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Zápis 
 

Setkání držitelů ochranné známky PRAV É VALAŠSKÉ 
 
Termín:  27. 1. 2015 
Místo konání: Kulturní informační centrum, Zašová 
Přítomní: 23 osob viz prezenční list 
 
Program setkání: 
 
1. Úvod a přivítání 
2. Shrnutí dosavadní činnosti 
3. Přednesení plánů do dalšího období 
4. Diskuze 
5. Závěr 
 
Ad1) 
Manažerka MAS Rožnovsko Ing. Kateřina Sobotková zahájila setkání, všechny přítomné přivítala a 
všem poděkovala za možnost setkání. Před zahájením programu byli držitelé známky požádáni, aby 
vyplnili krátký dotazník, který dále poslouží ke zjištění problémů a přání držitelů, a pomůže nastínit 
další kroky značky Pravé Valašské. Těm, kteří se na setkání nemohli dostavit, bude dotazník zaslán 
v elektronické verzi. Poté se přistoupilo k jednotlivým bodům programu.  
 
Ad2) 
Na úvod prezentace byla shrnuta dosavadní činnost, která zahrnovala informace o vypršení platnosti 
certifikátů, změně pravidel pro držitele známky. Byly představeny nově certifikované výrobky a 
jejich výrobci, kteří byli certifikování na konci loňského roku. Dále byly zmíněny jednotlivé akce, 
farmářské trhy a jarmaky, na kterých měli držitelé možnost zdarma své výrobky Pravé Valašské 
předvádět. Značka Pravé Valašské byla také prezentována MAS na food festivalech v Havlíčkově 
Brodu, Náměšti nad Oslavou, Zašové a v anglickém Barnard Castle. Z těchto akcí vzešlo mnoho 
výstupů ve formě tiskových zpráv a dalších materiálů sloužících k prezentaci značky Pravé 
Valašské. Značka Pravé Valašské byla také prezentována na akci regionálních značek Zlínského 
kraje v Archeoskanzenu v Modré, kde proběhla jak výstava výrobků, tak ochutnávka. 
 
Ad3) 
Další bod programu se týkal činností a plánu na tento rok. V plánu je další certifikace nových 
výrobků, která by měla proběhnout v první polovině tohoto roku. Dále se aktualizuje katalog a 
rozšíří se o nové držitele známky.  
 
Díky spolupráci se Zlínským krajem se vytváří katalog držitelů známky, který je již nyní zveřejněn 
na internetových stránkách ZK s odkazy na jednotlivé regionální značky. Značka Pravé Valašské 
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bude také prezentována v časopise Okno do kraje. V rámci spolupráce se ZK bude také 
aktualizován katalog výrobků o známku Pravé Valašské, který bude sloužit k zajištění cateringu a 
dárkových předmětů na akcích ZK, jakým jsou hejtmanské dny.  
 
Místní akční skupiny zapojeny do známky Pravé Valašské se také zavázaly, že při svých akcí, 
setkáních a poradách, na kterých bude zajištěno občerstvení, bude toto občerstvení zajišťováno 
přednostně od výrobců Pravé Valašské. Na internetových stránkách místních akčních skupin budou 
odkazy na Pravé Valašské.  
 
Dále budou probíhat stálé aktivity, jako jsou např. informativní emaily, aktualizace internetových 
stránek, komunikace s výrobci, tiskové zprávy apod. Další činnosti vyplynou také v výsledků 
dotazníkového šetření.  
 
Držitelům známky Pravé Valašské byl také představen předběžný seznam trhů, jarmarků a food 
festivalů, na kterých bude výrobcům Pravé Valašské nabídnuto místo k prezentaci zdarma. Tento 
seznam bude ještě v nejbližších dnech upřesněn a doplněn, poté bude zveřejněn na internetových 
stránkách Pravé Valašské, a také bude poslán emailem všem držitelům známky.  
 
Ad4) 
Po prezentaci dostali přítomní možnost se k daným věcem vyjádřit. Byla zahájena diskuze 
především nad potřebami a návrhy jednotlivých držitelů známky. Do diskuze byli zapojeni 
manažeři mas zapojených do známky Pravé Valašské. Diskuze pomalu vedla k závěru setkání.  
 
Ad5) 
Na závěr byly držitelům předány nové certifikáty s prodlouženou dobou platnosti. Sobotková 
poděkovala všem za pozornost a všechny přítomné pozvala na občerstvení.  
 

 


