
Novinka 
v Hanáckých 
Benátkách – 
Hanácké farmářské 
trhy v Litovli

Obyvatelé města Litovel navštívili 
přehlídku domácích výrobků celkem 
třikrát. Akce se uskutečnila na náměs-
tí v Litovli. Farmářský trh pravidelně 
nabízel od 14 do 18 hodin nejméně  
30 prodejců nejrůznějších kvalitních 
potravin, jako jsou domácí sýry, más-
lo, maso, uzeniny, ryby, pečivo, zele-
ninu, burčák a spoustu dalších dob-
rot. Nechyběl ani doplňkový sortiment 
od koření až po přírodní kosmetiku.

Těžištěm akce, která představila 
i držitele regionálních značek „HANÁ 
regionální produkt®“ a „JeseNíky 
originální produkt®“, byl řemeslný 
jarmark. Trhy na náměstí byly dopl-
něny o jedinečné vystoupení kapel 
Medicimbal a Na Vostro, které svým 
širokým repertoárem uspokojily po-
sluchače každé věkové skupiny.

Hanácké farmářské trhy v Litovli 
pořádá: MAs Moravská cesta, město 
Litovel, Městský klub Litovel a Mik-
roregion Litovelsko.

To pravé z HANÉ i odjinud 
Rozhovor s paní Monikou Blažkovou, která 
v Olomouci otevřela obchod s regionálními 
produkty i mléčným barem (strana 2).

Certifikované služby 
v cestovním ruchu nově 

také v Jeseníkách 
a na Prácheňsku 

Na konci listopadu zasedly v sídlech 
koordinátorů značek JeseNíky ori-
ginální produkt® a PRÁCHeŇskO re-
gionální produkt® poprvé komise pro 
certifikaci ubytovacích a stravovacích 
služeb. Značku s jesenickým zvoneč-
kem tak jako první získala horská se-
veromoravská chata a Relax centrum 
kolštejn, které v Branné poskytuje služ-
by wellness hotelu s ojedinělým pro-
gramem vitálního světa i turistický ho-
tel pro rodiny s dětmi. Na Prácheňsku 
se mezi první osmičku dostaly rodinný 
penzion Mlýn kostřata u Myštic, uby-
tování v historické budově jihočeského 
statku Drtina u obce kožlí, apartmán 
U Čarků v Čížové, rekreační zařízení 
Nová Louka v Albrechticích nad Vlta-
vou a Penzion u sv. Anny v Protivíně. 
Značku získala i tři stravovací zaříze-
ní různorodých typů – tradiční českou 
kuchyní zaujal Bufet Miláček v Al-
brechticích nad Vltavou, zvěřinovými 
specialitami i originálním interiérem 
Lovecká bašta ze strakonic a přede-
vším hovězími steaky z vlastní farmy 
hospoda U starýho kance v Hoslovi-
cích, kde navíc láká i ubytování v pen-
zionu, projížďky na koni a návštěva ne-
dalekého historického mlýna.

Projekty spolupráce 
MAS tentokrát 
i mezinárodně

Zatímco značka HANÁ regionální 
produkt® se může těšit na příliv nové 
energie ze spolupráce čtyř místních akč-
ních skupin z Olomouckého kraje (více 
na straně 8), také v dalších regionech se 
daří podporovat zájem o místní produk-
ci a zároveň aktivně sdílet nejen zdro-
je, ale i zkušenosti. Na Prácheňsku se 
pět tamních MAs, které společně za-
vedly značky PRÁCHeŃskO regionál-
ní produkt®, nyní soustředí především 
na využití potenciálu místních produk-
tů a služeb pro rozvoj cestovního ruchu. 
MAs Podlipansko (koordinátor značky 
POLABí regionální produkt®) chce při-
spět k efektivní propagaci místních vý-
robců nejen v Polabí, ale také na Říčan-
sku a v oblasti působnosti MAs kraji-
na srdce, kde se připravují nové regio-
nální značky, to vše ještě ve spolupráci 
s partnery z Finska a Litvy. Další MAs 
– Horní Pomoraví (koordinátor značky 
JeseNíky originální produkt®), Po-
odří (koordinátor značky MORAVskÉ 
kRAVAŘskO regionální produkt®) 
a Moravský kras (koordinátor značky 
MORAVskÝ kRAs regionální pro-
dukt®) se orientují na partnery ze slo-
venska, konkrétně MAs ze Šariše, Pod-
poľaní a krasu. I na slovensku totiž 
v poslední době intenzivně narůstá zá-

(pokračování na straně 3)

 Střípky odjinud

27 oceněných výrobků
Na straně 4–5 představujeme certifikované 
výrobky a produkty, které obdržely značku 
HANÁ regionální produkt®.

Značení výrobků na HANÉ
Představení regionálního koordinátora – MAS 
Moravská cesta je koordinátorem značení 
domácích výrobků na HANÉ (strana 6–7).

www.regionalni-znacky.cz

Co znamená „HANÁ regionální 
produkt®“?

„HANÁ regionální produkt®“ je 
značka pro zdejší výrobky, která garan-
tuje zejména původ výrobků na Hané 
a jejich jedinečnost vyplývající z vaz-
by na tento region (tradice, místní su-
roviny, ruční výroba apod.). Značka je 
udělována řemeslným výrobkům, po-
travinářským nebo zemědělským pro-
duktům, které musí být dostatečně 
kvalitní a nesmí poškozovat přírodu 
a životní prostředí. 

Proč nová značka vznikla?

Značení místních výrobků je jednou 
z možností, jak spojit ochranu přírod-
ního a kulturního dědictví s hospoda-
řením člověka. Značka může prospero-
vat díky výjimečnosti Hané jakožto 
území se svébytnou kulturou i zacho-
valou přírodou, jejíž lužní lesy Litovel-
ského Pomoraví jsou chráněnou krajin-
nou oblastí a zároveň součástí evropské 
soustavy chráněných území Natura 
2000. Značka také pomáhá čelit nepů-
vodním výrobkům, které zneužívají ná-

zvů a symbolů spojených s Hanou pro 
svou vlastní reklamu.

Značené výrobky a jejich propaga-
ce na druhou stranu pomáhají zvidi-
telnit celý region Hané a posílit jeho 
„image“.

samotná značka ale není zdaleka to 
jediné, co v regionu pomáhá. snad ješ-
tě důležitější je skutečnost, že díky sys-
tému značení dochází ke kontaktům 
mezi podnikateli, zástupci veřejné sprá-
vy, ochrany přírody a cestovního ruchu 
a nastavují se nové formy spolupráce 
uvnitř regionu.

Jak značka „HANÁ regionální 
produkt®“ pomáhá místním 
výrobcům?

Udělení značky znamená pro výro-
bek především efektivní formu reklamy 
a propagace. Značka, a s ní i všechny 
certifikované výrobky, bude propago-
vána zejména v cestovním ruchu: při-
praveny katalogy značených výrobků, 
letáčky a další propagační materiály.  
Značené výrobky jsou prezentovány 
také na vlastním samostatném webu 
www.regionalni-znacky.cz. Význam-

ným propagačním nástrojem jsou také 
noviny „Doma na HANÉ“.

Protože dalším cílem značení je pod-
pořit spolupráci mezi podnikateli v re-
gionu, jsou pořádány společné schůzky 
s výrobci, kde se diskutuje o pravidlech 
systému značení a o možnostech, jak 
může značka místním podnikatelům 
pomoci. Výrobci jsou zváni na význam-
né akce v regionu i mimo region.

Jakým výrobkům a produktům 
je značka určena?

Značka je udělována výrobkům spo-
třebního charakteru, určeným pro běž-
né zákazníky. 

Produkty lze rozdělit do tří skupin: 
• Řemeslné výrobky a umělecká 

díla – např. výrobky ze dřeva, skla 
nebo papíru, slaměné ozdoby, 
krajky, šperky, keramika, nábytek, 
upomínkové předměty apod. 

• Potraviny a zemědělské produkty – 
např. mléko, sýry, maso, ryby, 
pečivo, ovoce, zelenina, víno, 
nápoje (šťávy a mošty), med apod. 

• Přírodní produkty – např. lesní 
plody, léčivé byliny, čaje, extrakty 
z rostlin pro kosmetické účely 
apod. 

Co musí značené výrobky 
splňovat?

Aby mohl výrobek získat značku 
„HANÁ regionální produkt®“, musí pro-
jít procesem certifikace. Tento proces 

Stejně jako každý region v České republice, tak i region Haná má svůj 
vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou 
a staletými tradicemi jejich obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející 
z regionu Hané nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce zdej-
ších řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše. Zavedení značky pro výrob-
ky, která garantuje jejich původ na Hané, je jednou z cest, jak zviditelnit 
produkci místních výrobců. A to jak vůči turistům a návštěvníkům regio-
nu, tak vůči jeho obyvatelům. Zákazník získá nákupem značených produk-
tů kvalitní a jedinečný výrobek, podpoří konkrétního výrobce a ekonomiku 
regionu a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí.

Značka HANÁ regionální produkt®

Doma na Hané

Zima 2012
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Hanácké farmářské trhy v Litovli, 10. 9. 2011

Hanácké farmářské trhy v Litovli, 7. 10. 2011

Hanácké farmářské trhy v Litovli, 16. 12. 2011 (pokračování na straně 8)
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Držitelé značky HANÁ regionál-
ní produkt® už nemusejí prodávat 
své výrobky jen na jarmarcích či sa-
mostatně ve svých vlastních prodej-
nách. Od nynějška mají možnost pre-
zentovat a prodávat své produkty 
společně a na jednom místě v novém 
kamenném obchodě s mléčným ba-
rem v centru Olomouce. Unikátní 
a v České republice naprosto ojedi-
nělý obchod se zaměřením na regi-
onální produkty otevřela zhruba 
před měsícem paní Monika Blažko-
vá z Litovle.

Jaký sortiment zboží si má předsta-
vit zákazník, který se vydá uličkou 
za Priorem a natrefí na obchod s ná-
zvem „To pravé z Hané a odjinud“?

Prodáváme výrobky s regionální znač-
kou Haná a to „odjinud“ znamená, že se 
nebráníme produktům z jakýchkoliv ji-
ných regionů, kde se udílí značka. Znač-
ka jako taková je pro nás totiž zárukou 
kvality, originality a také zvláštní iden-
tifikace prostředí, odkud výrobek po-
chází. A to je sympatické. Možnost pro-
dávat nebo třeba jen vystavit své výrob-
ky má u nás v obchůdku každý…

Podmínkou je ale regionální značka?
Většina těch výrobců ji má. Máme 

tady ale i farmy, které značku zatím ne-
mají, ale které o ni třeba teprve usilují. 

Hlavně se tady vyskytují výrobky s lo-
gem Haná regionální produkt®. Při-
bližte, co všechno si tady lidé mohou 
koupit?

Jablečné mošty z Mezic, mléčné vý-
robky, jogurty, sýry, domácí máslo, 
povidla, med, slaměné ozdoby, ale také 
textilní výrobky…

V současné době je tady také krásné 
vánoční aranžmá. Slaměné betlémy, 
věnce a další dekorační předměty.

Výzdobu nám dělala Ing. arch. 
Zdeňka Giacintová z Olomouce, mi-
mochodem rovněž držitelka značky 
Haná regionální produkt®. Ona sama 
vyrábí oděvní a bytové textilní výrob-
ky z modrotisku a kanafasu. Paní Gi-
acintová nám velmi pomohla, mnoho 
dekoračních předmětů zapůjčila, tak-
že v podstatě díky ní je tady tak pří-
jemně a útulno.

Obchod je otevřený ještě ani ne mě-
síc. Jsou lidé zvědaví? Chodí sem na-
kupovat?

Dalo by se říct, že ano, z čehož máme 
radost a máme hlavně radost, že se 
k nám i vrací.

Jak jste přišla na nápad otevřít si ob-
chod s regionálními produkty, které 
nacházíme většinou na jarmarcích, 

anebo se po nich musíme různě shá-
nět?

Už v létě jsem si v Litovli otevřela 
obchod s mléčnými výrobky. A touto 
cestou jsem se také seznámila s výrob-
ci z menších farem. Zalíbilo se mně to 
a zaujalo a tak jsem se rozhodla věno-
vat tomu větší prostor. Po dohodě s ko-
ordinátorem značky Haná MAs Mo-

ravská cesta už pak nebylo daleko k na-
plnění myšlenky prodávat v Olomou-
ci v kamenném obchodě a na jednom 
místě výrobky hned několika (a nejra-
ději všech) výrobců, kteří mají regio-
nální značku. A tu myšlenku teď po-
stupně naplňujeme a věřím, že se brzy 
přihlásí další výrobci, kterým tady 
budu moci dělat tímto způsobem re-
klamu a propagovat jejich práci, které 
moc fandím.

Vypadá to velmi jednoduše – přijde 
k vám výrobce se svými produkty 
a Vy mu je tady ihned umístíte a za-
čnete prodávat, případně rozdáte ně-
jaké jeho letáky. Co to pro výrobce 
znamená?

Například pro ty, kteří nemají vlast-
ní prodejnu, je to možnost se zviditel-
nit na jednom místě. Nemusí sami po-
stávat u stánku a vynakládat úsilí, kte-
ré s prodejem souvisí. Ale také zákaz-
ník teď tyto výrobce díky obchodu 
snadno dohledá, můžeme zprostředko-
vat vzájemný kontakt, atd. 

Součástí obchodu je i mléčný bar 
v patře, velmi útulný a vkusně zaří-
zený ve starém selském stylu…

V mléčném baru mohou lidé pose-
dět, ochutnat veškeré produkty, které 
jsou určeny k jídlu, prostor je vhodný 
i pro různá jednání či pracovní schůz-
ky. Nabízíme zde i kávu či koktejly. 
Věříme, že tady budou lidé i nadále 
rádi chodit, že budou v obchůdku rádi 
nakupovat a že se nám v dohledné době 
rozšíří sortiment o další výrobky. 

–šum–

V Olomouci otevřela obchod 
s regionálními produkty  
i mléčným barem
Rozhovor s Monikou Blažkovou, majitelkou unikátní prodejny

Přátelská a srdečná majitelka nové prodejny Monika Blažková (31 let). Po šestileté mateřské 
dovolené si otevřela nejprve mléčnou prodejnu v Litovli a nedávno také obchod 
s regionálními produkty v centru Olomouce za Priorem.

V novém kamenném obchodě To pravé 
z Hané i odjinud můžete nakupovat 
produkty s regionální značkou, ale také 
posedět v mléčném baru. V přátelské 
atmosféře, která zde vládne, vám bude 
určitě chutnat…

V Chrudichromech vzniká 
kolekce textilních zvířátek

Logo modré kapky označující regio-
nální produkty z Moravského krasu 
a okolí zdobí také široký sortiment vý-
robků krejčovské firmy yvonne podni-
katelky Ivy Unčovské z Chrudichrom. 
Navštívíte-li jarmark nebo trh, na němž 
prodává své výrobky, určitě její stánek 
nepřehlédnete. Vlaje nad ním doslova 
i symbolicky vlajka s modrou kapkou.

Čas rychle běží, a když máte hodně 
práce, zdá se, že ještě zrychlí. 
A když jsme Ivu Unčovskou 
nedávno navštívili, abychom 
se zeptali, co je nového, došla 
ke zjištění, které bylo i pro ni 
překvapující. Její firma letos 
slaví dvacet let existence. I když 
stále s nostalgií vzpomíná na dobu, kdy 
pracovala v blanenském muzeu, je zřej-
mé, že „krejčovina“ ji zcela pohltila.

když jsme se zajímali, co je nového, 
odpověděla, že nic. Všechno při starém. 
Ale nenechejte se zmýlit, paní Iva stále 
něco vymýšlí, přichází s novými nápa-
dy. Jen není zvyklá se příliš chlubit.

k jejímu původnímu sortimentu kla-
sických a šlových zástěr pro ženy, muže 
i děti, patří i řada doplňujících výrobků. 
k nejžhavějším novinkám patří textilní 
hračky pro nejmenší. Mají podobu zví-
řátek a poslouží miminku i jako polštář. 

„Jedna ze švadlenek přinesla něco po-
dobného do dílny. Líbilo se nám to a hned 
jsme zkusily, jestli bychom to také zvlád-
ly. samy jsme si vytvořily první střih 
a výsledek se nám líbil. Postupně se náš 
„zvěřinec“ rozrůstá. Dnes už v něm na-
jdete husy, hrochy, medvídky, šneky, 
a protože máme značku Moravský kras-
regionální produkt, nechybí ani netopýr. 
k nejpopulárnějším patří zatím hroch. 
Proč? To ví jen děti a maminky, které je 
svým ratolestem kupují,“ vysvětluje Iva 
Unčovská s tím, že sortiment se stále roz-
růstá. „Některá z děvčat najde třeba na in-
ternetu zajímavý obrázek. Přinese ho, 
dáme hlavy dohromady a vymyslíme 
střih a způsob šití. A když to vyjde, dal-
ší zvířátko je na světě,“ dodává majitelka 
krejčovské firmy.

Další novinka si možná na své objeve-
ní chvilku počká. Jedná se o vánoční zvo-
nečky z různobarevných látek, pěkně bíle 
lemované. Protože jsou lehké, mohou 

sloužit jako originální ozdoba na strome-
ček nebo jako jmenovky k dárkům. Nebo 
že by se daly využít jako tradiční a mož-
ná zapomenutý jehelníček? Iva Unčov-
ská se netají tím, že při tvorbě zvonečků 
jsou využívány zbytky látek z hlavní pro-
dukce dílny. A my musíme dodat, že je 
to využití opravdu pěkné a působivé. 

„O značku MORAVskÝ kRAs regi-
onální produkt® jsme si požádala hned, 

jak jsem se o ní dozvěděla. Získa-
la jsem ji pro část výrobků naší 
dílny. Letos jsme požádala zno-
vu a už ji můžete vidět téměř 
na všem, co děláme. Modrá kap-

ka se mi moc líbí. každému, kdo 
se zeptá, ráda vysvětlím, co zname-

ná. Myslím, že Místní akční skupina Mo-
ravský kras výrobcům a podnikatelům 
pomáhá víc jak regionální komora,“ říká 
Iva Unčovská a hned dodává: „Ze za-
čátku jsme na akce moc nejezdila, i když 
mne často zvali. Ale loni jsem si říkala: 
Co chceš? Co si myslíš? když neuděláš 
ty ten první krok, nedočkáš se odezvy. 
Teď už jezdím na řadu akcí, ale nemůžu 
si vybírat jen ty osvědčené, kde vím, že 
udělám tržbu. Dělám si jméno, a tak se 
potřebuji dostat i na jiná místa. Jezdím 
tak jednou až dvakrát do měsíce.“

Jednou z jarních akcí, na kterých Iva 
Unčovská prezentovala svou práci a na-
bízela výrobky s logem modré kapky, 
byla Má vlast v Praze na Vyšehradě. 
„Hned po příchodu jsem vyvěsila velký 
prapor se znakem i malé praporky a pla-
káty. Na většině věcí, které jsem nabíze-
la, byla regionální značka. Nereprezen-
tuji tak jen sebe, ale všechny, kteří už 
značku získali. A taky Moravský kras. 
Zdá se mi, že si toho lidé čím dál více 
všímají a někteří už značené výrobky zá-
měrně vyhledávají. Na jednom jarmarku 
ke mně přišla paní a s nadšením volala - 
Jé, regionální produkty! – koupila zástěr-
ku i hračky. 

Líbilo se mi například na výstavě Země 
živitelka. Byly tam stany Místních akč-
ních skupin prezentujících „papírovou“ 
formou značení regionální produkce a my 
výrobci okolo jsme byli živým důkazem, 
jak to funguje, a že to funguje dobře,“ 
dodala Iva Unčovská. Rozloučili jsme se, 
popřáli dobrý odbyt a sami už se těšíme, 
čím nás majitelka krejčovské firmy pře-
kvapí příště. Je jisté, že o nápady nemá 
nouzi.

Iva Unčovská
Yvonne - krejčovská firma
Chrudichromy 71
680 01 Boskovice
Tel.: 516 454 087 nebo 604 810 748
E.mail: yvonne@yvonne.cz
www.yvonne.cz

Jsme dvě, dvě kamarádky, které měly 
to štěstí a našly jsme jedna druhou. 
Máme mnoho společného – přátele, ka-
marády, práci, zájmy, záliby a posled-
ních pár let je to koníček, ze kterého 
nám pomalu vyrůstá hodně veliký kůň. 
Začaly jsme společně tvořit. 

Začátky našeho tvoření byly pozvol-
né. Neměly jsme žádný konkrétní cíl, 
pouze chuť vytvořit něco, z čeho by-
chom měly radost a co by se líbilo také 
jiným.

Z různých možností, které se naský-
taly, jsme zvolily výrobu bižuterie ze 
skla a kovu. Naše výrobky se líbily a také 
se prodávaly. Proto jsme přemýšlely, čím 
naši tvorbu ozvláštnit. Objevily jsme 
kouzlo polodrahokamových korálků. 
Do sortimentu tím pádem přibyla bižu-
terie z minerálů, která nyní tvoří pod-
statnou část naší nabídky. 

Jelikož každá z nás má více tvůrčích 
nápadů, přibylo k našim aktivitám ma-
lování skla, tvoření drátovaných filigrá-
nů, malování hedvábí a malování na tex-

til. O další nápady není nouze a postup-
ně máme v plánu je realizovat. 

se svými výrobky jsme začaly jezdit 
na různé prodejní akce, jako vánoční jar-
marky, trhy, esoterické festivaly. Oslo-
vovaly nás organizace pořádající akce 
pro ženy a při těchto příležitos-
tech jsme dostávaly otázky: 
„Jste na webu? Máte svůj ob-
chod? kde vás můžeme najít?“

Tyto otázky podnítily naši 
snahu prezentovat své výrobky 
na vlastních webových stránkách 
a ve chvíli, kdy se naskytl pronájem 
prostor, neváhaly jsme a vznikl obchů-
dek pod názvem „Fantazie“.

Jelikož se naše aktivity nezaměřují 
pouze na rukodělné výrobky, ale pracu-
jeme též v oblasti energií a esoteriky, 
začínáme v bíloveckém obchůdku orga-
nizovat přednášky, semináře a kurzy 

na téma osobnostního rozvoje a práce 
s energií. 

Naše tvorba vychází z vlastní fanta-
zie, proto je každý kus originálem. se 
svými výrobky- malovaným hedvá-

bím, sklem tvořeným vitrážovou 
technikou, drátovanými filigrá-

ny, bižuterií a ručně malova-
ným oblečením - jsme uspěly 
při žádosti o udělení značky 

„MORAVskÉ kRAVAŘskO 
regionální produkt®“. 

Garantem této značky je MAs Regi-
onu Poodří, regionálním koordinátorem 
pak Ing. Oldřich Usvald, předseda sdru-
žení a manažer, který nám prostřednic-
tvím této organizace umožňuje prezen-
taci výrobků na akcích MAs Regionu 
Poodří. 

Vyvěšený symbol Moravské kra-
vařsko, regionální produkt, vždy upou-

tá pozornost a zájem lidí. Těšíme se 
na naše zákazníky, nejen v našem ob-
chůdku a na webu, ale také na akcích 
MAs Regionu Poodří, které tímto dě-
kujeme za umožnění prezentace na-
šich výrobků. 

Mgr. Květoslava Bartošová
Mgr. Alena Jermářová 
Fantazie 
Městský kopec 73/16, Bílovec
www.fantazieshop.com

Jak to všechno začalo
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Dalších osm výrobců může ozna-
čit své zboží značkou „HANÁ regi-
onální produkt®“. Rozhodnutím cer-
tifikační komise, která se sešla v pon-
dělí 21. listopadu v Července, se tak 
zařadilo do skupiny již sedmadva-
ceti řemeslníků a výrobců, kteří na-
bízejí kvalitní a originální produk-
ty vyráběné právě v oblasti Hané. 
Nové certifikáty získali tentokrát 
především výrobci potravin.

Zaměřili jsme se hlavně na potravi-
nářské produkty, které nám v nabídce 
zatím docela chyběly. Od nynějška 
máme na seznamu masné i mléčné vý-
robky, uzeniny, zabíjačkové speciali-
ty, med i povidla.

Ochrannou známku nově používá 
Zemědělsko-obchodní družstvo vlast-

níků Újezd u Uničova na svých tra-
dičních masných výrobcích, společ-
nost AMALTHeA na mléčných vý-
robcích, společnost kouřil na svých 
bedihošťských zabíjačkových a uze-
ných specialitách, Jan Beneš si znač-
ku přidá na etiketu „Hanáckého medu“, 
Jiří Netopil na „Švestková povidla“, 
Miroslav srostlík označí svá řezbář-
ská díla, Pekárny Přílepy obaly s ha-
náckým pečivem. Jedním z mála ne-
potravinářských produktů je tentokrát 
dnes už ojedinělá záhorská krajka, 
kterou vyrábí Pavla Hučínová z Ve-
selíčka. 

své certifikáty si výrobci slavnost-
ně převzali 4. prosince 2011 u příle-
žitosti Adventní slavnosti v Bílé Lho-
tě. součástí této akce byl také jarmark 

produktů, na kterém nabízeli své do-
mácí výrobky právě držitelé regio-
nální značky „HANÁ regionální pro-
dukt®“. 

Certifikační komise na HANÉ je 
složena ze zástupců místních akčních 
skupin, sdružení, institucí, regionál-
ních výrobců a odborné veřejnosti. 
komise se sešla v sídle regionálního 
koordinátora MAs Moravská cesta 
v Července a hodnotila předložené 
žádosti o udělení značky „HANÁ re-
gionální produkt®“. U všech výrob-
ků se zaměřujeme především na zá-
kladní kritéria, mezi která patří míst-
ní původ, kvalita, šetrnost k životní-
mu prostředí a jedinečnost ve vztahu 
k regionu. Regionální značka garantu-
je zákazníkům původ výrobku z Hané, 

originalitu a vazbu na toto území, a zá-
roveň slouží ke zviditelnění místní 
produkce. Nejbližší kolo další certifi-
kace regionální značky se uskuteční 
v dubnu 2012. 

Výrobky se značkou HANÁ regio-
nální produkt® ovšem už nebudou mu-
set lidé hledat jen na řemeslných jar-
marcích. Od nynějška si je mohou za-
koupit přímo v kamenném obchodě 
v Olomouci. Nová prodejna v centru 
města v uličce za Priorem nabídne 
kromě specialit z Hané také originál-
ní produkty z Jeseníků, Moravského 
krasu či Moravského kravařska. Také 
proto nese na svém štítu název „To 
pravé z HANÉ i odjinud“.

V letošním roce se dočká uvedení 
nová publikace MAs Moravská cesta, 
jejímž autorem je místopisec a histo-
rik Ján kadlec. Během dvou let se 
na území regionu pokusil zmapovat 
technické památky, jež v dávných ča-
sech ovlivňovaly životy obyvatel regi-
onu. staré mlýny a náhony, papírny či 
pily, zemědělské usedlosti, tvrze, ale 
také vojenské stavby a dopravní cesty 
– to vše se vešlo do knihy s názvem 
Moravskou cestou po stopách tech-
nických památek Litovelska. 

„Ján kadlec se mapováním pamá-
tek a terénním průzkumem zabývá již 
více než deset let. V jeho publikaci na-
lezne čtenář inspiraci pro poznávání 
a „chuť vidět to všechno na vlastní oči“. 
Autor hledá souvislosti mezi minulos-
tí a současností a kromě pátrání v ar-
chivech místa prochází a vyhledává 

dosud žijící pamětníky,“ vysvětlila 
předsedkyně MAs Moravská cesta Ju-
lie Zendulková.

Publikace je součástí projektu spolu-
práce tří místních akčních skupin MAs 
Moravský kras o.s., MAs Moravská ces-
ta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. a Místní 
akční skupina ReGIONU POODŘí, o.s. 
„Hlavním cílem projektu „Moravská 
brána do Evropy – mapování a studie 
obnovy technicko-historických pa-
mátek na venkově bylo zmapovat za-
chované i zaniklé technické památky 
území tří místních akčních skupin, vy-
pracování studií obnovy a využití těch 
nejzajímavějších s návaznosti na ožive-
ní cestovního ruchu a tím zajištění vyš-
ší atraktivity venkovských oblastí a kva-
lity života,“ uvedla Zendulková. 

součástí projektu, jehož hmatatel-
ným výsledkem jsou nyní tři rozdílné 

publikace a jedna společná, byly i vzdě-
lávací akce k podpoře využití památek 
v cestovním ruchu a došlo i na mezi-
regionální vzájemnou propagaci v part-
nerských regionech. 

Práce z terénního průzkumu by měly 
poukázat na opomíjenou část naší his-
torie a našeho prostředí. „Chodíme ko-
lem starých stodol, kolem starých mlý-
nů i dvorů a netušíme, že to byly kdysi 
velice důležité části vesnic. Tam se ode-
hrával život. Například mlýny byly ne-
jen místy, kde si člověk nechával se-
mlít zrní, které potřeboval ke svému 
životu. Byly zároveň společenským 
centrem, kde se lidé scházeli a kam se 
přinášely nejnovější informace. Vodní 
stavby nám dnes ukazují, jak člověk 
krajinu kdysi využíval, neničil ji a nám 
ji ještě předal nepoškozenou,“ udává 
Ján kadlec.                                –šum–

Mlynáři při Mlýnském potoku 
dodržovali Řimickou smlouvu

Pohled do určitých historických mo-
mentů na nás může působit jako pohled 
do čisté vody. existovalo kdysi tzv. vod-
ní právo, kterým se řídili mlynáři. Toto 
právo určovalo potřebné množství vody 
pro jednotlivé mlýny. Museli jej dodr-
žovat mlynáři, stavitelé i vrchnost v pří-
padě, že jeden vodní tok poháněl více 
mlýnů. Například Mlýnský potok 
na Litovelsku protékal mnoha vesnice-
mi i samotným městem Litovel, jež byly 
majetkem několika vrchností. Pro po-
třebu údržby jezu, náhonu a zajištění 
dostatku vody proto vznikla unikátní 
tzv. Řimická smlouva z roku 1474. 

V citaci této pozoruhodné smlouvy 
si všimněme především, jak jednoznač-
ně muselo platit dané slovo v době, kdy 
lidé neměli ani mobilní telefony ani in-
ternet a další komunikační vymože-
nosti dnešní doby. Neměnitelná zása-
da, jíž obsahovala Řimická smlouva 
byla ve své době považována za posvát-
nou a nikdo si ji nedovolil měnit. 

„V roce 1474 se u příležitosti polo-
žení nového dřevěného prahu, sešli 
u řimického jezu zástupci vrchnosti 
mlýnů a k uvarování všech nepřístoj-
ností při nezbytných opravách stano-
vili jako hlavní zásady následující: 
Kromě již existujících nesměl být 
na řece zřízen žádný další mlýn. Jest-
liže by někdo vystavěl přesto nové dílo, 
měl zaplatit pokutu 2000 kop grošů. 
Žádný mlynář se nesměl na svém mlý-
ně, na jezu nebo žlabu pouštět na vlast-
ní pěst do žádných změn, k nim moh-
lo dojít pouze s vědomím a schválením 
zúčastněných mlynářů a vrchnosti, ne-
boť každý mlynář musel nechat odté-
kat vodu tak, jak ji přijímal. Údržba 
řimického jezu se měla stát věcí opráv-
něných majitelů.

V případě, že by mladečský mlynář 
jako nejbližší k jezu seznal za nutnou 
nějakou opravu, měl poslat prvnímu 
sousedovi dřevěnou sekyrku, ten ji 
měl do hodiny předat dalšímu a ten 
opět dalšímu tak, aby ještě v průběhu 
téhož dne dorazila až k mlynáři ve Lho-
tě. Ten musel následujícího dne časně 

ráno vyrazit s pacholkem nebo mlád-
kem k řimickému jezu, po cestě proti 
proudu se všude zastavit a vzít s se-
bou všechny mlynáře s čeledí. Nejdé-
le dvě hodiny po úsvitu měla začít prá-
ce, která mohla skončit až po západu 
slunce. Každý měl být na místě den co 
den tak dlouho, dokud nebude dílo do-
končeno. Mlynáři z Mladče a Lhoty 
jako zástupci ostatních mlynářů měli 
dbát na dodržování těchto ustanove-
ní, řídit práce na řimickém jezu a v pří-
padě potřeby pozvat neposlušné před 

litovelského rychtáře a nechat je od-
soudit. Jestliže by někdo byl odsouzen 
a nezaplatil uloženou pokutu, měl být 
s pomocí chudobínské vrchnosti uvěz-
něn v Litovli tak dlouho, dokud povin-
nost nesplní… V roce 1497 bylo toto 
narovnání schváleno i králem Vladi-
slavem Jagellonským s dodatkem, že 
pevně stanovená věčná činže mlyná-
řů nesmí být změněna ani v případě, 
že by Vlašimští panství ze zástavy vy-
platili. Všechny tyto dokumenty tvoří 
tzv. Řimickou smlouvu.“

Nové certifikáty „HANÁ regionální produkt®“ dostali 
výrobci potravin i záhorská krajka z Veselíčka

Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy 
technickohistorických památek na venkově

Ukázka z knihy Moravskou cestou po stopách technických památek Litovelska

Od začátku března, kdy je MAS Moravská cesta členem Asociace regionálních značek, získalo regionální 
značku „HANÁ regionální produkt®“ 27 výrobců.

Sto let podpírám cestu. Kdo podepře mne.

jem o regionální značení a iniciátorem 
už zahájených projektů jsou právě míst-
ní akční skupiny. A ačkoli smysl regi-
onálních značek spočívá v podpoře 
rozmanitosti jednotlivých území, prin-
cipy, základní postupy i řada překá-
žek, které je třeba nejen v začátcích 
překonat, jsou si všude velmi podob-
né. České značky mohou nabídnout 
skutečně pestrou paletu následování-
hodných příkladů i – jak už to v živo-
tě bývá – nějaké ty slepé uličky, kte-
rým je lépe se vyhnout. Do jaké míry 
se kýžené sdílení dobré praxe podaří 
přenést do česko-slovenské spoluprá-
ce, nám ukáží nejbližší měsíce.

Kampský krajáč – 
regionální produkty 
v Praze na Kampě

V polovině září proběhl v Praze 
na kampě (v těsném sousedství kar-
lova mostu) první festival regionálních 
značek. Dvoudenní jarmark v kouzel-
ném prostředí historické Prahy hostil 20 
stánků, v nichž se představily výrobky 
od více než 30 producentů. Prodej za-
jišťovali sami výrobci, kteří v rámci 
možností svá řemesla i předváděli. O ob-
čerstvení se postarala pražská kavárna 
Na Šumavě, která vedle lhenických pří-
rodních šťáv a šumavského a strakonic-
kého piva nabídla třeba i vyhlášené 
Rendlovy tyčinky ze sušice, Švestkovy 
celozrnné placky z Tasova a svatební 
koláčky Zdeňka Grni z Dřevohostic. 
Hanou svými nezaměnitelnými bron-
zovými šperky skvěle reprezentoval také 
Jiří Tomanec z Měrotína. Domácí i za-
hraniční návštěvníky potěšil i hudební 
program. V sobotu se představil Bab-
ský soubor Horní Poříčí z Prácheňska 
a dětský soubor kosáček z kostelce nad 
Černými Lesy. V neděli se zajímavě do-
plnila Pošumavská dudácká muzika ze 
strakonic se dvěma kapelami z podhů-
ří Jeseníků – klasickou dechovku i slav-
né skladby taneční hudby bravurně in-
terpretovala Dechová hudba kMČ Dol-
ní studénky a suverénním výkonem 
ve stylu new country překvapila skupi-
na Bonneville se světovým i vlastním 
repertoárem.

Co nového u sousedů 

V průběhu roku 2011 se rodina regi-
onálních značek rozrostla o další dvě – 
stylizovaný prácheňský hrad označuje 
výrobky z historického území Prácheň-
ska (přesněji jeho části, kterou pokrý-
vá území pěti spolupracujících místních 
akčních skupin z Jižních Čech) a skal-
ní útvary v netypické modré barvě 
symbolizují Broumovsko a jeho pískov-
cové stěny a prameny. V obou těchto 
regionech už proběhly dvě certifikační 
komise a oceněné produkty najdete 
na společném portálu www.regional-
ni-znacky.cz. Zájem o značení je ale 
i v dalších oblastech, kde probíhají in-
tenzivní přípravy na zahájení znače-
ní. V příštím roce se tak můžeme těšit 
na produkty se značkou ŽeLeZNÉ 
HORy regionální produkt®, které po-
znáte podle stylizovaného výra, na vý-
robky z kRAJe BLANICkÝCH Ry-
TíŘŮ se svatováclavskou přilbicí 
i na produkty z MORAVskÉ BRÁ-
Ny. Další projekty se připravují na Tá-
borsku, v okolí Prahy a na Znojemsku. 
A vzhledem k tomu, že podpora regi-
onální produkce je fenomén, který ale-
spoň v evropě nezná hranice, začíná 
se rozvíjet i slibná spolupráce se slo-
venskými regiony.

 Střípky odjinud

(pokračování ze strany 1)

Budova bývalého mlýna v Řimicích
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Tvarůžkové moučníky z Loštic
Tvarůžky rozdělují lidi na dvě skupiny. 
Jedni je milují, druzí zrychlí krok, když 
kolem nich procházejí v obchodě. 
„smradlavé“ moučníky si však již trouf-
li ochutnat i jedinci, kteří v životě ne-
měli tvarůžek v puse. Loštické koláčky, 
Loštické šátečky, tvarůžkové kremrole, 
košíčky, dortíky a vdolky „se pečou“ 
v Lošticích od roku 2009. Určitě pře-
kvapí, že i když se tváří jako sladké 
zákusky, chutnají slaně. Je to totiž hlav-
ně o kombinaci listového těsta, tvarůž-
kové pěny a Olomouckých tvarůžků. 
Nevěříte, že se chuť slaného a dobře 
uleženého tvarůžku skvěle snoubí s chu-
tí povidel? Ochutnejte Loštický koláček 
oceněný titulem Česká chuťovka 2010. 
V některých moučnících najdete také 
nastrouhaný perník nebo vlašské oře-
chy. Hodí se k pivu i k vínu z Jižní Mo-
ravy. V Lošticích koupíte tvarůžkové 
moučníky v prodejně Tvarůžková cuk-
rárna, když půjdete z náměstí 80 kroků 
směrem ke kostelu. Aktuální provozní 
dobu a další informace najdete na we-
bových stránkách www.tvaruzkove-
moucniky.cz. V turistickou sezónu je 
otevřeno i o víkendech.
Kontakt na výrobce:
Zbyněk Poštulka
Komenského 325
789 83 Loštice
Tel.: 583 445 062 
Email: teroz@teroz.cz
www.tvaruzkovemoucniky.cz

Textilní výrobky z modrotisku 
a kanafasu
Zdeňka Giacintová říká o svých výrob-
cích: „Věnuji se ruční výrobě textilních 
tašek, které šiji na starodávném šlapa-
cím stroji, který používala moje praba-
bička. každá taška je originálem. Pou-
žívám přírodní materiály, většinou 
zpracované jako autorský modrotisk, 
který doplňuji občas ruční výšivkou. 
V dnešní uspěchané době mi pomalej-
ší pracovní postup tak umožňuje tolik 
potřebné zklidnění a soustředění se 
na obsah použitých motivů. Monotón-
ní zvuk šicího stroje, může být vnímán 
i jako určitý druh meditace. Inspiraci 
čerpám v přírodě a v symbolice lidové-
ho ornamentu.” 
Kontakt na výrobce:
Ing. Arch. Zdeňka Giacintová
Před Lipami 11
779 00 Olomouc
Tel.: 776 823 463 
Email: giacintova@seznam.cz 

Bíle zdobený dekorativní perník
Paní Hana kuželová z křelova se za-
bývá výrobou bíle zdobeného dekora-
tivního perníku. V její domácí
výrobně vznikají perníčky všech mož-
ných tvarů, velikostí a motivů, vhodné 
k jakékoliv příležitosti. Ať už se jedná 
o motivy zvířátek a hraček pro děti nebo 
srdíček pro zamilované nebo motivy 
svátků během celého roku. Výrobky 
paní kuželové si můžete objednat na za-
kázku, ale převážně je sama jezdí pro-
dávat na řemeslné jarmarky v blízkém 
i vzdáleném okolí.
Paní kuželová Vám také na místě před-
vede zdobení perníčků, takže máte je-
dinečnou možnost se seznámit s postu-
pem a technikou její práce.
Kontakt na výrobce:
Hana Kuželová
Sadová 31
783 36 Křelov – Břuchotín
Tel.: 775 133 753 
Email: hankapernikarka@seznam.cz

Hanácké kroje
Paní Jarmila Vitoslavská se zabývá vy-
šíváním ubrousků, ubrusů, deček až 
po ušití a vyšití kompletního pravého 
hanáckého kroje – slavnostního i pra-
covního dětského, dámského i pánské-
ho. Tyto kroje jsou velmi rozmanité 
a přísně kopírují svou lokalitu. každá 
dědinka na Hané má svá přesná speci-
fika – detailní rozdíly ve výšivce, či 
mašli, její barvě, střihu rukávu atd. To 
vše patří ke kompletní harmonii dědic-
tví naší Hané. Její práci můžete vidět 
nejen na Hané, ale i v zahraničí. Paní 
Vitoslavská dodává kroje v kompletní 
výbavě (včetně klobouků, opasků, šát-
ků, bot) a vyšívané dečky – dle přání 
zákazníka. „Mým krédem je navrátit 
Hané její ruční pečeť a proto nabízím 
všem příznivcům ruční práce a  folkló-
ru své služby.“ Jarmila Vitoslavská
Kontakt na výrobce:
Jarmila Vitoslavská
Nová čtvrť 52633
751 02 Troubky
Tel.: 603 582 244 
Email: VitoslavskaA@seznam.cz
www.kroje.ic.cz

Dřevěné hračky, dekorace 
a kuchyňské potřeby
Firma Dřevos J+M z Loučan, zabýva-
jící se výrobou dřevěných hraček, de-
korací a kuchyňských potřeb, klade 
od začátku svého vzniku velký důraz 
na kvalitu výroby a to nejen výběrem 
vhodných materiálů, ale samotným 

zpracováním každého z výrobků. „Jsme 
firma rodinného typu s více jak deseti-
letou tradicí, tak je pro nás snadnější 
pružně reagovat na přání zákazníka“ 
říká pan sýkora, majitel firmy. „Výroba 
samotná se provádí klasickým způso-
bem bez použití jakékoliv automatiza-
ce a tím zaručujeme vysokou kvalitu 
našich výrobků.“ Hračky firmy Dřevos, 
sloužící především k rozvoji jemné mo-
toriky, nácviku trpělivosti a rozezná-
vání barev, znají děti z okolních mateř-
ských školek i mateřských center. 
Veškerý sortiment výrobků si můžete 
zakoupit v příjemném prostředí obchůd-
ku „U sýkorek“ v Loučanech.
Kontakt na výrobce:
Josef Sýkora – Dřevos J+M
Loučany 761
783 44 Náměšť na Hané
Tel.: 588 000 017 
Tel.: 776 563 112 
Email: drevos.jmh@tiscali.cz
www.hrackysykora.cz

Keramika z Litovle
Paní Miluše Hlavinková žije v Litovli 
od svých 10–ti let a keramice se zača-
la věnovat o rok později. O svých vý-
robcích říká: „svou keramiku nabízím 
na řemeslných jarmarcích, kde však 
bylo většinou podmínkou i předvádění 
řemesla. Poněvadž nebylo možné vždy 
s sebou vozit kruh, naučila se drátová-
ní, které šlo s keramikou vždy ruku 
v ruce a předvádět se dá vždy.” Toto ře-
meslo zažívá nyní rozkvět; starší lidé 
vzpomínají na dráteníky, kteří dříve 
chodili po domech a opravovali prask-
lé hrnce. My mladší se zase můžeme 
seznámit s prakticky zaniklým řemes-
lem a nechat si opravit, co nám babič-
ky zanechaly. Vždyť ty staré hrnce jsou 
stále hezké a funkční, i když se jinak 
využívají – již v nich nevaříme, ale kvě-
tinám to v nich náramně sluší. 
Kontakt na výrobce:
Miluše Hlavinková
Šmakalova 291
784 01 Litovel 
Tel.: 608 423 739
Email: milusehlavinkova@seznam.cz
www.kameninazlitovle.ic.cz

Přírodní ovocné mošty z Mezic
Jablečný mošt, Jablečno-rybízový mošt, 
Jablečno-hruškový mošt. Přírodní ovoc-
né mošty z Mezic obsahují pouze vlast-
ní nebo místní suroviny z okolí. kro-
mě výrobních procesů (listování, plně-
ní a čerpání) jsou produkty výhradně 
ruční práce. Moštárna nabízí výrobu 
a celoroční prodej ovocných moštů, 
moštování ovoce pro veřejnost a výkup 
ovoce.
Kontakt na výrobce:
Ondřej Špunda
783 32 Náklo 53
 Tel.: 774 854 611
Email: mostarna@mostarnamezice.cz
www.mostarnamezice.cz

Originální šperky ze dřeva 
a přírodních materiálů
Ručně vyráběné originální šperky ze 
dřeva a přírodních materiálů. každý 
kus je neopakovatelný, šperky jsou vy-
ráběny zcela jedinečným postupem. „Je 
to tvůrčí práce, která mě baví a napl-
ňuje“ říká paní Bártová.
Kontakt na výrobce:
Bárta Petr – Návrhářská, designérská 
a aranžérská činnost
783 25 Bouzov 93
Tel.: 739 068 938
Email: Bartici93@seznam.cz

Umělecká keramika
Paní Ivana Bělařová se zabývá tvorbou 
užitkové a dekorační keramiky. Její spe-
cialitou se staly svícny ve tvaru koule 
a figurální betlémy. Většina jejich děl 
se tvoří na zakázku nebo prodává na té-
matických výstavách. 
Kontakt na výrobce:
Mgr. Ivana Bělařová
Mariánov 60
751 15 Čechy u Přerova
Tel.: 602 865 112
Email: ivana.belarova@gmail.com
www.bkeramika.cz

Hanácké kraslice
Velikonoční vajíčko je symbolem no-
vého života, protože samo obsahuje zá-
rodek života. Ve spojitosti s lidovou tra-
dicí je zvykem vejce malovat a zdobit 
(kraslice). Paní Doležalová Věra kras-
lice zdobí ječmennou slámou. Tato tech-
nika je velmi pracná a zdlouhavá a vy-
žaduje velkou trpělivost. Výsledek však 
stojí za to.
Kontakt na výrobce:
Doležalová Věra
Albrechtova 33
783 35 Horka nad Moravou
Tel.: 731 580 329
Email: veronikagougou@seznam.cz

Malované hodiny
Dřevěné hodiny jsou malovány zdra-
votně nezávadnými barvami na dřevo 
a po zaschnutí přelakovány silnou vrst-
vou laku, která zaručuje větší odolnost 
proti poškození, vlhkosti a udržuje bar-
vy stále jasné a živé. U každého vý-
robku je použit osvědčený hodinový 
strojek značky Quartz. Hodinové a mi-
nutové ručičky jsou kovové a k Vámi 
vybraným hodinám si můžete zvolit 
libovolný typ. Hodiny mají tichý chod. 
Paní Jitka Helová Vám na přání nama-
luje hodiny různých velikostí, barev 
i motivů (bez příplatku).

Kontakt na výrobce:
Ateliér Malované hodiny
Jitka Helová
Senice na Hané
783 22 Cakov 40
Tel.: 776 304 386, 731 024 642
Email: helovaj@seznam.cz
www.malovane–hodiny.cz

Zdobené svíce a přání
svíčky se nejprve uhladí, poté malují 
barvami na vosk a zdobí přírodními 
motivy nebo geometrickými vzory. 
„Mé výrobky jsou výhradně ruční prá-
ce s nápadem, originalitou, jednodu-
chostí a snahou o dobrý vkus“ – říká 
o svých výrobcích paní Romana Hine-
rová z Pohořan.
Kontakt na výrobce:
Romana Hinerová
Pohořany 63
783 16 Dolany
Tel.: 585 038 078
Email: romana.hinerova@seznam.cz 

Kartáče z přírodních žíní
kartáčnictví bylo starým řemeslným 
a později i průmyslovým odvětvím. Pů-
vodní produkty této řemeslné činnosti 
se v archeologických dokladech zacho-
valy jen útržkovitě. V písemných pra-
menech se s kartáčníky, štětkáři, mů-
žeme setkat od poloviny 14. století. 
každý výrobek kartáčnické produkce 
se skládá z několika dílů, polotovarů. 
surovinou pro konstrukci rámu je pře-
vážně dřevo, které musí být před vlast-
ním použitím řádně vysušeno. Plnící 
látky zahrnují celou řadu surovin. Ty 
tradiční se dělí na rostlinné a živočiš-
né. Z rostlinných materiálů se v našich 
klimatických podmínkách jedná pře-
devším o větve břízy. Materiály živo-
čišného původu se člení do tří základ-
ních skupin s typickými vlastnostmi, 
a to štětiny, žíně a jemné chlupy. Tyto 
suroviny se získávají z domácích zví-
řat. Nejkvalitnější materiál poskytují 
zvířata ze severních a polárních oblas-
tí. Výrobně důležité jsou tzv. pomocné 
neboli spojovací materiály, dráty na za-
rážení a zatahování výrobku. Výrobky 
kartáčnické produkce, vzhledem k cha-
rakteru základního materiálu, si zacho-
valy především svůj praktický účel. 
Kontakt na výrobce:
Alois Slepánek
798 46 Brodek u Konice 296
Tel.: 737 827 782
Email: alois.slepanek@seznam.cz 
www.kartacnictvi.cz

Seznamte se s pravými výrobky z HANÉ
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Bylinné tinktury a tinktury 
z pupenů 
Firma Naděje byla založena v roce 
1998. Naděje se specializuje na výro-
bu bylinných tinktur, mastí olejů a vý-
luhů. svou pověst založila na kvalitě 
svých výrobků. Pro výrobu tinktur 
i ostatních výrobků používá především 
vlastní suroviny, které pečlivě sleduje 
a kontroluje. Léčivé rostliny pro výro-
bu léčivých tinktur má pod kontrolou 
již od jejich zasetí až po finální zpra-
cování. Majitelkou společnosti je paní 
Mgr. Jarmila Podhorná, která vždy mi-
lovala přírodu a její dary, tak se její zá-
liba stala i povoláním. Jejím přáním 
bylo a je, aby lásku k lidem a její zku-
šenosti v oblasti gemmoterapie i alter-
nativní medicíny předala především 
nemocným. specializovala se na vý-
robu přípravků bez nežádoucích účin-
ků a cenově dostupných, které působí 
na organismus příznivě jako prevence 
i regenerace a zlepšení stavu při růz-
ných zdravotních problémech. Firma 
v současné době má v sortimentu více 
jak sto druhů bylinných tinktur. 
Kontakt na výrobce:
Mgr. Jarmila Podhorná
798 46 Brodek u Konice 3
Tel.: 582 391 254
Email: info@nadeje-byliny.eu 
www.nadeje-byliny.eu

Výrobky ze slámy a lýka
sláma odedávna sloužila k výrobě před-
mětů běžně užívaných v domácnosti 
i v celém hospodářství. Naši předkové 
z ní vytvářeli například ošatky na ky-
nutí chleba, tradiční dožínkové věnce, 
sotůrky (tašky, brašny) a klobouky, ale 
i včelí úly či zásobnice na obilí. Malý-
mi kousíčky slámy se pak zdobily veli-
konoční kraslice, a dokonce i nábytek. 
„V dílně v Brodku u konice vyrábím 
zvonečky, šišky, srdíčka, labutě, ale 
i ryze praktické věci jako prostírky, 
ošatky různých tvarů a velikostí, chle-
bovky kulaté i obdélníkové a mnoho 
dalších výrobků ze slámy“ říká paní 
Zatloukalová.
Kontakt na výrobce:
Miloslava Zatloukalová
798 46 Brodek u Konice 156
Tel.: 732 401 787
Email: m.zatloukalova@centrum.cz
www.zatloukalova.eu

Bronzové šperky – Ateliér 
Tomanec
Prsteny, náušnice, brože, jehlice, vla-
sové spony vyrábí pan Tomanec z je-
diného materiálu – cínového bronzu. 
Výrobky jsou vyráběny vlastní neza-
měnitelnou technologií. Použitým ma-
teriálem navazuje na předkřesťanskou 
tradici výroby bronzových šperků 
na Hané. Veškeré úkony jsou provádě-
ny ručně. „Lidé náš stánek najdou 
na akcích jako je Colours of Ostrava, 
Prázdniny v Telči, na většině kovář-
ských akcí jako je Hefaiston, Brtnice,  

na řemeslných jarmarcích, asi v dese-
ti ateliérech v republice a samozřej-
mě odteď i na trzích, které se teď bu-
dou konat pod hlavičkou regionální 
značky Haná“ říká Jiří Tomanec z Mě-
rotína.
Kontakt na výrobce:
Jiří Tomanec – Ateliér Tomanec
Měrotín 11
783 24 Slavětín
Tel.: 588 000 498, 731 054 653
Email: jiritomanec@seznam.cz 

Tkané výrobky
Již 11 let vyrábí ručně tkané výrobky 
paní Vlková z Příkaz. Jedná se o ko-
berce, tkané polštáře, tašky, ubrusy 
a prostírání, vlněné deky a přehozy, 
oděvní doplňky (např. šály, saka, ka-
báty).
Tkaní se začala učit ve Vzdělávacím 
spolku uměleckých řemesel v Praze, 
kterého je členka. Ve spolku řemesel 
ručních (Štěpánov) má na starosti ukáz-
ky řemesel.
Kontakt na výrobce:
Miloslava Vlková
783 33 Příkazy 191
Tel.: 608 924 912
Email: vlkova.tkani@seznam.cz 

Tradiční perník z forem
Manželé studení vyrábí dekorativní 
perník, který je vytláčen z tradičních 
dřevěných forem. Základní hmotu tvo-
ří kvalitní med, mouka a perníkové ko-
ření. Perník má vynikající trvanlivost, 
neobsahuje žádné konzervační ani che-
mické látky. Jedná se o vhodný upo-
mínkový dárek, který se hodí pro kaž-
dou příležitost. Navíc krásně voní. 
„V současné době máme několik desí-
tek forem. Motivy jsou různé. Jedná 
se o formy s tradičními motivy, a to 
srdíčka, podkovičky, biblické postavy, 
koníčci, chaloupky a motivy veliko-
noční a vánoční. Velmi nás těší zájem 
lidí o tyto perníky, zvláště tehdy když 
jsme svědky, když si je vzájemně s lás-
kou předávají“ říká paní studená z Ma-
jetína.
Kontakt na výrobce:
Ludmila a Vladimír Studení
751 03 Majetín 237
Tel.: 581 741 739
Email: objednavkastudena@seznam.cz 

Řezbářské práce
Miroslav srostlík Moravský (1946) po-
chází z kostelce na Hané. Jeho cesta 
vedla od drobných bytových plastik 
a figurální řezby až po monumentální 
díla, která dnes zdobí řadu veřejných 
i neveřejných prostor. Posledních de-
set let se také věnuje práci na replikách 
sakrálních děl, které odráží jeho du-
chovní zaměření. V jeho dílech převa-
žují motivy z přírody (Čtvero ročních 
dob, kytice, strom života) motivy ženy 
– jako dárkyně života (Harfenistka, 
Mateřství, Madona), ale také silné du-
chovní motivy (replika sochy sv. Mar-
kéta, Madona s dítětem, Rodina). Jeho 
díla zdobí především prostějovský re-
gion a město Prostějov, které jsou jeho 
živoucí galerií.

Kontakt na výrobce:
Miroslav Srostlík – Výtvarník, řezbář
Nám. Podlesí 308
798 58 Čechy pod Kosířem
Tel.: 607 650 950
Email: srostlikmiroslav@seznam.cz

Záhorská krajka – háčkované 
symboly 
Nápaditost, trpělivost, zručnost a pre-
ciznost, to jsou hlavní znaky práce paní 
Pavly Hučínové z Veselíčka. Nejčastěj-
ší náplní její tvorby je výroba ozdob 
a dekorativních předmětů s vánoční 
a velikonoční tématikou. O své umění 
se ochotně dělí a předává své zkuše-
nosti na jarmarcích s lidovou témati-
kou. Záhorskou krajku si můžete pro-
hlédnout a zakoupit v galerii M+M 
v Hranicích, v Blahutovickém klášte-
ře, na hradě Helfštýně, ve dvoraně Hra-
nického zámku, také v dílně Pavly Hu-
čínové a v prostorách obecní knihov-
ny ve Veselíčku.
Kontakt na výrobce:
Pavla Hučínová
751 25 Veselíčko 73
Tel.: 581 793 044, 606 270 188

Svatební koláčky
Motto: „Nic nechutná víc jak zákus-
ky, dorty a koláče od Grňů z Dřevo-
hostic”.
Ocenění HANÁ regionální produkt® 
získaly svatební koláčky s náplní tva-
rohovou, ořechovou, makovou, povi-
dlovou.
Kontakt na výrobce:
Zdeněk Grňa
Lesní 382
751 14 Dřevohostice
Email: zdgrna@volny.cz
Tel.: 602 735 405

Mléko a mléčné výrobky
Farma AMALTHeA s.r.o. je malá eko-
logicky hospodařící rodinná farma. 
Původně malé hospodářství s chovem 
koz si i po rozšíření o chov mléčných 
krav zachovalo svůj rodinný charak-
ter. „Protože hospodaříme na přibliž-
ně 25 hektarech zemědělské půdy, 
za rozhodující podmínku prosperity 
považujeme faremní zpracování a pří-
mý prodej našich produktů s vysokou 
přidanou hodnotou, ať se jedná o kva-
litní plemenná zvířata nebo o výrob-
ky z kozího či kravského mléka. 
Do této filozofie zapadá i zvýšení kva-
lity a přidané hodnoty a odlišení se 

od standardní produkce přechodem 
na ekologické hospodaření.“ říká Ivan 
Hrbek, majitel farmy. Vyráběné sýry 
navazují na některé staré a méně zná-
mé receptury ze zemí s tradiční výro-
bou kozích sýrů. Vzhledem k rozsahu 
výroby jsou jednotlivé šarže sýrů ori-
ginály, vyráběné a ošetřované s lás-
kou a péčí. 
Kontakt na výrobce:
AMALTHEA s.r.o.
Ing. Ivan Hrbek
798 55 Hvozd 59
Tel.: 777 262 694
Email: farma.hvozd@centrum.cz
www.biomleko.com

Hanácký med – přímo 
od včelaře
Pan Beneš z Náměšti na Hané včelaří 
od roku 1999. Produkuje med květový 
z květů ovocných stromů, med medo-
vicový – lesní a med pastový.
Kontakt na výrobce:
Ing. Jan Beneš
Nám. T.G.Masaryka 238
783 44 Náměšť na Hané
Tel.: 737 727 837
Email: jendabenes@centrum.cz

Bedihošťské zabíjačkové 
a uzené speciality
Firma kouřil s.r.o. je pokračovatelem 
firmy Řeznictví kouřil karel, která 
existovala od roku 1991. „Zabýváme 
se porážkou, bourárnou masa, masný-
mi výrobky a prodejem masa a mas-
ných výrobků. Dnes zaměstnáváme  
osm pracovníků – místní řezníky, děl-
níky ve výrobě i prodavačky“ říká pan 
kouřil, majitel firmy. Tradiční recep-
tury na výrobky přinesli zaměstnanci 
od svých předků a starých mistrů v uče-
ní. Bedihošťské zabíjačkové a uzené 
speciality – tlačenka, jitrnice, jelita, 
prejty (jitrnicové a jelitový), zapečená 
jitrnice, ovar, škvarky, sádlo bílé 
a škvarkové, škvarky, polévka černá 
a ovarová, klobásy a kabanos, uzená 
masa, špek, kosti a žebra.
Kontakt na výrobce:
Kouřil s.r.o.
Vladimír Kouřil
Tovární 53
798 21 Bedihošť
Tel.: 603 581 459, 582 368 495

Švestková povidla
Švestková povidla jsou vyrobena z vy-
zrálých plodů švestek bez přídavků 
cukru a konzervantů, 100% přírodní 
produkt. Tepelně zpracované švestky 
na povidla neztrácí své vlastnosti a bla-
hodárné působí na látkovou výměnu 
a obsahují bioaktivní látky ničící rako-
vinné buňky. soukromý zemědělec Jiří 

Netopil hospodaří v oblasti obcí Žal-
kovice, Pravčice, stará Ves a Horní 
Moštěnice. s výsadbou švestkovích 
sadů začal již v roce 2005 a jsou zařa-
zeny v režimu integrované produkce, 
tzn. velmi omezené používání hnojiv 
a pesticidů.
Kontakt na výrobce:
Jiří Netopil
Žalkovice 15
768 23 Břest
Tel.: 603 583 390
Email: ing.netopil@email.cz
www.palenice–pravcice.cz

Tradiční masné výrobky 
z Újezda
Porážka a výroba uzenin je součástí 
podniku Zemědělsko-obchodní druž-
stvo vlastníků Újezd u Uničova, které 
hospodaří na bez mála 2500 ha půdy. 
Družstvo vzniklo již v roce 1951, ale 
s výrobou uzenin se zabývá od roku 
1992.
Pro výrobu a výsek jsou používány pra-
sata a mladí býci z vlastního chovu. Re-
ceptury se po celou dobu své existence 
téměř nezměnily a díky držení stálé 
kvality jsou masné výrobky z Újezda 
stále žádanější. Po vstupu ČR do eU se 
výroba přestěhovala do zcela nového 
provozu v Želechovicích u Uničova, kde 
je možno tradiční výrobky a maso na-
koupit. Tepelně opracované uzené mas-
né produkty jsou vyráběny z čerstvé 
kvalitní suroviny, z vytříděného masa 
a bez použití náhražek. Mezi Újezd-
skou uzeninu patří zejména tlačenka 
výběr, oceněná jako výrobek olomouc-
kého kraje 2011, šunkový salám zauze-
ný, bránice, újezdská klobása, cigára 
pikant a mnoho a mnoho dalších výrob-
ků, specialit a výsekového masa.
Kontakt na výrobce:
Zemědělsko–obchodní družstvo 
vlastníků Újezd u Uničova 
783 96 Újezd 336
Tel.: 585 035 064
Email: jatky@zodv.cz

Hanácké pečivo
Přílepská pekárna nabízí tradiční ře-
meslné pečivo našeho kraje. Základem 
produkce je chléb, doplňkový sorti-
ment tvoří sladké pečivo jako vánoč-
ky, koláče, loupáky, záviny, bábovky 
a další.
Kontakt na výrobce:
Pekárna Přílepy
Tereza Štěrbová
769 01 Přílepy 150
Tel.: 734 423 574
Email: info@pekarnaprilepy.eu
www.pekarnaprilepy.eu
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Asociace regionálních značek, o.s. 
národní koordinátor systému  

regionálních značek

Území působnosti značek projektu v České republice

MAs Moravská cesta je regionál-
ním koordinátorem značení domácích 
výrobků na HANÉ. V rámci regionál-
ního značení HANÁ byla navázána 
spolupráce s dalšími místními akční-
mi skupinami v tomto regionu, který 
zahrnuje oblasti Olomoucka, Přerov-
ska, Prostějovska, Vyškovska a kro-
měřížska. spolupráce byla stvrzena 
dne 3. března 2011 podpisem „Memo-
randa o spolupráci“, jehož ustavující-
mi členy jsou místní akční skupiny, 
které působí v regionu Haná, pět cer-
tifikovaných výrobců, sdružení a in-
stituce. společně pracujeme na marke-
tingové strategii regionální značky 
s mottem: „Hanáci ômijó ledasco – 
zkôste to.“

Účastníci Memoranda  
o spolupráci „HANÁ  
regionální produkt®“

Místní akční skupiny: 
MAs Moravská cesta (Litovelsko, 
Olomoucko)
MAs Region HANÁ (Kosířsko, 
Konicko, severní Prostějovsko)
MAs - Partnerství Moštěnka  
(jižní Přerovsko, Holešovsko)
MAs Na cestě k prosperitě  
(jižní Prostějovsko Němčicko)
MAs Prostějov venkov

Další zájemce o spolupráci: 
MAs Uničovsko, o.p.s.

Výrobci: 
kuželová Hana – Bíle zdobený 
dekorativní perník
Ing. Arch. Zdeňka Giacintová – Tex-
tilní výrobky z modrotisku a kanafasu
Jarmila Vitoslavská – Hanácké kroje
Josef sýkora - Dřevěné hračky, 
dekorace a kuchyňské potřeby
Zbyněk Poštulka - Tvarůžkové 
moučníky z Loštic

Sdružení a instituce:
Asociace regionálních značek ČR
krajské sdružení Národní sítě MAs 
ČR v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj
krajská agentura pro zemědělství  
a venkov Olomouc

Mapa vymezeného území – HANÁ regionální produkt®

Značení domácích výrobků na HANÉ
Slavnostní předávání certifikátů – 1. 5. 2011 – Ekologické dny v Olomouci 
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Prostějov venkov o.p.s.

MAS – Partnerství 
Moštěnka, o. s. 

Region HANÁ, o.s.

MAs Moravská cesta převzala po do-
hodě se sdružením Aktiv+ a předešlém 
pověření certifikovaných výrobců ko-
ordinaci regionální značky „HANÁ re-
gionální produkt®“. Na valné hroma-
dě Asociace regionálních značek (ARZ) 
dne 8. března 2011 v Praze byla Mo-
ravská cesta přijata jako již patnáctý 
člen ARZ a jmenována regionálním 
koordinátorem značení domácích vý-
robků „HANÁ regionální produkt®“. 

Místní akční skupina Moravská ces-
ta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. je sub-
jektem, který vznikl v roce 2005 jako 
místní partnerství podnikatelů, obcí 
a neziskových organizací. Formálně se 

občanské sdružení ustavilo v polovině 
roku 2006.

Území, na kterém působí místní akč-
ní skupina je rozmanité. Část území je 
tvořeno romantickou scenérií Bouzov-
ské vrchoviny, které vévodí známý hrad 
Bouzov. Zbývající část území tvoří tra-
diční zemědělská oblast Haná a uni-
kátní území lužních lesů v CHkO Li-
tovelské Pomoraví.

Díky této rozmanitosti je toto území 
turisticky zajímavé. Nacházejí se zde 
historické památky, především hrad 
Bouzov a město Litovel (Hanácké Be-
nátky), přírodní zajímavosti – Mladeč-
ské a Javoříčské jeskyně, arboretum 

v Bílé Lhotě, CHkO Litovelské Pomo-
raví, ale také muzea, která připomína-
jí život v tomto regionu (Muzeum Li-
tovelska, Národopisné muzeum Choli-
na, Hanácký skanzen v Příkazích).

MAs Moravská cesta má na staros-
ti 21 obcí (od křelova po Bouzov) 
a v současné době působí jako rozvo-
jová agentura, která vybírá místní pro-
jekty ze svého regionu v programu 
LeADeR. V letech 2008–2011 podpo-
řila 60 projektů místních žadatelů za  
40 milionů korun.

Místní akční skupina Prostějov ven-
kov o.p.s. vznikla v březnu 2006 slou-
čením svazku obcí Prostějov venkov 
a dalších obcí. Později se rozrostla 
na současných 24 obcí, viz mapa vy-
mezeného území na straně 6. Nachází 
se v jižní části Olomouckého kraje. Ob-
last, ve které působí, tvoří jakousi pod-
kovu, v jejímž středu se nachází měs-
to Prostějov. 

Hlavní smyslem naší obecně prospěš-
né společnosti je podpořit snahy lidí 
na venkově v oblasti rozvoje podniká-
ní, zlepšování technické, dopravní in-
frastruktury a vzhledu obcí, dále roz-
voj společenského, kulturního i spor-

tovního života v obcích a zhodnocová-
ní kulturního dědictví regionu. 

Ve společnosti pracujeme metodou 
LeADeR, kdy do rozhodování zapo-
jujeme zástupce veřejné správy, ale 
i podnikatele a neziskové organizace. 

Do oblasti našeho působení patří 
i podpora tradic. Přestože na území 
působí hanácký soubor písní a tanců 
klas z kralic na Hané, tradice a pře-
devším ruční výroba z regionu mizí. 
Doufáme, že se nám s pomocí značky 
„HANÁ regionální produkt” podaří 
podpořit stávající výrobce a nalákat 
veřejnost k návratu k tradicím.

MAs Na cestě k prosperitě, založe-
ná v roce 2006, se rozkládá na jižním 
okraji Olomouckého kraje, územím 
částečně zasahuje do kraje Jihomorav-
ského v těsném sousedství s krajem 
Zlínským. Zahrnuje 29 obcí a vojen-
ský prostor Březina, na daném území 
žije cca 17 tisíc obyvatel.

Oblast působnosti MAs Na cestě 
k prosperitě vznikla propojením tří sou-
sedních mikroregionů – Němčicko, Pře-
dina, částečně Melicko a vojenský újezd 
Březina.

Jmenovitě tvoří region tyto obce: 
Brodek u Prostějova, Dobrochov, Dob-
romilice, Doloplazy, Drysice, Dřevno-
vice, Hradčany-kobeřice, Hruška, ko-

válovice-Osíčany, Mořice, Němčice 
nad Hanou, Nezamyslice, Ondratice, 
Otaslavice, Pavlovice u kojetína, Pi-
vín, Podivice, Radslavice, srbce, Tiš-
tín, Tvorovice, Víceměřice, Vincencov, 
Vitčice, Vranovice-kelčice, Vrchosla-
vice, Vřesovice, Zelená Hora, Želeč, 
vojenský újezd Březina.

Pro celou oblast je typických něko-
lik znaků – příslušnost k národopisné 
oblasti Haná, mimořádně rovinatý re-
liéf a typicky vesnický charakter bez 
přítomnosti většího sídla. 

MAs – Partnerství Moštěnka je ob-
čanským sdružením zástupců obcí, 
místních spolků a podnikatelů z regio-
nu 50 obcí, které naplňuje integrovanou 
rozvojovou strategii svého území „My 
a svět“ a strategický plán LeADeR, 
díky kterému podpořila v letech 2009–
2011 již 50 místních projektů za bezmá-
la 30 milionů korun.

Ústředním sloganem MAs je „Ote-
vřené partnerství pro rozvoj venkov-
ských iniciativ v samotném středu Mo-
ravy“. MAs koordinuje partnerství 
a projekty svých 96–ti členů, například 
uskutečnila či řeší šest projektů spolu-
práce LeADeR na oživení cestovního 
ruchu v regionu a další připravuje. kan-
celář MAs poskytuje dotační poraden-
ství a zajišťuje projektové řízení pro své 
členy z nejrůznějších dotačních zdrojů.

Region „Místní akční skupiny – Part-
nerství Moštěnka“ se nachází na pome-
zí Olomouckého a Zlínského kraje. stře-
távají se zde národopisné oblasti Hané, 
Záhoří a Valašska. Území MAs – Part-
nerství Moštěnka tvoří 50 obcí –  
22 obcí mikroregionu Moštěnka v Olo-
mouckém kraji, 19 obcí mikroregionu 
Holešovsko a 9 dalších obcí v okolí 
ve Zlínském kraji. Žije zde více než 38 
tisíc obyvatel včetně dvanáctitisícové-
ho města Holešov.

MAs-Partnerství Moštěnka má ně-
kolik partnerů. s nimi uskutečnila nebo 
ještě plní čtyři projekty spolupráce 
LeADeR: „společně a každý zvlášť 
po stezkách“ – MAs Nízký Jeseník, 
MAs společná cesta, „kraj pod Hos-
týnem ožívá“ – MAs Podhostýnska, 
„Moravské a slezské ovocné stezky“ 
– šest partnerů v čele s MAs Nízký Je-
seník a „Po formanských stezkách“ - 
MAs Hříběcí hory. MAs má uzavře-
nu partnerskou smlouvu se slovenskou 
MAs MALOHONT (Banskobystric-
ký kraj) a polskou LGD Gorna Prosna 
(Opolské vojvodství).

MAs Region HANÁ, o.s. leží na úze-
mí 29 obcí – Bílsko, Bohuslavice, Čechy 
pod kosířem, Čelechovice na Hané, Dra-
hanovice, Hačky, Hněvotín, Hvozd, Laš-
kov, Loučany, Loučka, Luběnice, Lutín, 
Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Ol-
šany u Prostějova, Pěnčín, Polomí, Ra-
ková u konice, Rakůvka, senice na Hané, 
senička, slatinice, smržice, stařechovi-
ce, slatinky, Těšetice a Ústín o rozloze 
228,47 km2 s 25 000 obyvateli. 

Jednotlivé obce jsou i členy různých 
mikroregionů: kosířsko, kostelecko, 
Litovelsko a konicko. Region HANÁ 
má na svém území celou řadu kultur-
ních a historických památek např. zám-
ky v Náměšti na Hané a v Čechách pod 
kosířem, Černou věž v Drahanovicích, 
hasičské muzeum a muzeum kočárů 
v Čechách pod kosířem, muzeum ve-
teránů ve slatinicích aj. 

Na území Regionu HANÁ jsou i za-
jímavé přírodní lokality: Přírodní re-
zervace Terezské údolí, přírodní park 
Malý a Velký kosíř, lokalita devon-
ských vápenců s nalezišti zkamenělin 
u obce Čelechovice na Hané. 

Region HANÁ o.s. vzniklo v roce 
2004. Byla to jedna z prvních míst-
ních akčních skupin v Olomouckém 
kraji, která začala pracovat v progra-
mu Leader ČR, Leader + a její strate-
gický plán byl podpořen na období 
2007–2013.

Občanské sdružení získává dotace 
i z jiných programů: sROP, ROP, IN-
TeRReG a dalších. 

Regionální partnerství Uničovsko, 
o.p.s. je organizací typu „místní akční 
skupina” (MAs), která působí na úze-
mí osmi obcí Paseka, Nová Hradečná, 
Lipinka, Troubelice, Medlov, Šumvald, 
Dlouhá Loučka, Újezd.

Uničovsko, o.p.s. je regionálním sdru-
žením podnikatelů, spolků, místních 
samospráv, fyzických osob a zeměděl-
ců, kteří se odhodlali svými aktivitami 
a projekty přispět k naplňování princi-

pů udržitelného rozvoje obsažených 
v sPL Uničovsko, o.p.s. 2007–2013. Ta 
stanovuje priority, do kterých je v le-
tech 2007–2013 soustředěna realizace 
projektů. Díky této koncentraci úsilí 
a nápadů je výsledkem vyšší dopad roz-
voje (vyšší přidaná hodnota). Hlavním 
nástrojem naplňování tohoto cíle je re-
alizace strategického plánu LeADeR 
sPL „Uničovsko, o.p.s. 2007–2013”, 
který s přispěním prostředků evropské 
Unie a státního rozpočtu ČR umožňu-
je realizaci a finanční podporu rozvo-
jových projektů.

Národopisný soubor Cholinka, DEN MAS v Sobáčově

Skanzen v Rymicích

Regionální partnerství Uničovsko, o.p.s.

Regionální koordinátor – Moravská cesta 
(Litovelsko – Pomoraví), o. s. 

MAS Na cestě 
k prosperitě

České Honza, Čechy pod Kosířem
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Jak získat značku
schématický návod pro výrobce, 
jak mohou získat značku „HANÁ regionální produkt®“.

HANÁ

HANÁ

To pravé z HANÉ i odjinud…
Úzká, 779 00 Olomouc
Sortiment: Mléko, sýry, máslo, jablečné 
mošty z Mezic, med, povidla, tvarůžko-
vé moučníky z Loštic, dřevěné hračky 
z Loučan, slaměné výrobky, textilní vý-
robky z modrotisku a kanafasu, kerami-
ka, malované hodiny a další dárky z Hané

Lahůdky McTEROZ Loštice 
Komenského 325, Loštice
www.tvaruzkovemoucniky.cz
Sortiment: Tvarůžkové moučníky z Loš-
tic – loštický šáteček, tvarůžková krem-
role, loštický koláček, tvarůžkový vdo-
lek, tvarůžkový dortík a další tvarůžkové 
speciality. Jablečné mošty z Mezic, dře-
věné hračky a magnety z Loučan a další 
krajové speciality z Moravského krasu, 
Šumavy, Jeseníků a Beskyd

Obchůdek U Sýkorek
Loučany 761, 783 44 Náměšť na Hané
www.hrackysykora.cz
Sortiment: Dřevěné hračky, magnety, de-
korace, kuchyňské potřeby, malované ho-
diny, perník, dárkové předměty z Jeseníků

Miluše Hlavinková
Šmakalova 291, 784 01 Litovel
www.kameninazlitovle.ic.cz
Sortiment: kamenina – keramika

Alois Slepánek
798 46 Brodek u Konice 296
www.kartacnictvi.cz
Sortiment: kartáče z přírodních žíní

Miloslava Zatloukalová
798 46 Brodek u Konice 156
www.zatloukalova.eu
Sortiment: Výrobky ze slámy a lýka 

Mgr. Jarmila Podhorná
798 46 Brodek u Konice 3
www.nadeje–byliny.eu
Sortiment: Bylinné tinktury a výluhy 
z lupenů

Zdeněk Grňa – Cukrárna Grňa
Lesní 382, 751 14 Dřevohostice
Sortiment: svatební koláčky s náplní 
tvarohovou, ořechovou, makovou a povi-
dlovou

AMALTHEA s.r.o.
798 55 Hvozd 59
www.biomleko.com
Sortiment: Mléko a mléčné výrobky

Kouřil s.r.o. – Vladimír Kouřil
Tovární 53, 798 21 Bedihošť
Sortiment: Bedihošťské zabíjačkové 
a uzené speciality – tlačenka, jitrnice, 
jelita, prejty (jitrnicové a jelitový), za-
pečená jitrnice, ovar, škvarky, sádlo bílé 
a škvarkové, škvarky, polévka černá 
a ovarová, klobásy a kabanos, uzená 
masa, špek, kosti a žebra

Zemědělsko-obchodní družstvo vlast-
níků Újezd u Uničova
783 96 Újezd 336
Sortiment: Tlačenka výběr, šunkový sa-
lám zauzený, bránice, újezdská klobása, 
cigára pikant a mnoho dalších výrobků 
a specialit

Pekárna Přílepy
769 01 Přílepy 150
www.pekarnaprilepy.eu
Sortiment: Hanácké pečivo – chléb, vá-
nočky, koláče, loupáky, záviny, bábovky 
a další

www.moravska-cesta.cz  •  www.regionalni-znacky.cz

Hodnotitelská komise ve složení za-
městnanců Řídícího orgánu minister-
stva zemědělství, sZIF a zástupců Ná-
rodní sítě místních akčních skupin pod-
pořila realizaci 32 Žádostí o dotaci 
v celkové částce 63.426.707,– kč.

Mezi podpořenými žádostmi jsou i naše 
dva projekty spolupráce:

„Kroje našich krajů“ 
smyslem tohoto projektu je podpora 

folklóru na území zapojených MAs. 
Pro soubory působících v regionech 
budou nakoupeny hanácké, valašské, 
záhorské kroje a také kroje z národo-

pisné oblasti Gemer – Malohont na slo-
vensku. součástí projektu je i návště-
va folklórních souborů na akcích 
na území partnerských MAs a poříze-
ní propagačních materiálů – banerů 
s ukázkami krojů a krojovaných pane-
nek. Na území MAs Moravská cesta 
se jedná o podporu národopisných sou-
borů – Hanačka (Litovel), Pantla (Nák-
lo), Cholinka (Cholina, Dubčany).
Koordinační MAS (žadatel): MAS – 
Partnerství Moštěnka
Spolupracující MAS: Moravská cesta 
(Litovelsko – Pomoraví), o. s., MAS 
Podhostýnska a MAS Malohont (SK)

 „Nová energie pro regionální 
značku“ 

smyslem projektu je zviditelnění 
značky „HANÁ regionální produkt®“ 
a celého regionu HANÁ. součástí pro-
jektu bude pořádání propagačních akcí 
v regionu spojených s prodejem certi-
fikovaných produktů, organizace se-
minářů pro výrobce, výroba a distri-
buce propagačních materiálů.

V rámci projektu bude prohloubena 
propagace značky „HANÁ regionální 
produkt®“, proběhnou minimálně dvě 
certifikace a bude vydána publikace 
o vzniku regionální značky Haná. 

Koordinační MAS (žadatel): Moravská 
cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. 
Spolupracující MAS: MAS – Partner-
ství Moštěnka, MAS Prostějov venkov, 
MAS Uničovsko o.p.s.

Moravská cesta bude realizovat další projekty spolupráce

spočívá v posouzení výrobku nezávis-
lou Certifikační komisí. Jestliže komi-
se schválí udělení značky, výrobek zís-
ká certifikát, který výrobce opravňuje 
k užívání značky, a to po dobu 2 let. 
Poté se proces certifikace opakuje zno-
vu. Celá komise má 11 členů. komise 
se schází minimálně dvakrát ročně 
(a případně dle potřeby) a posuzuje, zda 
výrobky splňují tzv. certifikační krité-
ria. Certifikační kritéria tvoří soubor 
podmínek, které musí být splněny, aby 
výrobek získal certifikát. kritéria pla-
tí jak pro výrobek, tak pro samotného 
výrobce: 

Výrobce musí sídlit v regionu Haná, 
musí mít pro svou výrobu kvalifikaci, 
zaručit plnění všech předpisů a norem 
ve svém provozu (kvalita, hygiena, fi-
nance) a vyloučit nežádoucí vlivy na ži-
votní prostředí.

Výrobek musí opět splňovat všech-
ny předpisy a normy, musí být kvalit-
ní a šetrný k životnímu prostředí (obě 
tyto vlastnosti posuzuje Certifikační 
komise) a musí být jedinečný ve svém 
vztahu k Hané. Toto poslední kritéri-

um může naplnit splněním alespoň 
dvou z následujících pěti podmínek: 
tradice (výrobku, technologie, výrob-
ce) na Hané, je vyroben z místních su-
rovin, je vyroben ručně, nese nějaký 
charakteristický motiv Hané nebo je 
výjimečně kvalitní (např. získal něja-
ká ocenění v oboru).

Jak jsou certifikované výrobky 
označovány?

Značka „HANÁ regionální produkt®“ 
znázorňuje obilný klas v žluto hnědé 
barvě zralého obilí. Nepravidelná kon-
tura ornamentu odkazuje na ruční prá-
ci, osobní přístup a jistou historickou 
patinu, která je známkou dlouhodobé-
ho používání a kvality.

Nejběžnějším způsobem, jak mohou 
být výrobky označeny, je umístění vi-
sačky nebo samolepky s logem na vý-
robek nebo jeho obal. U některých vý-
robků je značka začleněna také přímo 
do etikety nebo je součástí samotného 
výrobku. V případech, kdy nelze zna-
čit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), 
může být označen společný regál, box 
apod., ve kterém se výrobky prodávají. 

Jak může výrobek značku 
získat?

Regionální koordinátor, Moravská 
cesta, vyhlašuje minimálně dvakrát roč-
ně výzvu k předkládání žádostí o udě-

lení značky „HANÁ regionální pro-
dukt®“. Zájemci o značku stačí kontak-
tovat svého regionálního koordinátora 
a společně vyplnit a odevzdat žádost 
na adresu Moravská cesta (Litovelsko – 
Pomoraví), o. s., svatoplukova 16, 
784 01 Červenka. Ve formuláři žádos-
ti výrobce popíše svůj výrobek a sám 
ho ohodnotí. Toto hodnocení posléze 
přezkoumává Certifikační komise. 
k žádosti je potřeba přiložit i vzorek 
výrobku, který je po jednání komise 
vrácen. Po schválení žádosti komisí je 
výrobku udělen certifikát a s výrobcem 
uzavřena smlouva o užívání značky. se 
získáním certifikátu jsou spojeny po-
platky, které mají částečně zajistit fun-
govaní systému značení a propagaci. 
Velká část nákladů je však hrazena 
z grantů. Veškeré podrobné informace 
včetně formuláře žádosti jsou k dispo-
zici na uvedených webových stránkách: 
www.moravska-cesta.cz, www.regio-
nalni–znacky.cz.

Kdo se o systém značení stará?

Značení domácích výrobků na HANÉ 
má na starosti Moravská cesta (Litovel-
sko – Pomoraví), o. s. ve spolupráci 
s Asociací regionálních značek, která 
v současné době sdružuje 15 regionů 
s vlastní značkou pro místní produkty. 
Celkem bylo uděleno 430 certifikátů pro 
výrobky a 42 certifikátů pro ubytovací 
a stravovací služby v cestovním ruchu.

Značka HANÁ 
regionální 
produkt®
(pokračování ze strany 1)

s výrobky označenými značkou HANÁ regionální produkt® se můžete setkat prak-
ticky kdekoliv, protože jejich prodej není nikterak omezen. kontaktní údaje a podrob-
ný popis všech výrobků najdete na www.regionalni-znacky.cz. Prodej certifikova-
ných výrobků nebo skupin výrobků je garantován na těchto prodejních místech.

Váš výrobek nebo výrobky si zaslouží značku 

HANÁ regionální produkt®

Jste živnostníkem, firmou, organizací, zemědělcem působícím na Hané?
Jste hrdí na původ Vašich výrobků, na jejich kvalitu a jedinečnost?
Chcete pomoci s jejich propagací a zviditelnění?

Vše potřebné ohledně získání značky HANÁ regionální produkt® naleznete na www.regionalni–
znacky.cz, www.moravska-cesta.cz nebo u regionální koordinátorky.
Rádi Vám poskytneme bližší informace a vše s Vámi zkonzultujeme zcela bezplatně.

Regionální koordinátorka: Julie Zendulková, tel.: 724 111 510, email: julie.zendulkova@moravska–cesta.cz

Projekt regionálního značení „HANÁ regionální produkt®“ finančně podpořil Olomoucký kraj v rámci programu 
Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2011.

Hanačka Litovel – čepení nevěsty

Národopisný soubor Cholinka


