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ačkoliv epidemiologická situace se na podzim loňského 
roku začala opět horšit, a mnoho činností tak muselo být 
pozastaveno, certifikovat nové produkty v rámci kraje 
Pernštejnů jsme nepřestali. Listopadové jednání certifikač-
ní komise tentokrát proběhlo on-line a je velmi pravděpo-
dobné, že se tak nestalo naposledy.
 Nově jsme v kraji Pernštejnů přivítali knedlíky kada-
vý s.r.o., paní Hanu krauseovou s autorskými doplňky 
Hanako a Zemědělskou společnosti Ostřetín a.s., která si 
nechala certifikovat čerstvé mléko.

 knedlíky kadavý jsou stálicí nejen na lokálním trhu, 
dodávají zboží do obchodů, jídelen i dalších provozoven. 
svou výrobnu mají už od roku 1994 ve Vlčí Habřině. Při 
výrobě se drží tradičních postupů a používají kvalitní české 
suroviny. V nabídce mají houskové, bramborové i kynuté 
knedlíky, ale také knedlíky plněné povidly či ovocem. 
 Vánoce jsou už sice dávno za námi, ale proč někoho 
neobdarovat designovým kouskem i během roku? Nebo 

můžete udělat radost sami sobě. Takové myšlenky se nám 
hned honí hlavou, jakmile se na internetu podíváme na 
tvorbu paní Hany krauseové, která v listopadu získala 
certifikát kraje Pernštejnů pro designové doplňky Hanako. 
Ty jsou její vlastní autorskou tvorbu – od návrhu designu, 
přes pečlivý výběr materiálu, až po samotnou realizaci. 
Tady si můžete být opravdu jistí, že pořizujete originál! Vy-
bírat můžete z kabelek, šátků, broží, pánských triček. Nově 
se můžeme těšit také na batůžky.
 Čerstvé mléko z Ostřetína je syrové kravské mléko 
v jakostní kategorii Q cZ, která se vyznačuje vyšší kva-
litou (tuk 4 %, bílkovina 3,5 %) s přísnějšími jakostními 
požadavky nad rámec platných předpisů. Čerstvé mléko 
si můžete zakoupit přímo v místě výroby prostřednictvím 
mléčného automatu v Ostřetíně. Je vhodné pro výrobu 
domácích sýrů, tvarohu i jogurtů.
 Dále jsme při podzimním jednání certifikační komise 
obnovovali stávající certifikáty. Ve spolupráci tak s námi 
budou pokračovat farma apolenka (mléčné výrobky), pan 
Václavík (Jedlé houby), pan Láznička (slunečnicový med)  
a paní Pavlisová (řemeslná zmrzka z mňam káry).

Budďte s námi ve spojení, nově naleznete kraj Pernštejnů  
i na Facebooku! https://www.facebook.com/krajpernstejnu 

Kreativní vouchery – výzva běží!
mimo certifikační komisi jsme pro producenty kraje Pern-
štejnů celý podzim spolu s našimi partnery, turistickou ob-
lastí Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. a městem 
Pardubice, finišovali přípravy projektu kreativní vouchery 
pro kraj Pernštejnů. Již od 21. prosince tak běží výzva, do 
které se producenti kraje Pernštejnů hlásí se svými mini-
projekty spolu s partnery z řad dodavatelů kreativních slu-
žeb. Formou kreativních voucherů vybraní producenti ob-
drží finanční příspěvek na projekt inovativního charakteru, 
který podpoří podnikání daného producenta. Příkladem 
mohou být nové webové stránky, nové grafické zpracová-
ní etiket výrobků či propagační fotografie. Více informací  
o výzvě naleznete na našem webu.

https://www.knedliky-kadavy.cz/
https://www.fler.cz/hanako-design?fbclid=IwAR1dePlObiHKDLX7quAwiNhsF-JrQ3rZgJI4rZqagFYVPCwIFN8iHvmTeeE
http://www.zsostretin.eu/
https://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=12303
https://www.facebook.com/krajpernstejnu

