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Více než 20 sympatizantů regionálních produktů se v od-
poledních hodinách dne 25. února sešlo na každoročním 
setkání kraje Pernštejnů, které se tentokrát odehrálo v za-
sedací místnosti na městském úřadě v Holicích. 

kromě zástupců koordinátora a partnerů regionálního 
značení produktů kraj Pernštejnů (mas Region kunětické 
hory, mas Holicko, mas Bohdanečsko, města Pardubic 
a spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech) akci navštívili 
sami certifikovaní producenti kraje Pernštejnů, potenciální 
zájemci o značku z řad podnikatelů, zástupci obcí i dal-
ších institucí a spolků, které daná problematika zajímala 
a chtěli se navzájem potkat a podiskutovat. 

Tématem letošního ročníku byla propagace s velkým dů-
razem na sociální sítě. Na programu tak byla prezentace 
o možnostech propagace, které nabízí asociace regionál-
ních značek certifikovaným producentům i sami koordiná-
toři regionální značky kraj Pernštejnů. Velký úspěch měla 
prezentace markéty krátké, ředitelky spolku Pardubicko – 
Perníkové srdce Čech, s názvem „Facebook od píky“, kte-
rá nejen odhalila některé taje propagace na Facebooku, 
ale také přítomné pobavila. Nechyběly ani informace 
o dotačních možnostech pro podnikatele z Programu roz-
voje venkova od mas Region kunětické hory, mas Holic-
ko a mas Bohdanečsko a také se mluvilo o akcích plá-
novaných pro letošní rok, atť už pro prodej regionálních 
produktů či s možností vzdělávání a setkávání subjektů.

Hostitelská mas Holicko si navíc pro přítomné připravila 
překvapení, na kterém si všichni pochutnali – lahodnou 

holickou zmrzlinu od zmrzlináře pana Brandy, která získala 
certifikát kraje Pernštejnů na podzim loňského roku.

Po více než dvou hodinách tak přítomní odcházeli s úsmě-
vem na rtech a všem se v hlavě jistě již honily myšlenky, 
jak pozvednout propagaci svého podnikání online. Těšíme 
se na shledání zase za rok! můžeme zhodnotit, jestli se na 
Facebooku díky letošnímu setkání kraje Pernštejnů vyrojily 
vtipné a úderné propagační příspěvky. Jak jsme se totiž 
dozvěděli, propagace na Facebooku nestojí ani tak peníze 
jako spíše čas.

s některými účastníky setkání se však uvidíme již brzy. 
chystá se totiž další jednání certifikační komise kraje 
Pernštejnů, kde budou posuzovány nové žádosti regi-
onálních produktů o certifikát kraje Pernštejnů a také 
prodlužovány stávající certifikáty. Jednání proběhne 
16. března. Zájemci o certifikát kraje Pernštejnů se mo-
hou stále ještě hlásit Bc. kristýně Vodrážkové na e-mail:
vodrazkova.masrkh@gmail.com, která s vyplněním při-
hlášky ochotně poradí.
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