Růžičková Marcela - sklěněné šperky a květiny - předvede práci na sklářském kahanu

47 Sdružení TULIPAN, z.s. - výrobky z chráněných dílen, užitková a dekorativní keramika, textilní doplňky

48 Sluková Dagmar, dekorační výrobky - technika decoupage

49 Sobková Zuzana - Sobkoviny - keramika - hrnky, misky, talíře, šperky z keramika a skla, šité věci, předvede výrobu háčkované síťovky

50 Sobotka Karel - skleněné foukané figurky

51 Sobotková Lenka - ručně malované skleničky, vhodné do myčky

52 Suškovi - Babiččiny sirupy, sirupy bez konzervačních látek, vyráběné za studena

53 Tilajcsiková Zuzana - KOŠÍKÁŘSTVÍ, košíkářské výrobky, předvede tradiční košíkářskou výrobu

54 Tomasz Marzec - výrobky z různých druhů dřev, překrásné organické tvary misek, prkének, tácků

55 Vaňková Přibylová Jitka - autorka knih přírodě a myslivosti pro děti i dospělé, společně se svými knížkami přiveze i autorská lesní plyšová zvířátka

56 Věra Abrmanová, šité výrobky, látkové obaly na knížky ad.

57 Vetengl Miloš - Atelier Vetengl - šperky a bytové doplňky z chirurgické oceli a skla, předvede výrobu autorských šperků z chirurgické oceli

58 Vetenglová Hana - šperky ze skla a oceli

59 Walczak Tomasz - keramika

http://lenzi.cz/rubriky/e-shop/ceskosaske-svycarsko-regionalni
http://www.minicukrovar.cz/
http://www.nabidylku.eu/keramika
http://www.sdruzenidrak.cz/cs/chranene-dilny/
http://www.sklenenyraj-km.cz/
https://pekarstvi-u-drahusky.webnode.cz/pecivo/
https://pampalini-shop.cz/
https://pivovarvolt.cz/
http://www.jrucker.cz/
http://www.skleneny-sperk.cz/
https://www.sdruzenitulipan.cz/chranena-dilna
https://dekorace-dasena.estranky.cz/
https://www.facebook.com/Sobkoviny/posts/755841521288063
http://www.sklenene-foukane-figurky.cz/
https://www.babiccinysirupy.cz/
http://www.kosikarstvi.websnadno.cz/
http://www.myslivost.cz/OMS/klubautoru/Special-pages/Pribylova.aspx
https://www.pinterest.com/abrmanov/
http://nefosin.cz/01_HTM/31_VETENGLOVI.htm
https://www.facebook.com/Atelier.Sperk/

