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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

V Šiklově mlýně se budou předávat ocenění 
Regionální potravina za Kraj Vysočina 

Praha, 25. srpna 2017 – Netradiční místo bude zítra dějištěm víkendových 

slavností, během nichž si převezmou ocenění Regionální potravina výrobci 

kvalitních potravin z Vysočiny. Vše se odehraje v Šiklově mlýně, tak zvaném 

Šiklandu, což je největší přírodní zábavní areál na území České republiky. 

Značku Regionální potravina obdrží 8 výrobků výjimečných kvalit, které 

pocházejí svými surovinami i výrobou přímo z regionu.  

V sobotu 26. srpna se odehraje v areálu Šiklova mlýna Rodinný den s Haribo. Očekává se 

opravdu velká návštěvnost rodin s dětmi. V 10 hodin bude program slavnostně zahájen 

ve westernovém městečku a rodeo areně. Následovat bude dobová módní přehlídka, po 

ní divadlo a stylově „v pravé poledne“ dojde k předání ocenění vítězným výrobcům 

Regionální potraviny z Vysočiny. Za Ministerstvo zemědělství popřeje výhercům vedoucí 

Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci David Zima. Jménem Státního 

zemědělského intervenčního fondu bude předávat ocenění Václav Říha, ředitel 

Regionálního odboru Brno. Divadelních představení se zde vystřídá několik, na programu 

budou také strašidelné jízdy vláčkem, westernové show a ohňostroj. Většina atrakcí pro 

děti je zdarma, jsou to například slalom na koloběžce, lov bizonů, minigolf, malování na 
obličej, chytání rybiček, lukostřelba, hod podkovou, skákání v pytli či chůze na chůdách. 

Krajské soutěže o Regionální potravinu letos probíhaly už poosmé. Každoročně tím nejen 

výrazně obohacují zdravý a hodnotný jídelníček spotřebitelů, ale podporují také lokální 

výrobce a pomáhají nakupujícím orientovat se na trhu. Přívlastek regionální se v případě 

oceněných potravin zúročí hned několikrát. Především se jedná o produkt vyrobený 

v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních surovin 

je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně 

tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může 
jednat o krajové speciality.  

Pravidelně se soutěží v devíti kategoriích, o značku se zde v tomto roce ucházelo celkem 

88 produktů od 26 výrobců. Kategorie Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, 

konzervy a polokonzervy zůstala neobsazena, naopak největší zájem byl o kategorii 

Ostatní, kde bylo přihlášeno 30 výrobků. 

Značku Regionální potravina Kraje Vysočina 2017 si odnesou tyto dobroty:  

 Kategorie: Výrobek a výrobce: 

1. 
Masné výrobky tepelně opracované 

včetně uzených mas 

NETÍNSKÝ VOSTŘÁK 

FARMA RODINY NĚMCOVY S.R.O. 

2. Sýry včetně tvarohu JAROMĚŘICKÝ ARCHIVNÍ SÝR 

http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/100027057.html
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JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA, A.S. 

3. Mléčné výrobky ostatní 
ZÁKYS JAHODA 

LACRUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ, S.R.O. 

4. Pekařské výrobky včetně těstovin 
PIKÁRECKÉ PERNÍKOVÉ PRECLÍČKY 

LUCIE KREJČOVÁ, PIKÁREC 

5. 
Cukrářské výrobky včetně 

cukrovinek 

TVAROHOVÝ MALINOVÝ DORT 

DALEŠICKÉ CUKRÁŘSTVÍ S.R.O. 

6. Alkoholické a nealkoholické nápoje 

BYLINNÝ SIRUP MÁTOVÝ S JABLKEM 

VALERIE PELIKÁNOVÁ, OSTROV NAD 

OSLAVOU 

7. 
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 

zpracované formě 

BRAMBORY Z VYSOČINY – ODRŮDA 

PRINCESS 

CF TRADING, S.R.O. 

8. Ostatní 
PSTRUH DUHOVÝ FILETA S KŮŽÍ 

RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ, A.S. 

 

 

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu 

malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České 

republiky. Státní zemědělský intervenční fond značku spravuje. Oceněný výrobek získá 

právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého 

výrobku. V současné době spotřebitelé najdou značku u 416 produktů ze 13 regionů Čech 

a Moravy. Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách 

www.regionalnipotravina.cz. 
 

 

Vladimíra Nováková 

tisková mluvčí SZIF 

http://www.regionalnipotravina.cz/

