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Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rozhodli jsme se vám poskytnout toto mimořádné a pouze v elektronické podobě vydané číslo Zpravodaje Místní akční skupiny Pošumaví věnované pouze jednomu tématu, kterým je soutěž Regionální potravina 2010 v Plzeňském kraji. Jak jistě víte, regionální potraviny a regionální výrobky se stávají stále více vyhledávaným zbožím na našem trhu. V celé řadě krajů České republiky se pořádají podobné soutěže již několik let a navazují na ně dnes rovněž populární farmářské trhy. Místní akční skupina
Pošumaví z.s.p.o. proto uvítala nabídku Krajské agrární komory Plzeň k partnerství při uspořádání soutěže v Plzeňském kraji. Na to, jak celá soutěž probíhala, je zaměřen právě tento Zpravodaj. Máte možnost
si znovu připomenout vítězné výrobky a podívat se na fotografie z jednotlivých ochutnávek. Především
by vám ale těchto několik stránek mělo připomenout, že regionální potraviny můžete kupovat po celý rok
a mohou být i vhodným dárkem pro vaše blízké nebo přátele, kteří náš kraj navštíví.
Ing. Radana Šašková,
manažerka MAS Pošumaví
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Regionální potravina Plzeňského kraje 2010
asmem přesvědčil vedení krajské agrární komory,
aby do výběrového řízení ministerstva zemědělství pro administraci soutěže komoru přihlásilo a
soutěž uspořádalo. Následně se k soutěži přihlásil prostřednictvím radního pro životní prostředí a
zemědělství pana Ing. Petra Smutného i Plzeňský
kraj a paní hejtmanka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. převzala nad soutěží patronát.
Pro Krajskou agrární komoru Plzeň a především pro její partnery tím začala administrativní
práce na organizaci soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2010. V prvních okamžicích
se projevovala absence pořádání podobných soutěží v regionu. Potenciální soutěžící neměli k akci
důvěru a váhali s přihláškami. Očekával se první odvážlivec, který se odhodlá vyplnit poměrně
složité formuláře pro přihlášku výrobků předepsané centrální metodikou. Nakonec se přihlásilo 25
producentů potravin se 116 výrobky. Přehled přihlášených výrobců je uveden v tabulce. Výrobky
byly rozděleny podle centrální metodiky do šesti kategorií:
• mléko a mléčné výrobky
• pekařské a cukrářské výrobky
• masné výrobky
• alkoholické a nealkoholické nápoje kromě vína
• ovoce a zelenina
• ostatní
V srpnu se sešla hodnotitelská komise, která
vybrala v každé kategorii vítězný výrobek. Zde se
projevila určitá slabina soutěže, kdy ostatní soutěžící, přesto že nebyli hodnotící komisí vyřazeni,
ale pouze dosáhli nižšího počtu bodů, se dostali
do role přihlížejících, protože veškerá pozornost
je v další fázi podle metodiky ministerstva je nasměrována pouze na vítězné výrobky. V jednotlivých kategoriích zvítězili následující výrobci a výrobky (viz tabulka níže).

Díky iniciativě ministerstva zemědělství se v letošním roce poprvé i Plzeňský kraj zapojil do soutěže o Regionální potravinu. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo jednotnou metodiku pro soutěžící a stanovilo aktivity, které se musí během soutěže uskutečnit. Výběrové řízení pro vlastní administraci soutěže vyhrála Krajská agrární komora
Plzeň, která si jako partnery vybrala Místní akční skupinu Pošumaví, z.s.p.o. a Úhlavu, o.p.s.
Významným partnerem se stal i Plzeňský kraj a
osobní zapojení jeho politického vedení do propagace soutěže.
Na rozdíl od ostatních krajů České republiky,
ve kterých v minulých letech soutěž proběhla většinou pod patronací agrárních komor nebo krajských zastupitelstev, začínalo se v Plzeňském
kraji prakticky od nuly. Na jaře roku 2010 v počáteční fázi příprav a rozhodování, zda soutěž v kraji uskutečnit, sehrál velkou roli pro odstartování
soutěže tehdejší předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Ing. Jiří Papež. Svým osobním entusi-

Kategorie

Podnik

Výrobek

Mléko a mléčné výrobky

Josef Martínek, Dolní Lhota

Šumaváček

Pekařské a cukrářské výrobky Helena Konopíková, Krchleby

Krchlebský koláč

Masné výrobky

Dětské párky

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Alkoholické a nealkoholické Pivovar - restaurant MODRÁ HVĚZDA, Dobřanský sekáč
nápoje kromě vína
s.r.o.
Ovoce a zelenina
ALIMEX, a.s., Nezvěstice
Jablko odrůda Julia
Ostatní

Zpracovna ryb Klatovy, a.s.
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Pstruh uzený, filet s kůží

Hodnotitelská komise si však byla vědoma
toho, že zvítězit mohl pouze jeden a kvalitních
výrobků bylo daleko více. Proto hodnotitelská
komise souhlasila s udělením zvláštních cen
následujícím výrobkům:

3. Pohár senátorky volebního obvodu Domažlice JUDR. Jiřiny Rippelové výrobku s vysokou zdravotní a společenskou prospěšností
Podnik
Lukrena, a.s. Nebílovy
Výrobek
Jablečný mošt

1. Pohár hejtmanky Plzeňského kraje
Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. za nejlepší potravinářský výrobek v Plzeňském kraji.
Podnik
Helena Konopíková, Krchleby
Výrobek
Krchlebský koláč

Jiřina Rippelová předává cenu Janě Zikmundové.

4. Pohár vrchního ředitele sekce regionální
politiky MMR ČR Ing. Jiřího Vačkáře výrobci,
který podporuje svojí produkcí marketing regionálního cestovního ruchu.
Podnik
Zacpal Václav - Delicat maso uzeniny, Stříbro
Výrobek
Kolekce uzenin vyráběných tradiční recepturou, nabízených na různých akcích

Milada Emmerová předává cenu Heleně Konopíkové.

2. Pohár místopředsedy zemědělského
výboru Poslanecké sněmovny parlamentu
České republiky Ing. Jiřího Papeže pro výrobek s nejnápaditějším obalem a designem.
Podnik
Pivovar - restaurant MODRÁ HVĚZDA s.r.o.,
Dobřany
Výrobek
Soubor lahví piv z minipivovaru

Jiří Vačkář předává cenu Václavu Zacpalovi.

5. Pohár radního Plzeňského kraje pro životné prostředí a zemědělství Ing. Petra Smutného za nejlepší biovýrobek nebo výrobek svým
charakterem blízký této kategorii.
Podnik
Mgr. Jaroslav Hruška soukromý ekologický
zemědělec, Stvolny
Výrobek
Stvolenský mošt jablečný s mrkví

Jiří Papež předává cenu zástupci pivovaru - restaurantu
Modrá hvězda Dobřany Miroslavu Davidovi.
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8. Pohár ředitele Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech Ing. Vladislava
Smolíka výrobku, který charakterizuje potravinářské tradice kraje.
Podnik
Strnad František, pivovar Belveder
Výrobek
Kolekce piv
9. Pohár předsedy MAS Pošumaví z.s.p.o.
PaedDr. Václava Petruse výrobku z území MAS
Pošumaví z.s.p.o. podporujícímu regionální
rozvoj.
Podnik
Josef Krůs, Domažličky
Výrobek
Karotka konzumní

Petr Smutný předává cenu Jaroslavu Hruškovi.

6. Pohár předsedy Krajské agrární komory
Plzeň Ing. Jaroslava Šímy zajímavému potravinářskému výrobku produkovanému zemědělským podnikem.
Podnik
D-K zemědělská, a.s., Dřevec
Výrobek
Šunková tlačenka tmavá

10. Pohár předsedy správní rady Úhlavy
o.p.s. Ing. Pavla Honzíka nejvíce inovativnímu
výrobku.
Podnik
MASO-WEST s.r.o. Klatovy
Výrobek
Ocenění kolekce masných výrobků
Kromě těchto ocenění byla udělena ještě jedna
cena na ochutnávce v Klatovech a tou byla cena
místostarostky Klatov paní Mgr. Věry Tomaierové, kterou získalo Řeznictví a uzenářství pana Jaromíra Klouda z Klatov - Lub. O vítězi této kategorie, rozhodli svým tajným hlasováním sami
návštěvníci ochutnávky. Pro zajímavost je třeba
uvést, že na druhém místě se umístilo Pekařství
Fiala s.r.o. se svými koláči a na třetím místě společnost MASO-WEST, s.r.o., se svými uzenářskými výrobky. I zde se ukázalo, že regionální výrobky mají své místo na trhu a v myšlení lidí, protože ve všech třech případech se jednalo o klatovské firmy.

Jaroslav Šíma předává cenu Václavu Beránkovi z D-K
zemědělská, a. s.

7. Pohár ředitelky Krajské agentury pro zemědělství a venkov Ing. Zdeňky Hauserové
potravinářskému výrobku, který nejlépe charakterizuje venkov Plzeňského kraje
Podnik
JOMA Rodinná farma Josef Martínek
Výrobek
Šumaváček

Hodnotitelská komise se sešla v areálu Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech,
která vytvořila i přes skutečnost, že byly prázdniny a škola nebyla v běžném provozu, optimální podmínky pro uskladnění výrobků a následně
i pro práci komise. Kolektivu zaměstnanců i studentům, kteří se na organizačním zabezpečení
náročného dne podíleli patří dík, protože tímto
velmi přispěli ke klidné a objektivní práci hodnotitelské komise i všech zainteresovaných.

upt
Zdeňka Hauserová předává cenu Josefu Martínkovi.
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Předání cen
Předání cen vítězným výrobkům se uskutečnilo při příležitosti Chodských slavností 14. 8.
2010 v Městském kulturním středisku v Domažlicích. Slavnostní ráz setkání podtrhla návštěva
řady vzácných hostů, z nichž nejvýznamnější byl
bezpochyby prezident České republiky pan Václav Klaus. Pan prezident zahájil svým projevem
oficiální část slavnostního aktu a měl možnost
v doprovodu prezidenta Agrární komory pana
Jana Veleby ochutnat celou škálu zajímavých výrobků z Plzeňského kraje.
Vlastní předávání cen se uskutečnilo pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje paní Milady
Emmerové, která předala ceny vítězům jednotlivých kategorií. Pohár hejtmanky celkovému vítězi soutěže putoval k paní Heleně Konopíkové za
její úžasné koláče.

Z vystoupení folklorní skupiny sester Kuželkových.

Kromě pánů prezidentů a paní hejtmanky se
předávání cen zúčastnili i senátorka Senátu Parlamentu České republiky paní Jiřina Rippelová,
místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan
Jiří Papež, vrchní ředitel sekce regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj pan Jiří Vačkář,
člen Rady Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství pan Petr Smutný, ředitelka Krajské agentury pro zemědělství a venkov Zdenka
Hauserová, ředitel Krajské veterinární správy pro
Plzeňský kraj pan Richard Bílý a další hosté z řad
odborné veřejnosti a organizátorů. Za Místní akční skupinu Pošumaví cenu předával její předseda
pan Václav Petrus.
Součástí akce byla i ochutnávka potravin zúčastněných výrobců, která se protáhla až do podvečerních hodin.
Předání cen vhodně podbarvila svým vystoupením folklórní skupina sester Kuželkových, které zazpívaly celou řadu chodských písniček, a tím
umocnily slavnostní atmosféru celého odpoledne.

Prezident Václav Klaus v Domažlicích.
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Přihlášení soutěžící a počty výrobků
Kategorie

Jméno podniku

Mléko a mléčné výrobky

Počet výrobků

AV-MAN s.r.o., Rohozno
Ehrmann Stříbro, s.r.o.
Jaroslava Martínková, Dolní Lhota u Bezděkova
Pekařské a cukrářské výrobky
Helena Konopíková, Krchleby
Pekařství Fiala s.r.o., Klatovy - Luby
Miloš Rejzl, Alžbětín, Železná Ruda
Západočeské konzumní družstvo Plzeň
Západočeské konzumní družstvo Sušice
Masné výrobky
D - K zemědělská, a.s., Dřevec
Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Jatky Blovice, s.r.o.
Jatky Domažlice, s.r.o.
Jaromír Kloud, Klatovy
Masokombinát Plzeň, s.r.o.
MASO - WEST, s.r.o., Klatovy
Zacpal Václav - DELICAT maso uzeniny, Stříbro
Alkoholické a nealkoholické nápoje Vladimír Císler, Starý Klíčov

9
3
3
1
3
10
1
5
10
3
2
1
5
3
5
10
3

Mgr. Jaroslav Hruška, Stvolny
Lukrena a.s. Nebílovy
Pivovar-restaurant Modrá Hvězda, s.r.o.
Ramska, s.r.o., Bohy
Strnad František, pivovar Belveder
Alimex Nezvěstice, a.s.
Josef Krůs, Domažličky
Josef Krůs, Domažličky
Pivovar-restaurant Modrá Hvězda, s.r.o., Dobřany
Západočeské konzumní družstvo Plzeň
Zpracovna ryb Klatovy, a.s.

5
1
8
4
3
1
3
1
1
1
10

Ovoce a zelenina
Ostatní

Uzenářské výrobky Václava Zacpala (DELICAT maso uzeniny, Stříbro) a prezentace soutěžících nápojů.
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Kde to všechno začalo?
Na začátku celé této celorepublikové akce bylo
ministerstvo zemědělství, které na stránkách
www.regionalnipotravina.cz vysvětluje důvody
podpory následujícím způsobem:
Ministerstvo zemědělství stojí u zrodu podpůrné propagační kampaně, která má seznámit spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých
krajů České republiky. Součástí této kampaně
je i nově vytvořená značka „Regionální potravina“, kterou budou moci lokální výrobci a prodejci
umísťovat na své výrobky. Tato propagační kampaň vzniká hned z několika důvodů.
Prvním z nich je snaha prosadit na našem trhu
opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. V současnosti je náš trh zaplaven velkým
množstvím levných potravin z celého světa, přičemž jejich kvalita bývá mnohdy až na posledním
místě.
Naopak potraviny vyráběné v našich domácích
podmínkách mohou mít spotřebitelé i kontrolní
inspekce mnohem lépe na očích a často mohou
(pomyslně) vidět i do zákulisí jejich zrodu. Tím
následně dochází k nepřímému tlaku na výrobce,
aby udržovali kvalitu svých potravinových produktů na vysoké úrovni.

Z ochutnávkové prezentace výrobků v Boru.

Dalším důvodem pro preferenci regionálních
potravin je neoddiskutovatelný fakt, že tyto potraviny jsou díky krátkým distribučním cestám mnohem čerstvější než potraviny, které k nám putují
z velké dálky. Čerstvější regionální potraviny mívají proto zpravidla lepší chuť i cennější nutriční
vlastnosti. Důležitá je rovněž skutečnost, že čím
blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím méně je
zatíženo životní prostředí při jejich dopravě.
Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst. Všechny uvedené důvody jasně dokumentují důležitost propagace regionálních potravin a naše země se tímto krokem připojuje k řadě
vyspělých států, které podobné podpůrné programy již delší dobu úspěšně využívají.
Logo s motivem krajiny a popisem kraje podtrhuje původ potraviny, a tak podporuje region,
z kterého produkt pochází. Stylizovaná příroda
v logu evokuje svou jednoduchostí čistotu a kvalitu výrobku, která se dostává ke spotřebiteli. Základní varianta loga se skládá z grafické části –
symbolicky zobrazená krajina v kruhu s typickým
zeleným zoubkovaným okrajem – a z časti textové – na stuze umístěném nápisu „Regionální potravina“.

Prezentace společnosti MASO-WEST, s.r.o.
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Ochutnávky
V rámci soutěže byli pořadatelé povinni zajistit 10 ochutnávek vítězných výrobků na různých
místech v Plzeňském kraji. Tyto ochutnávky byly
spojeny vždy s nějakou další regionální aktivitou
tak, aby se vzájemně doplňovaly. Návštěvníci tak
měli možnost ochutnat výrobky při následujících
akcích:
• 15. 8. 2010 Domažlice - Velký sál MKS - Chodské slavnosti
• 21. 8. 2010 Klatovy - náměstí Míru - Country
přehlídka
• 22. 8. 2010 Běšiny - Bartoloměj - Bartolomějská pouť
• 4. 9. 2010 Sušice - náměstí -pouť
• 11. 9. 2010 Bor - náměstí - Borské Loretánské
slavnosti
• 15. 9. 2010 Mrákov - Národní výstava holštýnského skotu
• 18. 9. 2010 Starý Plzenec - hrad Radyně - Radoušovy hry
• 25. 9. 2010 Kasejovice - oslavy 80 let od založení školy
• 21. 10 - 23. 10 Plzeň - Dům kultury Inwest-K veletrh cestovního ruchu ITEP
• 30. 10. 2010 Plzeň - nádvoří hotelu Gondola Farmářské trhy

Ochutnávka na pouti u sv. Bartoloměje u Běšin.

Kromě vítězů se představili i další výrobci, kteří
se soutěže zúčastnili, a tak měla veřejnost možnost se seznámit s celou škálou potravin vyráběných a nabízených v Plzeňském kraji. Závěrečné ochutnávky v Plzni na veletrhu ITEP 2010 a na
Farářských trzích se těšily mimořádnému zájmu
veřejnosti a ukázaly, že projekt Regionální potravina se dostává do podvědomí obyvatel Plzeňského kraje.
Ochutnávky ukázaly, že zájem ze strany veřejnosti o regionální potraviny je značný a mnohdy
i překračuje výrobní kapacity producentů. Rovněž
se ve srovnání s ostatními regiony a kraji v České republice ukazuje určitá nezkušenost s marketingem tohoto druhu v Plzeňském kraji, kde se
soutěž konala poprvé. Tyto rozdíly byly znatelné
zejména ve srovnání se sousedním Jihočeským
krajem. Nicméně se potvrzuje, že lidé jsou ochotni za kvalitními výrobky i přicestovat a záleží nyní
zejména na výrobcích, jak dokážou tohoto fenoménu současné doby využít.
Poslední ochutnávka konaná při příležitosti
Farmářských trhů v Plzni dokládá, že spojení soutěže Regionální potravina s ostatními aktivitami
pořádanými jinými subjekty, jako v tomto případě
s plzeňským občanským sdružením ENVIC, přispívá k opravdu funkční propagaci regionálních
potravin. Tato skutečnost se projevila na spokojenosti výrobců, kteří prodali během dopoledne většinu zboží a i na spokojenosti zákazníků, kteří si
domů odnesli nejen kvalitní a chutné potraviny,
ale i přímé kontakty na jejich producenty a zejména jejich prodejny.

Ochutnávka na pouti u sv. Bartoloměje u Běšin.

Ochutnávku u Běšin navštívil také MUDr. Michal Janek.
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Ochutnávka v Boru.

Ochutnávka v Domažlicích.

Ochutnávka v Kasejovicích.

Ochutnávka na Farmářských trzích v Plzni.
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Ochutnávky v Klatovech.

Na ITEPu v Plzni.

Ochutnávky v Mrákově.
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Ochutnávka na Radyni

Zasedání hodnotitelské komise.

Ochutnávka v Sušici.

Seminář k regionální potravině.
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Další doprovodné akce k soutěži
Regionální potravina 2010
Kromě plánovaných akcí, které byly dány celostátní metodikou soutěže Regionální potravina
2010 a projektem předloženým nositelem soutěže Krajskou agrární komorou Plzeň, se v průběhu konání soutěže uskutečnila i celá řada dalších
zajímavých akcí.
Na základě účasti v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2010 projevil Zemědělský
úřad v Chamu zájem o účast pekařství pana Miloše Rejzla z Alžbětína na Dnu regionů v Reichenbachu. Na této akci, která se koná vždy jednou
z dva roky, se představují především němečtí
drobní výrobci regionálních produktů. V letošním
roce se v areálu kláštera představili i čeští zástupci a to kromě zmiňovaného pekařství i pobočka
Diakonie Českobratrské církve evangelické v Klatovech a Český zahrádkářský svaz z Domažlic.
Celou akci svou přítomností a propagačními materiály podpořili zástupci Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o. a Úhlavy, o.p.s.
Plzeňský kraj na základě výsledků soutěže požádal o spolupráci Zpracovnu ryb Klatovy, a.s.
a paní Helenu Konopíkovou při zajištění Svatováclavského posvícení - slavnostní akce konané
u příležitosti státního svátku 28. září 2010 ve Vídni. Jejich výrobky se staly součástí oficiální prezentace kraje konané na tamním českém zastupitelském úřadě.
Ministerstvo zemědělství uspořádalo koncem
října v Praze v rámci Regionfestu trhy, na kterých
se mohli prezentovat vítězové jednotlivých kategorií ze všech krajů. Úspěšné akce se zúčastnila
z našeho regionu paní Helena Konopíková, která
měla koláče vyprodány dříve, než k jejímu stánku
dorazila oficiální delegace v čele s panem ministrem Fuksou.
Regionální výrobky, které se zúčastnily soutěže, byly v září nabízeny jako občerstvení účastníkům semináře pro, který k této problematice
uspořádala za přítomnosti zástupců ministerstva
zemědělství Okresní agrární komora Klatovy.
O regionální potraviny z Plzeňského kraje se
začal zajímat i Senát parlamentu České republiky,
který plánuje při jednom ze svých seminářů konaných na počest Jana Ámose Komenského podávat ke kávě některé z místních produktů.
Kromě toho k problematice soutěže vyšla celá
řada článků v denním i periodickém tisku. Soutěž v každém případě nastartovala diskusi o problematice regionálních potravin, jejich marketingu
a propagaci.

Regionfest - Kaiserštejnský palác.

Ochutnávky v Reichenbachu.

Prezident ČR Václav Klaus a prezident Agrární komory
ČR Jan Veleba v Domažlicích.
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Země Živitelka
Na letošní výstavě Země živitelka se sešli všichni vítězové jednotlivých kategorií krajských kol soutěže Regionální potravina společně v jednom pavilonu. Návštěvníci tak měli možnost porovnávat chuť jednotlivých potravin jednotlivých výrobků. Vzhledem k tomu, že většina krajských expozic
byla doplněna i o další úspěšné potravinářské výrobky, byla nabídka opravdu velká a bylo z čeho vybírat. Kraje, ve kterých se soutěž konala již po několikáté, se představily i s dalšími vlastními značkami, kterými označují produkty vyráběné u nich
v regionu. Některé nápady mohou být inspirativní
i pro případné další pokračování soutěže v Plzeňském kraji.
V rámci výstavy se uskutečnil v 30. 8. 2010 i Den
Plzeňského kraje, na kterém byly veřejnosti představeny vystavované potraviny a nápoje z našeho
regionu. Dne Plzeňského kraje se za Plzeňský kraj
zúčastnil i člen Rady Plzeňského kraje pro životní
prostředí a zemědělství pan Ing. Petr Smutný, který

Prezentace na Země živitelce.
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představil početnému publiku zajímavosti kraje. Po
jeho vystoupení představitelé pořadatelů soutěže
pánové Ing. Jaroslav Šíma a Ing. Ivo Šašek, CSc.
seznámili přítomné s průběhem a výsledky soutěže v Plzeňském kraji. Za soutěžící se na závěr celého informačního bloku konaného v pavilonu R3
se svými zkušenostmi v soutěži s publikem podělila paní Helena Konopíková, vítězka kategorie Pekárenské a cukrářské výrobky.
Výstava Země živitelka ukázala, že v krajích,
kde soutěž již má za sebou několik ročníků, umějí její účastníci a zejména vítězové lépe zhodnotit
tuto skutečnost prodejem výrobků přímo na výstavě. Pracovníci pořadatelských firem nemohou při
sebelepší vůli dát zájemcům, kterých bylo po dobu
konání výstavy velmi mnoho, tak detailní informace
o výrobě jednotlivých produktů jako samotní výrobci. Rovněž se potvrzuje známá skutečnost, že pro
navazování dalších obchodních vztahů je přítomnost výrobce nutná.

Kde je možno regionální produkty zakoupit?
Závěrem nezbývá než uvést kontakty na výrobce jednotlivých potravinářských výrobků,
aby zájemci, kteří se nedostali na některou z ochutnávek, měli možnost se přesvědčit, že
soutěž naplnila svoje krajské motto: Všude chutná dobře, doma nejlépe.

13

Závěrem nezbývá než všem popřát dobrou chuť nad regionálními potravinářskými produkty a těšit se, že tato soutěž nebyla jednorázovou akcí, ale začátkem jejich popularizace na domácím trhu.
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Vítězné výrobky
Pstruh uzený, filet s kůží
Vykostěný a na bukovém dřevu vyuzený
pstruh ze šumavských vod.
Rybí specialita bez chemických
konzervantů a barviv.
Zpracovna ryb Klatovy a.s.
Firma je jedním z předních zpracovatelů sladkovodních a mořských ryb v České republice.
Na trh dodává široký sortiment čerstvých, uzených a zmrazených sladkovodních a mořských
ryb a rybích výrobků.

Kontakt
Zpracovna ryb Klatovy a.s.
K Letišti 442, 339 01 Klatovy
Tel./fax: 376 320 755
E-mail: zpracovnaryb@iol.cz

Z vyhlášení výsledků: hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a Vendula Burešová.
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Vítězné výrobky
Kuřecí dětské párky bez E
Nový výrobek bez chemických přísad,
konzervantů a barviv, určen nejen dětem,
vyznačující se vysokým podílem kvalitního
kuřecího masa.
Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Drůbežářský závod Klatovy a.s. je podnik
s více než čtyřicetiletou tradicí
v oboru zpracování jatečné drůbeže.
V současnosti společnost produkuje chlazená
a zmrazená kuřata, chlazené a zmrazené
kuřecí díly, kuřecí uzeniny a masné polotovary
z kuřecího masa v nejvyšší kvalitě.
Kontakt
Drůbežářský závod Klatovy a.s.
5. května 112, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 353 308
E-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz
www.dzklatovy.cz

Z vyhlášení výsledků: hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a Jaroslava Koutníková.
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Vítězné výrobky
Šumaváček
Lahodný tvarohovo-smetanový krém
bez konzervačních látek vyráběný
podle tradiční receptury.
Pro svou nezaměnitelnou chuť a aroma
je oblíben jak dětmi, tak i dospělými.
Minimlékárna JOMA - Josef Martínek
Soukromá farma Holštýn známá taktéž jako
Minimlékárna JOMA je výrobcem a prodejcem
mléčných výrobků všeho druhu.
Z vlastní produkce mléka připravuje výrobky
nejvyšší kvality.

Kontakt
Martínková Jaroslava
Dolní Lhota 5, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel.: 604 413 696
E-mail: joma@mymail.cz

Z vyhlášení výsledků: hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a Josef Martínek.
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Vítězné výrobky
Krchlebský koláč
Kynutý koláč s vyšším podílem tvarohu,
máku, povidel a smetany připravovaný
dle receptury našich babiček.
Jsou známy nejen v našem regionu,
ale i v zahraničí. Pro svou nezaměnitelnou
chuť jsou oblíbenou pochoutkou při
nejrůznějších slavnostních příležitostech.
Helena Konopíková - Krchlebské koláče
Rodinná cukrářská firma založená roku 1990,
která se specializuje na výrobu a prodej
tradičních “Krchlebských koláčů”z Chodska.
Kontakt
Helena Konopíková
Krchleby 68, 345 61 Staňkov
Tel.: 379 492 720
E-mail: h.konopikova@seznam.cz
www.kolace.websnadno.cz, www.krchlebskekolace.cz

Z vyhlášení výsledků: hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a Helena Konopíková.
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Vítězné výrobky
Dobřanský Sekáč
Světlé sedmnáctistupňové pivo
„Dobřanský Sekáč“ se vyrábí klasickou
českou recepturou z nejkvalitnějšího sladu
a pravého žateckého chmele. Pro dosažení
správné chuti zraje padesát dní.
„Dobřanský Sekáč - dobře nabroušený
světlý speciál“.
Pivovar-restaurant MODRÁ HVĚZDA s.r.o.
Pivovar vaří nefiltrované pivo proslulou českou
technologií s použitím tradičních surovin
- sladu, chmele a vody. Pivo se pije jako živé
s vlastní charakteristickou chutí a je čepováno
v přírodním stavu bez pasterizace.
Kontakt
Pivovar - restaurant MODRÁ HVĚZDA s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 159, 334 41 Dobřany
Tel., fax: 377 973 770
E-mail: pivovar@modra-hvezda.cz
www.modra-hvezda.cz

Z vyhlášení výsledků: hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a Miroslav David.
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Vítězné výrobky
Jablko odrůda Julia
Julia” je letní odrůda jablka,
která se vyznačuje navinulou
až sladce kyselou chutí.
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.
Společnost Alimex Nezvěstice a.s.
obhospodařuje cca 60 ha ovocných sadů.
Kromě klasické zemědělské činnosti
se zabývá také výrobou osiv, pelet ze slámy
a kovovýrobou.

Kontakt
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.
Nezvěstice 9, 332 04 Nezvěstice
Tel.: 377 360 232
E-mail: alimex@alimex-as.cz
www.alimex-as.cz

Z vyhlášení výsledků: hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a Petr Saro.
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MAS Pošumaví
náměstí E. Beneše 38
340 12 Švihov
Tel.: 376 387 717
Fax: 376 387 717
e-mail: lag@posumavi.jz.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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