
 

Olšovec spol. s. r. o. Jedovnice 
připravuje pro Vás 

 

18.   Mikulášský  k n i ž n í     j a r m a r k   
 
 

sobota – 3. prosince 2011 
 

otevřeno od 8.00 do 16.30 hodin 
sál KD Jedovnice 

• burza knih, časopisů, CD, MC, LP, hudebnin a dalších tiskovin 
• prodej knih a další nové literatury 

• prodej regionální literatury (pohlednice, mapy, turistické známky, tašky, keramika) 
• zboží budou nabízet i soukromí prodejci 

(speciální mýdla, levné knihy, dárkové zboží a další prodejci) 
• prezentace regionálních novin „Zrcadlo blanenska a boskovicka“ 

• prezentace – řemeslo KARTÁČNICTVÍ  a prezentace dalších řemesel 
• ochutnávka výrobků z Pivovaru Nová Paka a jejich prodej 

• ochutnávka výrobků z Moravského krasu (med, medovina, sýr Niva, tvar.pomazánky) 
• další doprovodný program – „Vánoční výstava prací žáků ZUŠ Jedovnice“ 



 

Olšovec spol. s r.o. Jedovnice   pro Vás v sále KD Jedovnice 
připravuje 

7. veletrh produktů   z   M o r a v s k é h o    k r a s u 
 

sobota – 3. prosince 2011, otevřeno od 8,00 do 16,30 hodin,  
Na veletrhu se bude prezentovat většina výrobců, kteří jsou držitelé značky 

 „Moravský kras  - regionální produkt“. 
 
Pekárenské výroky, ZEMSPOL a. s., Sloup 
Kopie historických drátenických výrobků a drátované šperky s přírodními kameny, Emilie Šťávová 
Malba na hedvábí, Studio Talisman, Mgr. Daniela Koplová, Lažánky  
Zástěry a výrobky firmy Yvonne, krejčovská firma Iva Unčovská, Chrudichromy 
Ovčí produkty, Vladislav Vítek, Kunštát na Moravě 
Tvaroslovné pečivo, Světlana Tioková, Ruprechtov 
Mýdla a svíčky, včelí produkt,y Ing. Václav Parák, Lažánky   
Med a medové produkty, Radek Mrva, Blansko       Soubor dřevěných hraček a her, Life Blansko 
Malované kameny, Soňa Čermáková, Březina Med a medové produkty, Eva a Jiří Zigalovi 
Umělé květiny z přírodních materiálů, Moraviaflor s.r.o. Sklo a šperky, Erika Jonicová, Malhostovice 
Originální umělecká litina z Rudice, Pavel Zouhar  Ovčí sýry, Zoltán Korenek, Hluboké Dvory   
Pštrosí produkty z Mor. krasu, Pštrosí farma Doubravice s.r.o.  Pivo a limonády, Pivovar Černá Hora, a.s. 
Kozí sýr, Kozí farma Šošůvka – Eva Sedláková Dřevěné hračky, LIFE Blansko, Blansko 
Pivo a limonády a stolní vody z Černé Hory Pekárenské výrobky, Jiří Horák, Rudice 
 Jedovnický kapr, Olšovec spol. s r.o. 
 Sýr NIVA, Mlékárna Otinoves 
                                                                                               Dekorativní perník, Zdeňka Zachovalová, Blansko 
                                                                                                                       Boskovický mošt, Palírna Boskovice  
                                                              Vitráže, obrázky malované na sklo, šperky, lampy, Ivo Toncer, Čebín 
                                 


