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TISKOVÁ ZPRÁVA  

Regionfest 2016 

Praha, 8. září 2016 - Na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad proběhne v sobotu 10. září 

od 9:00 do 18:00 pátý ročník festivalu Regionfest – největší přehlídky oceněných 

regionálních produktů z celé naší republiky. Regionfest je jedinečnou možností 

ochutnat a nakoupit na jednom místě ty nejlepší potraviny přímo od výrobců, kteří 

vyhráli v soutěži, a získali tak prestižní ocenění Regionální potravina.  

 

Téměř padesát výrobců bude na akci prezentovat a prodávat oceněné výrobky i další sortiment. 

Pro návštěvníky bude také připravena soutěž o hodnotné ceny. Šestkrát denně proběhne 

slosování o nákupní koš s výrobky oceněnými značkou Regionální potravina. Pokud bude výherce 

při vyhlášení osobně přítomen, může si koš sám naplnit produkty přímo od výrobců. Pro zábavu, 

poučení i pochutnání budou navíc součástí programu ukázky stloukání másla, pečení placek 

spojené s ochutnávkou nebo kuchařské show. Nebudou chybět ani ukázky staročeských řemesel, 

jako zdobení perníčků nebo výroba košíků a dekorací z proutí, které si návštěvníci budou moci 

na místě sami vyzkoušet. Pro děti bude připravena tvořivá dílna. To vše za doprovodu cimbálové 

muziky. 

 

Na Regionfestu najdete tyto výrobce: 

 

Agro-la 

Bohemia Apple 

Boneco 

Corax trading 

Cyrilovo pekařství 

Čongrády 

Farmers, spol. s r.o. 

František Kejklíček 

Gabriela Schönbauerová - pivovar Monopol 

Horňácká farma 

Ing. Jaroslav Lobkowicz  

Ing. Jitka Píchová  

Ing. Josef Elis 

Ing. Pavel Cvrček s.r.o. 

Ing. Petr Havelka 

Ing. Vladimír Glaser 

Jaroslava Fojtíková 

Josef Doležal 

Josef Pelant 

Koláčkova pekárna, s.r.o. 

Libor Novák výroba a prodej masa, uzenin a 

specialit 

Lihovar Lžín 

Lubomír Janhuba 

Maso Rydval s.r.o. 

Mauz - výroba s.r.o. 

Medovinka s.r.o. 

Miroslav Frydych 

Od Macháčků 

Oldřiška Foffová 

Peko - Němečková s.r.o. 

Petr Sokol 

Radek Bartoš 

Regent Plus ŽLUTICE 

Rybářství Chlumec nad Cidlinou 

Severofrukt akciová společnost 

Stanislava Supová 

Statek Bor ZEOS 

Statek Horní Dvorce, s.r.o. 

Supremus 

TOKO Agri 

Tomáš Pelikán 

Včelí farma Rokytník 

Pavel Karlík 

Vinařství Lednice annovi
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Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých 

a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný 

výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na svém obalu. 

V současné době značku nosí 575 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. Administraci značky 

provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži můžete najít na 

webových stránkách www.regionalnipotravina.cz. 

 

 
 

 

http://www.regionalnipotravina.cz/

