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Pochoutky z venkova najdete
už i na pultech v Pardubicích
Systém odbytu lokální produkce a zkracování
dodavatelských řetězců je ožehavou otázkou
pro každého výrobce i majitele obchodu. Drobní výrobci a obchodníci mají často velký problém se samostatně prosadit. Avšak příležitost
jim nabízí možnost spojit své síly pomocí nástroje společného marketingu. Proto byl uskutečněn důležitý počin ve vytvoření společenství
Kraje Pernštejnů, kde se zavázaly ke spolupráci
tři území MAS s městem Pardubice prostřednictvím místních producentů a také obchodníků,
kteří jsou důležitou součástí cesty, aby se regionální produkce z regionů dostala i k obyvatelům Pardubic.
Těmito obchody, které se zaměřují na vyloženě tuzemskou
produkci a snaží se o co největší pestrost nabídky, jsou
Lokálka české potraviny na Pernštýnském náměstí a České
bedýnky na Dubině v ulici Erno Koštťála. Oba dva krámky
vynikají domácí rodinnou atmosférou. Zároveň zde seženete zboží opravdu té nejvyšší kvality. Toto je dáno tím,
že fungují přímé vazby mezi majitelkami obchodů, paní
Honzákovou a Urbanovou, a výrobci. Vše projde osobní
průzkumem v podobě ochutnávky a teprve poté, když je
na vlastní chutť oceněna povaha výrobku, může jít zboží na
pulty obchůdků. Osobní kontakt, taktéž zavazuje výrobce
k tomu, že za kvalitu svých výrobků ručí.
Sortiment v obou prodejnách je velmi široký a zajímavý
pro dámy i gentlemany a nejedná se pouze o zdravou
výživu, jak se mnozí mylně domnívají. Ne náhodou se stane, že před vchodem do Lokálky narazíte na kamaráda,
známého to masožrouta, a podivíte se, odkud to vychází?
On vám však odvětí: „Víš, jak tady mají výbornou tlačenku,

Prodejna Lokálka české potraviny

České bedýnky
škvarkovou pomazánku a kafe? Jo a taky berou pivka z malých pivovarů.“ V obchůdku Českých bedýnek na Dubině se
to také hemží delikatesami. Objevíte zde například makové
sušenky, křupavé žampiony, ručně dělanou 70% čokoládu,
ale také skvělá moravská vína. Vzhledem k tomu, že obchůdky si zakládají na tom, že veškeré zboží je co nejčerstvější, musíte počítat s tím, že některé pochoutky jsou pouze
sezónní a mimo jejich přirozenou dobu výskytu je zde prostě
neseženete, nicméně alespoň se Vám tím pádem nepřejedí
a můžete se na ně o to více těšit.
Úsilí obou dam, které se staly našimi regionálními partnery, v MAS RKH velmi oceňujeme, nebotť jedním z cílů
MAS v následujícím období je zkracování dodavatelských
řetězců a obecně podpora menších výrobců a zemědělců.

MAS Region Kunětické hory obhájila Qéčko
V roce 2015 získala MAS RKH Certifikát
I. stupně Českého systému kvality služeb. Tato prestižní, mezinárodně uznávaná
značka, představuje příslib předpokládané
kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace. Český systém kvality služeb (ČSKS) je
dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsoLOGO MANUÁL
bem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích
v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tento
certifikát dokázala MAS v letošním roce opět obhájit, nebotť
splnila veškeré požadavky kladené řídícím orgánem a tím
bylo i oceněno zavádění standardů v přístupu ke klientům a spolupracovníkům v minulém období.

