
Najdìte si svého výrobce. Vyzkoušejte místní výrobky!

ZIEL 3

CÍL 3

Spolufinancováno Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.

V západních Èechách Vás kromì krásné neporušené pøírody, øady 
historických památek, léèivých pramenù a mnoha dalších zajímavostí 
mohou zaujmout také šikovné ruce místních øemeslníkù, které 
pro Vás vyrábí širokou škálu rukodìlných, zemìdìlských i potra-
vináøských produktù. Vybraní výrobci pùsobící na území Konstan-
tinolázeòska, Støíbrska, Plánska nebo Hracholusek se mohou pochlubit 
znaèkou „Místní výrobek ze západu Èech“, kterou od roku 2010 
udìluje místní akèní skupina (MAS) Èeský Západ - Místní partnerství. 
Pokud si projdete katalog místních øemeslníkù a výrobcù (tištìnou 
verzi katalogu mùžete dostat v místních infocentrech, na obecních úøa-
dech èi v kanceláøi MAS, nebo si prohlédnìte on-line verzi katalogu na 
www.mistni-vyrobky.cz) a seznámíte se s jejich výrobky, poznáte, 
že ne nadarmo se øíká „zlaté èeské ruèièky“. 

Místní výrobky si mùžete zakoupit zpravidla buï pøímo v dílnì 
(kontakty jsou uvedeny v katalogu), ve vybraných obchùdcích, jejichž 
poèet se doufejme bude rozšiøovat anebo na øemeslných jarmarcích, 
které jsou v našem regionu stále èastìjší.

Vìøíme, že si najdete toho „svého“ výrobce!



                                          Znaèka, jejíž grafická podoba vychází z návrhù 
                                            žákù místních základních škol,  zobrazuje 
                                             jablko jako symbol zemìdìlského produktu, 
                                             ale také již tradièních Slavností jablek na 
                                           Krasíkovì, které jsou vždy doprovázeny øeme-
                                        slným jarmarkem. Dále je v ní zobrazen domek
                                    symbolizující výrobu doma jako kontrast k výrobì 
                              v továrnách, zároveò domov ve významu „místní“, 
ale také pøipomíná zvonici na vrchu Krasíkovì, která by se mìla do 
budoucna stát øemeslnou dílnou. Okno na budovì pøipomíná jednak 
knoflík, ale také zdobený koláè - obojí asociuje ruèní práci. Ètyøi 
teèky v nìm mohou symbolizovat také ètyøi regiony, které tvoøí 
místní akèní skupinu Èeský Západ - Místní partnerství (tj. Konstan-
tinolázeòsko, Støíbrsko, Plánsko a Hracholusky). Graficky i barevnì 
je logo variací na logo MAS.

Znaèku “Místní výrobek ze západu Èech” udìluje pracovní skupina 
složená ze zástupcù místních øemeslníkù a MAS, která se za tímto 
úèelem schází zhruba jednou za pùl roku. Vybraným výrobcùm 
následnì pøedá pøedsedkynì MAS spolu s koordinátorkou znaèení 
certifikát, opravòující k používání znaèky. Znaèka je zaregistrována 
jako ochranná známka, což zabraòuje jejímu zneužití.

V únoru 2010 byl udìlen certifikát prvním více než dvaceti výrob-
cùm, kteøí nabízejí øadu rùzných produktù a služeb - od ekologického 
zemìdìlce, pøes pekaøe, truhláøe, až po keramièky, košíkáøku  nebo 
výrobce drobných dekorací a hraèek a spoustu dalších. Jejich prezen-
taci, spolu s fotografiemi jejich výrobkù a kontaktními údaji, najdete 
v tištìném nebo elektronickém katalogu, jehož souèástí je i pøehled 
bavorských farem s prodejem ze dvora.

Vìøíme, že v dalších mìsících a letech se bude poèet nositelù znaèky 
“Místní výrobek ze západu Èech” postupnì rozšiøovat.
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