Veletrh ekologické výchovy aneb biodiverzita
„aneb Vykev 2010“
ZERA, o.s. ve spolupráci s Chaloupky, o.p.s., Ministerstvem životního
prostředí ČR a Krajem Vysočina pořádala konferenci určenou pro učitele,
lektory a další osoby působící ve vzdělávání v oblasti ekologie a všechny
příznivce ekologie. Konference se pořádala v sídle ZERA – Zemědělské a
ekologické regionální agentury a zúčastnilo se jí 60 posluchačů a přítomno
bylo 7 lektorů. Připraven byl i výstavní stánek s produkty značky
„VYSOČINA regionální produkt®“. V expozici, o.s. byly 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 – pouze propagační materiály.

•

Včelařská farma KURTIN - pouze propagační materiály.

•

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.

Propagační akce byla součástí projektu „Regionální produkt“
z Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko, jenž je
zaměřen na zviditelnění značky VYSOČINA – regionální produkt®.
Další plánované akce certifikovaných výrobků jsou plánované na měsíc
prosinec a jedná se o tyto vánoční trhy:
5. 12. 2010

Vánoční trhy Velká Bíteš

11.12. 2010

Vánoční biojarmark Náměšť nad Oslavou

Leden 2011

Region tour – veletrh cestovního ruchu Brno.

Další informace o regionální certifikaci a certifikovaných výrobcích, popř. o
projektu Regionální produkt naleznete na www.zeraagency.eu.
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