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Vyhlášení certifikovaných produktů regionální značky
„Original product of Sokolovsko” a vítěze soutěže Tradiční
výrobek roku 2015 dne 19.6.2015
Soutěž Tradiční výrobek roku a udělování regionální značky „Original product of
Sokolovsko“ jsou dvě nové aktivity na podporu malého a středního podnikání na území
okresu Sokolov. Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ.
Dne 19.6.2015 v rámci Veletrhu tradičních řemesel na Statku Bernard v Královském Poříčí
proběhlo slavnostní vyhlášení jak certifikovaných tak vítěze soutěže. Ocenění převzali
certifikáty z rukou Ing. Ivany Jágrikové, předsedkyně certifikační komise. Oceněné produkty
si mohou návštěvníci Statku Bernard prohlédnout při vstupu do restaurace.
Soutěž Tradiční výrobek roku.
Cílem soutěže je získat přehled o zajímavých produktech na území Sokolovska, propagovat je
a motivovat výrobce, aby v dalším roce usilovali o získání značky Original product of
Sokolovsko. Letos proběhl první ročník, do kterého se přihlásilo nebo bylo nominováno 5
zajímavých výrobků. Hlasovat mohl na internetu každý během dubna – května 2015.
Soutěž má dvě zajímavá specifika:
– podmínkou není, že výrobce již musí podnikat, proto si může kdokoli, kdo vyrábí něco
zajímavého, otestovat, jaký bude o jeho výrobek zájem
- nominovat může výrobce do soutěže někdo jiný – a tak letos např. Turistické informační
centrum Chodov nominovalo jednoho z chodovských výrobců porcelánu.
Vítězem soutěže Tradiční výrobek roku 2015 se stal výrobek Ovocný čaj bez ibišku –
Krásenské čajování/Andělské s kardamomem, jehož výrobcem je Šimůnková & Křepela.
Hlasovalo pro něj 50,1% z celkem 2776 hlasů. Na druhé pozici se s mírným odstupem
umístily Loketské perníčky.
Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webu již na příští
rok, uzávěrka je do 31.3.2016.
http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
Značka „Original product of Sokolovsko“
V červnu proběhl 2. ročník certifikací značky. O značku požádali 3
producenti, kteří se rovněž účastnili soutěže Tradiční výrobek roku. Tito
výrobci splnili podmínky oprávněnosti jak pro výrobce tak i pro výrobek
(získali min. 10 bodů) a certifikační komise jim udělila certifikát, tzn.
právo užívání značky na 2 roky.
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Značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou
návaznost na dané území. Touto aktivitou chceme dokázat, že i na území Sokolovska žije řada
zručných řemeslníků a nápaditých producentů.
Celkem je již certifikováno 7 regionálních výrobků ze Sokolovska, z toho 4 v loňském roce:
Rok
certifikace

Výrobek

Výrobce

Město

2014

Ručně vyrobené parafínové vonné
svíce a svíce z palmového vosku

Pavlína Klemerová – PK
VONNÉ SVÍCE

Královské
Poříčí

2014

Selská truhla chebského stylu

Správa
s.r.o.

2014

Med

Rudolf Šnábl

Staré Sedlo

2014

Rytířská zbroj - platnéřství

Jiří Zubko

Sokolov

2015

LOKETSKÉ PERNÍČKY

Jitka Hlavsová

Loket

2015

Kolekce ovocných čajů bez ibišku –
KRÁSENSKÉ ČAJOVÁNÍ

Šimůnková
s.f.o.

2015

Náprstek a zvonek z porcelánu
s motivem Města Chodov

Petr Sedláček

pamětihodností, Královské
Poříčí

&

Křepela Krásno
Chodov

Katalog certifikovaných výrobků s popisem výrobků a místem prodeje najdete na odkaze (od
července vč. nově certifikovaných):
http://www.sokolov-vychod.cz/original-product-of-sokolovsko
Další výzva pro nové žadatele o značku se očekává na jaře příštího roku. Jedním z bodovacích
kritérií je tradice výroby, v rámci které je možné prokázat i u začínajícího výrobce návaznost
na tradiční výrobu na tomto území. Na své využití tak čekají v historii úspěšné řemeslné
výroby např. paličkování krajek, výroba dřevěných hraček, umělecké truhlářství nebo
perleťářství.
Kontakt: Bc. Dagmar Hůrková, koordinátorka regionální značky a soutěže, tel.: 352 723 185,
hurkova@abri-dotace.cz
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Fotografie:
Ocenění producenti
zleva Ing. Jágriková (předávající), p. Sedláček, pí. Hlavsová, pí. Šimůnková, p. Křepela

Loketské perníčky • Kolekce ovocných čajů bez ibišku - Krásenské čajování
Náprstek a zvonek z porcelánu s motivem Města Chodov • Logo značky
Oceněné produkty v r. 2015
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