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FARMÁŘSKÝCH
TRHŮ

ČEŠTÍ FARMÁŘI SE VALÍ NA PRAHU! TAKOVÉ PODOBNÉ TITULKY SE OBJEVILY
V MÉDIÍCH PO SOBOTĚ 20. BŘEZNA 2010. TEHDY SE V PRAZE – DEJVICÍCH KONALY
PRVNÍ NOVODOBÉ FARMÁŘSKÉ TRHY NA KULAŤÁKU. A OD TÉ DOBY UPLYNUL ROK.
Farmářské trhy na Kulaťáku
odstartovaly boom farmářských trhů
v Praze a poté v celé České republice.

i několik dní, sýry, které jsou cítit
po mléku a ještě jsou na nich patrné
otisky rukou, které je zpracovávaly,
květiny, které dlouho a podmanivě
voní, nebo bylinky, které skutečně léčí.
Kdo byl onu březnovou sobotu,
shodou okolností přesně den před
zahájením jara, na „Kulaťáku“, asi na
to nikdy nezapomene. Dřevěné stánky
v obležení davů lidí. Fronty, které se
vinuly přes celé tržiště a mnohdy ani
nebylo poznat odkud kam a na co se
vlastně stojí a bezradní prodejci, kteří
už v 10 hodin neměli co nabízet.
Od té doby uplynul jeden „farmářský“
rok, prodejci se poučili, a už jim
nabízené zboží obvykle nedojde,
dodržují předpisy a naučili se
s kupujícími komunikovat o tom,
co prodávají.

To, co starším ročníkům mohlo
připomenout vzpomínky z dětství,
kdy ještě existovali statkáři, znali
ti mladší ze svých zahraničních cest:
úhledné stánky s vyrovnanou čerstvou
zeleninou, na které nebyla znát únava
z cesty přes několik kontinentů. Voňavé
pečivo, které vydrží měkké a chutné

Organizátoři získali dostatečné
zkušenosti a vybudovali trhy
s nejvyšší návštěvností, největším
počtem stánků a nejkrásnější
atmosférou. Nezapomněli na děti
ani na handicapované občany
a stále mají další a další nápady,
jak služby zdokonalit.

Organizátoři ostatních tržišť
se předhánějí v novinkách, my
máme taky své tajné plány, jak
v konkurenci obstát. Nejprve ale
budeme dbát na udržení dosavadní
úrovně, nezvyšování cen a zajištění
ještě vyššího komfortu nakupování.
V sobotu 19. března 2011 odstartovaly
další Farmářské trhy na Kulaťáku.
Bude jich letos celkem 28, každou
sobotu od 8 do 14 hodin. Jen v sobotu
28. 5. se trhy nekonají a o prázdninách
od 2. 7. budou jednou za 14 dní.
Farmářské trhy na Kulaťáku jsou
zkrátka trhy, které chutnají všem.

Tato samolepka bude udělena
kvalitním farmářům
z farmářských trhů

www
.farmarske-trhy.cz

Pavel Šťastný a Miroslav Dušek
z občanského sdružení Farmářské trhy

Farmářské trhy
v Dejvicích lákají
tisíce návštěvníků

TRHY PRAHA

V březnu oslavily Farmářské
trhy na Kulaťáku své první výročí.
Před rokem se právě z tohoto místa
odstartoval neuvěřitelný zájem
o farmářské trhy. Jsem ráda, že naše
radnice byla první, která takový projekt
podpořila. Obrovský zájem nás těší
a chceme tuto službu nadále rozvíjet.

RECEPT

Potřebujeme hlávkový salát, jednu zelenou a jednu
červenou papriku, malou skleničku černých oliv bez pecek,
asi 5 – 6 rajčat a dvě vajíčka uvařená natvrdo.
Opranou zeleninu pokrájíme, olivy necháme okapat
a překrojíme na půlku, vajíčka na osminky.
Zálivku uděláme ze 3 lžic olivového oleje, 3 lžic octa, soli
a pepře podle chuti. Když mám, přidávám trochu jablečné
šťávy. Kromě vajíček všechno promícháme, ta dáváme
až nakonec na ozdobu. A hlavně salát ochutím čerstvou
nasekanou šalvějí nebo medvědím česnekem. To je bylinka,
která se hodí téměř ke všemu a právě teď je nejchutnější.
Voní po česneku, ale je jemnější a výtečná i jen na čerstvý
chleba s máslem. I na záhonku vypadá moc pěkně,
má krásné bílé květy.
Radnice sleduje ohlasy obyvatel,
pořádáme různé ankety a snažíme
se i ovlivnit nabídku. Záměrem je
nabídnout našim obyvatelům kvalitní
české zboží, produkci domácích
pěstitelů a výrobců kvalitních potravin.
Dejvické trhy budou letos až do konce
října každou sobotu nabízet čerstvé
pečivo, sýry, uzeniny, ovoce a zeleninu
od domácích dodavatelů v několika
desítkách stánků. Nechybí ani
květiny, bylinky či sazenice. Sortiment
se neustále obměňuje, doplňuje
a vylepšuje.
Sobota v Dejvicích nepatří jen
nakupování - na každém trhu
podporujeme pravidelně i charitativní
organizace, které u nás působí. Mohou
se zde prezentovat svými výrobky
i dalšími aktivitami a vylepšit si tak
svůj rozpočet. Oblíbený je i dětský
koutek, kde se děti mohou nejen
pobavit, ale rozvíjet své dovednosti
a také něco naučit. Svůj stánek zde
má také městská část - naleznete zde
aktuální informace o našich projektech
i o nabídce kulturních akcí, můžete
sem směřovat i své podněty.
Pro letošní rok je na trzích připravena
řada novinek, například škola vaření
pod vedením zkušených šéfkuchařů
z Pražského kulinářského institutu,
představování regionálních novinek
a produktů. Rádi bychom navázali
i spolupráci se zahraničními partnery.
Ing. Marie Kousalíková
starostka městské části Praha 6

FARMÁŘSKÉ KOŠÍKY
XPRES
Objednejte si košíky, doručíme vám je až domů!
Košík obsahuje zejména ovoce a zeleninu,
nabídka je doplněna sezónními produkty.
Výrobky se odebírají od farem a farmářů,
kteří na trzích tyto produkty prodávají.
Košíky jsou zálohované a vratné,
takže si na příštím trhu můžete
vyměnit prázdný košík
rovnou za plný.
www.farmarske-trhy.cz

TRHY V ČR

Farmářské trhy na Kulaťáku

Holešovický farmářský trh

Farmářské trhy OC Futurum Ostrava

každou sobotu 8 – 14 hod.
trhy 28. 5. se nekonají,
o prázdninách od 2. 7. každých 14 dní
Vítězné náměstí, Praha 6
www.praha6.cz, www.farmarske-trhy.cz

pondělí – pátek 8 – 17 hod.
a sobota 8 –13 hod.
Holešovická tržnice, hala 22, Praha 7,
www.holesovickytrh.cz

každou lichou sobotu 9 – 14 hod.
Novinářská 6a, Ostrava,
parkoviště před OC Futurum,
www.futurumostrava.cz

Farmářské trhy na Pankráci

Český farmářský trh Dolní Břežany

každou středu 8 – 18 hod.
před OC Arkády Pankrác, Praha 4
www.arkadypankrac.cz

každou středu 13 – 18 hod.
náměstí Na Sádkách, Dolní Břežany
www.ceskyfarmarskytrh.cz

Karlínské farmářské trhy

Černošické farmářské trhy

každou sobotu 8.30 – 15 hod.
Karlínské náměstí, Praha 8
www.praha8.cz

každou sudou sobotu 8 – 12 hod.
u hotelu Kazín, Černošice
www.cernosicketrhy.webnode.cz

Selský trh na Suchdole

Farmářské trhy Lysá nad Labem

každý čtvrtek 12 – 18 hod.
Brandejsovo náměstí,
Praha 6 – Suchdol
www.praha-suchdol.cz

každé úterý 8 – 14 hod.
Zahrada (objekt bývalé Fruty)
roh Jedličkovy a Zahradní, Lysá nad Labem
www.polabskefarmarsketrhy.cz

Venkovské trhy Čakovice

Hansen farmářské trhy

každou středu 8 – 14 hod.
náměstí J. Berana, Praha 9
www.cakovice.cz

každou druhou sobotu 9 – 13 hod.
Komenského náměstí 8, Brno
www.nalok.cz/hansentrhy

Farmářské trhy na Jižním Městě

Bystrcké farmářské trhy

každé pondělí 13 – 18 hod.
U komunitního centra Matky Terezy
(metro Háje), Praha 4
www.praha11.cz

jednou měsíčně v neděli 8 – 13 hod.
Přístavní 38 (u Orea hotelu Santon), Brno
Další termíny: 17. 7., 21. 8.
www.nalok.cz

Selské trhy v NZM Praha

Farmářské trhy u divadla - Zlín

pátek 14 – 20 hod., sobota 9 – 16 hod.
Termíny: 27. a 28. 5., 10. a 11. 6.,
24. a 25. 6.
Letohradská / Muzejní, Praha 7 – Letná
www.nzm.cz/selske-trhy

každých 14 dní v sobotu 9 – 13 hod.
Ulice Divadelní, Zlín
www.nalok.cz/zlinskytrh

Farmářské trhy Galerie Harfa

Jarní salát s medvědím
česnekem Ivy Hüttnerové

TRHY PRAHA

každou sobotu a neděli 9 – 19 hod.
Galerie Harfa, metro Českomoravská,
Českomoravská 2420/15a, Praha 9
www.galerieharfa.cz

Český farmářský trh Klánovice
každou sobotu 8 – 12 hod.
dvůr Masarykovy ZŠ,
Praha 9 – Klánovice
www.ceskyfarmarskytrh.cz

Český farmářský trh Dolní Počernice
každý pátek 13 – 18 hod.
roh ulic Stará obec a Bakurinova, Praha 9
www.ceskyfarmarskytrh.cz

Farmářské trhy Anděl
každý druhý pátek 8 – 18 hod.
pěší zóna Anděl, Nádražní, Praha 5
www.praha5.cz

Farmářské trhy Praha 13
každé pondělí 8 – 17 hod.
Sluneční náměstí, Praha 5
www.praha13.cz

Farmářské tržiště Kubáň
každé úterý, čtvrtek 8 – 18 hod.,
v sobotu 8 –14 hod.
Kubánské náměstí, Praha 10 – Vršovice
www.praha10.cz,
www.farmarsketrziste.cz

Karlovarské farmářské trhy
1 – 2 krát za měsíc,
pro další termíny sledujte internet
mezi městskou tržnicí a terminálem MHD,
Karlovy Vary
www.nalok.cz/karlovarske-trhy

Farmářské tržiště Náplavka
každou sobotu 8 – 14 hod.
Rašínovo nábřeží u Palackého mostu,
Praha 2
www.praha2.cz,
www.farmarsketrziste.cz

Severočeské farmářské trhy
v sobotu 4. června 8 – 12 hod.
sídliště Severní terasa, Ústí nad Labem
www.severoceskefarmarsketrhy.cz

Farmářské tržiště Jiřák
každou středu 8 – 18 hod.
a sobotu 8 – 14 hod.
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
www.praha3.cz,
www.farmarsketrziste.cz

Farmářské trhy Liberec
každé úterý, pátek a sobota 8 – 13 hod.
OC Forum, Soukenné náměstí 2a/669,
Liberec
www.forumliberec.cz

Farmářské tržiště František
každý čtvrtek 8 - 18 hod.
Náplavka Dvořákova nábřeží, Praha 1
www.praha1.cz,
www.farmarsketrziste.cz

Farmářský trh u hotelu Gondola
každou druhou sobotu 8 – 13 hod.
nádvoří hotelu Gondola,
Pallova 12, Plzeň
www.plzensketrhy.cz

www.vitalia.cz
www.nalok.cz
www.facebook.com/farmarsketrhy
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Ministr
Tomáš Chalupa
radí farmářům:

nebát se!

Duchovní otec Farmářských trhů na Kulaťáku, bývalý
starosta Prahy 6 a současný ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa zůstává farmářům věrný i v nové funkci.
Na prvním výročí trhů dokonce prezentoval další významnou
podporu farmářským trhům v celé republice, grantový
program pro pořadatele farmářských trhů financovaný
ministerstvem životního prostředí.

Stál jste u zrodu prvních farmářských
trhů v republice, teď v jejich podpoře
pokračujete i na ministerstvu, proč?
Je to podle mě prostě dobrý nápad.
Není to jen o zdravém životním stylu
a příznivém vlivu na životní prostředí,
který mají malé farmy dodržující
tradiční zemědělské technologie.
Je to něco přirozeného kolem nás,
vztah k životnímu prostředí a tradičním
formám, který lidé od přírody mají
mezi sebou a žádná občanská sdružení
jim ho nemusí nijak uměle vnucovat
nějakými násilnými kampaněmi jako
je třeba přivazování ke stromům.
Jak konkrétně bude podpora
od ministerstva vypadat?
Právě v předvečer zahájení nové
sezóny na Kulaťáku jsme vyhlásili
grantový program na podporu
farmářských trhů v celé republice.
Výzva platí do konce roku 2012. Výše
příspěvků se může pohybovat od 20
tisíc do 150 tisíc korun. Jsou určeny
obcím a neziskovým organizacím,
které příspěvek ještě nikdy nečerpaly.
Žádosti jsme se snažili zformulovat co
nejjednodušeji. Veškeré podrobnosti
lze najít na webových stránkách
ministerstva.
Proč se výzva týká jen těch, kteří
ještě příspěvek na trhy nečerpali?
Teď se na mě budou tady na šestce asi
zlobit, ale tohle je velký kus Prahy a je
snazší tady sehnat peníze i sponzory.
V malé obci je to složitější nejen pro
organizátory trhů ale i pro ty farmáře.
Přeci jen nevědí, kolik toho prodají,
jestli se jim vyplatí cesta, pronájem
stánku. Vím to díky organizování
prvních trhů na Kulaťáku. Tehdy jsme
přesvědčovali farmáře, aby vůbec
přišli, raději jsme jim umožnili prodávat
tu zadarmo, bez placení registrace,
protože jsme nevěděli, kolik toho
prodají a jestli prodají za dvě stovky
anebo za dva tisíce. Pak bylo narváno
a dneska to např. daňové poplatníky
nestojí nic.

Co kromě peněz
je potřeba pro
další rozvoj trhů?
Nebát se. Zejména v místech, kde
s trhy není žádná dosavadní zkušenost
bude třeba hodně odvahy. Na začátku
je zkrátka nutné trochu zariskovat
s tím, že to možná nevyjde. Myslím, že
teď už mají farmářské trhy dostatečnou
pověst mezi lidmi, takže už nebude
potřeba tolik peněz na propagaci.
V počátcích Kulaťáku jsme např. museli
vysvětlovat, co to vůbec jsou farmářské
trhy, odkazovat se na zahraničí atd.
Dnes už nikomu nic vysvětlovat
nemusíme, stal se z toho fenomén.
Na druhou stranu trhy nesmí pohltit
takový ten povinný automatismus,
aby si udržely svoji kvalitu. I Kulaťákem
v počátcích prošli i nepoctiví prodejci,
kteří třeba nakoupili zeleninu jinde
a pak se ji tu snažili prodat. Tak to
bohužel bude vždycky, že určité
procento obchodníků se bude snažit
ohnout si ta pravidla podle sebe.
Jde o to, abychom to procento
udrželi v rozumné míře a vykázali
je do patřičných mezí.
Co pro vás trhy znamenají
jako pro zákazníka?
S výjimkou jedněch loňských trhů
jsem dosud nevynechal snad žádný.
Je to i tím, že jsme na Kulaťáku zavedli
tradici, v níž letos pokračujeme, že
jeden stánek je určen pro charitu
a prodává v něm některá z místních
celebrit či starosta, kterým jsem býval.
Co se týká mého nakupování, díky
trhům jsme z domácího nákupního
koše úplně vyřadili takové ty krabicové
džusy a na Kulaťáku nakupujeme
mošty. Moje žena tady ráda nakupuje
pečivo, někdy jsme tu nakoupili i různé
masové výrobky, salámy, samozřejmě
zeleninu podle sezóny, taky jsme si
odsud odnášeli květiny nebo vánoční
a velikonoční výzdobu. Je jasné, že
trhy jsou i společenskou záležitostí,
my jsme si za tu dobu navykli, že se
tu potkáme s některými známými,
dáme si spolu polévku nebo dobrý
koláč. Teď je tu navíc dětský koutek,
který vychází vstříc rodinám s dětmi.
Trhy jsou prostě místem příjemných
setkání, které jsme dříve znali jen ze
zahraničních dovolených.

LUKOVSKÝ
SVATEBNÍ
KOLÁČ
INGREDIENCE
NA TĚSTO:

250g hladké mouky
250g polohrubé mouky
25g másla, 60g cukru
50g rostlinného tuku
2 žloutky, 20g droždí
300ml mléka, ½ lžičky soli
citrónová nebo pomerančová kůra
tuk na pomaštění plechu

INGREDIENCE
NA ZDOBENÍ:
rožšlehané vejce
drobenka
maková, tvarohová,
povidlová nádivka,
nebo čerstvé ovoce

www
.farmarske-trhy.cz

RECEPT

V prvním kole obdrželo grant
z revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí na podporu
vzniku a pořádání farmářských
trhů 23 žadatelů. Trhy tak vzniknou
například v Karlových Varech, Třeboni,
Havlíčkově Brodu nebo v Praze 12.
Mezi žadatele ministerstvo rozdělilo
více než 3 miliony korun.
„Snažili jsme se o maximální urychlení
celého procesu hodnocení žádostí,
které tak trvalo pouze dva týdny,“
řekl ministr Tomáš Chalupa.
Pořadatelé trhů by se měli také podílet
a naplňovat připravovaný kodex pro
správné fungování trhů Ministerstva
zemědělství. Cílem je podpořit rozvoj
malých českých výrobců a ze značky
„farmářské trhy“ vytvořit záruku kvality.
Další kolo průběžné výzvy Ministerstva
životního prostředí na podporu vzniku
a pořádání farmářských trhů bylo
ukončeno 6. května 2011 a přihlásilo
se do něj dalších 45 žadatelů.

www.stefanovopekarstvi.cz

Postup: Do mísy prosejeme mouku
a uděláme si důlek. Trochu mouky
si však necháme na přisypání.
Droždí necháme nakynout v hrnečku
s trochou vlahého mléka a lžičkou
cukru. Tak máme připravený kvásek.
Po vykynutí kvásku, vložíme do důlku
v mouce žloutky a pomalu přiléváme
kvásek, který ihned vmícháváme
do žloutků vařečkou. Přidáme zbytek
mléka, rozpuštěný tuk, citrónovou
kůru a nakonec sůl. Vše dobře
vypracujeme v bochánek těsta
a necháme jej vykynout na teplém
místě (objem musí být dvojnásobný).
Takto vykynuté těsto si rozdělíme
na dvě části, z jedné vyrobíme lem
koláče (spirálu), ze druhé větší části
uděláme bochánek, který dáme
opět kynout na vymaštěný plech.
Po nakynutí vytlačíme do bochánku
plochu pro náplň. Ze zbylého
kousku těsta smotáme spirálu
a oba její konce spojíme dohromady.
Hotovou spirálu připevníme na koláč
a potřeme rozšlehaným vajíčkem.
Koláč ozdobíme dle vlastní fantazie,
posypeme drobenkou a necháme
dalších 15-20 minut nakynout. Koláč
vložíme do dobře předehřáté trouby
cca 220°C. Po chvíli teplotu trouby
zmírníme. Pečeme 30-45 minut.
Z tohoto receptu jsou dva velké koláče.

ŠTEFANOVO
pekařství - cukrářství
ORLICKÉ PODHŮŘÍ

Jedna z nejdelších front
se na Kulaťáku obvykle vine
k voňavému stánku pekaře
Zdeňka Štefana z Orlického podhůří.
Není divu, jeho klasický hranatý
žitný chléb moskevského typu
si svou lahodnou čerstvost zachová
ještě několik dnů po zakoupení.
A Štefanovy svatební koláčky,
ty jsou skutečným „bestsellerem“
farmářských trhů.
Jak sám Zdeněk Štefan přiznává,
v rodině je teprve druhým pekařem,
ale vřelý vztah k jídlu má v jeho rodu
pevnou a dlouhou tradici.
„Moje prababička jako kuchařka
sloužila ve Vídni, babička taky
výborně vařila a moje maminka
zdědila všechny jejich kuchařské
i cukrářské recepty,“ vysvětluje
Zdeněk Štefan, který se prý jim
všem už odmala motal kolem plotny.
Jeho pekařství s cukrárnou
má v orlickém kraji celkem pět
prodejen, zásobuje také léčebné
Lázně Bohdaneč a na delikatesách
ze Štefanovy pekárny si mohou
pochutnávat i cestující, kteří
na nádraží zavítají do stánků Relay.

„Naší vlajkovou lodí je chléb,
děláme několik druhů, posledním
přírůstkem je škvarkový,“ říká pekař
Štefan. Největším tahákem orlického
pekařství v jeho domácích prodejnách
i na farmářských trzích však prý
zůstávají klasické svatební koláče.
„Lidé je rádi konzumují bez ohledu
na to, jestli se zrovna někdo žení
nebo vdává. Pečeme je tedy opravdu
každý den,“ směje se Zdeněk Štefan.
Nejpopulárnější jsou prý tvarohové,
ale jeho pekárna nabízí ještě šest
dalších druhů: makové, ořechové,
povidlové, jablkové, borůvkové
a malinové. Na prvních farmářských
trzích nové sezóny, kde Zdeněk
Štefan prodává výrobky své pekárny
od samého začátku trhů, mohli
návštěvníci ochutnat také sladkou
novinku, oblíbený moučník Spojeného
království, vynikající mrkvový koláč.

Sortiment:

Pšenično – žitný chléb,
vícezrnný chléb, chléb s dýní
(ceny kolem 30 Kč).
Jidáše, holandská bageta,
dalamánek, svatební koláče,
linecký košík s borůvkovou náplní,
plněný loupák, mrkvový dort.
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Ale je tady dost dobrých farmářů?
Jsou a další se najdou. A z dobrých českých
restaurací bude po kvalitním a čerstvém
zboží z českých statků vždy dostatečná
poptávka. Spíš mám strach, aby se některým
zemědělcům z úspěchů nezatočila hlava
a nezačali příliš nadsazovat ceny. To se totiž
stává a farmáři si tím velmi škodí. Nedávno
jsem například pochválil jednoho dodavatele
českého chřestu – a on hned zvedl cenu za kilo
z 85 na 120 korun! A tak jsem mu řekl, já si ten
váš chřest koupím v Německu za 80 korun!
On ho tam totiž prodává za 60 korun.

CHŘEST

Spolupracujete s šéfkuchaři z první světové
stovky. Chodí k vám také učit vařit?
Ano. Teď tady byl třeba vařit Denis Martin,
což je člověk, který se svou gastronomií umí
vyprodat i světové kongresové sály. Dělá
nádhernou kulinařinu! Do nejvyšších pater
světové gastronomie například přivedl humor.
Jeho hospoda je stále plná mladých lidí,
přesto, že jeho sedmadvacetichodové menu
není nejlevnější. Martin je víc než jen kuchař
- má i osobitou filozofii. To ostatně platí pro
většinu osobností světové gastronomie.

PODPORUJTE
SVÉHO FARMÁŘE

Ptali se Pavel Šťastný a Miroslav Dušek
organizátoři Farmářských trhů na Kulaťáku

Roman Vaněk stojí v čele Pražského kulinářského
institutu (PRAKUL) a patří k lidem, kteří se dlouhodobě snaží
změnit podobu české gastronomie k lepšímu. Farmářské trhy
na Kulaťáku v tomto úsilí považuje za významného spojence.
Pražský kulinářský institut, který vedete, je vyhlášenou školou vaření. Radíte
absolventům svých kurzů i to, kde mají sehnat suroviny?
Když za námi posluchači po kurzu zajdou, alfou i omegou rozhovoru bývá,
kde vlastně mají kvalitní potraviny nakoupit. Mnozí totiž zjišťují, že nemají šanci
kvalitu získat normálně a stávají se z nich, skoro jako před rokem 1989, usilovní
„sháněči“. Nejhorší to mají kuchaři a labužníci ze vzdálenějších koutů republiky.
Mimopražských zájemců o naše kurzy s kvalitní gastronomií je přitom více
než padesát procent! Ale co poradit lidem z míst, kde jsou lidé po desetiletí zvyklí
chodit do jediné „Jednoty“, v níž je jen hromada konzerv? Já je obvykle odkazuji
o víkendu na Farmářské trhy na Kulaťáku a v týdnu do Makra. Tam ctí kulinářskou
kvalitu přece jen lépe než v jiných řetězcích. A také se za naše absolventy
přimlouvám u dodavatelů, kteří dlouhodobě spolupracují s naším PRAKULEM.
Biovýrobky nedoporučujete?
Bohužel značka „bio“ je v naší zemí hlavně příležitost k obohacení. Jestliže mi někdo
nabízí české „biokuře“ za 300 korun – a nejkvalitnější kuře na světě, francouzské
Poulard de Bresse si mohu včetně dopravy a daní pořídit za 330 korun, pak je něco
v nepořádku! Označení bio navíc není vždy zárukou kvality. Mě se víc líbí jiný
koncept, který teď ve světě letí: „Support your farmer“ (Podporujte svého farmáře!),
aneb „From farm to table!“ (Z farmy na stůl!). Podle mě stačí, aby byly potraviny
kvalitní a skutečně čerstvé. Dobré kuře nemusí být „bio“, je jen potřeba, aby
dostávalo dobré krmivo a nevyrůstalo v strašných podmínkách megadrůbežáren.
To, že lidé oceňují pravidlo „z farmy na stůl“ dokazují nedávné úspěchy restaurací
jako La Veranda nebo Aria. Prorazili hlavně tím, že si našli dobré české dodavatele!
V tomhle vidím cestu k lepší gastronomii. PRAKUL chce proto podporovat v lidech
hrdost na domácí potraviny, přispět k tomu, aby platilo „Když nebudeš kupovat
české zboží, budeš out.“

Proč se pouštíte do školy vaření pro děti?
Mívám občas přednášky na učilištích
a vždycky mě zaskočí, že studenti o moderní
gastronomii vůbec nic nevědí. Proti obdobným
školám v zahraničí je to velký smutek. Ovšem
není divu - u nás se pořád učí podle skript
z roku 1981! Ředitelé škol nad tím krčí rameny.
Prý jim to předepisuje ministerstvo školství.
Ale česká gastronomie potřebuje, aby ze škol
vycházeli absolventi, kteří budou umět víc
než jen škrábat brambory! Rozhodl jsem se
s tím něco udělat. Kurzy už máme vymyšlené,
budeme mít variantu pro odborné školy – i pro
normální děti. Až se rozjedou, snad se pak
pohne i ministerstvo školství.
Jste v porotě soutěže Jak chutná Praha.
Jaké z ní máte zážitky?
Soutěž je za půlkou, naše porota už vyřkla
verdikt. Další rozhodnutí je na veřejnosti.
Vyvíjí se to ale zajímavě – lidé třeba některé
recepty šoupli před ty naše. Ale tak to má
být, kdyby všem lidem chutnalo jedno jídlo,
bylo by to jako kdyby všichni milovali jednu
ženu. Co mě zaujalo? Třeba „střešovický
taliján“. Oproti klasickým talijánům má opačný
poměr telecího a vepřového a chutná skvěle.
Vymyslel ho výborný uzenář Tomáš Hudera!
Co budete vařit na Farmářských trzích
na Kulaťáku?
Teď nastává doba chřestu a tak budeme
nabízet český chřest s dokonalým oříškovým
máslem a strouhankou. A nezapomenutelnou
chřestovou polévku!

Chřestové

Farm Menu Romana Vaňka

můžete ochutnat na Farmářských
trzích na Kulaťáku ve dnech

www.prakul.cz

21. 5.
4. 6.
RECEPT

CHŘEST
SMAŽENÝ
INGREDIENCE:
1 kg bílý chřest
2 ks citróny
3 lžíce cukr
2 lžíce sůl
1 ks krajíc staršího chleba
250 g strouhanka
300 g másla
1 špetka sůl
1 špetka pepř

POSTUP:

Bílý chřest pečlivě oloupej jako
bramboru a odkroj dřevnatou spodní
část. Do vroucí vody dej sůl, dvě lžíce
másla, trochu pepře a vymačkej do ní
citrón, který tam poté celý také vhoď.
Nakonec přidej krajíc chleba, který
vytáhne mírnou hořkost z chřestu.
Do pánve vlož zbylé máslo a zpěň ho.
Přidej strouhanku, zamíchej, osol
a opepři tak, aby vznikla řídká kaše,
do které dáš uvařený chřest a obalíš
ho v ní. Smažený chřest můžeš
podávat s novým bramborem.

PRAVIDLA
ZAJISTÍ TRHŮM
VÍC ZÁKAZNÍKŮ

Farmářské trhy si lidé rychle oblíbili,
s nadšením využívají možnost
nakoupit poctivé a čerstvé potraviny
z venkova přímo v ulicích měst.
Zájem o ně je takový, že někteří
farmáři si otevřeli i kamenné obchody.
Ministerstvo zemědělství připravuje
kodex farmářských trhů, který by měl
určit pravidla prodeje na trzích. Na
podrobnosti jsme se zeptali ministra
zemědělství Ivana Fuksy.

Pan Sváček je zemitý uzenář, který prodává kvalitní výrobky
a je si toho vědom. K jeho specialitám patří například vynikající
tence nakrájený roastbeef, cikánka, která je absolutně libová
a úplně se „sype“. Ve svých kamenných prodejnách nabízí
také produkty zahraniční farem, zejména z Francie či Itálie,
dodavatele si sám hledá a pravidelně je objíždí.

Uzenářství

Sváček

Rental dodává trhům energii!
Všimli jste si také, že na našich trzích
je potřeba elektrická energie?

www
.farmarske-trhy.cz

Abychom i my mohli zajistit hladký
průběh, vybavil nás svojí
elektrocentrálou RENTAL.CZ

RENTAL.CZ je divizí společnosti
EuroSystems a.s., která má svou tradici
a desetiletou zkušenost v oblasti
dodávek náhradních elektrických zdrojů.
Zkušenosti nabyté v tomto období
ji staví mezi profesionály na českém
trhu. Společnost se v předchozích
letech zaměřovala především na prodej
a instalaci dieselagregátů a UPS a mezi
klienty má punc spolehlivosti a solidnosti.
V roce 2008 začala disponovat
i půjčovnou RENTAL.CZ, která nyní
pokrývá potřeby široké klientely
formou krátkodobých i dlouhodobějších
pronájmů se zajištěním veškerých služeb
s nimi spojených. RENTAL.CZ můžete
vidět na městských slavnostech, letních
festivalech, u nákupních řetězců a center,
pivovarů, mlékáren a zdravotnických
zařízení, kde je náhradní zdroj elektrické
energie nezbytnou a povinnou součástí
zajištění běžného provozu.

www.rental.cz

AFRIKA
Pane ministře, co si slibujete od kodexu
farmářských trhů?
Mám velkou radost z toho, že se z farmářských
trhů stal doslova hit. Ale jako všechno, co vzniká
spontánně a rychle získává velkou popularitu,
i u trhů hrozí, že je zneužijí nepoctivci, kteří
prodávají zboží bůhví odkud. Pokud chceme,
aby se trhy staly trvalou alternativou k nákupu
potravin ve velkých supermarketech, a ne jenom
přechodnou módou, musí si udržet standardy
kvality. A právě to by měl zajistit kodex farmářských trhů. Jde o soubor základních pravidel,
která zajistí, aby zákazníci měli co největší jistotu
o kvalitě a původu zboží. Kodex bude k dispozici
do konce května. Lidem pak usnadní orientaci
seznamy trhů, které se k dodržování kodexu
zavážou, zveřejněné na internetu.
Pravidla vytváříte ve spolupráci s hlavními
organizátory, ale například i se zástupci Svazu
měst a obcí, Asociací soukromého zemědělství
a Asociací krajů a ještě dalšími organizacemi.
Proč tak široký záběr?
Nemělo by smysl, aby kodex nařídil někdo
seshora. Potom by totiž nefungoval. Musíme
vycházet z každodenní praxe. Pravidla vznikají
zdola na základě dobrovolnosti a spolupráce
hlavně s organizátory trhů a prodejci. Všichni
se na kodexu musejí shodnout, jen tak se stane
opravdu účinným nástrojem ke zlepšení anebo
udržení kvality farmářských trhů. Pravidla
musí být stručná, jasná a rozumná. Rozhodně
nebudou omezovat nebo zbytečně šikanovat
malé podnikatele, ale naopak jim zajistí důvěru
zákazníků a to, že se k nim lidé budou vracet.

U nás jsou farmářské trhy od svého
nedávného založení, nebo spíš
znovuobnovení, jakousi nadstavbou,
třešničkou na dortu našeho trhu
potravin. Trhy v Africe nejsou
doplňkovým způsobem prodeje,
ale mnohdy jediným místem,
kde lze relativně čerstvé jídlo pořídit.
RECEPT

KACHNÍ ROLÁDA

„Kachny kupujume na biofarmě
v jižních Čechách, které jsou krmené
výhradně přírodním krmivem. Jejich
maso vlastnoručně zpracováváme
na kachní roládu“:

INGREDIENCE:

vykostěná kachna
1,5 kg vepřové krkovice
1 větší cibule
2 stroužky česneku
2 vejce
sůl, pepř, kmín

Porcelán zapůjčilo:
www.de-sign.cz

POSTUP: Nejprve si připravíme
náplň, na kterou použijeme jednu
třetinu vepřové krkovice, kterou
si společně s cibulí pomeleme.
Do takto vzniklé hmoty přidáme
utřený česnek se solí, podle chuti
opepříme a okmínujeme, dále
přidáme zbylé dvě třetiny krkovičky
nakrájené na kostičky o velikosti
1x1 cm a na závěr vejce. Důkladně
promícháme a takto vzniklou směs
poklademe na plát vykostěné, osolené
a opepřené kachny. Vytvoříme roládu,
kterou poté svážeme provázkem,
vložíme do pekáčku, posolíme
a pokmínujeme. Pečeme při 160°C
po dobu 2 hodin.
Jako přílohu doporučujeme červené
zelí s karlovarským knedlíkem.
Dobrou chuť!
www.lahudkarstvisvacek.cz

Pravidelný sobotní trh v kamerunském
Fumbanu je přehlídkou barev, tvarů
výkřiků a zpěvu, vůní - ale i zápachu.
Davy potenciálních zákazníků proudí
uličkami, přičemž jsou oslovovány,
vyvolávány a vyzpívávány výrobci,
nabízeči a prodavači všeho možného.
Kádě palmového oleje, ze kterých
se naběračkou sází oranžový mok
do přinesených nádob, masíčka
v roztodivných úpravách a různé
polovýrobky včetně zpola vyuzených
kůzlátek. Vpravdě bizarně působí
celý velký oddíl uzených ryb
a mořských plodů.
S elektřinou a chlazením se tu moc
počítat nedá (na malých vesnicích
elektřina často není vůbec, ve městě
jsou časté výpadky a ledničku mají
jen opravdoví boháči), a tak je uzení
tradiční způsob konzervace. Tady
se už po staletí nic nemění, generacemi
vyzkoušená a ověřená pravidla platí
dál – žádná nařízení úřadů, která
by dopodrobna regulovala způsob
prodeje tu neexistují. Kupujeme
pár ryb prazvláštních tvarů a za rohem

KAMERUNSKÉ
TRHY
se do nich zakusujeme. Nelze požít,
na jazyku nám zůstává kyselo-smrdutá
pachuť. Evropské chuťové návyky
jsou prostě jiné. Prodavačka – hezké
děvče – jen tak mezi řečí s námi zblajzne
dočerna vyuzenou žábu (nebo jen její
stehýnka? – nedokážeme odhadnout,
co vše mezi jejími krásně bílými
zoubky mizí).
To chuť hovězího steaku opodál je
znamenitá, snad lepší než na klasické
evropské grilovačce. Jatka tu nehledejte
– maso se bourá v nedalekém údolíčku,
kterým protéká smrdutá krvavá stoka,
a pak se opéká na obracené drátěnce
z vysloužilé postele.
Text a foto: Zdeněk Kukal

www.geotour.cz
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Farmářské trhy
			 … sběrným místem vysloužilého

elektroodpadu

Farmářské trhy se v průběhu krátké
doby staly fenoménem. Rostoucí zájem
o čerstvé potraviny a podpora lokální
produkce dokazuje, že Čechům záleží
na zdravém životním stylu a kvalitě
životního prostředí. To potvrzuje
i pozitivní vztah k třídění vysloužilého
elektrozařízení.
Víte, že v recyklaci ledniček Česko
dokonce obsadilo páté místo v Evropě?
Jen od roku 2005 vysbíral kolektivní
systém ELEKTROWIN přes 1,6 milionů
kusů ledniček a mrazniček a dalších
2,4 milionů kusů drobného elektra.
Celkem tak za posledních 5 let skončilo
ve sběrné síti ELEKTROWINu přes
100 tisíc tun elektroodpadu a podařilo
se bezpečně zlikvidovat přes 400 tun
nebezpečných materiálů, především
freonů. V loňském roce odevzdali Češi
k recyklaci dokonce více než 25 tisíc
tun vysloužilých elektrospotřebičů.

OSTRAVA
„Farmářské trhy v ostravském obchodním centru FUTURUM měly v sobotu
14. května třetí pokračování: Zájem
ze strany těch, kteří k nám na Farmářské
trhy přicházejí nakupovat, nás příjemně
překvapil. Předchozí dva “farmářské“
víkendy přilákaly mnoho návštěvníků.
Potvrdily se tak informace, že lidé mají
právě o takovouto formu prodeje velký
zájem, a že je navíc berou i jako prostor
pro přátelské setkání, a nebo možnost
nevšední gastronomické degustace.
I tuto sobotu jsme pro ně připravili řadu
novinek,“ říká projektový manažer
OC FUTURUM Ostrava Robert Cichoň.
Široké portfolio třicítky moravských
a českých pěstitelů, chovatelů, farmářů,
pekařů, výrobců, zpracovatelů
či kulinářů se rozšířilo o další nové
prodejce. Byli to prodejci speciální
sekané z BIO obilovin z Kopřivnice.
Jejich výrobky neobsahují žádnou sóju,
glutanáty ani barviva. Pekařství Pištec
z Kolína nabídlo levandulové sušenky,
perníčky s ouzem a linecké pečivo.
Chráněná dílna Simabelle z Jablunkova
představila své sýry a uzenáři
z Mořkova tradiční zabijačkové
speciality, rybáři nabídli šestnáct
druhů chlazených nebo uzených ryb.
Celkově se tuto sobotu na Farmářské
trhy sjelo na 34 prodejců.

Návštěvníci pražských farmářských
trhů tak na Kulaťáku, na Náplavce
a Kubánském náměstí, budou moci
během vybraných sobotních nákupů
odnést do „sběru“ i své vysloužilé
elektropomocníky. Za každý starý fén,
žehličku, vrtačku nebo třeba vysavač
navíc získají svazek čerstvé mrkve.
Z farmářských trhů se tak stává místo,
kde si lidé mohou dopřát zdravé
a čerstvé suroviny a zároveň přispět
ke zkvalitnění životního prostředí.

Pro návštěvníky Farmářských trhů
ve FUTURU je připravena zóna
s dětským koutkem a rozšířená
oddechová zóna. Trhy provází
moderovaný program. Chceme
Farmářské trhy ve FUTURU
neustále rozvíjet. Jak po stránce
nových prodejců a rozšíření nabídky
sortimentu, tak po kulturní, kdy bude
trhy doprovázet tematický program.
Trhy se budou zpestřovat zaměřením
na sezónní produkty, ze kterých
šéfkuchaři budou připravovat speciální
Farm menu.

„Velice žádané Farm Menu znovu
proběhlo pod dohledem privátního
kuchaře Davida Valíčka. Farmářská
snídaně je například vejce na grilu
se slaninou a sýrem na chlebu.
Menu Co farma dala, to je zase
například slezská zelná polévka
s uzeným masem, chléb s tvarohem
a strouhaným křenem, švestková
vepřová žebra grilovaná s chlebem,
pečené brambory na grilu se smetanou,
jarní cibulkou a opečenou slaninou
a další,“ jmenuje Robert Cichoň.
Farmářske trhy FUTURUM
se konají každou lichou sobotu
od 9:00 do 14:00

Farmářské trhy s možností odběru
vysloužilých elektrozařízení můžete
navštívit na uvedených místech vždy
v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
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www.elektrowin.cz

www.futurumostrava.cz
www.farmarske-trhy.cz

patrneři

Kdy a kde?

4. června
Farmářské trhy na Kulaťáku
u dětského koutku
11. června
Farmářské tržiště Náplavka
18. června
Farmářské trhy na Kulaťáku
u dětského koutku
25. června
Farmářské tržiště Kubáň
2. července
Farmářské trhy na Kulaťáku
u dětského koutku
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BIO HOVĚZÍ LÍČKA

Líčka připravená na červeném víně,
podávané s domácí bramborovou kaší.
Recept je pro 5 porcí.

Bio
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2011
Starostka Městské části Praha 6
ing. Marie Kousalíková
si Vás dovoluje pozvat na

Navazujeme na tradiční koncerty ve Hvězdě a dovolujeme si Vám opět nabídnout
možnost příjemně prožitého nedělního odpoledne s celou rodinou v krásném
prostředí obory Hvězda. V pěti koncertech Vás pozveme do světa lidové,
populární, muzikálové, operetní a operní hudby. Kromě programu bude pro Vás
připraveno občerstvení, dětský koutek, soutěže o ceny pro děti i dospělé.

Restaurant
www.nastodolci.cz

22. května 2011 14,00 – 17,30

12. června 2011 – 14,00 – 17,30

Mladí s Josefem Zímou

Opereta a muzikál

Dechový orchestr JUNIOR – mladí hudebníci, kteří se
zaměřují především na interpretaci tradiční české
dechovky. Orchestr řídí kapelník prof. Josef Zettl.
Zpívá kmotr ansamblu Josef Zíma.
Spoluúčinkuje soubor Musica e Danza z Prahy 6.

29. května 2011 – 14,00 – 17,30

Nejkrásnější operetní a muzikálové melodie
hraje Straussův salónní orchestr
s dirigentem Františkem Drsem,
zpívají sólisté: Gabriela Kopperová,
Lucie Mlynářová, Pavel Klečka, Oldřich Vlček.
Dětský soubor ZUŠ ORCHESTR G-MOLL
– výběr z melodií z pohádek, filmů a muzikálů

Hvězdy Yo Yo Bandu

19. června 2011 – 14,00 – 17,30

Skupina Yo Yo Band s Richardem Tesaříkem
Spoluúčinkuje dětský pěvecký
sbor Sedmihlásek z Prahy 6.

RECEPT

Restaurant Na Stodolci je vyhlášený
českou kuchyní. Proč česká jídla
a ne třeba švýcarská, nebo italská?
Matěj: To je úplně jednoduché. Jsme
na české vesnici a k ní patří poctivá
česká jídla. Nechceme si na nic hrát.
Myslím si, že v poctivé jednoduchosti
je síla.
Jiří: Česká kuchyně mě hrozně baví
a jde mi od ruky. Tady na venkově by
italskou nikdo nejedl. A navíc já sám
mám tu českou hrozně rád.
Co vás vedlo k tomu, že jste loni
doplnili menu o celou řadu bio jídel?
Matěj: Nebylo to tak, že bychom si řekli,
chceme za každou cenu bio. Nebo že bio
je zrovna “in”, tak rychle do toho! Hledali
jsme už dříve lokální dodavatele českých
surovin, ale až díky Farmářským trhům
na Kulaťáku v Praze jsme našli Biopark
z Velkého Šenova, který je odsud jen
28 kilometrů. Nádhera.
Jiří: Hledali jsme dlouho dodavatele
čerstvého chlazeného masa. Zkoušeli
jsme třeba farmáře, kterého máme
za kopcem. Ale mělo to svoje úskalí.
Musel jsem od něj vzít celou krávu,
rozbourat ji, maso roztřídit a chladit,
nebo zamrazit. U Bioparku jsem
našel skvělý servis s vakuově
baleným chlazeným masem.
A proto jsem také mohl dát
na menu novinku – hovězí líčka
v bio kvalitě. To bych s běžnými
dodavateli asi nikdy nedokázal.
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Líčka se objevují v menu restaurací
jen zřídka. Proč je máte v nabídce?
Jiří: Je to neprávem opomíjený druh
masa. Líčka jsou nejpoužívanější sval
na těle krávy, a proto má mnohem
lepší kvalitu než spousta steaků.
Přitom je to i cenově dobře dostupná
surovina. Líčka dusím až pět hodin
s čerstvými houbami na moravském
víně. Výsledkem je chuťově velmi jemné
a křehké maso s výraznou omáčkou.
Ochutnal jsem u vás i výborná jehněčí
kolínka. Odkud pocházejí a kolik jich
berete?
Matěj: Také z Bioparku. Sezóna ještě
nezačala a tak jich objednáváme zhruba
deset týdně. Máme zřejmě výhodu, že
v této oblasti jsme jediná restaurace,
která od Bioparku pravidelně odebírá,
jsme pro ně proto vážený klient.
My zase oceňujeme, že se nám
snaží vycházet vstříc. Je to myslím
oboustranně příjemná spolupráce.
Máte i jiné dodavatele masa?
Jiří: Vyzkoušeli jsme jich hodně a zůstalo nám řeznictví Gusto z České
Kamenice. Dodává nám vepřové, kuřecí
a uzeniny, třeba Kamenické klobásy.
Berou velkou část surovin od okolních
farmářů, ale bohužel ne všechno. Jiní
řezníci, které jsme vyzkoušeli před tím,
měli velmi proměnlivou kvalitu.
Matěj: Odebíráme od nich i výborná
žebra, která dodávají i do restaurací

Jarmila Šuláková s Fleretem

INGREDIENCE:
Hovězí líčka 1 kg, cibule 4 ks, mrkev 5 ks, celer1 ks,
máslo 125 g, olej 1dcl, směs hub 500 g, rajčatový
protlak 300 g, červené víno 1 l, sůl, pepř mletý

sítě Ambiente v Liberci a v Praze. Dělají
nám také zabíjačky na zakázku, takže
přesně víme z jakého kusu to je.
Co ostatní suroviny? Odkud
nakupujete ovoce a zeleninu?
Matěj: Jsme v oblasti, kde toho moc
neroste a tak je domácí výběr slabší.
Máme ale výborné zelináře, kteří jsou
schopni třikrát týdně přijet k nám,
a my můžeme rovnou z korby
náklaďáku nakoupit, co mají.
V podstatě je to takový pojízdný trh.
Jiří: Škoda jen, že většinu produktů
nemají z Čech.
Takže musíte sortiment doplňovat
zahraniční produkcí?
Matěj: Bohužel ano. Nicméně jablka
kupujeme česká. Ne od pěstitelů,
ale v Lidlu. Je to v okolí jediný prodejce,
který má výborná česká jablka!
Děláme z nich naše jablečné štrůdly.
Z Nowaca bereme steaková masa
a ryby, zásadně chlazené. Vína teď
máme z Moravy od Františka Mádla
a domlouváme bílá vína z Velkých
Žernosek. U piva je základem Plzeňský
Prazdroj, k němu točíme lokální Svijany
a chystáme se nabízet i pivo Kocour
z Vansdorfu.
Jiří: Přivítali bychom určitě další lokální
dodavatele. Rád bych naše ryze česká
jídla vařil i z ryze českých produktů.
Ptal se Pavel Šťastný

Do hrnce dáme 1dcl oleje, mrkev a celer nakrájené
na nudličky společně s cibulí nakrájenou na plátky.
Přidáme část másla, směs hub a vše orestujeme
do poloměkka. Polovinu vyjmeme a přidáme do hrnce
omytá celá líčka, osolíme, opepříme a přidáme rajčatový
protlak. Vše necháme zatáhnout a zalijeme červeným
vínem. Vaříme pozvolna 4 hodiny. Poté maso vyjmeme,
základ z hrnce rozmixujeme, přidáme druhou polovinu
orestované zeleniny a dochutíme. Zbylé máslo přidáme
dle potřeby na zjemnění chuti.

Biopark
Velký Šenov

Jarmila Šuláková se skupinou Fleret v programu,
navazujícím na tradici valašského folkloru
Spoluúčinkují dětský soubor ze ZUŠ.

Sólisté ND v Praze: Helena Kaupová, Aleš Briscein,
Luděk Vele, Zdeněk Harvánek a Adéla Velová zpívají
za doprovodu komorního souboru Arco collegium
árie a scény z oper letošního jubilanta, W. A. Mozarta.
Překvapením odpoledne budou mladí mozartovští
interpreti.
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Vstup ZDARMA

Od 12 hod bude jezdit od konečné stanice tramvaje Petřiny
ekologický vláček, který Vás dopraví až na místo koncertu i zpět.

POSTUP:

České Bio Na Stodolci

5. června 2011 – 14, – 17,

30

www
.farmarske-trhy.cz

www.biohovezi.cz
www.biokureci.cz

www.praha6.cz

Městská část Praha 6 si Vás dovoluje pozvat na

JARNÍ BUBENEČSKÝ JARMARK

J.Z.+ J.Z. 2011

Českosaské Švýcarsko turisticky proslavila jedinečná Pravčická brána.
Vyznavači dobrého jídla, však jezdí ještě o kousek dál na okraj Národního
parku do městečka Chřibská, kde se nachází vyhledávaný pension „Na Stodolci
1881“ se svým jedinečným restaurantem. Uprostřed zelených pastvin v citlivě
rekonstruovaném bývalém statku, vás přivítají provozovatelé usedlosti Matěj Kudla
s partnerkou Terezou Benešovou a stále rozesmátý šéfkuchař Jiří Kožaný.

00

W. A. Mozart a Praha

Biopark je sdružením zemědělců, kterým se podařilo
optimálně spojit všechny stupně ekologické výroby
od orné půdy, luk a pastvin až po zpracování a naplnit
tak skoro doslova ideální koncept: „Od vidlí po vidličku.“
V projektu biohovězího je zapojeno 150 českých farem.
Jedná se o ekofarmy z podhorských oblastí, které
chovem dobytka na loukách a pastvinách naprosto
vyhoví těm nejnáročnějším požadavkům ekologického
zemědělství. Některé z těchto biofarem produkují
i biojehněčí, biokuřecí a biomléko.

Farmářské trhy
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21. a 22. května 2011 – od 10 do 18 hodin
Krupkovo náměstí v Praze 6 – Bubenči
DOBOVÉ TRHY S TRADIČNÍ VÝROBOU STAROČESKÉ POCHOUTKY
TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI JARMAREČNÍ A KEJKLÍŘSKÉ ATRAKCE KRAMÁŘSKÉ PÍSNIČKY

sobota 21. května
11.00 h Divadlo ŠUS – „Skřítek Skříňáček“
loutková žertovná pohádka

neděle 22. května
11.00 h Divadlo KEJKLÍŘ
„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“
loutková pohádka K. J. Erbena

14.00 h Zahájení starostkou Ing. Marií Kousalíkovou
14.00 h
Hudebně-taneční dětský soubor
MUSICA e DANZA – suita lidových písní a tanců
15.30 h
15.30 h Taneční soubor CARAMELKA
„Jarní jarmarková dupanice“
17.00 h
17.00 h INKA RYBÁŘOVÁ s klaunem Rybičkou
pestráda písniček a tance pro celou rodinu

Folklorní soubor ROSÉNKA
pásmo jarních zvyků a tanců
Kapela STARÝ ČASY
vzpomínka na staré šlágry a hity
YO YO BAND
Richard Tesařík se svou reggae kapelou

Vstup zdarma, změna programu vyhrazena, www.praha6.cz,
metro A – stanice Hradčanská + bus č. 131 – zastávka Sibiřské náměstí

Pořádá:

Ve spolupráci s:

FARMÁŘSKÉ KOŠÍKY
XPRES

Chřestové
Farm Menu
Romana Vaňka
z Pražského
kulinářského
institutu

21. 5.
4. 6.

KAŽDOU
SOBOTU!
8 - 14 hod.
mimo 28. 5.

kdy se trhy nekonají
o prázdninách od 2. 7.
každých 14 dní

www.praha6.cz
www.farmarske-trhy.cz
www.facebook.com/farmarsketrhy

Partneři:

Mediální partneři:

