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KVALITNÍ POTRAVINY ZÁŘILY NA 
ŘÍJNOVÝCH VELETRZÍCH

V říjnu jste mohli naše výrobce kvalitních po-
travin potkat na významných gastronomických 
akcích v Praze, Olomouci a dokonce i v Paří-
ži. Tradičně jsme se zúčastnili veletrhu FOR 
GASTRO v pražských Letňanech, olomouc-
kém veletrhu OLIMA a veletrhu SIAL v Paříži. 
Všechny akce stálo za to navštívit, vyzkoušet 
si lahodné pokrmy z kvalitních potravin a do-
zvědět se, jak si vybrat ty nejlepší přímo v ob-
chodech. Na festivalu gastronomie a nápojů 
OLIMA 2018 proběhlo také Slavnostní předá-
vání ocenění Regionální potravina Olomouc-
kého kraje 2018 vítězným výrobcům.

MILOVNÍCI SOUTĚŽÍ A KVALITNÍCH 
POTRAVIN SE DOČKALI TRADIČNÍ 
SOUTĚŽE S KLASÁČKEM „STŘIHNĚTE 
SI KVALITU“ 

5. listopadu jsme odstartovali vystřihovací 
soutěž, jejíž mechanika je velmi jednoduchá. 
Soutěžící vystřihují loga z kvalitních oceně-
ných potravin, lepí na herní karty, zasílají 
a vyhrávají. Drobná cena totiž čeká na prv-
ních sto tisíc nejrychlejších soutěžících! Hlav-
ní výherci mohou být jenom tři, ale spokojeni 
budou i ostatní, protože hodnotných cen je 
pro fanoušky kvalitních potravin připraveno 
skutečně hodně. Každý týden se bude losovat 
o kuchyňské spotřebiče a doplňky a atraktivní 
ceny čekají v závěru soutěže také na nejaktiv-
nější účastníky. V minulé soutěži spotřebitelé 
poslali téměř 150 000 herních karet, na kte-
rých bylo přes 4 miliony log soutěžních značek 
kvality! Věříme, že velkému zájmu se bude tě-
šit i soutěž aktuální. Kompletní pravidla soutě-
že naleznete zde.

https://www.akademiekvality.cz/soutez/strihnete-si-kvalitu
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KATEŘINA WINTEROVÁ V HERBÁŘI 
NAVŠTĚVUJE VÝROBCE OCENĚNÉ 
ZNAČKOU REGIONÁLNÍ POTRAVINA

V říjnu započalo vysílání pořadu Herbář v trochu 
novém kabátě, do kterého se zapojila i značka 
Regionální potravina. Každou neděli až do Vánoc 
můžete od 18:25 sledovat na ČT1, ke kterému 
z našich oceněných výrobců s kamerou zavítali. 
Abychom spotřebitelům sledování udělali dobro-
družnější, připravili jsme také soutěž na našem 
Facebooku Regionální potraviny. Každou neděli 
mohou soutěžící zodpovědět otázku z aktuálního 
dílu a získat knihu „Vaříme podle Herbáře“.

KDO SE UKRÝVÁ ZA ČINNOSTMI NA POLI KVALITNÍCH POTRAVIN?  
ODBOR ADMINISTRACE PODPORY KVALITNÍCH POTRAVIN.

Pozitivní ohlasy minulého čísla, kde jste mohli najít tváře těch, kteří s vámi komunikují prostřednictvím 
e-mailů, nás přivedly k myšlence, že abychom zkvalitnili naši spolupráci, bylo by vhodné vědět, kdo 
se skrývá za e-maily a telefony. Mnozí se potkáváme při veletrzích, kontrolách a jiných příležitostech, 
ale ruku na srdce, zda si vždy dokážeme přiřadit k tváři správné jméno. Proto jsme se rozhodli, před-
stavit zdánlivě nejněžnější Odbor na Státním zemědělském intervenčním fondu, alespoň co se týká 
genderového vyvážení. Každá z těchto jedenácti žen píše část příběhu kvalitních potravin, a to není 
vždy jen procházka růžovým sadem…

Věříme, že tradice kvalitních potravin není zapomenutý příběh. Žijeme ho
a předáváme dalším generacím. Na našich stolech se začíná psát každý příběh oceněné potraviny. 
Za spoustou administrativy se hlavně skrývá počátek důvěry ve smysl značek kvalitních potravin. 
Záleží nám na tom, abychom žadatelům o získání značky byli partnery, 
a ne překážkou. Značky kvalitních potravin pro nás nejsou jen barevná razítka. Staráme se o to, aby 
mezi spotřebiteli ožívaly a byly součástí jejich životního stylu. Udělením značky nic nekončí, ale tepr-
ve začíná. Pečujeme o to, aby oceněné potraviny měly nejen chuť, ale i zvuk. Aby spotřebitelé znali 
národní značky kvality a nezaměňovali je za jiné! 
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KATEŘINA RATAJOVÁ

Katka má vždy přehled o všech aktivitách na-
příč odděleními. Díky jejímu lidskému přístupu 
všechny víme, že za ní můžeme vždy přijít 
pro radu, s vědomím společného cíle.

EVA CHALUPOVÁ

Evče, jako bývalé kontrolorce, nikdy nic neunik-
ne a s nadšením pro věc neváhá dovést všech-
ny úkoly k dokonalosti.

PETRA KRUŠINOVÁ

Peťa, náš velký kreativní tvůrce, vždy vymyslí 
ty nejlepší kombinace. Bravurně zvládá vyřešit 
zapeklité úkoly a přitom nikdy neztrácí úsměv.

RENATA HAVLOVÁ

Renča je naše ranní ptáče, které se svou ne-
zdolnou energií a přehledem vyřeší každý zá-
drhel.

ODDĚLENÍ MARKETINGU ZNAČEK KVALITY

ON-LINE, PRINT, SOCIAL MEDIA, EDUKACE... 
JSME JAKO MARKETINGOVÝ MIX, NEJLEPŠÍ JSME DOHROMADY.
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Spolupracuji a denně komunikuji s výrobci značky KLASA, pomáhám jim s do-
tazy a vyplněním přihlášek o značku, zpracovávám změny u oceněných výrob-
ků KLASA, spravuji databázi KLASA.

ODDĚLENÍ ADMINISTRACE ZNAČEK KVALITY

ADMINISTRACE ZNAČKY KLASA A REGIONÁLNÍ POTRAVINA, DATABÁZE, PRŮ-
ZKUMY MEZI VÝROBCI, SPOLUPRÁCE S DOZOROVÝMI ORGÁNY

JANA VESELÁ

ALŽBĚTA PETRŮ

Řídím a koordinuji 
činnost oddělení. 
Ve spolupráci s kraj-
skými koordinátory 
koordinuji projekt 
Regionální potravina 
v šesti z třinácti krajů 
České republiky. Spra-
vuji databázi Regio-
nální potraviny 
a realizuji průzkumy 
mezi výrobci.

PETRA FELLNEROVÁ

Mojí každodenní prací je 
komunikace s krajskými 
koordinátory projektu 
Regionální potravina 
v 7 krajích. Také spolu-
pracuji s výrobci 
při nahlašování změn 
u oceněných výrobků a 
zpracovávám nálezy 
z kontrol dozorových 
orgánů u výrobků se 
značkou Regionální 
potravina a KLASA.

Vedoucí oddělení v terénu.
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ODDĚLENÍ PREZENTAČNÍCH A EXPOZIČNÍCH AKTIVIT ZNAČEK KVALITY

VELETRHY, VÝSTAVY, OCHUTNÁVKY, ROADSHOW...

Naší činností je prezentace kvalitních potravin. Většina z vás jistě zná například stánek 
na Zemi živitelce. Příprava a realizace je v našich rukou od návrhu na papíře přes stavbu 

až po zajištění na místě. To všechno umíme jak v České republice, tak 
v zahraničí, najdete nás na prestižních akcích jako je TechAgro, Salima, Anuga, Internati-
onale Grüne  Woche, Sial, Vinobraní na Pražském hradě... Připravujeme i roadshow, kde 

zabavíme nejmenší edukační hrou a dospělé kuchařskou show s ochutnávkou. 

ZUZANA KLAPALOVÁ ŠÁRKA STEKLÁVERONIKA VAŇKOVÁ


