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P
ečeť Jeseníky – originální
produkt značí výrobky pů-
vodem z Jeseníků a pod-
hůří, které jsou navíc zají-

mavé, jedinečné a osobité. Tuto
známku kvality už však brzy nepo-
nesou pouze zdejší výtvory, ale tře-
ba i horská chata nebo penzion.
Místní akční skupina (MAS) Horní
Pomoraví, která se stará o udělová-
ní certifikátů, totiž připravuje jeho
rozšíření také na ubytovací a re-
staurační služby.

Majitelé penzionů či restaurací
si novinku pochvalují a možnosti
získat certifikát určitě využijí. Hor-
ší to ale bude se samotnými krité-
rii, která o udělení či neudělení
puncu kvality rozhodnou.

„Certifikace bude náročnější
než u výrobků, bude obtížné stano-
vit měřitelná kritéria,“ přiznala ko-
ordinátorka regionální značky Jese-
níky – originální produkt Lenka
Krobotová. Určitě podle ní nepů-
jde o nějaké napodobování systé-
mu, který ukazuje úroveň podniku
například počtem hvězdiček.

„Úroveň bude důležitá, ale nut-
ně se mezi restaurace či penziony
nemusí dostat ty, které mají tři
nebo čtyři hvězdičky. Bude rozho-
dovat třeba jak podnik zapadá do
hor, zda vaří místní jídla, jestli je
tam něco, co jinde neuvidíte a po-
dobně,“ vysvětlila Krobotová. Krité-
ria bude teprve vybraná komise dá-
vat dohromady.

„Mustr si bereme ze Šumavy,
kde už několik horských chat, hote-
lů či restaurací tamní regionální
značku má. Pravidla ale upravíme
tak, aby sedla na míru Jeseníkům,“
sdělila Krobotová. Svou roli podle
ní budou hrát také subjektivní krité-
ria. „Budeme posuzovat pohostin-
nost, atmosféru, zkrátka jak celý
podnik působí na zákazníka. V kaž-
dém případě budeme chtít ještě le-

tos certifikovat alespoň několik pod-
niků,“ doplnila Krobotová. K favori-
tům na pečeť „Jsem z Jeseníků“ pat-
ří například Penzion Rejvíz, jedno
z nejtradičnějších ubytovacích a re-
stauračních zařízení v Jeseníkách,
kde měl před válkou každý štam-
gast židli se svým vyřezávaným por-
trétem. Nebo nejznámější turistic-
ká chata v Jeseníkách – Švýcárna.

„Myslím, že je to dobrý nápad. Bu-
deme vážně uvažovat o tom, že se
přihlásíme. Může to být prestižní
záležitost dostat se mezi takto ozna-
čené podniky,“ míní šéf Penzionu
Rejvíz Zdeněk Herman.

O privilegium vyvěsit pečeť kvali-
ty bude usilovat také šéf Švýcárny
Antonín Lanc. „Přihlášku si určitě
podáme. Švýcárna má v Jeseníkách
výjimečné postavení a značka Jese-
níky – originální produkt její pozici
ještě podtrhne,“ je přesvědčený
Lanc.

Na Hané, kde je obdobou znač-
ka Haná – regionální produkt, si ho-
tely a restaurace budou muset na
novinku počkat. „My jsme přece
jen měli určitý výpadek, který dohá-
níme, takže letos tato zařízení ještě
certifikovat nebudeme. Příští rok
ale o tom budeme jednat a věřím,
že s tím začneme,“ řekla koordiná-
torka značky Julie Zendulková.

Rostislav Hányš

Značkou Jeseníky – originální produkt se kromě jedinečných výrobků z Jeseníků
a podhůří budou nově pyšnit i hotely či restaurace. O tom, zda certifikát kvality
získají, rozhodne například to, zda zapadají do hor nebo jestli vaří místní jídla.
Favoritem je Penzion Rejvíz nebo nejznámější turistická chata Jeseníků Švýcárna.

VÝZVA

Zaručí certifikát
kvalitu?
Líbí se vám nápad certifikovat
kromě výrobků z Jeseníků i hotely
nebo restaurace? Jaká kritéria by
měla o udělení pečeti rozhodnout?
Dali byste přednost certifikovaným
podnikům před těmi obyčejnými?
Pište na redolo@mfdnes.cz,
vaše názory rádi otiskneme.

FAKTA

Kdo má punc kvality
Výběr nositelů ocenění
Haná – regionální produkt
Výrobky z modrotisku a kanafasu
Zdeňka Giacintová, Olomouc
Bíle zdobený dekorativní perník
Hana Kuželová, Křelov
Keramika z Litovle
Miluše Hlavinková, Litovel
Přírodní ovocné mošty z Mezic
Ondřej Špunda, Náklo
Šperky ze dřeva a přír. materiálů
Petr Bárta, Bouzov
Tinktury z bylin, pupenů
Jarmila Podhorná, Brodek u Konice
Výrobky ze slámy, lýka
Miloslava Zatloukalová, Brodek u K.
Bronzové šperky
Jiří Tomanec, Měrotín
Tkané výrobky
Miloslava Vlková, Příkazy
Kartáče z přírodních žíní
Alois Slepánek, Brodek u Konice
Tradiční perník z forem
Ludmila a Vladimír Studení, Majetín
Zdobené svíce a přání
Romana Hinerová, Pohořany
Umělecká keramika
Ivana Bělařová, Čechy u Přerova
Svatební koláčky
Zdeněk Grňa, Dřevohostice

Jeseníky – originální produkt
Ručně zdobené svíce
Charita Zábřeh
Lovecké a užitkové nože, zbraně
Martin Pospíchal, Hanušovice
Ruční výroba a zpracování skla
Petr Slavkovský, Mnichov
Tkané koberce
Zahrada 2000 o.s., Jeseník
Drátované výrobky
Miloš Gajda, Petrov nad Desnou
Svíčky z parafínu
Miloš Gajda, Petrov nad Desnou
Publikace s tematikou Jeseníků
Pavel Ševčík - VEDUTA, Štíty
Oplatky
UNITA, s r. o., Bílá Voda u Javorníka
Loučenské pivo Kvasslav
František Halaxa, Kouty n. Desnou
Čerstvé ovčí a kravské sýry
Michal Hrdlička, Brníčko
Dřevěné sochy
Jaroslav Pecháček, Bludov
Užitková keramika
Keramika Hloušek, Zábřeh
Textilní výrobky ručně barvené
Filip a Bára Wormovi, Česká Ves
Dekorativní perníčky
Jitka Korytarová, Branná
Zdobené medové perníčky
Ivana Boráková, Oskava
Umělecké kovářské výrobky
Petr Jeřábek, Jindřichov
Ruční papír „Losín“
Ruční papírna Velké Losiny a. s.
Ovocné destiláty a likéry
Richard Jašš, Velké Losiny

OLOMOUCKÝ KRAJ (rš) Jsou jich
celkem už přes čtyři desítky. A dal-
ší přibudou ještě letos. Řeč je o vý-
robcích, které nesou punc origina-
lity, zajímavosti a místního půvo-
du v podobě loga obilného klasu
nebo zvonku. První patří značce
Haná – regionální produkt, druhý
představuje regionální značku Je-
seníky – originální produkt. Jsou
to certifikáty propagující nápady
a šikovnost lidí z Hané či Jeseníků.

Koordinátorky obou značek se
shodují, že certifikované výrobky
už budou přibývat pomaleji než
dříve. „O značku je velký zájem.
Budeme pořád víc hledět na to,
aby se neobjevovaly mezi certifiko-
vanými výrobky v různých obmě-

nách. To by nemělo smysl. Propa-
govaný sortiment musí být co nej-
pestřejší,“ uvedla koordinátorka
regionální značky Jeseníky – origi-
nální produkt Lenka
Krobotová. Odhaduje,
že v dalším kole certifi-
kace v říjnu přibude
přibližně pět výrobků.

V listopadu se zase
rozšíří počet držitelů
značky Haná – regio-
nální produkt. „Přibu-
de jich osm až deset. Myslím, že
dobrá zpráva pro všechny certifi-
kované je ta, že příští rok budeme
mít dost peněz na cílenou propa-
gaci,“ nastínila koordinátorka „ha-
nácké pečeti“ Julie Zendulková.

K průkopníkům patřil Josef Sý-
kora z Loučan, který dostal před
dvěma lety jeden z prvních certifi-
kátů na Hané a v celém kraji na své

nápadité dřevěné hrač-
ky, dekorace a kuchyň-
ské potřeby. Spolu
s ním patří k největším
zastáncům značky dal-
ší certifikovaný Zby-
něk Poštulka z Loštic,
který dostal pečeť na
originální tvarůžkové

moučníky.
Jenže na Hané muselo dojít ke

změně koordinátora značky, pro-
tože systém tam nefungoval tak
jako v Jeseníkách. Právě Sýkora s
Poštulkou měli velkou zásluhu na

tom, že značku Haná – regionální
produkt dostala pod patronát po
dlouhých tahanicích místo Aktivu
plus Místní akční skupina Morav-
ská cesta a Julie Zendulková.

„Ta změna byla nutná, protože
značka prakticky nefungovala
a naše snaha o nápravu u bývalé-
ho koordinátora se míjela účin-
kem. Teprve teď vše běží tak, jak
má,“ řekl Poštulka.

To značka Jeseníky – originální
produkt žádnu podobnou krizí ne-
prošla, takže přes pozdější start
má dnes více certifikovaných vý-
robců a je dál i v přípravě na udě-
lování značky restauracím, hote-
lům či penzionům, které chce
spustit ještě letos.

Jsme originály Zleva: Textilní výrobky (Hanušovice), Staroměstská máslová trubička (Staré Město p. S.), malované hodiny (Senice n. H.), Janovy roubenky (Šumperk), kraslice (Horka n. M.), dřevěné hračky (Loučany). Foto: archiv

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
události v kraji, mohou se objevit
i v novinách. Na stránce
www.rajce.net si založte zadarmo
účet. Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

„Přibude jich osm
až deset. Dobrá
zpráva pro
certifikované je, že
příští rok budeme
mít dost peněz na
cílenou propagaci.“

Proč udržet Bochoř a ne
Náměšť nad Oslavou
»Ad: S letištěm Bochoř se nepočítá,
MF DNES, 16. 9.
Letiště Přerov – Bochoř je poslední
vojenské letiště na Moravě s vojen-
skou infrastrukturou (technika,
sklady, munice, palivo), navíc je
jedním ze dvou letišť v ČR s nejdel-
ší vzletovou a přistávací dráhou.
Na tomto letišti pravidelně přistáva-
jí těžkotonážní letouny strategické
přepravy An-124 Ruslan a Il-76,
všechny důležité jednotky armády
na Moravě jsou ve 20kilometrovém
dosahu. Vojenský újezd Libavá
s vojskovými a leteckými střelnice-
mi leží ve vzdálenosti 20 km od le-
tiště, to se navíc nachází u dálnice,
u rychlostního železničního uzlu,
je to strategický dopravní logistický

uzel. Z letiště Přerov se pravidelně
přepravují jednotky a technika na
mise do zahraničí.
A pak tu máme druhé letiště – v Ná-
měšti nad Oslavou. To není schop-
no přijmout letouny strategické
přepravy a není na žádném doprav-
ním uzlu. Letiště leží v ochranném
pásmu jaderné elektrárny Dukova-
ny, při prvním problému s radiací
musí být letiště evakuováno. Toto
letiště bylo v minulosti jednou roč-
ně využíváno pro cvičení NATO
Flying Rhino, letos už o ně nebyl ze
zahraničí zájem. Nikdo nemůže za-
ručit, co se z hlediska středoevrop-
ské bezpečnosti v příštích pár le-
tech stane. Jakmile jednou armáda
opustí letiště, bude pro ni navždy
ztraceno. Kdysi na to byl paragraf
„Narušení bezpečnosti státu“.
z redakční pošty

Začalo to hračkami ze dřeva, dnes je unikátů 45

Fórum čtenářů

Kroje i moučníky z tvarůžků Certifikát mají i hanácké kroje Jarmily
Vitoslavské z Troubek či tvarůžkové moučníky z Loštic. 2x foto: MF DNES

výběr z dopisů, kráceno

Pečeť made in
Jeseníky ponesou
i chaty a restaurace

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Leony Holubové
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Harlejáři
Na Helfštýně
se konala
Poslední míle
– sraz
motocyklů
Harley
Davidson.
3x foto:
lejla37.rajce.net


