
nabídka

1 Farma Křížov mošty, marmelády, sirupy, čaj

2 Kulík josef - Rýznburk Kulíkovy brambory, med, drobný bytový textil

3 Potfaj - Vlašim sušené ovoce, pesto, octy, vejce

4 Mudra (Vysočina) kožené zboží - tašky, vaky, plácačky, atp.

5

Biofarma dolejší mlýn -

Kamberk kuřata v kuchyňské úpravě, jablka, mošt, jablečné želé, brambory, vejce

6 Jaroslava Fialková tašky a další šité výrobky

7

Pivoval Špácal - Louňovice p. 

Bl. pivo točené, pivo pet

8 Bezobal Vlašim

perníčky, bez cukrovinky, zrninové bochníky a nějaké pomůcky pro děti z Přírody do kapsy a 

Pipašíku

9 Šárka Plaštiaková - EMAD ručně šité oblečení (čepice, čelenky, trička s aplikacemi) možná med z Louňovic

10 Keramika Markéta hrníčky, mističky a drobnou dekorativní keramiku.

11 Jana Janatková - Křížov

Dezerty

12

Drahuška Struhařová - 

Pravonín šite vyrobky-dekoracňi na podzim vanoce

13 Ludmila brixi - Pravonín venecky, šperky a různé dekorace.

14 Barbora Pavlisová - Kondrac sušené ovoce mrazem

15 Dana Vrbková - Karhule

čerstvé palačinky s marmeládami, pečený čaj nebo ovocné limonády z našich sirupů, domácí 

marmelády s nízkým obsahem cukru, zeleninové salsy, čerstvě mletá žitná mouka a kvásek, 

jablečný mošt, případně sezónní zelenina, česnek + ochutnávky produktů

16

Minimlékárna Maryša - 

Strojetice jogurty, zákysy, tvaroh, mléko, sýry

17

Forman Louňovice pod 

Blaníkem svíčky, med, medovina

18 Píšova rodinná farm mák

19 Nikola Nácovská lízátka z březové mízy

20 Jan Smetana hodiny, svícny

21 Květa Vošická dušičkové, podzimní věnce

22 Herba Roja - Karhule čaje, kosmetika

Seznam výrobců na minitržnici



23 Lenka Bařčiová šperky

24 Jana Marešová věnce, podzimní květiny

25 Lenka Halová věnce, dekorace

26 Licoměrsko kozí sýry, mléko, kefír, atp.

27 Samek med, medovina, propolis, tinktura propolisu

28 Postřihač nakládané zelí, veganské menu

29 Holejšovský cibule po 10 kg

30 Mas Blaník, ČSOP

Regionální literatura od paní Pospíšilové; Regionální literatura od ČSOP Vlašim (zlatodůl Roudný, 

Blanická brázda, zapomenuté sklářství); Pod Blaníkem (časopis); Samolepky regionální značky; 

Prstové loutky od paní Houdkové; Dřevěné budky a krmítka ČSOP

31 Kveteto čerstvé řezané květiny, bio zelenina (pokud bude)

32 Ladislav Černý Uzené ryby teplým a studeným kouřem, rybí speciality bez konzervantů a přidané chemie.
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