BIOJARMARK Náměšť nad Oslavou - Zemědělský rok na Vysočině
Pořádání biojarmarků neziskovou organizaci ZERA, o.s. má v Náměšti nad
Oslavou několikaletou tradici. Návštěvníci už tak ví, že zde mohou
nakoupit a ochutnat čerstvé potraviny, podívat se a zkusit si lidová
řemesla a v neposlední řadě zakoupit netradiční a ručně vyráběné
produkty.
Jak je již zřejmé z úvodu – další

propagační a prodejní akce

výrobků nesoucí značku „VYSOČINA - regionální produkt®“ se konala
v Náměšti

nad

Oslavou

(11.9.2010)

a

pořádali

ji

přímo

ZERA

–

Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Pro účastníky byl
připraven doprovodný program zaměřený na všechny věkové kategorie –
ukázky z řemeslné výroby jako je pletení košíků, drátování, paličkování,
předení, tkaní, filcování a malování na hedvábí; dále zde bylo možno
získat

informace ke třídění odpadu, kompostování na zahradě a využití

kompostu. Výstava půdy byla zaměřena na sledování života půdy pod
mikroskopem. Děti se zabavili při divadelní pohádce hraným Divadlem
Paravánek, při vystoupení tanečního kroužku Křemínek nebo při závodech
„na všem, co má kola“.
ZERA jako organizátor jarmarku a zároveň koordinátor značky
„VYSOČINA - regionální produkt®“ zde věnovala obrovský prostor pro
prezentaci výrobků, který byl umístěn přímo u vstupu do prostor
jarmarku. Připravená byla ochutnávka z Jeřábkovi pekárny (Velká Bíteš)
Bítešský

pšenično

žitný

chléb

a

Svatební

koláčky

z Jeřábkové

pekárny,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 točilo se chotěbořské pivo z Pivovaru 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.

Jarmarku se zúčastnilo celkem 25 prodejců a odhad návštěvníků se
pohybuje okolo 300.
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 23. 9. 2010 DEN ZDRAVÍ Velké Meziříčí. Akce na měsíc listopad a
prosinec budou upřesněny.
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 hora dolů:
1. Biojarmark jako celek;
2. Stánek s výrobky VYSOČINA – regionální produkt;
3. Detail na zboží stánku VYSOČINA – regionální produkt;
4. Doprovodný program k tématu kompostování, život v půdě;
5. Doprovodný program řemeslná výroba;
6. Doprovodný program pro děti.

