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

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



Pražský balíček 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.

Tradiční balíček
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.

Pražský balíček A
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.

Máme bohaté kulturní dědictví. 
Ukažte jej.

Váha: 550 g
Rozměr: 30 x 19 x 10,5 cm

BALÍČKY S PŘÍBĚHEM
825 Kč
(825 Kč s DPH, 682 Kč bez DPH)



Dětský balíček
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.

Kosmetický balíček
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.

Nápojový balíček
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.

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.

Balíček slavných



Dárky z šustí ze Slovácka

LOCAL ARTISTS SE 
Karlova 21, 110 00 Praha 1 

www.localartists.cz | info@localartists.cz
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prezentace 
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Vaší organizace

Darujte český balíček plný 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...?


