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Farmářské trhy na Kulaťáku pomalu
končí svoji šestou sezonu, proto jsme
se rozhodli vydat další číslo občasníku
Farmářské trhy a v něm se trochu
ohlédnout nejen za letošní sezonou,
ale také vás seznámit s nabídkou
letošních vánočních trhů.
Když se před šesti lety trhy na Kulaťáku zrodily,
odstartovaly něco, co jsme ani sami nečekali.
Nikdy jsme naše farmářské trhy nevnímali jen jako
místo pro obchod, je to služba - služba zákazníkům,
ale i farmářům. Víme, že trhy po celé republice
posloužily k rozvoji podnikání, pomohly nastartovat
celou řadu úspěšných rodinných podniků, pomohly
nejen farmářům, ale i dalším živnostníkům. A my
jsme rádi, že jsme byli u toho. Trhy jsou místem
zajímavých životních příběhů, z nichž pár vám
v dnešním čísle poodhalíme. Trhy na Kulaťáku jsou,
ale i místem pro odpočinek, dobrou hudbu
a příležitostí pro charitu, prostor pro osvětu i zábavu,
často i místem pro setkání kultur téměř celého světa.
Od prvních trhů jsou na Kulaťáku vítané charitativní
akce, ať už formou prodeje výrobků neziskových
organizací, ale uspořádali jsme i řadu vlastních
aktivit, jejichž výtěžek šel na pomoc potřebným.
Z ohlasů víme, že některé organizace jsme,
v dobách pro ně nepříznivých, dokonce zachránili.
Každý týden se trhy již od pátku staví – jde o takové
malé městečko, které neobsahuje pouze výstavbu
stánků, ale vybudování celé infrastruktury, která
musí projít revizí a na kterou platí řada velmi
přísných předpisů, jejichž dodržování je předmětem
častých kontrol. Po trzích se zase vše demontuje
a odváží. Celou tuhle práci obstarává zkušený tým
desítek lidí různých profesí, kteří se po dva dny
a za jakéhokoli počasí vlastně nikdy nezastaví.

Příprava jednoho trhu znamená práci i pro druhý
tým, který každý týden sestavuje vyváženou nabídku
prodejců – tak, aby si každý zákazník našel to své,
ale i prodejci, kteří se na Kulaťák sjíždějí z celé
republiky, byli spokojeni. Podařilo se doslova
vyciselovat základní skupinu farmářů, z nichž někteří
jsou s námi od začátku. Permanentně vyhledáváme
nové prodejce a doplňujeme nabídku o další
zajímavé zboží a nové trendy. Na trzích tak najdete
i bezlepkové jídlo, vegetariánské i veganské
lahůdky, raw…. Zejména na začátku trhy lákaly
i různé nepoctivce, se kterými jsme se rychle
rozloučili. Ostatně za šest let jsme objeli desítky
míst, abychom se přesvědčili, kde a jak potraviny
pro Kulaťák opravdu vznikají. Připravujeme i různé
doprovodné akce a aktivity, které se těší skvělému
ohlasu, pořizujeme nové vybavení a mobiliář.
Tisíce dětí každý rok navštíví zdarma hlídaný dětský
koutek s řadou aktivit. Pro dětské návštěvníky jsme
od letoška představili nový projekt Malý farmář, díky
kterému se děti učí poznávat a rozlišovat farmářské
produkty ze všech úhlů, včetně chutí a vůně.

Pavel Šťastný
Monika Dušková
Andrea Vodňanská
Miroslav Dušek

Práce na trzích nikdy nekončí, stále je co nalézat
a vylepšovat. Farmářské trhy jsou pro nás všechny
srdeční záležitostí a i po šesti letech je vnímáme
především jako službu. Děkujeme vám za všechny
podněty a hlavně za mnohaletou přízeň. Přejeme
Vám krásné Vánoce a po zimní přestávce se
těšíme na další jaro na farmářských trzích.
						
			
Tým Farmářských trhů
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Každou
sobotu
8 - 14 hod.
7. 3. - První trh 6. sezony
Farmářské trhy na KULAŤÁKU

Každý Advent od 27. 11.
Pátek 12 - 18 hod.
Sobota 8 - 14 hod.

Dostali jsme
na facebooku
10.000 likes

Živá zvířata

ASEAN - země
jihovýchodní Asie

Africa Day
Art of African Food

Prezentace italského
partnerského města Prahy 6
Roncegno Terme
11. - 12. 12.

Halloween
v dětském koutku

Letní provoz každý týden
Odstartování projektu
Malý Farmář

Husí hody
Lehátka
v odpočinkové zóně

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Vinobraní

Vodní fontány
pro ochlazení

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Letošní 6. farmářská sezona ještě nekončí.

Mikuláš
5. 12.
Poslední trhy sezony
18. -19. 12.

ŘÍJEN

LISTOPAD

Sokolníci
v dětském koutku

Jak šel rok 2015

Adventní Farmářské trhy
v pátek i sobotu
s bohatým pátečním
hudebním
programem

PROSINEC

19. 11.
Poslední trhy PETŘINY

Návštěvy škol v dětském koutku

První Farmářské trhy MOTOL
v areálu nemocnice Motol
8 - 18 hod.
Úterý 15. 12.
Středa 16. 12.

Před námi jsou Adventní Farmářské trhy na Kulaťáku
a nově Farmářské trhy Motol.

10. 9.
První Farmářské trhy PETŘINY
Každý čtvrtek
9 - 18 hod.
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Vítejte na trzích
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Šestá sezona Farmářských trhů na Kulaťáku pomalu končí,
a jaké jsou plány městské části s trhy do budoucna,
jsme se zeptali pana místostarosty Laciny:

Předvánoční rozhovor s Janem Lacinou,
věrným návštěvníkem trhů a zástupcem
starosty Prahy 6 pro otevřenou radnici,
kulturu, výchovu a vzdělávání…

Jan Lacina
místostarosta Prahy 6

Letošní oslavy Vánoc v Praze 6
se prolnou i na Farmářské trhy
na Kulaťáku. Na co se máme těšit?
Na Farmářských trzích panuje velmi
sousedská atmosféra a chodí sem
obrovská spousta lidí. Rozhodli jsme
se proto využít rozšíření trhů během čtyř
adventních víkendů pro čtyři páteční
koncerty – vždy velkých hudebních těles
– třeba Břevnovského chrámového.
Hrát se bude na trzích i úplně poslední
sobotu před Štědrým dnem. Máme
na ten termín potvrzen koncert big bandu
bývalých a současných žáků Gymnázia
Jana Keplera. Sám jsem zvědavý,
zda to návštěvníci trhů ocení…
Znamená to, že radnice chce letos
pojmout vánoční oslavy skromněji
než v minulých letech?
Neřekl bych. Centrum vánočních oslav
letos přesouváme v premiéře na tzv.
Náměstíčko, což je ten bezejmenný park
v Dejvicích vytyčený ulicemi Kafkova
a Wuchterlova s bronzovými sochami
koní, nad nímž se klene majestátní
kostel – Husův sbor. Právě v něm
případně v nejbližším okolí chceme
uspořádat ty nejvýznamnější kulturní
zážitky. Namátkou: odstartuje to koncert
armádního big bandu a naváže například
ohlédnutí za Operou v Šárce, ale také
Rybova mše vánoční na první Boží hod.
Hodně se toho odehraje také před
kostelem, kde by mělo od 10. prosince
stát zhruba dvacet stánků. Vánoce v Praze 6
se ovšem rozlijí i do Břevnovského
kláštera, Písecké brány, klubu Kaštan
či divadla Semafor. Proti loňsku posílíme
i slavnostní osvětlení na stromech
a hlavních bulvárech Prahy 6.
Jaká je budoucnost spolupráce
Prahy 6 s Farmářskými trhy
na Kulaťáku?
Rozhodli jsme se posílit vzájemnou
spolupráci v oblasti kultury a reprezentace
Prahy 6. O tom ostatně svědčí i program
na letošní Vánoce. Jsme rádi, že nám
Farmářské trhy poskytují zázemí pro
prezentaci partnerských měst Prahy 6,
na třetím adventním trhu se kupříkladu
představí partnerské město Roncegno
Terme s typickými lokálními produkty
a také jedním, který skvěle doplní vánoční
atmosféru, jedlými kaštany. Městská
část má zájem rovněž o pokračování
společných akcí se zeměmi, které mají
na Praze 6 své ambasády. Také tuto
spolupráci chceme příští rok
všestranně rozvíjet.
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Příběh neobyčejného včelaře
Romana Studeného z Berouna

Naši farmáři
V roce 2007 si Roman s manželkou osvojili dceru,
které byly 2 měsíce. Na rodičovské dovolené zůstal
on, protože ho zaměstnání mistra ve skladu již
nenaplňovalo. Rodina má ráda med, který chtěli
nakupovat přímo od včelaře. Byl jim doporučen včelař
pan Augustin Virva, který se časem pro vzájemné
sympatie stal Romanovým učitelem včelařství.
Dodnes spolu úzce spolupracují. Předává mu své letité
zkušenosti, dokonce mu předal i část svých včelstev.
Roman mu vděčí za své včelařské úspěchy v podobě
několika zlatých a stříbrných medailí ze soutěží
o kvalitní český med.
V současné době společně pečují o 50 včelstev,
které mají na třech stanovištích v lesích na Berounsku.
Z koníčka se stal po rodičovské dovolené hlavní zdroj
obživy, který nového včelaře velice baví a naplňuje.
Na farmářské trhy jezdí prodávat od roku 2011
a přátelé si ho rádi dobírají, že kouká, jako kdyby
mu uletěly včely. Najdete ho na Kulaťáku, na Petřinách
i na vánočních Farmářských trzích v Motole.
Letos se mu rozšířila rodina i o vlastní vytoužené dítě.

Pravá Itálie
Alessandro Burlenghi - Bistro Alex

Alex se narodil na severu Itálie v Parmě. Město je známé díky
hudbě (narodil se tam G. Verdi) a gastronomii (parmská šunka,
parmazán, lambrusco, ravioli). Sám studoval na konzervatoři
a v 17 letech začal hrát v Parmské filharmonii, byl muzikantem
a hrál na řadě orchestrů v Italii a Rakousku. Zdědil však také
vášeň pro vaření od své matky, první profesionální kontakt
s prací kuchaře dostal ve 20 letech díky armádě, kde byl
kuchařem pro vojenskou nemocnici.
Vášeň pro vaření zvítězila nad hudbou a ve 26 letech se
Alex stal profesionálním kuchařem. Nejprve vařil v Parmě,
později ve Francii a v Monaku. V Monaku Alexova kariéra
rychle rostla do doby, kdy se stal šéfkuchařem na prestižních
místech, a dostal šanci spolupracovat se slavným šéfkuchařem
Robuchonem, držitelem tří hvězd Michelin.
V roce 2006, potom co si Alex splnil většinu ze svých
profesních cílů, se rozhodl přestěhovat do Prahy, aby si
mohl otevřít svoje vlastní bistro, které nyní po sedmi letech
prodal. Alex začal vařit na trzích a a festivalech po celé České
Republice proto, že mu to připomíná každodenní atmosféru,
která je v ulicích Itálie. Místo, kde si můžete dát dobré jídlo,
pití s přáteli a přitom si užívat příjemný den.

Na trzích
patří mezi nejoblíbenější zelinář Havrda

Již čtvrtou sezonu vstává každou sobotu zelinář Karel
Havrda v půl druhé, aby stihl dojet na Farmářské trhy
na Kulaťáku. Čeká ho totiž téměř tři sta kilometrů dlouhá
cesta ze Syrovína na Hodonínsku.
Kompletní sortiment zeleniny na bázi ekologického zemědělství pěstuje na dvouapůl hektarech a v jeho nabídce
je také široká škála bylin – saturejka, petržel, tymián, kopr,
koriandr i česneková pažitka. Lidé k němu chodí pro různé
druhy salátů, rajčat, paprik, pór, petržel, mrkve a další
kořenovou zeleninu a hlavně pro vynikající brambory –
Primadonna, Princess a Anuschka a také vyhlášené okurky,
které pěstuje vyvazované na vedení, tedy nikoli ležící na zemi.
Neuvěřitelná je i nabídka ředkviček, ředkví, řepy – u jeho
stánku dostanete i velmi zdravou černou ředkev, ale i méně
známou červenou řepu a další druhy.
Také na trzích na Petřinách je zelenina od Havrdy pojem
a jeho stánek patřil k nejvíce navštěvovaným. Velký dík
mu patří nejen za skvělou zeleninu, ale i za podporu
projektu Malý farmář. Kdo se chce podívat, jak se zelenina
u Havrdů pěstuje je, po předchozí telefonické domluvě,
vítán i na Moravě.

Na štedrovečerní stůl
patří ryby z Břevnova od Pavla Dubiny

Malá rodinná firma Rybárna Břevnov nabízí čerstvé sladkovodní ryby,
především pstruha, kapra a amura, v sezoně lína, sumce, štiku, candáta,
úhoře nebo jesetera. Ryby jsou přechovávány a dokrmovány v nádržích
s kořenovou čističkou a v rybníku. Součástí firmy je zpracovna ryb,
kde jsou připravovány chlazené (kuchané, filetované, porcované
a upravované) ryby a vlastní tepelně opracované výrobky z ryb,
např. rybí karbanátky v sladkokyselém nálevu podle vlastní receptury.
Rybárna připravuje rozšíření sortimentu o uzené ryby z vlastní udírny.
Sortiment doplňují chlazené mořské ryby, rybí lahůdky, konzervy,
speciality jako sušené krevety nebo kalamáry.
„Založil jsem malou rodinnou firmu, která se zabývá chovem,
zpracováním a prodejem živých ryb. Celý život rybařím a koníček
se mi stal povoláním. Podařilo se mi zajistit komplexní systém „rybárny“
v malém, od ryb v cirkulující vodě po zpracovnu, obchod a mobilní
nádrž k prodeji na farmářských trzích. Snažíme se zákazníkům
prodávat kvalitní potraviny, ryby podle přání upravíme a poradíme se
zpracováním. Hledáme pro naše zákazníky nové kuchařské nápady,
mícháme koření na ryby podle starých receptů, pro děti máme
připravené omalovánky a nálepky s rybami našich vod, nově jsme
připravili vánoční balíček pro milovníky rybích pochutin.“,
říká zakladatel firmy Pavel Dubina.
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Bohunka Goraliková z Koláč jede z Roseče u Jindřichova Hradce

Mladí Jamborovi ze Zeleniny Jamboz z Čáslavi

Adam a Bára z Cukrářství Pudilovi ze Slaného

Rodinná pekárna Kejval z Golčova Jeníkova

Švýcarský sýr od Raclette U Sýráku z Prahy 6

Krásné slečny od Food Story z Prahy 1

Břetislav Vaňkát s Kořením od Samuela z Chomutova

Palačinkárna Galetka dle francouzských receptů

Nejen asijské speciality z restaurace AvantGarde z Prahy 6

Domácí pekárna Ranko z Vejprt

Kavárník Ondřej Abrahámek se svým retro Citroënem

Čerstvě lisované farmářské šťávy z Prahy

Olivový olej z Andalusie od rodinné farmy

Martin Vild s moravskými víny z Velkopavlovické oblasti

Marko Šuto s chorvatskými rybami

Kristina a Kateřina z farmářských limonád Sahara

Rozpozná vaše dítě
různé druhy zeleniny,
pečiva nebo masa?

Pozná to vaše dítě?

A to všemi smysly - zrakem,
hmatem, vůní, chutí?
Ví, jak se potraviny vyrábí,
zpracovávají a uchovávají?
Pokud ne, tak my je to
na trzích naučíme.
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Matilda má 10 měsíců
a je jednou z nejmladších
budoucích farmářek.
Právě hodnotí mrkev od Havrdy.

Představili jsme nový
projekt Malý farmář,
který je určen dětským
návštěvníkům trhu.

Projekt Malý farmář má zajímavým
a hravým způsobem vysvětlit dětem,
jak se které potraviny na trh dostanou,
jak se vyrábí, zpracovávají a uchovávají.
Program je určen dětem předškolního
i školního věku a některé jeho části
budou dostupné i v anglickém jazyce.

Příběh Daniela Havlíka,
tak jak nám sám napsal

Děti z města si dle průzkumů myslí,
že kráva je fialová jako čokoláda Milka.

Omalovánky
Pro dětský koutek jsme v minulosti vytvořili omálovánky s motivy rybiček
od autora TV pořadu Banánové rybičky výtvarníka Pavla Šťastného.
Novinkou jsou farmářské omalovánky se zvířaty z farem
od výtvarníka Jozefa Murcka z Plechárna Design Factory.

Dne 12. června tohoto roku jsem navštívil Farmářské
trhy na Kulaťáku. Dostal jsem nápad oslovit
organizátory s tím, že bych zde rád prodával své
zboží. A byl jsem úspěšný. Zhruba za týden jsem
začal u dětského koutku prodávat omalovánky.
Brzy jsem poznal, že o mé zboží je velký zájem,
což mě samozřejmě potěšilo. Odhaduji, že můj
stánek navštíví denně přibližně 300 kupujících.
Chtěl bych proto jmenovitě poděkovat paní Monice
Duškové a paní Adéle Maškové za skvěle vytvořené
podmínky pro můj prodej. Své zákazníky se snažím
každý týden něčím překvapit, přichystat nějakou
novinku. Dostal jsem také nabídku prodávat zde
na letošních vánočních trzích. Prodej na těchto
farmářských trzích mě čím dál víc naplňuje a motivuje
k tomu, abych se zlepšoval jako úspěšný obchodník,
který má jen spokojené zákazníky. Z tohoto důvodu
jsem spustil během letošního září své webové
stránky: www.veseleomalovanky.cz. Zde je možné
prohlédnout si jak kompletní nabídku mého zboží,
tak místa, kde je možné mě v Praze najít.
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Prezentace
zahraniční gastronomie
Ve spolupráci s ambasádami a partnerskými městy Prahy 6

ASEAN
Roncegno Terme
16. 5. 2015
AFRICA DAY - Africká skupina velvyslanců

11. - 12. 12. 2015
Italské partnerské město Prahy 6 rt

7. 11. 2015
ASEAN - Sdružení států jihovýchodní Asie

Starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář zahájil prezentaci devíti afrických zemí The Art of African Food společně
s velvyslankyní Marockého království Souriyou Otmani a s velvyslanci dalších zemí.
Ondřej Kolář je z diplomatické rodiny a s rodiči žil několik let na různých místech v zahraničí. Zajímá se o zahraniční
vztahy. Do budoucna chce na trzích rozšířit spolupráci s ambasádami a partnerskými městy Prahy 6. Na Praze 6
sídlí většina ambasád a i to byl důvod, proč jako starosta Prahy 6 převzal záštitu nad mezinárodním multikulturním
projektem Art of Cultural Diversities, který vznikl také pod záštitou Ministerstva zahraničí.

Na Praze 6 sídlí většina ambasád
The Art of African Food
DEN AFRIKY - 16. 5. 2015
Na Farmářských trzích na Kulaťáku jste mohli v „africké
vesnici” ochutnat umění africké gastronomie a zhlédnout
hudební a taneční představení z devíti afrických zemí.
Alžírsko / Kongo / Egypt / Ghana / Jihoafrická Republika /
Libye / Maroko / Nigérie / Tunisko
V rámci posílení spolupráce mezi Českou republikou a africkým
kontinentem pořádá Africká skupina velvyslanců akreditovaných
v Praze každý rok oslavu Dne Afriky. Tato oslava afrického kontinentu
je součástí mezinárodní oslavy Afriky, kterou pořádá OSN.
Den Afriky je festival představující africkou kulturu prostřednictvím
tradičních jídel, hudby, tance, umění, rukodělných výrobků a obrazů.
Cílem letošního ročníku, který byl organizován ve spolupráci
s Farmářskými na Kulaťáku a s projektem Art of Cultural Diversities,
je informovat, propagovat a oslavit africký kontinent
v metropoli České republiky.
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ASEAN

MYANMAR

LAOS

ASEAN na trzích již po třetí

VIETNAM

THAJSKO
KAMBODŽA

FILIPÍNY

Již třetím rokem se na Farmářských trzích na Kulaťáku
prezentovaly jihoasijské země ze sdružení ASEAN

BRUNEJ
MALAJSIE
SINGAPUR

INDONÉSIE

Místostarosta Měststké části Praha 6 Jan Lacina zahájil prezentaci gastronomie
pěti zemí jihovýchodní Asie společně s velvyslankyní Malajsie Nadzirah Binti Osman,
předsedkyní ASEAN Committee in Prague, a velvyslanci dalších zemí.
Filipíny, Indonésie, Malajsie, Thajsko a Vietnam jsou země, které představily
návštěvníkům trhů v sobotu 7. 11. 2015 svou gastronomii. „Zemědělství se nedělí
na české, francouzské nebo italské, dělí se pouze druhy kuchyní a my chceme
umožnit návštěvníkům našich trhů zahraniční produkty poznat a ochutnat.“ vysvětlují
organizátoři trhů Pavel Šťastný a Miroslav Dušek. Na trzích prezentovali jihoasijské
národní kuchyně kuchaři, kteří většinou vaří na ambasádách v Praze. „Do budoucna
chceme určitě v podobných akcích pokračovat“, říká Jan Lacina.
ASEAN – Sdružení států jihovýchodní Asie
Území členských států ASEAN nyní pokrývá plochu 4,5 milionu km2,
má přibližně 600 milionů obyvatel (což je o téměř 150 miliónů obyvatel
více než v Evropské unii) a hovoří se zde 14 oficiálními jazyky. Pražskou
skupinu ASEANu založili v roce 2009 ambasadoři Indonésie, Malajsie,
Filipín, Thajska a Vietnamu působícími v Praze.

RECEPT

Vánoční kaštany
z Roncegna
Na vánočních trzích najdete i nabídku partnerského
města Prahy 6 Roncegna Terme. Tamní specialitou
jsou po staletí jedlé kaštany.
Několik zajímavostí o nich nám poodhalili starosta
Roncegno Terme pana Miek Montibeller: „Legenda
vypráví, že kaštanovníky byly do Roncegna přivezeny
císařovnou Marií Terezií. Když panovnice přijela
do Roncegna, aby i u nás zavedla povinnou školní
docházku, všechny děti, které se dostavily do třídy,
byly obdarovány několika rostlinami kaštanovníku.
Rostlinami, které naši předci zasadili. V Roncegnu
je jejich pěstování velmi rozšířené. Zabývá se jím
více než 40 rodin, kterým to přináší další příjem
do rodinného rozpočtu. Letos bylo vyprodukováno
přes 30 metrických centů kaštanů, všechny krásné
a zdravé. Prodalo se 700 porcí dortů a cca 3 metráky
kaštanů pečených na ohni.“
Pokud i vy chcete zkusit pravý roncegnský
kaštanový dort postupujte dle následujícího
osvědčeného receptu:

Kaštanový dort
Ingredience:
250 gramů cukru, 6 vajec, 900 gramů kaštanů,
sáček vanilkového cukru, 375 ml šlehačky
Postup:
Uvařte kaštany, oloupejte je a vymíchejte z nich kaši.
Cukr vyšlehejte se žloutky do nadýchaného krému;
zapracujte do něj sníh ušlehaný z bílků,
100 ml šlehačky a nakonec kaštany.
Pečte v troubě při nízké teplotě 40-50 minut.
Nechte dort vychladnout, překrojte ho podélně
na dvě části a naplňte zbývající šlehačkou.
Šlehačkou potřete i strany dortu a povrch ozdobte
zbylými kaštany.

Roncegno Terme
11. - 12. 12. 2015
Italské partnerské město Prahy 6
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POŘÁDÁ

SPOLUPOŘÁDÁ

Adventní Farmářské trhy na Kulaťáku
začínají v pátek 27. 11. 2015 ve 12 hod.
Přijďte si nakoupit zeleninu, pečivo, ryby, cukroví,
adventní věnce, stromky, chvojí i drobné dárky.
Čeká vás bohatý sortiment, občerstvení, svařené víno
a dětský koutek každou sobotu s programem Malý farmář.
Sledujte www.farmarske-trhy.cz

5.12. bude na trhu Mikuláš
11. a 12. 12. se představí na trhu partnerské
město Prahy 6 Roncegno Terme

I PÁTEK 12-18 HOD. I SOBOTA 8 -14 HOD. I
I 27.-28.11. I 4.-5.12. I 11.-12.12. I 18.-19.12. I

HarmCore JazzBand

Každý pátek od 16 hod.

hudební vystoupení
27.11. VÁNOČNĚNÍ Pražské konzervatoře
4.12. Brigita a Štěpán o Vánocích
11.12. Břevnovský chrámový sbor

Orchestr ne zcela obvyklého složení vznikl ke konci
roku 2007 na půdě pražského Gymnázia Jana Keplera.
Hrají v něm výlučně jeho studenti, či nedávní absolventi,

18.12. HarmCore JazzBand

nyní tedy již posluchači nejrůznějších vysokých škol.
www.harmcore.cz

Jiří Růžička
ředitel Gymnázia Jana Keplera
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Farmářské trhy Petřiny
Na základě vašich četných a často
se opakujících požadavků jsme
připravili farmářské trhy na jiném místě
ve všední den. Po téměř roce jednání
s Universitou Karlovou jsme mohli
zahájit prodej na Farmářských trzích
Petřiny ve čtvrtek 10. září. Snažili jsme
se vybrat co nejzajímavější skladbu
prodejců a trhy si pomalu získaly své
příznivce. Provoz na Petřinách skončil
19. listopadu, zachovejte nám přízeň,
abychom se na jaře 2016 zase setkali.

Do projektu Malý farmář
jsme zapojili i školní děti
V září jsme také rozvíjeli náš program
Malý farmář a uspořádali jsme
poznávačku pravé české zeleniny
pro žáky 1. stupně školy Petřiny Jih.
Všichni odcházeli nadšeni
a obohaceni o nové zkušenosti.
Tato část programu je bilingvní.

Sokolníci pro děti

V rámci projektu Malý farmář na Petřinách několikrát představila
sokolnice Věra Gilová svou Soukromou stanici Ptačí dům.

Kapr obecný - RTG FN Motol
Říše: živočichové
Kmen: strunatci
Podkmen: obratlovci
Nadtřída: ryby
Třída: paprskoplouví
Řád: máloostní
Čeleď: kaprovití
Rod: kapr
Binomické jméno: Cyprinus caprio
Výskyt: Farmářské trhy Motol

Už jste si zrentgenovali svého kapra?
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Zdraví prochází žaludkem
Vedení nemocnice FN Motol si Vás dovoluje
pozvat na předvánoční Farmářské trhy Motol,
které připravilo pro své zaměstnance a klienty
ve spolupráci s Farmářskými trhy, z.s.

Přivezeme vám to nejlepší z Farmářských trhů z Petřin a z Kulaťáku

8 -18 HOD.

15.12. ÚTERÝ
16.12. STŘEDA
U výstupu z metra v areálu
Fakultní nemocnice v Motole

Na trhy chodím
od začátku
Martin Holcát
Martin Holcát není jen doktor a náměstek
ředitele motolské nemocnice, ale především
pravidelný návštěvník a podporovatel
Farmářských trhů na Kulaťáku.
Jemu vděčíme za příležitost uspořádat první
Farmářské trhy v Motole.

„Do Motola jezdíme často s dcerou, a proto
mě napadlo uskutečnit zde Farmářské trhy.
To místo se na trhy přímo nabízí. FN Motol
má 4800 zaměstnanců a dále tu jsou pacienti,
na které by se nemělo zapomínat, neboť
dobré jídlo = dobré zdraví. Nápad se zalíbil
i náměstkovi ředitele Martinovi Holcátovi,
a tak jsme se pustili s celým týmem FT
do příprav.” říká spoluorganizátor
Farmářských trhů Miroslav Dušek.
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Farmářské trhy jsou
i sazenice a květiny
Květinové stánky jsou v obležení
od jara až do zimy. Květiny Expres
s námi zahajovali první trhy v březnu
2010. Na trzích na Kulaťáku a od
letoška i na Petřinách nabízí každý
týden čerstvé květiny, sezónní květiny,
ale i dušičkové a vánoční zboží
a dekorace. Zkušené květinářky vám
rády poradí a uváží jakoukoli květinu
dle vašeho přání. Kdo nestihne nakoupit
na trzích, může nakoupit v Online
květinářství s rozvozem květin po celé
České republice.

Kamenné květinářství: Za Strašnickou Vozovnou 6, Praha 10

www.kvetinyexpres.cz
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Začala lovecká sezona
Těšíme se na bažanty
a další zvěřinu!
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Bažant na víně

nejen pro myslivce

Chlupatý
myslivecký set
Rozhovor o farmářských trzích
a fotoseriál s designerem
Pavlem Šťastným vydal
časopis masooo!
Foto: David Háva

RECEPT

Zvěřinu i bažanty
můžete pořídit na trzích
u pana Duby z Nové Včelnice
u Jindřichova Hradce.

Bažant na víně
Ingredience:
1 bažant
200 g slaniny
1 menší celer
3 mrkve
1 petržel
2 cibule
5 kuliček nového koření
5 bobkových listů
3 kuličky pepře
50 g másla
2 větvičky tymiánu
1/2 l bílého vína
1/2 l vývaru z bažantích kostí nebo vody
cukr (dle chuti)
1 zakysaná smetana
sůl, mletý pepř
Tip:
Bažant musí být před přípravou vždy
odleželý, při nákupu se tedy ptejte,
jak dlouho visí.
Po stažení hrozí masu vysušení více,
než když ptáka oškubete, proto je potřeba
ho dusit. Pokud se nebojíte práce se
škubáním, můžete ho poté samozřejmě
klidně upéct.
Doba přípravy: 30 minut
Doba vaření: 1 hodina
Počet porcí: pro 4 osoby

Postup:
Pokud máme celého bažanta, stáhneme ho,
očistíme, omyjeme a naporcujeme. Potom
maso prošpikujeme. Zbytek slaniny nakrájíme
nadrobno. Petržel, mrkev, celer a cibuli očistíme
a nakrájíme na kostky a spolu se špekem
dáme na dno pekáčku. Přidáme bobkový list,
nové koření a celý pepř (nejlépe v čajovém sítku
nebo zabalené do gázy, aby šlo koření
po upečení snadno vyjmout).
Porce bažanta osolíme a opepříme, položíme
na zeleninu a poklademe máslem, nakrájeným
na kousky. Posypeme tymiánem a podlijeme
asi 300 ml vína a polovinou vývaru a dáme péct
do trouby, předehřáté na 180 stupňů.
Po 20 minutách znovu podlijeme a přiklopíme
nebo zakryjeme alobalem, aby se maso dusilo.
Pečeme dalších 40 – 45 minut, občas podle
potřeby podléváme vínem a vývarem.
Bažanta podáváme nejlépe s bramborovými
knedlíky nebo se šťouchanými bramborami
a kysaným zelím, jako příloha ale stačí i čerstvý
chléb. A nezapomeneme polít šťávou se zeleninou!

Vánoční

farmářské recepty
RECEPT

Cukrářství Karlovy Vary

Pracny
Ingredience:
300 g hladké mouky
250 g másla
250 g lískových oříšků
Na obalení:
Moučkový cukr, 1 vanilkový cukr
Postup:
Všechny suroviny dáme do mísy a důkladně
propracujeme. Těsto necháme 1 hod. odležet
v chladu. Poté naplníme do 2/3 formičky a dáme
na plech. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů
a pečeme pozvolna asi 20minut. Upečené pracny
obalíme ještě vlažné v cukru.
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RECEPT

Od Bohunky Goralikové z Koláč jede

Vanilkovo-ořechové rohlíčky
Na vanilkovo-ořechové rohlíčky dle receptu
její babičky Ludmily budeme potřebovat
tyto ingredience:
240 g hladké mouky
70 g cukru moučka
200 g másla
110g mletých ořechů
Na odhalení moučkový a vanilkový cukr
Postup:
Všechny suroviny smícháme a zpracujeme
v tuhé těsto. Necháme odpočinout v chladu.
Z těsta ukrojíme kousek a vyválíme ho do
válečku, z něj krájíme malé kousky a tvarujeme
do rohlíčků. Pečeme je v troubě předehřáté
na 160˚C dorůžova. Upečené rohlíčky
ihned obalujeme ve směsi moučkového
a vanilkového cukru.
Kdo na pečení nemá čas nebo chuť může
si na farmářských trzích vybrat z nepřeberného
množství vánočních sladkostí. Objednávky
doporučujeme udělat včas, o cukroví
bývá velký zájem.
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Ořechy
Ingredience:
350 g polohrubé mouky
240 g másla
200 g cukru moučka
50 g ořechy mleté
40 g kakaa
1 žloutek
Postup:
Suroviny smícháme dohromady.
Necháme v chladu odpočinout.
Pak uždibujeme kousky a vtlačujeme
je prsty do tukem vymazaných formiček.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 170˚C,
ještě horké vyklopíme a po zchladnutí
naplníme krémem. Máčíme v čokoládě
a barevném kokosu.
Postup na krém:
250 g másla,
200 g cukru moučka
Jeden velký panák rumu
Vše smícháme šlehačem do pěny,
pak přidáme 2 lžíce kakaa
a promícháme.
Z tohoto množství budeme
mít 30 krásných vánočních ořechů.
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Tiskařská vánoční farma
Víme jak balit - Calico.cz
Designérské studio Calico
se zabývá ručním tiskem a navrhováním
nekonečných vzorů, které navazují
na tradici českého ornamentu
18. a 19. století. Pro potisk papírových
materiálů používají převážně sítotisk
a exklusivně i téměř zaniklou metodu
kartounového tisku. V jejich sortimentu
najdete širokou škálu produktů,
mezi které patří tubusy, úložné desky,
origami sety, zápisníky, vějíře
a potahový a balicí papír. Jejich balicí
papír získal v Londýně v roce 2015
ocenění v rámci prestižní celosvětové
soutěže Fedrigoni Top Award 2015,
kde se v kategorii Packaking umístil
na druhém místě.
Calico se vzácně objevuje i na
Adventních trzích na Kulaťáku, letos
je najdete Farmářských trzích v Motole.

Přejeme vám veselé

farmářské vánoce
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Tým Farmářských trhů
Co znamená každotýdenní příprava trhů?
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Je nás 10 tisíc, trhy si získávají stále více příznivců, a to je pro nás důvod,
proč se zlepšovat a hledat pro vás novinky ze světa gastronomie!

Na webových stránkách vás pravidelně informujeme o novinkách na jednotlivých trzích.
Farmáři k nám jezdí se svými produkty z celé České republiky, mnohdy stovky kilometrů.

Tým farmářských trhů
Kdo a jak připravuje trhy a časopis FT
Příprava jednoho trhu
znamená práci pro celý tým,
který každý týden sestavuje vyváženou
nabídku prodejců – tak, aby si každý zákazník
našel to své, ale i prodejci, kteří se na Kulaťák sjíždějí
z celé republiky, byli spokojeni. Podařilo se doslova vyciselovat
základní skupinu farmářů, z nichž někteří jsou s námi od začátku.
Permanentně vyhledáváme nové prodejce a doplňujeme nabídku o další
zajímavé zboží a nové trendy. Na trzích tak najdete i bezlepkové jídlo, vegetariánské
i veganské lahůdky, raw…. Zejména na začátku trhy lákaly i různé nepoctivce,
se kterými jsme se rychle rozloučili. Ostatně za šest let jsme objeli desítky míst,
abychom se přesvědčili, kde a jak potraviny pro Kulaťák opravdu vznikají.

Stavba trhů
Každý týden se trhy již od pátku staví – jde
o takové malé městečko, které neobsahuje
pouze výstavbu stánků, ale vybudování celé
infrastruktury, která musí projít revizí, a na
kterou platí řada velmi přísných předpisů,
jejichž dodržování je předmětem častých
kontrol. Po trzích se zase vše demontuje
a odváží. Celou tuhle práci obstarává
zkušený tým deseti lidí různých profesí,
kteří se po dva dny a za jakéhokoli
počasí vlastně nezastaví.

Produkce stavby
Karel Šedý
Jan Glücksmann
Pavel Šťastný
Monika Dušková
Andrea Vodňanská
Miroslav Dušek

Produkční farmářů
Adéla Mašková

Farmářské trhy, z.s.

Časopis FT
Fotografka
Nikol Štrosová
v mobilním ateliéru
na trhu fotí do časopisu
Texty časopisu FT
Andrea Vodňanská

Farmářské trhy FT

Grafika časopisu FT
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Vydali jsme další číslo časopisu FT, které navrhuje
od začátku trhů výtvarník a designer Pavel Šťastný
se svým studiem Plechárna Design Factory.
Navrhl i všechna loga a Corporate designy
pro trhy na Kulaťáku, na Petřinách i v Motole.
Díky své lásce k jídlu Pavel Šťastný spoluzaložil
první Farmářské trhy na Kulaťáku. Mimo trhy
se zabývá tvorbou log jako je Občanské fórum,
Seznam.cz, Datart, ArtGen, Engine, Banánové
rybičky i Mig 21. S firmou Linet navrhuje designy
dětských nemocničních lůžek. Je prezidentem
mezinárodního multikulturního projektu
Art of Cultural Diversities.

www.farmarske-trhy.cz

Časopisy FT vydáváme
od roku 2010, kdy jsme
vytvořili první Farmářské
trhy na Kulaťáku.

www.pavel-stastny.cz / www.plecharna.cz

Pavel Šťastný
Lucie Vojtíšková
Martin Sýba
Mia Hlaváčková
Jozef Murcko

Z DR AVÍ

P ROCH ÁZÍ

Vedení nemocnice si Vás dovoluje
pozvat na předvánoční Farmářské trhy Motol,
které připravilo pro své zaměstnance a klienty
ve spolupráci s

8 -18 HOD.

15.12. ÚTERÝ
16.12. STŘEDA
U výstupu z metra v areálu
Fakultní nemocnice v Motole

ŽALUDKEM

