
 

Tradiční a místní výrobce poznáte v soutěži 

 

Hostětín 

 

Poznávání regionálních výrobců, farmářů, řemeslníků či kamenných i internetových 

obchodů může být zábava. Obzvlášť, když na vás na konci čeká nějaká odměna. Tak, 

jako je to při soutěži, kterou vyhlásilo Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat. 
 

Až do začátku prosince můžete soutěžit, ale především se vzdělávat o místních producentech 

na stránce www.tradicebk.cz/soutez.  

 

„Soutěž je určená pro každého, kdo chce podpořit místní výrobce, ale neví jak, kdo by rád 
nakupoval od regionálních výrobců, ale neví kde a nebo dával přednost místním výrobkům, 
ale neví proč“, říká o soutěži organizátorka, Hana Machů. 

 

„Jedná se o doplňovačku, při které musí luštitel brouzdat po internetu a vyhledávat 
informace. Stránky, na které ho směrujeme, mu představí například různé místní producenty 
nebo prodejny regionálních výrobků, tak jako je to například na webu www.ekomapa.org. 
Dále se luštitel dozví o různých prodejních způsobech – kromě známých farmářských trhů 
existuje například systém bedýnkového prodeje ovoce a zeleniny, komunitou podporovaného 
zemědělství nebo systém certifikace výrobků regionální značkou. I když se jedná o soutěž, tak 
naším primárním záměrem bylo lidi informovat a ukázat jim, jak mohou nakupovat „jinak a 
jinde“ než v běžných supermarketech a především proč je to důležité“, objasňuje Machů. 

 

Vyhlášení soutěže je podpořeno z Ministerstva životního prostředí. Je následováno 

dvouměsíční informační facebookovou kampaní týkající se podpory místních výrobků. 

Kampaň bude probíhat do prosince na facebooku Tradice Bílých Karpat. 

 

Lidé se stále více zajímají o to, odkud výrobky pocházejí, jak byly vyrobeny. „Podporou 
místního výrobce nepomůžete pouze jemu, ale zprostředkovaně i sobě a celému regionu. 
Dopřejete si kvalitu, budete jíst zdravěji a šetřit přírodu. Zaplatíte místnímu člověku – a tak 
umožníte penězům, aby zůstaly v místě a neputovaly k nadnárodním firmám, čímž podpoříte 
soběstačnost celého regionu a přispějete i ke zvýšení zaměstnanosti. To jsou výhody místní 
ekonomiky, které by měli všichni znát – a to nejen veřejnost, ale také představitelé obcí.“, 

shrnuje Machů. 

 

 

 

 
Organizování soutěže je podpořeno z Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat 
stanoviska MŽP. 



 

 

 
 

Farmářské trhy jsou oblíbeným místem pro nákup regionálních výrobků. Foto: ZO ČSOP 
Veronica. 
 

 


