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Odběrem výrobků získává odběratel náhradní plnění pro zápočet do povinného podílu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Vážení zákazníci a podporovatelé našeho sdružení,
TULIPAN stále roste. Nepříznivé podmínky jsou pro nás živnou půdou, udržují nás aktivní a plné 
optimismu do budoucna. Ale bez pracovních příležitostí bychom uvadli. Proto nás podpořte objednávkou 
novoročenek, keramických a dalších dárkových předmětů z produkce našich chráněných dílen. 
Pojďme společně udržet pracovní místa pro naše kolegy se zdravotním handicapem.

„Spolu rozkveteme!“

Sdružení TULIPAN, z.s.
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Dárkové balíčky
Víme, že vybrat originální dárek, který potěší, může být pěkná fuška. 
Proto firmám nabízíme dárkové balíčky, které mohou obsahovat produkty dle individuálních potřeb a 
přání zákazníka. Spolupracujeme s regionálními producenty pochutin a nápojů v Libereckém kraji, 
jejichž produkty rádi nakombinujeme s dárkovými předměty a novoročenkami z našich chráněných 
dílen a stylově dárkově zabalíme. Jsme schopni na balíčky umístit Vaše logo na základě společné 
konzultace.
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Dárkový balíček menší

od 249,00 Kč s DPH

skládaná kartonová krabička z vlnité lepenky s okéknem  ● převázané 
lněným provázkem s keramickou ozdobičkou (vánoční koulička) ● krabička 
vystlána přírodním lýkem ● obsah: dárkové předměty + novoročenka 
z našich chráněných dílen nakombinované s regionálními produkty 
Libereckého kraje dle přání zákazníka

od 205,79 Kč bez DPH

Dárkový balíček větší

od 499,00 Kč s DPH

skládaná kartonová krabička s okéknem  ● převázané lněným provázkem s 
keramickou ozdobičkou (andělíček) ● krabička vystlána přírodním lýkem ● 
obsah: dárkové předměty + novoročenka z našich chráněných dílen 
nakombinované s regionálními produkty Libereckého kraje dle přání 
zákazníka

od 412,40 Kč bez DPH



NOVOROCENKY



9

Zpracování
Doba zhotovení:

Do 100 ks.................................5 pracovních dní
100 - 500 ks...........................10 pracovních dní
500 - 100 ks...........................15 pracovních dní
Nad 1000 ks...........................20 pracovních dní

Sleva při objednání více kusů novoročenek:

100 ks a více........................................1,- / 1 ks
350 ks a více........................................1, 50,- / 1 ks
500 ks...................................................2,- / 1 ks

Při větším odběru novoročenek stejného druhu lze 
dohodnout i indiduální slevu.

Odběrem těchto přání získává odběratel náhradní plnění pro zápočet do povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Obálky
Obálky k novoročenkám dodáváme, nejsou však v 
ceně novoročenky.

Formát 10 x 14 cm........................................1,- / 1 ks
Formát 12,5 x 12,5 cm..................................5,- / 1 ks

Ceny obálek:

Při odběru 1000 ks novoročenek a více dodáme 
obálky k novoročenkám zdarma.



10

Texty
Texty s blahopřáním k Vánocům a s přáním do 
nového roku tiskneme na kartičky, které jsou 
vloženy volně uvnitř přáníčka.
Materiálem je čtvrtka vanilkové barvy (160 g).

Vybírat můžete z nabídky textů na další stránce 
katalogu.

Můžete si samozřejmě dodat i text svůj vlastní, 
taktéž vaše logo, které umístíme kamkoliv pod 
text...stejně tak může být kartička úplně bez 
loga...

V případě, že si budete přát jinou podobu kartičky, 
než-li máme v nabídce, bude zde příplatek 
za grafické zpracování 500 Kč, pokud si nepošlete 
grafické zpracování své vlastní.

Texty jsme schopni upravit do všech světových 
jazyků.
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Nabídka textů:
Text 1: K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchův novém roce 2022 připojujeme
             poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci.

Text 2: Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022
             pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Text 3: Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v novém roce v rodině a na pracovišti
             přeje

Text 4: Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v        
              novém roce přeje

Text 5: Ať nový rok je skvělou příležitostí, abyste si užívali život do sytosti. PF 2022

Text 6: V novém roce nový pohled na svět a všechno lepší ze srdce přeje

Text 7: Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
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Novoročenka 01

29,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír  ● černé 
razítko  ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

23,97 Kč bez DPH

10 x 14 cm

Novoročenka 02

34,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ● scrapbookový barevný papír ● uvnitř 
kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm
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Novoročenka 03

34,00 Kč s DPH

karton bílé barvy  ● scrapbookový barevný papír  ● uvnitř 
kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm

Novoročenka 04

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír  ● černé 
razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm
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Novoročenka 05

34,00 Kč s DPH

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm

Novoročenka 06

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír  ● bílý 
papír  ● černé razítko  ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm

karton hnědé barvy  ● scrapbookový barevný papír  ● bílý 
papír  ● černé razítko  ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)
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Novoročenka 07

34,00 Kč s DPH

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm

Novoročenka 08

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy  ● scrapbookový barevný papír ● černé 
razítko ● zlatá šňůrka ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm

karton hnědé barvy  ● scrapbookový zlatý papír ● uvnitř 
kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)
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Novoročenka 09

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● original starý novinový papír ● černé 
razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm

Novoročenka 10

34,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ● scrapbookový barevný papír ● uvnitř 
kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10  x 14 cm
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Novoročenka 11

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● černé 
razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm

Novoročenka 12

34,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ● scrapbookový barevný papír ● uvnitř 
kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm
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Novoročenka 13

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový zlatý papír ● 
zlatá šňůrka ● černé razítko ● uvnitř kartička s textem 
na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm

Novoročenka 14

34,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ● scrapbookový zlatý papír ● zlatá šňůrka ● 
černé razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce 
(160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm
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Novoročenka 15

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● černé 
razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm

Novoročenka 16

29,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ●scrapbookový barevný papír ● černé 
razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

23,97 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm
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Novoročenka 17

29,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový zlatý papír ● zlatá 
šňůrka ● černé razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

23,97 Kč bez DPH

10 x 14 cm

Novoročenka 18

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● zlatá 
šňůrka ● černé razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm
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Novoročenka 19

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● zlatá 
šňůrka ● černé razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm

Novoročenka 20

34,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ● scrapbookový barevný papír ● zlatá 
šňůrka ● černé razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm
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Novoročenka 21

29,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● zlatá 
šňůrka ● černé razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

23,97 Kč bez DPH

10 x 14 cm

Novoročenka 22

29,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● zlatá 
šňůrka ● červená mašlička ● černé razítko ● uvnitř kartička s 
textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

23,97 Kč bez DPH

10 x 14 cm
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Novoročenka 23

29,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ● scrapbookový barevný papír ● zlatá 
šňůrka ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

23,97 Kč bez DPH

10 x 14 cm

Novoročenka 24

29,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● zlatá 
šňůrka ● černé razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

23,97 Kč bez DPH

10 x 14 cm
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Novoročenka 25

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový zlatý papír ● zlatá 
šňůrka ● béžová mašlička ● černé razítko ● uvnitř kartička 
s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm

Novoročenka 26

34,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ● scrapbookový barevný papír ● zlatá 
šňůrka ● černé razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové 
čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

12, 5 x 12,5 cm
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Novoročenka 27

34,00 Kč s DPH

karton bílé barvy ● scrapbookový zlatý papír ● zlatá šňůrka ● 
uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm

Novoročenka 28

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● černé 
razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm
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Novoročenka 29

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● černé 
razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm

Novoročenka 30

34,00 Kč s DPH

karton hnědé barvy ● scrapbookový barevný papír ● černé 
razítko ● uvnitř kartička s textem na vanilkové čtvrtce (160 g)

28,10 Kč bez DPH

10 x 14 cm



Svícky
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Kouzelná svíčka gelová

114,00 Kč s DPH

ručně vyráběná, gelová svíčka ve skleničce s uzavíratelným 
víčkem, která při hoření plynule zvolna mění barvy ● na etiketu 
lze natisknout vaše logo

94,21 Kč bez DPH

výška 9 cm, ø 5,5 cm
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Kouzelná svíčka parafínová

129,00 Kč s DPH

ručně vyráběná, parafínová svíčka, která při hoření plynule 
zvolna mění barvy ● na etiketu lze natisknout vaše logo

106,61 Kč bez DPH

výška 10 cm, ø 6 cm
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Sada čakrových svíček

459,00 Kč s DPH

Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla. Proudí jimi vitální 
energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří 
různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry jsou centrem 
energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším 
tělem mřížovou sítí meridiánů. Tato vitální energie proudí všemi 
energetickými centry a jde odzdola, podél páteře nahoru. Energie šesti 
čaker se nakonec spojují v sedmé čakře, která se nachází na temeni hlavy. 
Čakry se nacházejí na povrchu éterického těla, v řadě kruhových vírů, 
jakýchsi kónických kuželů na přední a zadní straně trupu s vrcholy na linii 
osy páteře.

Tato sada je určená k harmonizaci všech základních čaker.

Po zpracování všech témat od základní čakry po čakru korunní například 
pomocí sady čakrových svíček, zapalte tuto svíčku a meditujte. Pomůže Vám 
zharmonizovat všech sedm čaker. Představte si, jak proud bílého světla 
vstupuje do Vaší aury skrz korunní čakru a pomalu se rozlévá přes všechny 
ostatní až k čakře kořenové. Představte si, že každá Vaše buňka je tímto svět-
lem prostoupena a celé vaše tělo příjemně teple září. 
Zapamatujte si tento pocit a přeneste si jej i do běžného života. Stane se 
vašim ochranným štítem.

379,34 Kč bez DPH

výška 15 cm, ø 4 cm



31

ČAKROVÁ SVÍCE - První  čakra –  čakra kořene

První čakra je mezi konečníkem a pohlavními orgány, je spojena 
s kostrčí a otvírá se směrem dolů. Spojuje nás s fyzickým svě-
tem, touto čakrou proudí energie Země do našeho těla. Aktivní 
první čakra svítí ohnivě červeně. Harmonická čakra vnáší do 
nás vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Při zablokování, 
nebo uzavřené základní čakře máš málo tělesné i duševní síly 
k překonání čehokoliv a mnoho věcí ti dělá starosti, máš pocit 
nejistoty a nedůvěry.

K této čakře jsou přiřazeny:

barva - červená, rudá
element - země
smyslová funkce - čich
části těla: páteř, kosti, zuby, nehty, tlusté střevo, konečník, pro-
stata, tvorba krve a stavba buněk
žláza - nadledvinky
hormony - adrenalin, nonadrenalin
drahokamy - achát, hematit, krvavý jaspis, granát, červený ko-
rál, rubín, heliotrop, tygří oko, rodochrozit, karneol
aroma - terapie - cedr, hřebíček
mantra - LAM

výška 15 cm, ø 6 cm

159,00 Kč s DPH

131,40 Kč bez DPH
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ČAKROVÁ SVÍCE - Druhá  čakra –  sakrální čakra

Druhá čakra je nad pohlavními orgány, je spojena s křížovou 
kostí a otevírá se směrem dopředu. Je centrem původních ne-
filtrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Tato čakra 
ovlivňuje mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví. Ne-
dostatečnost nebo blokace v této čakře se projevuje hrubostí, 
potlačováním emocí, sexuální chladností.

K této čakře jsou přiřazeny:

barva – oranžová
element – voda
smyslová funkce – chuť
části těla – hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový mě-
chýř, a vše tekuté (krev, míza, sperma, trávicí šťávy atd.)
žlázy – varlata, vaječníky, prostata, u žen i regulace cyklu
hormony – estrogen, testosteron
drahokamy – karneol, adulár, ortoklas, tygří oko, citrín, rutil, 
zlatý topas
aromaterapie – ylang-ylang, santal
mantra – VAM

výška 15 cm, ø 6 cm

159,00 Kč s DPH

131,40 Kč bez DPH
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ČAKROVÁ SVÍCE - Třetí  čakra –  čakra solárního 

Třetí čakra je přibližně dva prsty nad pupkem a otvírá se smě-
rem dopředu. Je centrem síly, tudy přijímáme sluneční energii 
a tím dodáváme tělu vitalitu. Je sídlem osobnosti, vůlí k výko-
nům, snahou pomoci, citových vazeb a je v přímém spojení s 
astrálním vibračním polem (z ní také vychází ona známá “stří-
brná šňůra”). Blokace zde mají za následek pocit poraženosti, 
ztrátu odvahy a svobodné vůle a strachem ze “životního boje”. 

K této čakře jsou přiřazeny:

barva – žlutá až zlatožlutá
element – oheň
smyslová funkce – zrak
části těla – spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žalu-
dek játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém
žláza – slinivka břišní, játra
hormony – insulin (žluč)
drahokamy – tygří oko, jantar, topas, citrín, růženín, aventurín, 
malachit, záhněda, sluneční kámen
aroma-terapie – levandule, rozmarýn, bergamot
mantra – RAM

výška 15 cm, ø 6 cm

159,00 Kč s DPH

131,40 Kč bez DPH
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ČAKROVÁ SVÍCE - Čtvrtá  čakra –  srdeční čakra

Čtvrtá čakra je uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se smě-
rem dopředu. Spojují se zde všechna energetická centra. Úlo-
hou této čakry je sjednocování skrze lásku – láska, harmonie, 
radost. Její chybná funkce se projevuje snadnou psychickou 
zranitelností, závislostí, uzavřeností a neschopností lásku vyza-
řovat – dávat druhým.

K této čakře jsou přiřazeny:

barva – zelená, růžová a zlatá
element – vzduch
smyslová funkce – hmat
části těla – srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, 
spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže
žláza – brzlík
hormony – thymohormon
drahokamy – růžový křemen, turmalín, kuncit, smaragd, nefrit, 
jadeit, aventurín, růženín, smaragd, sugilit
aromaterapie – růžový olej
mantra – YAM

výška 15 cm, ø 6 cm

159,00 Kč s DPH

131,40 Kč bez DPH
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ČAKROVÁ SVÍCE - Pátá  čakra –  krční čakra

Pátá čakra je mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční 
páteří a otvírá se směrem dopředu. Nachází se zde centrum 
komunikace, vyjadřovacích schopností a inspirace. Je mostem 
mezi myšlenkami a reakcí. Její disharmonie se projevuje komu-
nikačními problémy (neschopnost vyjádřit se, prázdné myšlen-
ky – slova, vady řeči, hrubost hlasu, chladné vyjadřování) apod. 

K této čakře jsou přiřazeny:

barva – světle modrá, stříbrná, zelenavě modrá
element – éter
smyslová funkce – sluch
části těla – oblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí 
hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže
žláza – štítná žláza
hormony – thyroxin
drahokamy – akvamarín, tyrkys, chalcedon, lapis lazuli, celestín, 
modrovrstvený achát, aqua aura
aromaterapie – šalvěj, eukalyptus
mantra – HAM

výška 15 cm, ø 6 cm

159,00 Kč s DPH

131,40 Kč bez DPH
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ČAKROVÁ SVÍCE - Šestá  čakra –  čakra třetí oko 

Šestá čakra je uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Otví-
rá se směrem dopředu. Je sídlem vyšších duchovních sil, intelektu, 
intuice a uvědomování. Vlastní barva této čakry je jasná indigová 
modř, mohou zde však být i barvy žluté a fialové. Tyto barevné rozdíly 
ukazují různorodost vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení 
může způsobit záření žluté. Jasná tmavě modrá ukazuje na intuici a 
nadsmyslové vnímání se projevuje fialovou barvou. Nedostatečnost 
funkce této čakry se projevuje “přízemním smýšlením”, odmítání 
vyšších duchovních “tajemných” skutečností. Například při pokusech 
o pozorování aury, různé druhy věštění apod., je velmi důležité, aby 
tato čakra byla harmonická a dobře rozvinuta.

K této čakře jsou přiřazeny:

barva – indigově modrá, žlutá, fialová
smyslová funkce – všechny smysly a nadsmyslové vnímání
části těla – obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový 
systém
žláza – podvěsek mozkový (hypofýza)
hormony – vasopresin (adiuretin), pituitrin
drahokamy – lapis lazuli, indigově modrý safír, sodalit, ametyst, fluo-
rit, nachový apatit, azurit
aromaterapie – máta peprná, jasmín
mantra – KŠAM

výška 15 cm, ø 6 cm

159,00 Kč s DPH

131,40 Kč bez DPH
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ČAKROVÁ SVÍCE - Sedmá  čakra –  korunní čakra 

Sedmá čakra je nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem hlavy 
a otvírá se nahoru. Je nejvyšším sídlem dokonalosti v člověku. 
Sedmou čakrou přijímáme kosmickou energii. Rozvíjením této 
čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a 
jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných 
frekvencích. V sedmé čakře nedochází přímo k blokádám, může 
být pouze více či méně vyvinuta. To se může projevovat poci-
tem strachu, nejistoty, ztráty cíle a podobně. 

K této čakře jsou přiřazeny:

barva – fialová, bílá, zlatá
části těla – velký mozek
žláza – šišinka mozková (epifýza)
hormony – serotonin, melatonin
drahokamy – ametyst, křišťál, celestín, jadeit, diamant, zlatý 
kalcit
aromaterapie – kadidlo, lotos
mantra – ÓM

výška 15 cm, ø 6 cm

159,00 Kč s DPH

131,40 Kč bez DPH



MejdlíCka
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Mejdlíčko - TULIPAN

44,00 Kč s DPH

ručně vyráběné glycerinové mýdlo ● obal: krabička z hnědého 
kartonu vystlaná přírodním lýkem, nebo potravinová folie 
s visačkou z hnědého kartonu  ● na obě varianty obalu lze 
aplikovat vaše logo, nápis ruční práce, nebo např. nápis PF 2022 

36,36 Kč bez DPH

6,5 x 5 cm

Mejdlíčko - srdíčko

44,00 Kč s DPH

ručně vyráběné glycerinové mýdlo ● obal: krabička z hnědého 
kartonu vystlaná přírodním lýkem, nebo potravinová folie 
s visačkou z hnědého kartonu  ● na obě varianty obalu lze 
aplikovat vaše logo, nápis ruční práce, nebo např. nápis PF 2022 

36,36 Kč bez DPH

6, 5 x 6,5 cm



40

Mejdlíčko - sněhová vločka

44,00 Kč s DPH

ručně vyráběné glycerinové mýdlo ● obal: krabička z hnědého 
kartonu vystlaná přírodním lýkem, nebo potravinová folie 
s visačkou z hnědého kartonu  ● na obě varianty obalu lze 
aplikovat vaše logo, nápis ruční práce, nebo např. nápis PF 2022 

36,36 Kč bez DPH

6 x 6 cm

Mejdlíčko - sněhulák

44,00 Kč s DPH

ručně vyráběné glycerinové mýdlo ● obal: krabička z hnědého 
kartonu vystlaná přírodním lýkem, nebo potravinová folie 
s visačkou z hnědého kartonu  ● na obě varianty obalu lze 
aplikovat vaše logo, nápis ruční práce, nebo např. nápis PF 2022 

36,36 Kč bez DPH

6,5 x 5 cm
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Mejdlíčko - sněhuláček

44,00 Kč s DPH

ručně vyráběné glycerinové mýdlo ● obal: krabička z hnědého 
kartonu vystlaná přírodním lýkem, nebo potravinová folie 
s visačkou z hnědého kartonu  ● na obě varianty obalu lze 
aplikovat vaše logo, nápis ruční práce, nebo např. nápis PF 2022 

36,36 Kč bez DPH

7 x 5 cm

Mejdlíčko - stromeček

44,00 Kč s DPH

ručně vyráběné glycerinové mýdlo ● obal: krabička z hnědého 
kartonu vystlaná přírodním lýkem, nebo potravinová folie 
s visačkou z hnědého kartonu  ● na obě varianty obalu lze 
aplikovat vaše logo, nápis ruční práce, nebo např. nápis PF 2022 

36,36 Kč bez DPH

6, 5 x 6,5 cm
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Mejdlíčko - vánoční fantazie

44,00 Kč s DPH

ručně vyráběné glycerinové mýdlo ve tvaru cihličky s vůní 
vánoční fantazie ● na obal lze aplikovat vaše logo, nápis ruční 
práce, nebo např. nápis PF 2022 

36,36 Kč bez DPH

11 x 8 cm

Další varianty:

jahoda levandule meloun a okurka měsíček



Textilní výrobky
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Taška Dobrodějka oranžová

149,00 Kč s DPH

80% bavlna a 20% PES ● barva: modrá● reflexní prvek ● 
namísto loga Dobrodějka lze aplikovat vaše logo, nebo 
kterýkoliv jiný motiv

123,14 Kč bez DPH

délka ucha 46 cm ●  objem: 15 l 

Taška Dobrodějka šedá

149,00 Kč s DPH

80% bavlna a 20% PES ● barva: modrá● reflexní prvek ●
namísto loga Dobrodějka lze aplikovat vaše logo, nebo 
kterýkoliv jiný motiv

123,14 Kč bez DPH

délka ucha 46 cm ● objem: 15 l 
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Taška Dobrodějka zelená

149,00 Kč s DPH

80% bavlna a 20% PES ● barva: modrá● reflexní prvek ●
namísto loga Dobrodějka lze aplikovat vaše logo, nebo 
kterýkoliv jiný motiv

123,14 Kč bez DPH

délka ucha 46 cm ● objem: 15 l 

Taška Dobrodějka modrá

149,00 Kč s DPH

80% bavlna a 20% PES ● barva: modrá● reflexní prvek ●
namísto loga Dobrodějka lze aplikovat vaše logo, nebo 
kterýkoliv jiný motiv

123,14 Kč bez DPH

délka ucha 46 cm ● objem: 15 l 
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Nekonečné sáčky

129,00 Kč s DPH

nekonečné sáčky na potraviny ● 1 sada obsahuje: 1 velký sáček, 
2 střední sáčky, 1 malý sáček, který slouží také jako obal pro 
sadu ● použitý materiál je pružný ● sáčky je možné prát 
opakovaně v pračce, případně v nich ovoce či zeleninu rovnou 
omýt ● dají se používat i k nákupu pečiva a to následně uložit 
např. do chlebníku

106,61 Kč bez DPH



LÉCIVÉ Náramky
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Náramek z Angelitu

95,00 Kč s DPH

Angelit účinný zejména v oblasti krku - léčí záněty, uvádí do 
rovnováhy štítnou a příštítnou žlázu. Umí odblokovat 
meridiány, napravuje poruchy tkání, zajišťuje rovnováhu 
tekutin v těle, je močopudný, pomáhá při potížích s plícemi. 
Utišuje bolest ze slunečních spálenin.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Angelitu, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm

Náramky z minerálních kamenů vyráběné lidmi se zdravotním omezením dokáží harmonizovat nejen
Vaše tělo, ale i duši. Vyjadřují individualitu osobnosti a mají řadu pozitivních vlivů na organismus.
Dodávají energii, léčí, čistí a také zdobí. Jaký druh minerálu zvolíte, zaleží buď na Vašem znamení
zvěrokruhu, případných zdravotních potížích nebo pouze na intuici či oblíbené barvě. 
Objevte sílu přírody!
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Náramek z Ametystu

95,00 Kč s DPH

Ametyst je kámen inspirace, směřuje naše myšlení k tvořivé 
práci a probouzí v nás intuici. Zdravotní význam ametystu spo-
čívá v jeho léčivém působení proti rozličným bolestem, hlavně 
však proti bolestem hlavy, kdy jej můžeme přikládat na střed 
čela (třetí oko), nebo jím masírujeme spánky a zátylek, podle 
toho, kde cítíme nejsilnější bolest. Jeho přikládání na sakrální 
centrum ovlivňuje odvykání od různých závislostí, jako jsou 
kouření, drogy a alkohol. Dále je ametyst silně nápomocen při 
zvyšování nízkého krevního tlaku, léčbě nemocí krve, urovnání 
střevní mikroflóry a při cukrovce.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Ametystu, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm
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Náramek z Avanturínu

95,00 Kč s DPH

Avanturín příznivě působí na štítnou žlázu, preventivně proti 
vzniku arteriosklerózy a propuknuvších alergií. Udržuje 
rovnováhu krevního tlaku, snižuje hladinu cholesterolu, 
ulevuje od migrén. Má velmi příznivý účinek na posílení zraku. 
Léčí nadledvinky, srdce, dutiny a pomáhá plicím. Zahání 
žaludeční nevolnost, snižuje hladinu cholesterolu, mírní 
vyrážky, záněty a úpal. Pomáhá při stresu a poruchách 
spánku. Prospívá očím a vlasům. Přináší klidný spánek, 
podporuje látkovou výměnu – tím mírní i nadměrnou chuť k 
jídlu. Je také vhodným kamenem při regeneraci organismu po 
operacích a těžkých onemocněních. Používá se na zmírnění 
otoků, hlavně na kloubech, ale i otoků krku, podporuje činnost 
jater a ledvin a pomáhá čistit organismus od toxinů.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Avanturínu, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm
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Náramek z Červeného Jaspisu

95,00 Kč s DPH

Jaspis červený přináší klid, oporu a pomoc ve stresu, pohlcuje 
negativní energie, dodává odvahu k naplnění všech záměrů, 
pomáhá při řešení konfliktů, zvyšuje organizační schopnosti, 
podporuje rychlé uvažování a představivost, potlačuje 
nebezpečné touhy a rozmary, přivolává štěstí. Srovnává a 
nastavuje čakry, každá barva jaspisu přísluší jedné čakře. 
Odráží negativitu zpět původci, uklidňuje rozbouřené city, 
uzemňuje energii, napravuje nepříznivé situace, pozvedává 
krásu a půvab, přináší zdraví a sílu, podněcuje základní čakru, 
snižuje horečky, čistí oběhový systém, játra, cévy, krev, 
odstraňuje bloky.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Červeného Jaspisu, návlek - 90 
cm, čirý elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 
mm



52

Náramek z Fluoritu

95,00 Kč s DPH

Fluorit zahání negativní energii a poruchy všeho druhu, čistí, 
odstraňuje a přeorganizuje v těle vše, co není v naprostém 
pořádku, likviduje viry, léčí všechny druhy infekce včetně rýmy 
a nachlazení, regeneruje kůži a sliznice, odstraňuje vrásky, 
blahodárně působí na zuby a lze jej použít během 
stomatologických zásahů, dále na kosti, artritidu, revmatismus, 
bolesti zad, zlepšuje funkčnost kloubů, přispívá k hojení vředů 
a ran. Zvyšuje sebedůvěru, zručnost, tělesnou i duševní 
koordinaci, pomáhá při učení, zvyšuje koncentraci. 
Účinně funguje proti škodlivým vlivům počítačů a elektromag. 
záření.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Fluoritu, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm
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Náramek z Citrínu

95,00 Kč s DPH

Citrín je šťastný a štědrý kámen. Předchází nočním můrám a 
zajišťuje příjemný spánek. Urovnává vztahy a spory v rodině 
či skupině, napomáhá přijímat se takoví, jací jsme. 
Nikdy nepotřebuje čištění! Povzbuzuje trávení, slezinu 
a slinivku břišní, zažehnává infekce v ledvinách a močovém 
měchýři, pomáhá při očních problémech, podporuje krevní 
oběh, udržuje v rovnováze činnost štítné žlázy. Posiluje nervy, 
pomáhá zbavit se všeho škodlivého, příznivě působí při zácpě 
a zabírá na celulitidu. Působí na problémy při menstruaci a 
symptomy menopauzy, kdy uvádí do rovnováhy jednotlivé 
hormony a zahání únavu.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Citrínu, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm
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Náramek z Hematitu

95,00 Kč s DPH

Hematit je to zvláštní, okouzlující, stříbřitě šedý, těžký kámen, 
jenž je mocný ve vytahování nemocí z těla. 
Zvyšuje sebevědomí, schopnost přežít a pomáhá ženám 
překonat plachost. Přispívá k soustředění, zlepšuje. Pomáhá 
bojovat s přejídáním, kouřením a dalšími špatnými návyky. 
Zastavuje krvácení, udržuje zdravý stav krve a léčí všechny
nemoci spojené s krví, vyhání z těla horečku, léčí oběhové 
problémy, podporuje činnost ledvin, ukládání železa, tvorbu 
krvinek. Léčí křeče v nohou, pomáhá rovnat záda a působí 
příznivě i při zlomeninách. Zahání úzkost a nespavost.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Hematitu, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm
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Náramek z Křišťálu

95,00 Kč s DPH

Křišťál velmi silný zesilovač energie, jenž energii pohlcuje, 
uvolňuje a reguluje, uvádí ji do naprosté harmonie. 
Povzbuzuje psychiku, jasnozřivost, samostatnost, pomáhá 
sebezdokonalení, ochraňuje před vším zlým a negativním, 
zvyšuje naše duchovní síly, harmonizuje, odstraňuje bloky 
a stává se zrcadlem naší duše, čistí a chrání auru, zajišťuje 
klidný spánek. Vhodný na všechny zdravotní problémy, včetně 
problémů duše. Tiší bolesti hlavy a zubů, neurologické a střevní 
potíže, nevolnosti, podporuje zažívací trakt, posiluje imunitu, 
uvádí tělo do rovnováhy, zvyšuje laktaci.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Křišťálu, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm
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Náramek z Růženínu

95,00 Kč s DPH

Růženín je kamenem lásky a krásy, má silné uzdravovací 
účinky a posiluje trpělivost a dodává životní energii. Je spojen 
s planetou Venuší. Náleží elementu vody. Pomáhá otevírat 
srdce a najít sílu odpouštět. A s tím je také spojeno i naučit se 
sebelásce.Růženín zlepšuje fyzickou vytrvalost. Má pozitivní 
vliv na nemoci ledvin a srdce. A nejen to, také na pohlavní 
orgány, játra a nervový systém. Pomáhá proti strachu. Odvádí z 
těla škodlivé látky. Růženín je velmi účinný kámen pro diabetiky.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Růženín, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm
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Náramek z Opalitu

95,00 Kč s DPH

Opalit je považován za kámen klidu, je vhodný pro tlumení 
deprese a úzkosti a kamenem lásky, vhodný pro upevnění 
vzájemných romantických vztahů a věrnosti. Používá se pro 
zvýšení sebevědomí, smyslu pro hodnotu a pochopení smyslu 
bytí, pro schopnost čelit obavám, přináší klid a vyrovnanost. 
Stabilizuje výkyvy nálad, pomáhá překonat únavu. Je vhodný 
při poruchách sexuality a slabého prožitku a jako talisman při 
porodu. Jako doplněk při bolestech hlavy, pro podporu klidu a 
relaxace.

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Opalit, návlek - 90 cm, čirý elasto-
mer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm
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Náramek z Tygřího oka

95,00 Kč s DPH

Tygří oko je ochranný kámen, nosí se i jako talisman před 
všemi formami nebezpečí.  Je to hřejivý kámen, podporuje 
tok energie v těle a dodává sílu, přitahuje peníze a bohatství. 
Pomáhá s odbouráním závislostí na druhých lidech, uznáním 
vlastní hodnoty a potlačuje deprese. Léčebné využití: vyrovnává 
činnost mozkových hemisfér, pomáhá při léčbě zlomených 
kostí, působí na rozmnožovací orgány, léčí oči a krk, odstraňuje 
křeče. Pomáhá při léčbě poruch osobnosti. 

78,51 Kč bez DPH

Zlomky minerálních kamenů Tygřího oka, návlek - 90 cm, čirý 
elastomer - 0,8 mm, stříbrný zamačkávací rokajl - 2 mm

Keramika



Keramika
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Anděl 

249,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

205,79 Kč bez DPH

18 x 8 cm

Anděl hnědý

249,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

205,79 Kč bez DPH

18 x 8 cm
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Adventní svícen s domky

279,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

230,58 Kč bez DPH

34 x 10,5 cm

Adventní svícen s hvězdami

179,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

147,93 Kč bez DPH

28 x 4 cm
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Adventní svícen s šípky

249,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

205,79 Kč bez DPH

ø 22 cm

Adventní svícen kulatý

179,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

147,93 Kč bez DPH

ø 23 cm
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Adventní svícen Ryba

249,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

205,79 Kč bez DPH

25 x 17 cm

Anděl závěsný barevný

149,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

123,14 Kč bez DPH

18 x 17 cm
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Anděl závěsný růžový

149,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

123,14 Kč bez DPH

12 x 10 cm

Anděl závěsný přírodní

149,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

123,14 Kč bez DPH

14 x 12 cm
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Betlém závěsný světlý

149,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

123,14 Kč bez DPH

ø 17 cm

Betlém závěsný tmavý

149,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

123,14 Kč bez DPH

ø 17 cm
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Zvonek modrý

99,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

81,82 Kč bez DPH

12 x 6 cm

Zvonek pískový

99,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

81,82 Kč bez DPH

9 x 6 cm
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Ptáček bílý

99,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

81,82 Kč bez DPH

10 x 6 cm

Ptáček hnědý

99,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

81,82 Kč bez DPH

10 x 6 cm
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Andělíček

59,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

48,76 Kč bez DPH

8 x 8 cm

Anděl červený

69,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

57,02 Kč bez DPH

10 x 6 cm
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Anděl modrý

69,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

57,02 Kč bez DPH

10 x 6 cm

Anděl puntíkatý

69,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

57,02 Kč bez DPH

10 x 6 cm
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Anděl bílý

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

10 x 6 cm

Anděl přírodní

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

10 x 6 cm
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Stromek černobílý 1

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

10 x 6 cm

Stromek černobílý 2

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

10 x 6 cm
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Stromek černobílý 3

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

10 x 6 cm

Stromek s dekorem zelený

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

10 x 7 cm
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Stromek s dekorem červený

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

10 x 7 cm

Stromek s dekorem modrý

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

10 x 7 cm
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Sada zelených stromků

149,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

123,14 Kč bez DPH

6 x 4 cm

Stromeček

59,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

47,86 Kč bez DPH

10 x 7 cm
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Hvězda

59,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

48,76 Kč bez DPH

ø 6,5 cm

Zvonek

59,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

48,76 Kč bez DPH

ø 6,5 cm
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Srdíčko

59,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

48,76 Kč bez DPH

ø 6,5 cm

Koulička s dekorem zelená

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

ø 6 cm
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Koulička s dekorem červená

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

ø 6 cm

Koulička s dekorem modrá

49,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

40,50 Kč bez DPH

ø 6 cm
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Ověska Veselé Vánoce

39,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii

32,23 Kč bez DPH

ø 6 cm

Hrnek černobílé stromky

129,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

106,61 Kč bez DPH

výška 6 ,5 cm, ø 8 cm
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Hrnek Veselé Vánoce

129,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

106,61 Kč bez DPH

výška 6 ,5 cm, ø 8 cm

Hrnek Modrobílý 

119,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

98,35 Kč bez DPH

výška 6 ,5 cm, ø 8 cm
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Hrnek Přístav

199,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

164,46 Kč bez DPH

výška 9,5 cm, ø 10, 5 cm

Hrnek s vánočními stromky

199,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

164,46 Kč bez DPH

výška 9,5 cm, ø 10, 5 cm



81

Hrnek se soby

179,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

147,93 Kč bez DPH

výška 10 cm, ø 7, 5 cm

Hrnek se soby rýhovaný

159,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

131,40 Kč bez DPH

výška 10 cm, ø 7, 5 cm
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Hrnek s betlémem

179,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

147,93 Kč bez DPH

výška 10 cm, ø 7, 5 cm

Sada s puntíkatými stromky

249,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

205,79 Kč bez DPH

výška 10 cm, ø 7, 5 cm / talířek 16,5 cm
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Sada s geometrickými stromky

249,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

205,79 Kč bez DPH

výška 10 cm, ø 7, 5 cm / talířek 16,5 cm

Sada glazovaná

249,00 Kč s DPH

originální ruční práce ● vyrobeno zaměstnanci chráněných 
dílen ● vzhled výrobku se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

205,79 Kč bez DPH

výška 10 cm, ø 7, 5 cm / talířek 16,5 cm
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Miska ovoce - meloun

129,00 Kč s DPH

design: meloun ● malovaná ● ruční práce ● každý výrobek je 
originál ● vzhled výrobků se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii (lehké odchylky barevnosti i provedení) ● vhodné 
do myčky i do mikrovlnky

106,61 Kč bez DPH

ø 13 cm

Miska ovoce - citron

129,00 Kč s DPH

design: citron ● malovaná ● ruční práce ● každý výrobek je 
originál ● vzhled výrobků se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii (lehké odchylky barevnosti i provedení) ● vhodné 
do myčky i do mikrovlnky

106,61 Kč bez DPH

ø 13 cm
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Miska ovoce - kiwi

129,00 Kč s DPH

design: kiwi ● malovaná ● ruční práce ● každý výrobek je 
originál ● vzhled výrobků se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii (lehké odchylky barevnosti i provedení) ● vhodné 
do myčky i do mikrovlnky

106,61 Kč bez DPH

ø 13 cm

Miska ovoce - pomeranč

129,00 Kč s DPH

design: pomeranč ● malovaná ● vyrobeno zaměstnanci 
chráněných dílen ● každý výrobek je originál ● vzhled výrobků 
se může mírně lišit oproti vyobrazení na fotografii (lehké 
odchylky barevnosti i provedení)

106,61 Kč bez DPH

ø 13 cm
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Miska ovoce - limeta

129,00 Kč s DPH

design: limeta ● malovaná ● ruční práce ● každý výrobek je 
originál ● vzhled výrobků se může mírně lišit oproti vyobrazení 
na fotografii (lehké odchylky barevnosti i provedení) ● vhodné 
do myčky i do mikrovlnky

106,61 Kč bez DPH

ø 13 cm

Miska ovoce - sada

599,00 Kč s DPH

designy: meloun, citron, kiwi, pomeranč, limeta ● malovaná 
● ruční práce ● každý výrobek je originál ● vzhled výrobků se 
může mírně lišit oproti vyobrazení na fotografii (lehké odchylky 
barevnosti i provedení) ● vhodné do myčky i do mikrovlnky

495,04 Kč bez DPH

ø 13 cm
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SADY VÁNOCNÍCH OZDOB
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Sada vánočních ozdob v červené

249,00 Kč s DPH

sada obsahuje 4 ks vánočních ozdob v kombinaci 2 ks kouliček 
a 2 ks keramických ozdob ● obal: bílá kartonová krabička s 
okénkem převázaná lněným provázkem s visačkou z hnědého 
kartonu a razítkem Veselé Vánoce

205,79 Kč bez DPH

ø koule 6 cm, keramické ozdoby 10 x 7 cm
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Sada vánočních ozdob v přírodní/bílé

249,00 Kč s DPH

sada obsahuje 4 ks vánočních ozdob v kombinaci 2 ks kouliček 
a 2 ks keramických ozdob ● obal: bílá kartonová krabička s 
okénkem převázaná lněným provázkem s visačkou z hnědého 
kartonu a razítkem Veselé Vánoce

205,79 Kč bez DPH

ø koule 6 cm, keramické ozdoby 10 x 7 cm
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Sada vánočních ozdob v černo/bílé

249,00 Kč s DPH

sada obsahuje 4 ks vánočních ozdob v kombinaci 2 ks kouliček 
a 2 ks keramických ozdob ● obal: bílá kartonová krabička s 
okénkem převázaná lněným provázkem s visačkou z hnědého 
kartonu a razítkem Veselé Vánoce

205,79 Kč bez DPH

ø koule 6 cm, keramické ozdoby 10 x 7 cm
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Sada vánočních ozdob v přírodní/zelené

249,00 Kč s DPH

sada obsahuje 4 ks vánočních ozdob v kombinaci 2 ks kouliček 
a 2 ks keramických ozdob ● obal: bílá kartonová krabička s 
okénkem převázaná lněným provázkem s visačkou z hnědého 
kartonu a razítkem Veselé Vánoce

205,79 Kč bez DPH

ø koule 6 cm, keramické ozdoby 10 x 7 cm
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Sdružení TULIPAN, z.s. vzniklo v roce 2004 a 
provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává 
osoby se zdravotním znevýhodněním, především 
s duševním onemocněním. Naše spektrum 
činností je opravdu široké, od provozu gastro 
provozoven, výroby rukodělných a keramických 
výrobků přes kompletaci a outsourcing až po 
šicí a žehlicí služby, úklidové služby a venkovní 
práce. Všechny naše činnosti ale mají společný cíl: 
podporu zaměstnanosti, a tím i samostatnosti, 
podporu občanského začlenění a realizaci 
volnočasových aktivit rozvíjejících osobnost lidí 
se zdravotním postižením, osob znevýhodněných 
na trhu práce, osob s nízkou úrovní kvalifikace, 
osob 50+, osob mladších 25 let věku a osob 
pečujících o malé děti či o jiné závislé osoby. V 
rámci našich aktivit zmíněnou cílovou skupinu 
pouze nezaměstnáváme, ale nabízíme jí také 
poradenství, vzdělávání, terapeutické aktivity a 
realizujeme kulturní akce, jejichž cílem je inkluze 
mezi zdravou a handicapovanou populací.
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Kontakty a odkazy
SDRUŽENÍ TULIPAN, z. s.

Jablonecká 46/34, Liberec, 46001

facebook

www.sdruzenitulipan.cz

 Vaše objednávky vyřizuje Jitka Ďuračková, 
  vedoucí chráněných dílen Sdružení TULIPAN, z.s.

   e-mail: objednavkypf@sdruzenitulipan.cz
tel.:  775 802 275

Objednávat můžete také přes eshop na adrese 
www.tulipanishop.cz/vanoce-2021

https://www.facebook.com/sdruzenitulipan.zs
https://www.sdruzenitulipan.cz
mailto:durackova%40sdruzenitulipan.cz%20?subject=
http://www.tulipanishop.cz/vanoce-2021

