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Jižní Čechy mají svůj vlastní neopakovatelný charakter, 
daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými 
tradicemi zdejších obyvatel. Také do výrobků  
a produktů, které pocházejí z této oblasti, je vtisknut 
charakter tohoto regionu – zrcadlí se v nich práce  
i duše zdejších řemeslníků, producentů a zemědělců. 
Ať se vydáte v jižních Čechách kamkoli, nezapomeňte 
při svých toulkách na vaše blízké a přivezte jim milý 
dárek v podobě tradičního produktu z našeho kraje,  
z nichž zlomek představujeme právě v této brožuře.

Regionální produkty
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  1   Mařížská keramika
Vesnička Maříž, ležící nedaleko Slavonic, se v posledních 
desetiletích proslavila především originální pestrobarevnou 
keramikou. Tradici mařížské keramiky založil v roce 1991 
akademický malíř Kryštof Trubáček. Je to keramika s historií 
a příběhem, originální a jedinečná, barevná, veselá a přináší 
radost. Uměleckou kvalitu výrobků garantují vystudovaní 
malíři. V mařížských dílnách už tradičně vítají ty, kteří chtějí 
projevit svou vlastní kreativitu. Malí i velcí tu mají možnost 
si za odborné asistence zaměstnanců namalovat svůj hrnek, 
misku, čajovou konvici a podobně. 

Kde koupit:
Keramická dílna a obchod v Maříži
Maříž 21
378 81 Slavonice
Tel.: +420 384 493 337

Česká Kanada

Turistická oblast Česká Kanada pokrývá nejen území 
stejnojmenného přírodního parku, ale i oblast 
Jindřichohradecka a Dačicka. Bránou do České Kanady 
je město Jindřichův Hradec s dominantou rozsáhlého 
komplexu hradu a zámku navazující na zachovalé 
historické jádro. Historicky cenné jsou i Slavonice, 
město proslulé bohatě zdobenými renesančními domy, 
stejně jako pohádkový zámek Červená Lhota nebo 
mohutná zřícenina středověkého hradu Landštejn. 
Návštěvníky oblasti přitahují nejen historické památky, 
ale také zachovalá čistá příroda stvořená pro pěší 
a cyklistické výlety.
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  2   Statek Horní Dvorce
Historický hospodářský dvůr vystavěný kolem dnes již 
neexistující středověké tvrze v nedotčené jihočeské krajině 
je sídlem podnikání rodinné firmy se zaměřením na chov 
ovcí. V roce 2012 byla otevřena Sýrárna Horní Dvorce, která 
nabízí čerstvé a zrající ovčí sýry, jogurty a brynzu. Statek také 
zpracovává jehněčí maso, vyrábí uzeniny s jehněčím a paštiky. 
Výrobky zakoupíte ve farmářské prodejně přímo na místě. Od 
jara do podzimu je zde otevřená „Hospoda na statku“, která 
nabízí posezení, místní speciality a regionální piva. Projít si 
můžete také informačně naučnou stezku po statku a okolí. 
Dokonce je možné podívat se i do stájí a na přilehlé pastviny 
a dozvědět se více o chovu ovcí a okolní krajině. Odvážnější 
zájemci se mohou aktivně zapojit do práce v dojírně, a to při 
předem domluvených exkurzích.

www.hornidvorce.cz 

Kde koupit: 
Statek Horní Dvorce s. r. o. 
Horní Dvorce 22 
378 53 Strmilov 
Tel.: +420 607 927 452, +420 602 411 193

  3   Likérka Hill’s Liquere
Jindřichohradecká rodinná likérka Hill’s Liquere  
s tradicí od roku 1920 používá tradičních manufakturních 
technologií výroby likérů, lihovin i destilátů. Po roce 1989 
obnovený soukromý likérnický provoz byl prvním svého druhu 
v tehdejším Československu. Během krátké doby v portfoliu 
firmy bylo 95 druhů likérů, lihovin a destilátů, včetně 
proslulého a světu znovu objeveného Hill’s Absinthu 70 %. 
Likérka zve návštěvníky na prohlídky spojené s ochutnávkou, 
při kterých prozradí něco z tajemství výroby svých lihovin 
a likérů. Nezletilí návštěvníci ochutnají domácí šťávy. 
Prohlídky jsou zpoplatněné.

www.hillsliquere.cz

Kde koupit:
Hill’s Liquere
Mlýnská 121/III
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 602 653 623
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Slavný rum s plachetnicí, dnešní Tuzemák, vyrábí 
jindřichohradecká firma Fruko-Schulz? V Jindřichově 
Hradci najdete ojedinělou atrakci, kterou je čerpací stanice 
Fruk Oil, jež jako jediná na světě nabízí kromě tradičních 
pohonných hmot také možnost zakoupení stáčeného 
vyzrálého rumu přímo z nerezového tisícilitrového tanku 
umístěného nad prodejnou. www.fruko.cz 

Věděli jste, že…
  4   Jogurty a zákysy AGRO-LA
Jindřichohradecká Agro-la vyrábí jogurty a zákysy zrající 
ve skle, bez konzervantů, z vlastních mléčných kultur a 
kvalitního plnotučného mléka z jižních Čech. Produkty jsou 
k dostání v běžné prodejní síti a za zvýhodněné ceny si je 
můžete zakoupit ve firemní prodejně v Jindřichově Hradci.

www.agrolajogurty.cz 

Kde koupit:
AGRO-LA prodejna
Jiráskovo předměstí 630/III
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 321 011
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  5   Výrobky Koh-i-noor
Téměř v centru Českých Budějovic od roku 1848 sídlí 
světoznámá firma Koh-i-noor Hardtmuth. Podnik založil Josef 
Hardtmuth roku 1790 ve Vídni, kde rok předtím vynalezl 
moderní grafitovou tužku, která se na témže principu vyrábí 
dodnes. Společnost dala světu i standard označování tužek – 
H jako Hardmuth, B jako Budějovice a F jako Franz Hardmuth. 
Určitě budete znát jednu z nejstarších registrovaných značek 
– slona, symbol vyráběných pryží. V nabídce společnosti 
najdete nejen vysoce kvalitní tužky, ale i uhly, rudky, pastelky, 
křídy, tempery, pryže a řadu dalších pomůcek.

www.koh-i-noor.cz 

Kde koupit:
Výtvarné a umělecké potřeby
Široká 1
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 731 627 868

Velkoobchod:
Papír – výtvarné a umělecké potřeby
Novohradská 3A
Tel.: +420 389 000 123

Českobudějovicko
-Hlubocko

Turistická oblast Českobudějovicko-Hlubocko se 
rozkládá na území mezi Českými Budějovicemi, 
Hlubokou nad Vltavou, Lišovem a Týnem nad Vltavou. 
Krajské město České Budějovice je moderní metropolí, 
jejímž klenotem je historické jádro s dominantou 
Černé věže. Hluboká nad Vltavou zas láká překrásným 
novogotickým zámkem, ale i širokou nabídkou 
sportovního vyžití. Celou oblast protíná řeka Vltava  
a síť cyklotras, které návštěvníky zavedou do klidných 
částí regionu za poznáním místních zajímavostí.
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  6   Poněšická pálenka
Rodinný lihovar Poněšice byl založen v roce 2002 
a specializuje se na výrobu kvalitních ovocných destilátů, 
likérů a dalších alkoholických specialit. Veškerá produkce 
je založena na poctivé práci a přírodních procesech. 
Naleznete zde nejen moderní technologii, ale také odbornost, 
velké nadšení a nezbytnou pečlivost. To vše garantuje 
produkt nejvyšší kvality. Celý výrobní proces – od příjmu 
ovoce po výsledný produkt – je díky obrovskému nadšení 
majitele pro techniku a preciznost plně mechanizovaný 
a automatizovaný. Kolorit lihovaru na druhou stranu 
dokresluje nepostradatelnost lidské ruky – každá láhev je 
ručně etiketována, okolkována a následně finálně očištěna.

www.lihovarponesice.cz 

Kde koupit:
Lihovar Poněšice
Poněšice 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: +420 777 715 729

Další prodejní místa:  
na webu lihovaru

  7   Hrdějovická keramika
Tradiční značka keramiky, fungující v obci Hrdějovice  
nedaleko Českých Budějovic od roku 1901, se objevila ve 
filmových pohádkách, ale třeba i v televizním seriálu Policie 
Modrava. Známá keramika s typickými modrými vzory, které 
vychází z jihočeských lidových tradic, byla na hraně zániku, 
ale povedlo se výrobu zachránit a v obci může tradice 
pokračovat. Má vyšší užitné vlastnosti oproti ostatním – 
jedná se o kameninu. Hmota je složená minimálně z pěti 
komponentů, na kruhu ji zvládne točit jen opravdový keramik 
a pálí se v teplotách nad 1200 °C. Barva střepu je po výpalu 
bělavá (tzv. slonová kost). Výrobky jsou po výpalu tvrdé jako 
kámen, jsou zdravotně nezávadné a díky téměř dokonalé 
slinutosti nedochází k plesnivění. Může se používat při 
běžném stolování, k ukládání potravin, kvašení zeleniny,  
zelí apod.

www.hrdejovickakeramika.cz 

Kde koupit:
Hrdějovická keramika 
Luční 80
373 61 Hrdějovice 
Tel.: +420 702 158 129 
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Náš tip

14

Budějovický Budvar
Uvařit dobré pivo chvilku trvá, ale uvařit skvělé pivo  
trvá ještě déle. Ležák Budweiser Budvar získává svou vyzrálou, 
jemně hořkou chuť zejména díky 90 dnům zrání v chladu 
ležáckých sklepů. Každá kapka ležáku je navíc uvařena 
na jediném místě na světě – v Českých Budějovicích. Pivo 
vyráběné v pivovaru Budějovický Budvar se může po právu 
pyšnit označením ryze české pivo, které vždy bylo, je a bude 
naším národním bohatstvím.

www.budejovickybudvar.cz 

Kde koupit:
Budějovický Budvar, národní podnik
K. Světlé 512/4
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 387 705 199

Největšího zpracovatele mléka v České republice  
najdete v jižních Čechách a je jím jihočeská Madeta  
s více než stoletou tradicí. Všichni jistě znáte nivu, sýr  
s modrozelenou ušlechtilou plísní. První bochník tohoto 
sýra uzrál ve skalních štolách Českého Krumlova v roce 
1951 a tehdy získal svůj název podle šumavských luk. Dnes 
už zraje v moderních nadzemních sklepích Madety Český 
Krumlov, kde se vyrábí největší množství tohoto sýra  
v republice.

Věděli jste, že…
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  8   Českokrumlovský karamel od Vaška
Jedinečný místní výrobek a originální dárek z Českého 
Krumlova si odvezete v podobě Českokrumlovského karamelu 
od Vaška. Českokrumlovské tekuté karamely od Vaška mají 
specifickou chuť i vůni karamelu. Jsou vyráběny 100% ručně, 
bez konzervantů, škrobů či barviv. Aby byly v této tekuté 
podobě, obsahují vodu, kávový či bylinný extrakt. Karamel je 
připravován v různých chuťových variacích.

www.ceskykaramel.cz

Kde koupit:
Karamelový sen s. r. o. (karamelovna)
U Poraků 512
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 723 550 005, +420 723 367 420
Seznam dalších prodejních míst na webu

Českokrumlovsko

Českokrumlovsko nabízí širokou škálu turistických 
zajímavostí od přírodních krás přes oblíbené možnosti 
vodáctví na řece Vltavě až po řadu nádherných 
stavebních památek. Nejznámějším a nejpůsobivějším 
klenotem této oblasti je však zcela právem město 
Český Krumlov. Patří mezi první tři česká města, 
která se ocitla na Seznamu světového přírodního 
a kulturního dědictví UNESCO. Nad meandry Vltavy 
tu stojí unikátně zachovalé středověké jádro 
s dominantou hradu a zámku, který je svou rozlohou 
druhým největším v České republice.
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  9   Český perník – Český Krumlov Originál
Staročeský perník podle původní receptury z 16. století je 
vyráběn přímo v provozovně v městské části zvané Latrán. Je 
ručně vytlačován do dřevěných forem, které se vyřezávaly 
ze dřeva ovocných stromů, jelikož ty se pro tento účel hodí 
nejlépe. Přesná doba a teplota pečení určuje barevný odstín 
perníku. Krumlovský perník se vyrábí z kvalitního jihočeského 
medu, mouky a koření, a proto je možné jej konzumovat.

www.ceskykrumlovoriginal.cz 

Kde koupit:
Český Krumlov Originál
Latrán 54
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 777 607 576, +420 777 637 374

 10  Krumlovské cookies
Krumlovské cookies, lahodné sušenky s kousky brusinek, 
rozinek a loupaných mandlí, si vychutná každý milovník 
sladkého i příznivec tradičních receptur. Cookies jsou také 
výborným doplňkem ke kávě nebo čaji. Krásná a praktická 
dóza s motivem slavného zámeckého Maškarního sálu 
nadchne každého a stane se šikovným pomocníkem ve vaší 
domácnosti.

Kde koupit:
Infocentrum Český Krumlov
Náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 622
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 11  Keramika U Nekolů
Výrobou keramiky se zabývá ve Frymburku už řadu let paní 
Petra Nekolová. Každý kachel je originál. Kachel je dozdoben 
speciální skleněnou drtí, která se při výpalu na určitou teplotu 
rozlije a vytvoří zajímavé efekty. Kromě kachlů vyrábí autorka 
i nepřeberné množství keramických dekoračních předmětů: 
závěsné ptáčky, andílky, rybičky, srdíčka, zvonečky, postavičky 
skřítků a miminek, přívěsky a magnetky.

Kde koupit:
Petra Nekolová
Frymburk 76
382 79 Frymburk
Tel.: +420 731 466 873

Lipensko

Turistická oblast Lipensko se rozprostírá od Stožce 
po Rožmberk nad Vltavou a je ideální destinací pro 
milovníky aktivního trávení volného času i relaxace. 
Vodní plocha lipenského jezera je jako stvořená pro 
vodní sporty, ale na své si zde přijdou i vyznavači 
cykloturistiky či adrenalinových sportů. Největším 
střediskem oblasti je obec Lipno nad Vltavou, kde 
také můžete navštívit unikátní celoročně přístupnou 
dřevěnou rozhlednu Stezku korunami stromů. Lipensko 
však není jen cílem pro letní dovolenou. Zasněžená 
krajina zve milovníky sjezdového lyžování na svahy 
Skiareálu Lipno, bruslaře na zamrzlou hladinu vodní 
nádrže, ale především všechny ty, kteří si chtějí užít 
život naplno.
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 12  Šumavská holubička
Šumavská holubička od pana Pavla Sarauera je tradiční 
výrobek z jednoho či dvou kusů měkkého dřeva, proplétaný 
nití. K výrobě dřevěných holubiček je možné použít dřevo 
rovnoletého smrku či jedle nebo štěpné lípy. Z prkénka se 
vyřeže profil křídel, poté se napaří, pak naštípá, vytvaruje 
se tělo a hlavička a nakonec se jednotlivá peroutka rozloží. 
Holubička, jako „obraz Ducha svatého“, visela ve světnici nad 
stolem nebo nad kamny, také nad kolébkou. V čase vánočním 
ji lze zavěsit i na stromek. 

www.holubicka.com 

Kde koupit:
Ing. Pavel Sarauer
sídliště Míru 311
382 26 Horní Planá
Tel.: +420 380 738 332
Možnost koupě přes e-shop

 13  Rožmberský med
Na samotě u Rožmberka nad Vltavou, města s dávnou 
historií, se nachází malá včelí farma s tradicí od roku 
1955. Rožmberský med je jediný dosud dostupný typický 
rožmberský produkt, jde o certifikovaný český med výborné 
kvality a Originální produkt Šumava. V infocentru v budově 
hotelu U Martina na náměstí v Rožmberku dostanete k medu 
z farmy jako dárek malou dřevěnou medovku na nabírání 
medu.

www.samotarozmberk.cz 

Kde koupit:
Jitka Bieblová
Přízeř 26
382 18 Rožmberk nad Vltavou
Tel.: +420 607 233 122
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 14  Produkty ze Svachovky
Netradiční spojení pivovaru a destilérky v řemeslném  
pojetí najdete ve Svachově Lhotce u Českého Krumlova. 
Ve stálé nabídce naleznete pálenky a ovocné destiláty, 
ovocné a bylinné likéry i sezónní speciality. V destilérce se 
od svého počátku rodí také na české poměry raritní, vysoce 
kvalitní česká whisky. K výrobě zde používají skotský způsob 
dvoukolového systému pálení. Sudy, ve kterých whisky zraje, 
jsou originální od Jack Daniels z Tennessee. Nově můžete 
ochutnat z produkce místní čokoládovny lahodné čokolády, 
svachovské pralinky plněné ganáží z likérů a další dobroty.
 
www.svachovka.cz

Kde koupit:
Svachovka – Svachův dvůr
Svachova Lhotka 1
382 32 Mirkovice
Tel.: +420 774 499 812

Novohradsko 
-Doudlebsko

Krajina mnoha tváří, krajina dobrých vod, krajina s duší 
nebo krajina zapomenutých příběhů. To je území, které 
se nachází jihozápadně od Českých Budějovic směrem 
k česko-rakouské hranici mezi Českým Krumlovem 
a Třeboní. Oblast zaujme zejména všechny návštěvníky, 
kteří rádi objevují zapomenuté stopy našich předků 
v téměř nedotčené krajině. Celá oblast je bohatá na 
významné kulturní památky a přírodní zajímavosti. 
Novohradské hory jsou pak rájem pro ty, kteří preferují 
aktivní turistiku a nechtějí na svých cestách potkávat 
masy lidí.
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 15  Borovanské borůvkové víno
Nápad vyrobit nápoj obsahující výtažek z borůvek vznikl před 
několika lety ve spojitosti s konáním tradiční borovanské akce 
Borůvkobraní. Borůvkový extrakt, později smíchaný s vínem, 
se vyrábí za studena vyluhováním – macerací – čerstvých 
borůvek do sladkého roztoku. Macerace probíhá po dobu 
7 dnů dle staré borovanské receptury. Borůvky k maceraci 
byly nasbírány výhradně v borových lesích v okolí Borovan. 
Základní surovinu použitou pro výrobu Borovanského 
borůvkového pak tvoří červené víno Kagor. Společně 
s borůvkami získal nápoj lahodnou chuť s výraznými ovocnými 
podtóny. 

www.cewc.eu 

Kde koupit:
Středoevropské Vinné sklepy 
Zámek
Žižkovo náměstí 1/702
373 12 Borovany
Tel.: +420 720 135 122

Možnost koupě i v informačním centru  
v Augustiniánském klášteře v Borovanech

V samém nitru panensky čisté přírody Novohradských 
hor se hluboko pod zemským povrchem nachází zdroj 
lehce mineralizované Dobré vody. Je jím podzemní jezero 
v hloubce 260 metrů, které dle výzkumů vzniklo před 
16 000 lety. První lahve Dobré vody se začaly stáčet ve 
výrobním závodě v jihočeském Byňově už v roce 1992.

Věděli jste, že…
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 16  Jitex Comfort
Tradiční výrobce pleteného zboží v Písku stále produkuje 
pestrou paletu oděvního zboží. Z Písku tak pochází jak kvalitní 
funkční textil pro sport či volný čas, tak velmi kvalitní metráž, 
ze které šijí i světové módní značky. Koupit zboží lze přímo 
v Písku nebo prostřednictvím firemního e-shopu. Za zmínku 
stojí pruhované letní kolekce nejen na vodu!

www.jitex-comfort.cz 

Kde koupit:
Areál společnosti Jitex
U Vodárny 1506
397 01 Písek
Tel.: +420 382 782 090
Možnost koupě i v ulici Chelčického 53 v Písku

Písecko-Blatensko

Je romantická a velmi různorodá krajina. Mírně zvlněná 
pahorkatina se tu střídá s výraznými kopci, s hlubokými 
skalnatými údolími řek a potoků. Region bývá 
označován jako brána do jižních Čech a město Písek 
leží napůl cesty mezi Prahou a Českým Krumlovem. 
Písecko-Blatensko střeží několik top českých památek: 
nejstarší most v Česku v Písku, jeden z největších 
gotických hradů Zvíkov, zámek Orlík, nejvodnatější 
přehrada Orlík a pohádkový zámek Blatná.
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 17  Sedlická paličkovaná krajka
Brilantní um sedlických krajkářek se předává z generace 
na generaci a stále přímo v Sedlici u Blatné koupíte úžasné 
dekorace do stylové chalupy, ale i zajímavé prvky do 
moderního bytu. Krajka se v Sedlici paličkuje a vytváří po 
staletí. Ve zdejším reprezentativním obchodě zakoupíte jak 
hotové výrobky, tak pomůcky pro výrobu krajky, a pořádají se 
zde i výukové kurzy pro děti a dospělé.

www.krajky-sedlice.cz  

Kde koupit:
Sedlická krajka o. p. s. 
Náměstí T. G: Masaryka 114
387 32 Sedlice
Tel.: +420 383 493 095

 18  Zámecký lihovar Blatná
Ovocná pálenka je to nejjednodušší a zároveň možná  
nejtěžší, do čeho se může mistr destilatér pustit. Na začátku 
máte jen obyčejné ovoce a vodu, ale na konci se zračí 
dokonale rafinovaný nápoj, jehož jednoduchost je jen zdáním. 
Za mistrnou blatenskou pálenkou stojí hlavně přesvědčení, 
s jakým se dělá. Zámecká palírna dává slávu nejen tradičním 
likérům a fernetu, ale i ovocným destilátům Baron Hildprandt. 
Pálí zde z českého ovoce, které se ten rok urodí, trpělivě 
řídí kvašení, aby se neztratilo aroma, kvas třikrát destilují 
a destilát pak nechávají dlouho zrát, aby se pořádně vydýchal. 

www.liquib.cz 

Kde koupit:
Prodejna v zámeckém lihovaru Blatná
Plzeňská 315
388 01 Blatná
Tel.: +420 733 636 127 
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 19  Džemy Vališ
Firma vznikla v roce 2013 ve Zlivi u Českých Budějovic. Jejím 
cílem je nabídnout kvalitní, poctivé a doma dělané džemy bez 
umělých dochucovadel, barviv a konzervantů. Nabízí převážně 
jednodruhové džemy z ovoce typického pro jižní Čechy. 
Všechny druhy džemů tu sladí buď cukrem, nebo kombinací 
fruktózy a stévie. Džemy je možné zakoupit osobně ve Zlivi, 
v několika obchodech v Č. Budějovicích či elektronickou 
objednávkou přes internet. V souladu s maximální ochranou 
životního prostředí je možné u prodejců použité a umyté 
skleničky od džemů vrátit. 

www.dzemyvalis.cz

Kde koupit: 
Martina a Jaroslav Vališovi
Jáchymovská 742
373 44 Zliv
Tel.: +420 724 410 281
Seznam dalších prodejních míst na webu

PodKletí

Turistická oblast PodKletí se rozkládá v pomyslném 
trojúhelníku mezi Českým Krumlovem, Prachaticemi 
a Hlubokou nad Vltavou. Symbolem oblasti je ze všech 
stran již z dáli viditelná hora Kleť v srdci chráněné 
krajinné oblasti Blanský les. Svým charakterem je to 
typicky venkovská destinace – s klidem a pohodou 
jihočeské krajiny na jedné straně, ale na dosah 
městských atraktivit na straně druhé. PodKletí zahrnuje 
v ryzí podobě vše, co jižní Čechy a jihočeský venkov 
nabízejí. Typickou krajinu, ze které dýchá historie 
na každém kroku, s množstvím rybníků, kvetoucích 
luk, malovaných vesnic a řadou unikátních památek. 
Najdete tu i vesnici Holašovice, která byla pro svou 
jedinečně zachovalou architekturu selského baroka 
zapsána na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO.
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 20  Lhenická ovocná šťáva
Pěstitelská pálenice a moštárna Karel Gregora se dlouhodobě 
věnuje sběru, výkupu, prodeji a zpracování ovoce. Moderní 
moštárnu, jež vznikla v roce 2008, najdete přímo v srdci 
Zahrady jižních Čech, ve Lhenicích. Vyrábí se tu 100% 
ovocné živé šťávy. Na rozdíl od naprosté většiny jablečných 
a ostatních ovocných šťáv na trhu není tento mošt vyroben 
obnovením šťávy z jablečného či ovocného koncentrátu ani 
nalisovaný mošt není ničím ředěn. Jedná se o 100% výlisek 
tuzemského ovoce nebo zeleniny. Podíl ovocné složky tvoří 
100 %. 1 litr ovocné šťávy obsahuje cca 1,4 kg čerstvého 
ovoce nebo zeleniny.

www.ovocnastava.cz 

Kde koupit:
Pěstitelská pálenice a moštárna Lhenice
Karel Gregora
Netolická
384 02 Lhenice
Tel.: +420 602 834 160
Seznam dalších prodejních míst na webu

Roku 1884 postavili bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkové  
u mlýna v Boršově nad Vltavou největší továrnu na 
těstoviny v tehdejším Rakousko-Uhersku, a tento velký 
potravinářský podnik zde působí dodnes. Ve velkých 
potravinových řetězcích dnes můžete zakoupit slavné 
Zátkovy vaječné těstoviny, jež patří spolu se Zátkovou 
moukou k opravdovým pojmům více než 130 let. 

Věděli jste, že…
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 21  Marmelády, džemy, rosoly a povidla  
od Sedláčků
Produkty vařené s láskou a poctivostí od Andrey Sedláčkové, 
to nejsou pouze tradiční či nevšední marmelády a džemy, 
ale i rosoly a povidla s poctivou chutí pravého ovoce, bez 
použití chemických konzervantů, barviv a plnidel. Zažijte díky 
produktům od Sedláčků explozi chuťových kombinací, vaše 
chuťové buňky vám poděkují! A pamatujte, všechno není 
jenom marmeláda. 

www.odsedlacku.cz 

Kde koupit:
Sídliště 1. máje 1146
386 01 Strakonice
Tel.: +420 775 080 658

Prácheňsko

Dnešní Prácheňsko, jehož centrem je město Strakonice 
ležící na soutoku zlatonosné řeky Otavy a Volyňky, 
naleznete v severní části Jihočeského kraje u hranic 
s krajem Plzeňským. Na svých toulkách Prácheňskem 
objevíte mnoho zajímavostí, ale určitě nesmíte 
zapomenout navštívit hrad Strakonice, památky ve 
Volyni, ručně vyřezávaný a malovaný Machův včelín 
v Krušlově, vodní mlýn Hoslovice, pohádkovou kovárnu 
v Selibově, Krokodýlí zoo v Protivíně nebo třeba 
rybářské muzeum ve Vodňanech. Prácheňsko je zkrátka 
živý region, který má mnoho podob a tváří. Poznávejte 
Prácheňsko všemi smysly a nechte se unést…
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 22  Vodňanský kapr
Není kapr jako kapr, a to zvláště ten z Vodňan. O tom se hravě 
přesvědčíte v pekařství Kodádek, kde můžete okusit jemné 
cukrářské pečivo ze šlehaného těsta na principu biskupského 
chlebíčku polité čokoládou. Tento originální nápad, který 
jistě uvítají milovníci sladkého, byl inspirován dvěma kapry 
vyobrazenými Mikulášem Alšem v kopuli místního kostela.

Kde koupit:
Pekařství a cukrářství Kodádek s. r. o. 
Mokrého 166
389 01 Vodňany

 23  Moira 
Dnešní Moira je česká firma a všechny svoje výrobky vyrábí 
výhradně v České republice! Již v roce 1990 založil Mario 
Vlček firmu Alea Lupili (později Moira), která o dva roky 
později uvedla na trh 100% polypropylenové prádlo, a to 
jako první v tehdejším Československu. Moira je také název 
patentovaného vlákna, z něhož se zde vyrábí a prodává 
funkční prádlo, které výborně odvádí tělesnou vlhkost 
a udržuje optimální teplotu pokožky. Je stále testováno 
vrcholovými sportovci, cestovateli i námi turisty.

www.moira.cz 

Kde koupit:
MOIRA CZ, a. s. 
Kochana z Prachové 12
386 01 Strakonice
Tel.: +420 380 425 900
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 24  Netradiční tkalcovna Na vlně
Vlněné výrobky se rodí v podhůří Šumavy v malé vísce 
jménem Bošice. Tady se na louce pasou ovečky, kozy 
a lamy s krásnou hřejivou a měkkou vlnou. O kus dále 
v chráněné dílně Na vlně vlnu přetváří tradičním způsobem 
do netradičních výrobků. Vlnu zde perou, česají, barví, plstí, 
předou a tkají na tkalcovských stavech. Najdete zde širokou 
škálu výrobků, od malých vlněných oveček, sov, koček 
a tučňáků až po velké vlněné koberce.

www.navlne.com

Kde koupit:
Netradiční tkalcovna „Na vlně“
Bošice 45
384 81 Čkyně
Tel.: +420 775 037 437

Šumavsko

Oblast zahrnuje území jihočeské části Šumavy 
a šumavského podhůří zvaného Pošumaví. Šumavsko 
představuje území plné přírodních krás národního 
parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, zvlněných 
kopců i horských hřbetů, řek a voňavých luk. Je jako 
stvořené pro milovníky turistiky, aktivního pohybu 
i nedotčené přírody. Pošumaví tvoří převážně tradiční 
venkovské území se zemědělskou tradicí, výrobou 
a nabídkou místních produktů. Je i místem se zajímavou 
venkovskou architekturou, technickými a historickými 
památkami i bohatou nabídkou tradičních lidových 
slavností a zvyků.
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 25  Lenorské sklo malované  
a malované talíře 
Pan Randák pochází z rodu svobodných šumavských 
„králováků“. Na tabulové sklo různých formátů maluje 
speciálními barvami. Páskou z pravé mědi se olepí okraje 
a přicínují úchyty. Za ně se malby věší do oken či na světlý 
podklad. A tak jsou v oknech vytvářeny nádherné vitrážové 
průhledy. Zrcadlovým postupem nanášení barev naopak na 
spodní stranu skla vznikají tradiční šumavské „podmalby“. 
Na malovaných talířích se objevují známá místa Šumavy 
a květinové dekory. Každý výrobek je neopakovatelným 
originálem. Šumavské motivy na skle a talířích zdobí interiéry 
i v Kanadě a na Novém Zélandě.

Kde koupit:
Keramika – sklo „U Kocoura“
Mgr. Vlastimil Randák
Houžná 31
384 42 Lenora
Tel.: +420 723 721 184

 26  Farma Výrov
Na farmě ve Výrově, nedaleko Husince, kterou obklopují 
louky, lesy a kopec Výrovčice, se chovají ovce masného 
plemene, kozy dojného plemene a skot již od roku 2011. 
Farma je součástí Národního programu konzervace 
a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro 
výživu a zemědělství. Tímto zdrojem je koza bílá krátkosrstá. 
Kromě prohlídky farmy v doprovodu majitelů doporučujeme 
i zážitkové setkání se spokojenými zvířaty. Výrobky místního 
původu můžete ochutnat i zakoupit s sebou. Farma nabízí 
i možnost ubytování.

www.farmavyrov.estranky.cz

Kde koupit:
Rodinná farma Výrov s. r. o.
Výrov 21
384 21 Husinec
Tel.: +420 606 453 905
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 27  Bechyňská keramika
Výroba keramiky v Bechyni má dlouholetou tradici. První 
zmínky o výrobě pochází z 16. století, kořeny tradice ale 
sahají až do středověku. Výrobu keramiky zde podporoval 
poslední Rožmberk Petr Vok a v 19. století byla v Bechyni 
založena Státní odborná škola keramická. Rodinná firma 
Kabát nabízí užitkovou i dekorativní keramiku vytáčenou 
na hrnčířském kruhu z volné ruky – dle tradičních postupů. 
Keramika Kabát je držitelem certifikátu TOULAVA – regionální 
produkt.

www.keramikabat.webnode.cz

Kde koupit:
Keramika Kabát
Bechyně 492
391 65 Bechyně
Tel.: +420 776 575 755, +420 603 246 085

Toulava

Krajina na pomezí jižních a středních Čech kolem 
měst Tábor, Bechyně, Milevsko, Soběslav, Sedlec-
Prčice a Sedlčany svou slavnou historií a množstvím 
památek, romantickými zákoutími i nepoznamenanou 
zachovalou krajinou vždy lákala návštěvníky. Je to 
krajina hlubokých lesů, říčních údolí, mírných zelených 
kopců a výhledů jako stvořená k toulání a objevování. 
Země, kde zněl husitský chorál, kde se zrodil rod pánů 
z Růže, země bohatá na zážitky, tradice, dobré jídlo, 
aktivní vyžití i místa pro relaxaci a odpočinek. Proto 
jsme tento malebný kout naší vlasti nazvali Toulavou.
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 29  Čokoláda z Tábora – Muzeum čokolády  
a marcipánu Tábor
Tradiční čokoláda z jižních Čech? Ale ano, v Táboře taková 
tradice vznikla. Muzeum čokolády a marcipánu již několik 
let úspěšně rozvíjí výrobu vlastních druhů čokolády. Můžete 
si zamlsat: čokoládové a marcipánové figurky všeho druhu, 
pralinky, ale i bonbony ve tvaru husitského kalicha, čokolády 
s panorámou města Tábor, Českého Krumlova nebo Hluboké. 
Pralinky z Muzea čokolády a marcipánu jsou držitelem značky 
TOULAVA – regionální produkt.

www.cokomuzeum.cz 

Kde koupit:
Muzeum čokolády a marcipánu o. p. s. 
Kotnovská 138/13
391 01 Tábor
Tel.: +420 381 211 784

 28  Kozí mléko a sýry z Kozácka  
– Kozí farma Borotín
V krajině okolo Tábora se rozprostírá národopisná oblast 
Kozácko. Své jméno dostala zřejmě podle rázu krajiny, která 
nebyla tolik úrodná, a tak se na ní pásala stáda koz. Kozí 
mléko a sýry se však mohou stát výtečnou lahůdkou, a tak 
i dnes chov v kopcích kolem Tábora pokračuje. Ochutnat je 
můžete u Burziků na Kozí farmě v Borotíně. Farma je držitelem 
certifikátu TOULAVA – regionální produkt.

www.kozifarmaborotin.cz 

Kde koupit:
Kozí mléko a sýry z Borotína
Borotín 284
391 35 Borotín
Tel.: +420 605 130 285
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 30  Minimlékárna Mláka
Zemědělská firma hospodaří na cca 850 ha zemědělské půdy, 
zpracovává rostlinné a živočišné produkty a chová cca 600 
ks hovězího dobytka. Minimlékárna se nachází v obci Mláka 
na cestě z Jindřichova Hradce do Třeboně. V prodejně, která 
je součástí mlékárny, ale i na dalších prodejních místech 
v regionu, můžete zakoupit kvalitní mléčné výrobky bez 
chemických konzervantů: čerstvé a nakládané sýry, čerstvé 
mléko, jogurty, zákysy, tvarohy, pomazánky, zmrzlinu a další.

www.mlekarnamlaka.cz 

Kde koupit:
Minimlékárna Mláka
Mláka 81
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 389 317
Seznam odběrných míst na webu

Třeboňsko

Jestliže nějaký kout české země stojí skutečně za 
vidění, pak nepochybně Třeboň a její okolí, zajímavé 
svou architekturou, cenné historií a podmanivé svými 
přírodními krásami. Třeboňsko je mimořádně cennou 
mozaikou rybníků, lesů, luk, rašelinišť a lidských sídel, 
biosférickou rezervací UNESCO. Návštěvníci oblasti, 
turisté, rybáři, cyklisté, vodáci i lázeňští hosté, dnes 
obdivují kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků 
jako perly navlečené na modré stuhy potoků a řek.
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 31  Třeboň v marcipánu
Galerie, čokolaterie s prodejnou sladkých suvenýrů, zábavná 
dílnička – to je Třeboň v marcipánu. Stálá expozice prezentuje 
dějiny města a důležité události vážně i nevážně. Témata 
jsou zpracována do podoby marcipánových modelů, které 
představují město z jiného pohledu a perspektivy. V recepci 
galerie najdete v prodeji marcipánové (i čokoládové) 
suvenýry s motivy Třeboně, můžete se osvěžit kávou či 
dortíkem. Součástí expozice je i dílnička, kde si můžete práci 
s marcipánem vyzkoušet na vlastní kůži.

www.trebonvmarcipanu.cz 

Kde koupit:
Třeboň v marcipánu
Masarykovo náměstí 103
379 01 Třeboň
Tel.: +420 601 133 025

 32  Keramika U Kočků
Výroba keramiky má v jižních Čechách silnou  
a dlouholetou tradici a tato dílna se ji snaží ctít a pokračovat 
v kvalitní práci dál. Malá rodinná firma se zabývá výrobou 
užitkové ručně točené a dekorované keramiky téměř 40 let. 
Práce točíře je zásadní pro tvar výrobků. Tvář jim pak dávají 
malířky a dekorují je z volné ruky štětcem podglazurovanou 
malbou. Dekory vycházejí převážně z tradic zdejšího kraje, 
převládají na nich přírodní motivy. Každý kus je originál, který 
vzniká s láskou k řemeslu.

www.keramikaukocku.cz 

Kde koupit:
Jana Radostová
Sviny 99
391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel.: +420 381 582 199
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