Vánoční BIOJARMARK Náměšť nad Oslavou
Tradiční Vánoční biojarmark pořádaný ZERA, o.s. je oblíbený díky
pestrému doprovodnému programu – ukázky lidových řemesel (pletení
košíků, předení, drátování atd.), divadelní představení Divadla Paravánek,
vystoupení tanečního kroužku Křemínek. Návštěvníci biojarmarku jsou
také lákaní na ochutnávku čerstvých a netradičních potravin.
Propagační a prodejní akce výrobků nesoucí značku „VYSOČINA regionální produkt®“ se konala 11. 12. 2010 v Náměšti nad Oslavou
v sídle ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Jarmark
provázela vánoční atmosféra, kterou podtrhovala vůně svařeného vína,
zvuk koled a lehké sněžní.
ZERA jako organizátor jarmarku a zároveň koordinátor značky
„VYSOČINA - regionální produkt®“ zde věnovala obrovský prostor pro
prezentaci výrobků. Stánek byl umístěn přímo u vstupu do prostor
jarmarku. Připravená byla ochutnávka z Jeřábkovi pekárny (Velká Bíteš)
Svatební koláčky, klobása Vysočina ze Zemědělské a.s. Krucemburk a.s.,
jogurty a sýry z Farmy rodiny Němcovy, lahvové pivo z Měšťanského
pivovaru Havlíčkův Brod, a.s. a pivo Chotěboř.
Ve stánku „VYSOČINA – regionální produkt®“ byli zastoupeni:
•

Občanské sdružení Benediktus a jejich keramické výrobky,
výrobky z ovčí vlny, smalty a voskové svíce.

•

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. –
výrobky bytového textilu.

•

Miloslav Dvořák – skleněné šperky, svícny a mísy tvořené
metodou fushing.

•

Eva Kadrnožková – ručně vyráběná bižuterie.

•

Zdeněk Kittler – univerzální substrát.

•

M+M Blanka Mudrová – textilní doplňky z kůže.

•

Michell – Michaela Převrátilová – ručně vyráběné šperky.

•

Pavel Tasovský, umělecký kovář – kované výrobky.

•

Pašková Jana – šperky z vinutých perel.

•

Čihalová Hana – ručně malované hedvábí.

•

Lenka Malátová – paličkované výrobky.

•

Jeřábkova pekárna.

•

Filip liška – český med a medovina.

•

Jiří bula – med.

•

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. – Havlíčkobrodské pivo
a pivo Rebel.

•

Pivovar Chotěboř, s.r.o.

•

Zemědělská a.s.Krucemburk, a.s. – klobása VYSOČINA.

•

Farma rodiny Němcovy.

•

Pekařství Švestka – Tasovské placky.

Osobně se zůčastnili:
•

Tomíšková Hana – výrobky ze skla, vitráž.

•

Kurtin, s.r.o. – med, medovina a výrobky z medu.

•

Luboš pospíšil – zelenina.

•

Hrnčířství Havran – užitková a dekorační keramika.

Na účasti jarmarku se podepsalo špatné počasí a odpolední silné sněžení
s deštěm, odhad návštěvníků se pohybuje okolo 150, což je o polovinu
méně než při jiných jarmarcích.
Propagační akce byla součástí projektu „Regionální produkt“ z Fondu
malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko, jenž je zaměřen na
®
zviditelnění značky VYSOČINA – regionální produkt . Další plánovanou

akcí je Region Tour Brno, veletrh cestovního ruchu konaný v měsíci září. P
Další informace o regionální certifikaci a certifikovaných výrobcích,
popř. o projektu Regionální produkt naleznete na www.zeraagency.eu.
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Popis obrázků – směr od shora dolů:
1. Divadelní představení pro děti;
2. Ukázka lidových řemesel;
3. Vánoční jarmark – vnitřní část;;
4. Vánoční jarmark – venkovní část;
5. Stánek VYSOČINA - regionální produkt®

