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akce měsíce Počet výrobců kRaJe PeRNŠTeJNŮ 
překročil dvacítku

Prvním žadatelem o certifikaci byl pardubický všeuměl, 
pan Aleš Kulhánek, který si nechal certifikovat své drá-
tenické umění. Pan kulhánek je známou osobností, jelikož 
formou workshopů předvádí stará řemesla na akcích po 
celé republice. V plejádě prací, kterými se zabývá, najdete 
kromě drátenictví i například ražbu mincí a mnohé další. 
Dále byly prezentovány výrobky společnosti SejraKus. 
Paní macháčková, která firmu zastupovala, podala komisi 
obsáhlý výklad o výrobě pochoutek, jakými jsou korbáčky 
a jiné pařené a nakládané sýry. komise se tak mohla roz-
plývat nad různými vůněmi kořenících směsí a sýrů, jejichž 
ochutnávka doprovázela výklad, a oči se všem jen motaly 
ze složitého procesu splétání korbáčkových copů a po-
mlázek. Třetím adeptem při certifikaci byl pan Dominik 
Láznička z Přelovic, který přinesl kuriozitu v podobě 
slunečnicového medu. Tento med je raritou, nebotť se jed-
ná o jednodruhovou pochoutku velmi specifické chuti. Po-
sledním nováčkem při certifikaci byla společnost Mada-
mi, která se zabývá zpracováním ovoce. Nejedná se však 
o obyčejné kompoty, jak by si mnozí mohli myslet, ale o la-

hodné sirupy, pečené čaje, ovoce nakládané v medu či 
alkoholu a mnohé další.

V rámci certifikace pro-
dlužovali své působení tři 
veteráni sdružení v tomto 
region povznášejícím 
úsilí, a to Farma Apo-
lenka ze Spojila se 
svými mléčnými výrobky, 
pan Václavík z Dolan 
s blahodárným výtažkem 
z hlívy ústřičné zvaným Imunoprevenc a manželé Pavli-
sovi s Kunětickou zmrzkou. Všechny tyto tři výrobce 
mohli potkat návštěvníci srpnového Festivalu chutí, vůní 
a řemesel na zámku v Pardubicích a každý mohl okusit 
výjimečnou exkluzivitu jejich výrobků. Není proto vůbec 
s podivem, že všichni noví žadatelé získali pečetť kRaJe 
PeRNŠTeJNŮ a všichni tři matadoři jednoznačně obhájili 
kvalitu své práce.

Noví výrobci budou v současnosti zapojeni do marketin-
gové kampaně, která má podobu jak elektronickou, tak 
formu tištěného média. Zároveň se však mohou dobro-
volně zapojovat do dalšího úsilí spojeného s rozvojem lo-
kální ekonomiky, jako je např. zkracování dodavatelských 
řetězců. Toto úsilí směřuje k tomu, aby se produkt dostal 
co nejrychleji od výrobce k zákazníkovi bez zbytečných 
prostředníků, což mimo jiné přispívá k tomu, že se finance 
kumulují v regionu a neodcházejí zbytečně jinam. Všem 
novým i staronovým pernštýnským krajánkům gratulujeme 
a těšíme se, že se s nimi budeme potkávat na akcích, které 
jsou pro ně na příští rok připravovány.

měsíční zpravodaj mas Region kunětické hory, z.s.

www.masrkh.oblast.cz

Dne 7. listopadu 2016 se v Sezemicích sešla 
k zasedání 6. certifikační komise KRAJE PERN-
ŠTEJNŮ. V komisi opět zasedli zástupci MAS 
(místních akčních skupin), delegáti města Par-
dubic a paní Kateřina Čadilová, ředitelka Aso-
ciace regionálních značek. Komise tentokrát 
hodnotila 4 nové žádosti a další 3 výrobci ob-
hajovali své výrobky při recertifikaci. 
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Výrobky společnosti SejraKus

Dráteník Aleš Kulhánek před komisí

Výrobky společnosti Madami

http://www.sezemice.cz/prehled%2Dakci%2Dna%2Dii%2Dpololeti%2D2016/d-60801
http://www.pernikova-chaloupka.cz/tema/tema.phtml?id=7065
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/cs/certifikovane-produkty/

