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ÚVODEM

Tato publikace vznikla v souvislosti s novou 
značkou místních výrobků a služeb „BOSKOVICKO 
SOBĚ“, která se snaží upozornit na ne vždy zřejmý 

fakt, že pro to dobré a kvalitní nemusíme vždy 
chodit daleko od domova. 

Značka slouží zejména jako podpora šikovných 
„moravských ručiček“ z Boskovicka a Letovicka. 
Cílem je upozornit na to, co je skutečně místní, 

dobré a z blízkého okolí, jinak řečeno: „upozorňuje 
na to, co stojí skutečně za to a přitom je to 

na dosah ruky!“ 

Cílem této publikace je představení právě těch 
producentů, kteří byli v rámci vůbec první 

certifikační výzvy oceněni značkou BOSKOVICKO 
SOBĚ širší veřejnosti.

ZNAČKA BOSKOVICKO SOBĚ

Značka místních výrobků a služeb  
„BOSKOVICKO SOBĚ“ vznikla z iniciativy  

Místní akční skupiny Boskovicko PLUS (MAS) 
v průběhu roku 2021 a dává si za cíl podporovat 

lokální výrobky, speciality, řemesla, služby… 
prostě vše dobré z regionů MAS Boskovicko PLUS 

a MAS Partnerství venkova. 



BOSKOVICKO SOBĚ podporuje místní producenty, 
jejichž činnost je přímo spjatá s regionem a jejichž 

srdce doslova bije pro náš region.  
Samozřejmostí je, že nesmí zatěžovat životní 

prostředí, nesmí nikoho hanobit, musí se zkrátka 
jednat o seriózní a poctivou práci …

Značkou BOSKOVICKO SOBĚ se mohou pyšnit 
producenti, kteří úspěšně prošli certifikační 

výzvou MAS. První taková výzva proběhla 
na jaře 2022 a dala tím vzniknout první 

skupině certifikovaných producentů (tito první 
producenti jsou uvedeni v této publikaci).  Velmi 

často se jedná o jedinečnou, originální, ruční 
i tradiční výrobu, potravinu, službu, činnost…

Kde narazíte na produkty certifikovaných 
producentů značkou BOSKOVICKO SOBĚ?

V prvé řadě je třeba zmínit JARMARK 
BOSKOVICKO SOBĚ. Na tento jarmark, který 

měl svou úspěšnou premiéru v srpnu 2021 
(na fotografiích) v areálu Zámeckého skleníku 

v Boskovicích, jsou přednostně oslovováni coby 
prodejci právě držitelé této značky.



Značka pomáhá s propagací i v online prostředí 
(zejména na webových stránkách obou MASEK), 

nebo např. ve Zpravodajích MAS Boskovicko PLUS 
a na dalších místech.

Na vybrané producenty se značkou čeká 
i možnost propagace či prodeje jejich výrobků 

v INFORMAČNÍM CENTRU BOSKOVICE.

PŘÍSLUŠNOST MIKROREGIONŮ
K MÍSTNÍM AKČNÍM SKUPINÁM
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(fotografie ze slavnostního předávání prvních udělených 
certifikátů a ze zahájení prodeje produktů z regionu  

v „ÍČKU“ Boskovice, 30. 4. 2022)
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PRODUCENTI CERTIFIKOVANÍ  
ZNAČKOU BOSKOVICKO SOBĚ  
(2022)

BERANOVÁ LENKA
Šité výrobky dle vlastních návrhů 

DOBIÁŠEK MICHAL
Příběh dřeva – výroba a prodej řemeslných 
a uměleckých předmětů

DRAŽILOVI ROMAN A KAROLÍNA 
Krása z lesa – výrobky ze dřeva

JANÍČKOVÁ KATEŘINA, HÉNKOVÁ PETRA
Projekt LIVE LIFE

JURAČKA ANTONÍN
Kované výrobky 

KORCOVÁ DANIELA
Dárkové a dekorační předměty ze dřeva 

KOVÁŘOVÁ EVA
SEBTEX – Paličkovaná krajka,  
Prádlové pruženky a šňůry 

NEJEZ PETR
SILT s.r.o. – Výkup, zpracování a prodej  
medu – Ruční výroba medových sirupů 
a pochoutek

PALME PAVLÍNA – KERAMIKA PALME
Ručně točená keramika 

PILÁTOVÁ ZUZANA
Háčkované hračky 

PLŠKOVÁ HANA
Tvorba z mohéru z vlastního chovu  
z angorské kozy

RICHTROVÁ DAGMAR
Dekorativní pečivo (perníky),  
včelí med 

SOBOTKOVÁ HELENA
Pletení košíků z pedigu, andílci z ovčí vlny,  
lapače snů, náramky z korálků

ŠKRANCOVÁ IVANA
Malované vitráže

TRENZ ŠTĚPÁNKA
Značka „Divné čokolády“, 
značka „Já rád SVÁ játra“ – produkty 
z ostropestřce mariánského 

VANČUROVÁ JANA
Domeček v kufříku

VESNICKÝ PIVOVAR  OHRADA s.r.o.
Výroba piva

VSP GROUP, a.s.
Zemědělské produkty z Olešnice  
– brambory, olešnické mléko,  
směsi a další produkty

ZEAS LYSICE, a.s.
Lysický jablečný mošt
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Šité výrobky dle vlastních návrhů
BERANOVÁ LENKA

Svitávka

Šité peněženky, diáře, vaky, obaly na knihy, 
meditační polštářky, kabelky, pro děti naučné 
látkové knížky, šperky, papírové a jiné tvoření.

Kontakt: 
 LeBer handmade
 leberhandmade@gmail.com

PŘÍBĚH DŘEVA  
Výroba a prodej řemeslných 
a uměleckých předmětů

DOBIÁŠEK MICHAL

Boskovice

Umělecko-řemeslné zpracování dřeva, aneb dřevo 
s duší . Gravírování do dřeva, výroba dekorací, 
vybavení pro hospody a restaurace, rámování 
obrazů.

Kontakt: 
 Příběh Dřeva
 pribehdreva123@gmail.com
 725 574 061
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KRÁSA Z LESA – Výrobky ze dřeva

DRAŽILOVI ROMAN a KAROLÍNA

Letovice, Jasinov

Výroba dřevěných výrobků výhradně ze dřeva 
z vlastního lesa – alba, bloky, květináče, krabičky 
a jiné… Mimo to nabízíme výrobky z překližky 
– recyklace dřeva. Šití tašek z české bavlny 
z dřevěnou rukojetí. Výrobky jsou často zdobeny 
autorskými ilustracemi.

Výdejní místo: Papírnictví, dárky a kreativní 
potřeby, Masarykovo nám. 1098/3a, Letovice

Kontakt: 
 Krása z lesa
 www.krasazlesa.cz
 info@krasazlesa.cz
 732 684 878

LIVE-LIFE

JANÍČKOVÁ KATEŘINA 
a HÉNKOVÁ PETRA

Boskovice

Ruční výroba a propagace motivačních produktů 
a publikování článků pro podporu lidí v současné 
uspěchané době – náramky z minerálů, Shamballa 
náramky, macramé, látkové tašky, afirmační 
kartičky, týdenní plánovače, noviny nebo záložky 
do knížek.

Kontakt: 
 LiveLife
 www.live-life.cz
 svet@live-life.cz
 739 359 848
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KOVANÉ VÝROBKY

JURAČKA ANTONÍN

Lhota Rapotina 

Umělecké zpracování kovů, velký výběr 
autorských návrhů interiérových doplňků, 
dekorativních předmětů, výroba originálních 
ručně kovaných výrobků, plotů, mříží, plastik…
Výroba také na zakázku dle Vašeho přání.

Možnost zakoupení výrobků online na e-shopu.

Kontakt: 
 Kovářství Juračka
 www.kovarstvijuracka.cz
 kovarstvijuracka@email.cz
 777 999 614

DAKOR
Dárkové a dekorační předměty ze 
dřeva

KORCOVÁ DANIELA

Chrudichromy

Výroba nejrůznějších dekoračních předmětů 
vznikajících řezáním a gravírováním. Vyřezávání 
a značení (gravírování) dřeva a dřevěné překližky

Výdejní místo:  Boskovice, Kapitána Jaroše 22A

Kontakt: 
 DaKor - výroba dárkových předmětů a dekorací
 dakor@post.cz
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SEBTEX
Paličkovaná krajka
Prádlové pruženky a šňůry

KOVÁŘOVÁ EVA

Sebranice

Tradiční český výrobce paličkovaných krajek, 
pletených prádlových pruženek a oděvních šňůr.

Možnost zakoupení produktů přes e-shop.

Kontakt: 
 Sebtex Sebranice
 www.sebtex.cz
 sebtex@sebtex.cz
 737 647 960

SILT, s.r.o. 
Výkup, zpracování a prodej medu
Ruční výroba medových sirupů 
a pochoutek

NEJEZ PETR

Skalice nad Svitavou

Malá rodinná firma SILT se zabývá výkupem, 
zpracováním a prodejem medu, výrobou 
porcovaných balení potravin pro gastronomii 
a zakázkovou ruční výrobou zaměřenou na různé 
pochoutky a sirupy – vše především z medu.

Kontakt: 
 SILT - Poctivá ruční práce
 www.silt.cz
 info@silt.cz
 603 230 114
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KERAMIKA PALME 
Keramická dílna Z konce světa

PALME PAVLÍNA

Kunštát, Touboř

Dílna byla založena v roce 1999. Zabývá se 
výrobou kvalitní kameniny. Ručně točené, 
převážně užitkové zboží, je dekorováno 
a dotvářeno bez využití jakýchkoli strojů či šablon. 
„Každý náš výrobek je takové naše originální 
děťátko, které s velkou péčí a kontrolou 
vypouštíme do světa pro Vaši radost.“

Kontakt: 
 Keramická dílna Palme
 www.keramikapalme.cz
 ucekanky@centrum.cz
 604 215 136

HÁČKOVANÉ HRAČKY

PILÁTOVÁ ZUZANA 

Žďárná

Domácí výroba originálních háčkovaných hraček 
a nejrůznějších pohádkových postaviček – nejen 
pro malé děti.

Kontakt: 
 Zuzana Pilátová
 ZuzusxP@centrum.cz
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MOHÉR Z NEBE
Tvorba z mohéru z vlastního  
chovu angorské kozy 

PLŠKOVÁ HANA 
Benešov

Mohér je srst angorské kozy, která je po ostříhání 
a vyčištění zpracovávána na kolovratu do podoby 
příze. Z příze je pak možno získat pletením, 
háčkováním nebo tkaním oděvy i bytové doplňky.

Kontakt: 
 www.moher.cz
 angorskakoza@seznam.cz
 603 225 911

DEKORATIVNÍ PEČIVO, PERNÍKY, 
VČELÍ MED

RICHTROVÁ DAGMAR

Boskovice

Pečení a zdobení dekorativních medových 
perníčků různými technikami.
Chov včel a produkce včelího medu.

„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti velký, 
byl-li dán s láskou.“

Kontakt: 
 Perníčky, medovníčky, cookies,  

 gingerbread by Dadul
 art.cookies.pernicky@gmail.com
 734 795 626
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Ruční výroba drobných předmětů 

SOBOTKOVÁ HELENA 

Vážany

Ruční výroba drobných předmětů do domácnosti 
a dárkových předmětů, např. pletení košíků 
z pedigu, andílci z ovčí vlny, lapače snů, náramky 
z korálků, šité výrobky.

Kontakt: 
 SenHe Handmade
 sobohe@seznam.cz

MALOVANÉ VITRÁŽE

ŠKRANCOVÁ IVANA 

Letovice

Originální malba na sklo vitrážovými barvami. 
Každý obraz je naprostý originál. 

„Inspiraci čerpám z přírody, tance,  krajiny,  stromů 
a květin. Využívám i folklorní motivy a umění 
národů propojených s přírodou a se Zemí.“

Kontakt:
 Ivana Škrancová
 www.skrancova.cz
 i.skrancova@seznam.cz
 723 439 222
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DIVNÉ ČOKOLÁDY
Já rád SVÁ játra – produkty  
z ostropestřce mariánského

TRENZ ŠTĚPÁNKA

Lysice

Výroba velmi netradičně ochucených hořkých 
a bílých čokolád a kašiček z ostropestřce 
mariánského v různých příchutích.

Kontakt: 
 Štěpánčiny Divné čokolády
 www.divnecokolady.cz
 chci@divnecokolady.cz
 603 964 225

DOMEČEK V KUFŘÍKU

VANČUROVÁ JANA

Boskovice

Výroba bylinkových polštářků, textilních bytových 
doplňků, dětského oblečení, miniatur do domečků 
pro panenky a také kompletně vybavených 
domečků pro panenky.

Kontakt: 
 Domeček v kufříku
 www.domecekvkufriku.cz
 info@domecekvkufriku.cz
 605 973 470
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VÝROBA PIVA

VESNICKÝ PIVOVAR OHRADA, s.r.o.

Vísky

Pivovar byl otevřen v květnu 2013, prvním 
uvařeným pivem byla nyní už stálice Bejček 11° 
světlý ležák. Následoval jej polotmavý ležák 
Pacholek 12°. 
„Vaříme tradiční metodou, pivo nefiltrujeme a ani 
nepasterizujeme“.
Piva z víseckého pivovaru se objevují nejen 
v hospodách a restauracích v regionu, ale také 
na nejrůznějších kulturních akcích ve formě 
stánkového prodeje.

Kontakt:
 Vesnický pivovar Ohrada
 www.pivovarohrada.cz
 kamba@pivovarohrada.cz
 605 298 405

Zemědělské produkty z Olešnice 

VSP GROUP, a.s.

Olešnice

Společnost VSP Group patří k tradičním 
zemědělským podnikům v našem kraji. 
Společnost produkuje kvalitní české potraviny 
a ověřené zemědělské produkty jako jsou 
brambory, olešnické mléko a krmné směsi.

Kontakt: 
 VSP GROUP a.s. Olesnice
 www.vspgroup.cz
 vsp.kovar@gmail.com
 739 006 433
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LYSICKÝ JABLEČNÝ MOŠT

ZEAS LYSICE, a.s.

Lysice

Výroba vlastního jablečného 100% moštu bez 
jakýchkoliv chemických přísad. Lysický jablečný 
mošt je vyráběn vždy pouze z jedné odrůdy 
jablek, podle níž nese označení. Jedná se o čistý 
odrůdový mošt balený v bag-in-boxu o objemu 
5 litrů.

Kontakt: 
 ZEAS Lysice, a.s. – sady
 www.zeasas.cz
 rv@zeasas.cz

 zeas@czfruit.cz
 733 536 751
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BOSKOVICKO SOBĚ
s láskou k místní tvorbě

www.masboskovickoplus.cz 
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