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Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánoční dárkové kanceláři 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každý adventní čtvrtek  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2021) 

vždy od 11 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby ze Znojemska a Podyjí 

 

 

RUČNÍ PAPÍRNA ŽELETICE 
• Obálka z ručního papíru – dlouhá DL    =30 Kč 

• Obálka z ručního papíru – na peníze    =25 Kč 

• Dárkové přání z ručního papíru s obrázkem   =70 Kč 

• Dárkový čaj pro dva       =25 Kč 

• Dárkový čaj černý/zelený/ovocný 30 g, krabička   =65 Kč 

• Dárkový poukaz pro 2 na exkurzi do ruční papírny s výrobou vlastního papíru   =185 Kč 

• Dárkový rodinný poukaz pro 2+2 na exkurzi do ruční papírny s výrobou papíru  =330 Kč 

 

 

 

   DODAVATEL:  
   Ruční papírna Stará škola  

   Želetice 15, 671 34 Želetice 

   Tel.: 515 273 029, 723 365 454  

   E-mail: handmade.paper@seznam.cz  

   www.handmadepaper.cz 
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Tradiční manufakturní výrobu papíru oživila Marcela a Karel Davidovi v roce 1998 v Želeticích nedaleko Znojma. 

Na návsi této vinařské obce najdete půvabné vesnické stavení zářící modrobílou fasádou. Sídlí zde rodinná Ruční 

papírna Stará škola, jejímž nezaměnitelným symbolem a papírenskou značkou je zářící slunce. Původně firma 

sídlila v budově želetické staré školy, díky které má i po přestěhování na náves svůj název dodnes.  

Vyrábí se tu papír tradičním, ručním, způsobem – rozemletá papírovina se nabere do dřevěných forem se sítem, 

voda se nechá okapat a pláty budoucího papíru se pak „vyždímají“ lisem a nechají jednotlivě proschnout. Často 

jsou do papírové kaše přimíchávány další dekorativní přísady, např. drobné květy, lístky nebo třeba i voňavá káva. 

Každý list ručního papíru je tak jedinečný originál, který může zdobit navíc také průsvitka nebo slepotisk.  

Želetická ruční papírna je oblíbeným místem rodinných výletů i školních výprav – děti zaujme příjemným 

prostředím, osobním přístupem, a hlavně možností poznávání vlastníma rukama. Při exkurzích si tu můžete 

vyzkoušet výrobu vlastního papíru, seznámíte se s průsvitkou, vyrazíte si slepotisk anebo si alespoň otestujete, jak 

se na ruční papír píše, když zanecháte svůj zápis v knize návštěv.  

Kromě exkurze s poutavým a názorným výkladem se zde nabízí také možnost si objednat svůj vlastní papír (např. 

na originální svatební oznámení, slavnostní obálky, dárkové tašky, firemní prezenty či vánoční a narozeninová 

přání) nebo nakoupit originální dárky ve zdejší podnikové prodejně. Část sortimentu želetické ruční papírny 

najdete i ve Vánočním dárkovém okýnku ZnojmoRegionu v centru Znojma. 
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