
Darujte balíček s produkty, jimž čeští umělci a řemeslníci vdechli duši.

Paní Kočišová z Vnorov je 
nositelkou tradice ve výrobě 
panenek z kukuřičného šustí.



645 Kč bez DPH

T� � ční � líč�  
Máme bohaté kulturní dědictví. 
Ukažte jej.

Váha: 1050 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

1. Keramický hrníček v mačkaném stylu od nejstarší keramické dílny v ČR.
2. Klasická česká medovina, nápoj starší než pivo i víno.
3. Panenka ze šustí, leč němá, vyprávějící překvapivé příběhy.

Ná� � vý � líč� 
Český dárek nemůže postrádat 
tekuté slasti. Zažeňte žízeň.

Váha: 1600 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

1. Keramický hrníček v mačkaném stylu od nejstarší keramické dílny v ČR.
2. Klasická česká medovina, nápoj starší než pivo i víno.
3. Pivní olejová lázeň pro netradiční českou koupel s uvolňujícím efektem.

G� má� ký � líč� 
Láska i dobré vztahy prochází 
žaludkem. Zkuste to.

Váha: 750 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Kniha českých receptů.
2. Mandle v čokoládě a skořici od kvalitní pražské čokoládovny.
3. Stylová miska z bukového dřeva ve tvaru listu pro mandle a dobroty.

B� íč�  s� vný� 
Mnoho našich rodáků udělalo díru 
do světa. Představte je.

Váha: 550 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Slavná sbírka drobných povídek Venkovský lékař od Franze Kafky.
2. Mandle v čokoládě se zázvorem k poslechu hudby Antonína Dvořáka.
3. Textilní pytlík na brýle s krásnými vzory secesního malíře Alfonse Muchy.

B� íč�  � � �   
Potěšení a hojnost různých barev. 
Rozmazlujte.

Váha: 850 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Funkční replika kapesních hodinek na baterku s tradičním motivem.
2. Klasická česká medovina, nápoj starší než pivo i víno.
3. Čokoláda s jedlým zlatem od kvalitní pražské čokoládovny.



1355 Kč bez DPH

Ště� ý � líč� 
Bohaté potěšení v netradičním
stylu. Rozjeďte to.

Váha: 1400 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

1. Funkční replika kapesních hodinek na baterku s tradičním motivem.
2. Dopisní sada z ručně vyráběného papíru z papírny fungující od 16. století.
3. Klasická česká medovina, nápoj starší než pivo i víno.
4. Keramický hrníček v mačkaném stylu od nejstarší keramické dílny v ČR.
5. Tabulka kvalitní čokolády s brusinkami z pražské čokoládovny.
6. Panenka ze šustí, leč němá, vyprávějící překvapivé příběhy.
7. Pivní tuhé mýdlo pro koupel se vzorem pivního soudku.

2245 Kč bez DPH

L
 	 ní � líč� 
Luxusní dobrodružství napříč 
českými tradicemi. Zažijte to.

Váha: 2000 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

1. Funkční replika mechanických kapesních hodinek s tradičním motivem.
2. Slavná sbírka drobných povídek Venkovský lékař od Franze Kafky.
3. Klasická česká medovina, nápoj starší než pivo i víno.
4. Pivní olejová lázeň pro netradiční českou koupel s uvolňujícím efektem.
5. Tabulka kvalitní čokolády s brusinkami z pražské čokoládovny.
6. Panenka ze šustí, leč němá, vyprávějící překvapivé příběhy.
7. Pivní tuhé mýdlo pro koupel se vzorem pivního soudku.
8. Ručně šitý a originálně zdobený kožený vak z rodinné dílny.
9. Textilní pytlík na brýle s krásnými vzory secesního malíře Alfonse Muchy.
10. Medová svíčka jako nejdůležitější zdroj umělého světla naší minulosti.

K� �  � ý � líč�  
Příroda ví jak na krásu i pohodu. 
Nechte si poradit.

Váha: 950 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Kvalitní bio krém na ruce s bambuckým máslem a medovou příchutí.
2. Pivní olejová lázeň pro netradiční českou koupel s uvolňujícím efektem.
3. Pivní tuhé mýdlo pro koupel se vzorem pivního soudku.

P� ž� ý � líč�   (O� �  / S� � ví� ká � � � á� )

Praha, mystické místo k pohledání. 
Ponořte se do něj.

Váha: 550 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Kniha Pražské legendy jako netradiční průvodce Prahou.
2. Funkční replika kapesních hodinek na baterku s pražským motivem.
3. Tabulka kvalitní čokolády z pražské čokoládovny.



645 Kč bez DPH

B� íč�  s�   é � � �   
Potěšení a hojnost různých barev. 
Rozmazlujte se!

Váha: 850 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Funkční replika kapesních hodinek na baterii s tradičním motivem.
2. Zdravý český med se směsí ořechů pro sladké mlsání.
3. Čokoláda s jedlým zlatem od kvalitní pražské čokoládovny.

T� � ční � líč�  B 
Máme bohaté kulturní dědictví. 
Ukažte jej.

Váha: 550 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

1. Keramický hrníček v mačkaném stylu od nejstarší keramické dílny v ČR.
2. Ručně šitý kožený vak z rodinné dílny.
3. Panenka ze šustí, leč němá, vyprávějící překvapivé příběhy.

P� ž� ý � líč�  B 
Praha, mystické místo k pohledání. 
Ponořte se do něj.

Váha: 450 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Bavlněná taška velikosti 40 x 37cm s obrázkem od ilustrátora Jiřího Votruby.
2. Funkční repliky kapesních hodinek na baterii se vzorem Pražského orloje.
3. Retro zápisník z recyklovaného papíru s historickým motivem Prahy.

B� íč�   o � a 
Svadba, výročí nebo jiná
příležitost? Oslavte lásku.

Váha: 350 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Čokoláda s jedlým zlatem a květem růže od kvalitní pražské čokoládovny.
2. Funkční replika kapesních hodinek na baterii se secesním motivem – pro dámu (40mm).
3. Funkční replika kapesních hodinek na baterii se secesním motivem – pro pána (45mm).

Dě� ký � líč�  A 
Hravá kombinace pro potěšení 
nejedné dětské dušičky. Zkuste ji!

Váha: 650 g
Rozměr:  30 x 19 x 10,5 cm

1. Veselý smaltovaný hrníček s motivem zvířátek - výška 9cm.
2. Dřevěný tužkovník ve formě zvířátka pro první umělecká díla.
3. Dřevěný panáček na pružině pro lepší náladu a hraní.

NOVÁ 
� � e



Ště� ý � líč� 
Bohaté potěšení v netradičním
stylu. Rozjeďte to.

Váha: 1050 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

1. Funkční replika kapesních hodinek na baterku s tradičním motivem.
2. Dopisní sada z ručně vyráběného papíru z papírny fungující od 16. století.
3. Zdravý český med se směsí ořechů pro sladké mlsání.
4. Keramický hrníček v mačkaném stylu od nejstarší keramické dílny v ČR.
5. Tabulka kvalitní čokolády s brusinkami z pražské čokoládovny.
6. Panenka ze šustí, leč němá, vyprávějící překvapivé příběhy.
7. Pivní tuhé mýdlo pro koupel se vzorem pivního soudku.

2245 Kč bez DPH

L
 	 ní � líč� 
Luxusní dobrodružství napříč 
českými tradicemi. Zažijte to.

Váha: 2000 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

1. Funkční replika mechanických kapesních hodinek s tradičním motivem.
2. Slavná sbírka drobných povídek Venkovský lékař od Franze Kafky.
3. Zdravý český med se směsí ořechů pro sladké mlsání.
4. Pivní olejová lázeň pro netradiční českou koupel s uvolňujícím efektem.
5. Tabulka kvalitní čokolády s brusinkami z pražské čokoládovny.
6. Panenka ze šustí, leč němá, vyprávějící překvapivé příběhy.
7. Pivní tuhé mýdlo pro koupel se vzorem pivního soudku.
8. Ručně šitý a originálně zdobený kožený vak z rodinné dílny.
9. Textilní pytlík na brýle s krásnými vzory secesního malíře Alfonse Muchy.
10. Medová svíčka jako nejdůležitější zdroj umělého světla naší minulosti.

Dě� ký � líč�  B 
Barevná radost pro naše malé 
kamarády. Ať si hrají!

Váha: 450 g
Rozměr: 24 x 19 x 7,5 cm

1. Nejslavnejší dětský hrdina – malý plyšový krteček.
2. Magické pastelky od Koh-i-nooru pro nejkreativnější malování.
3. Dřevěná barevná káča pro veselé hrání.

R� �  � líč�  
Kvalitní retro vlastně nikdy nevyjde 
z módy. Stylově!

Váha: 1050 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

1. Zápisník z vinylu, který nikdy nevyjde z módy.
2. Funkční replika kapesních hodinek na baterii se secesním motivem. 
3. Tradiční bylinkový čaj z máty, heřmánku, šípku, lípy a růže v kartonovém retro obalu.
4. Karamelové sušenky ve tvaru Golema navazující na tradici staropražské pekárny.

1355 Kč bez DPH



Dárky z šustí ze Slovácka

LOCAL ARTISTS SE
Karlova 21, 110 00 Praha 1

www.localartists.cz | info@localartists.cz

autentičnost
kombinace originálních

a tradičních výrobků

příběh
oživení balíčku kartičkami

s příběhem

česky / anglicky
volba jazykové varianty

balíčku

prezentace
možnost propagace 

Vaší organizace

� � � e č� ký � líč�  � ný příběhů!

Společnost Local Artists jsme oslovili již několikrát
s žádostí o doporučení a přípravu netradičního a vkusného 
dárku jak pro naše obchodní partnery, tak pro zaměstnance. 
Zatím jsme byli vždy velmi spokojeni a se společností
plánujeme spolupracovat i v budoucnu.

Ing. Jiří Pospíšil | ředitel firmy Poly System spol. s r.o.

osobní poděkování
dárek pro obchodního partnera
balíček pro účastníky eventu
odměna pro zaměstnance

všestranné využití balíčků

reference

Říká se, že panenka z kukuřičného 
šustí byla přitlučena hřebíčkem nad 
dveře nevěrné dívky, aby zesměšnila 
nejen ji, ale i jejího muže. O genderové 
rovnosti se nám v této legendě záznamy 
nedochovaly, my však ale víme, že
v současné době se z kukuřičného šustí 
vyrábí nejen panenky, ale i panáčci! 
Jejich výroba je dnes oslavou ruční 
práce a kreativity našich předků a 
zároveň krásná dekorace i památka�

www.localartists.cz

Lež má krátké nohy. 
Nebo kukuřičné...?


