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V Čechách není žádný
farmář, který by měl
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Farmářské trhy - místo,
kde se třídí odpad

FARMÁŘSKÉ TRHY JSOU

V ČECHÁCH DOMA
někteří už na trhy i přilétávají...

emědělská sezóna vrcholí,
jahody už pomalu končí,
chřest je nenávratně pryč,
obilí na polích zlátne.
Sklízí se první český česnek,
dozrává víno i chmel a rostou houby.
Brzy začne období zvěřiny. Sortiment
na farmářských trzích se skvěle
rozrůstá.
Stále se setkáváme s názorem, že farmářské trhy jsou v Čechách už léta, a přitom
je to teprve rok a čtvrt, co jsme začali
s prvním trhem na Kulaťáku. Co se vlastně
za tu dobu stalo?
Nazvat cokoli „farmářské“ se stalo IN.
Tatra prodává Farmářské máslo. Za chvíli
možná bude i farmářský mobil, už teď
existuje farmářské vyzvánění s bučícími
krávami. O farmářích a trzích se píšou
diplomové práce. Vzniká farmářské
hudební tržiště ClickMusic. Jeho tvůrce
hudebníky nazývá farmáři, protože
mají podobný problém - a to je touha po
přímém prodeji konečnému zákazníkovi.
Po roce a čtvrt fungování farmářských
trhů vznikl Farmářský kodex, který
popisuje základní principy provozu trhů
tak, jak jsme je na počátku sami na
Kulaťáku stanovili. Nechceme, aby se
slovo „farmářský“ zprofanovalo a lidem
zprotivilo, což se bohužel občas děje.
Nepovažujeme za farmářský trh tři
stánky na návsi s opečeným párkem,
bramborovými spirálkami a levným
textilem. Práce farmářů je tvrdá
a obdivuhodná a to jak prvochovatelů
a prvopěstitelů, tak i zpracovatelů jejich

produktů, které my také považujeme
za „farmáře“ Nedovedu si představit trh
bez čerstvého pečiva, vůně uzenin či
nakládaných rajčat. A to vše je naše, české.

A o kvalitu produktů a jejich následné
kulinářské zpracování se snažíme
zejména. Vždyť jde především o naše
žaludky. Ať vám tedy chutná.

Jak je ale velká Česká republika
ve srovnání se světem? Jsme kapka
v moři miliónů farmářů. Všichni se také
potýkají s podobnými problémy jako
u nás. V Evropské unii hospodaří 30 %
farmářů, kterým je nad 60 let a nemají
pokračovatele. Proč není zemědělství
natolik zajímavé, aby přitáhlo dostatek
mladých lidí? Spolupracujeme na projektu
FarmPath sdružující osm zemí Evropské
unie, který se zabývá základní myšlenkou
udržitelnosti zemědělství. Zkoumá
budoucí vývoj z mnoha pohledů - jaký
bude sortiment produktů, zavádění nových
technologií, ekologičnost produkce, ale
i vztahy mužů a žen na farmách s vizí
udržení a rozvoje rodin na venkově.
Vše je propojené s prodejem a tedy
financemi. Někteří zemědělští oborníci
považují farmářské trhy za sezónní
výstřelek, a to přesto, že všude po světě
jsou běžnou součástí životního rytmu.
Dnes je v Čechách na 200 trhů s ročním
obratem skoro jeden a půl miliardy
korun. Ve světě jsou tisíce trhů a jejich
obraty mají mnohdy zásadní vliv na
fungování zemědělství v zemi. Farmářské
trhy vznikly jako alternativa prodeje
mimo velké řetězce a v současné době
je stále vnímáno, že vlastně řetězce jsou
nepřátelé farmářských trhů. Jestli to tak
je jsme se zeptali představitelů řetězce
Makro. S překvapením jsme zjistili,
že hledají další farmáře, kteří je budou
schopni kvalitně a včas zásobovat.

Pavel Šťastný a Miroslav Dušek
z občanského sdružení Farmářské trhy

www
.farmarske-trhy.cz
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Média

KAM NA TRHY O PRÁZDNINÁCH

Farmářské trhy OC Futurum Ostrava

TRHY PRAHA
Prošli jsme farmářské trhy,
ryzích farmářů je na nich menšina
1. 7. 2011  iDnes.cz
Farmářské trhy si užívají skvělé období.
Lidé je milují a s gustem na nich utrácejí.
Ochotu vydávat peníze za nákupy u stánků v nich vzbuzuje důvěra ve zdravé potraviny a také radost z toho, že jim výrobky
prodávají skuteční čeští farmáři, kteří je
vypěstovali. Že to tak je, však na řadě trhů
jasné není. Redakce iDNES.cz to zjistila
při prohlídce pěti pražských tržišť.

1. Kulaťák - nejlépe organizovaný trh
Tržiště na Kulaťáku dopadlo ze všech pěti
testovaných tržišť nejlépe. Všechny stánky
na něm měly shodný vzhled vyvedený ve dvou
designech a byly jasně označeny jednotným
logem organizátora - názvem, číslem a místem,
odkud výrobky pochází (označení chybělo
jen dvěma stánkům). Tržiště bylo v sobotu
4. června po poledni stále plné. Na tabuli byl
vedle tržního řádu a kontaktů na organizátory
vyvěšen jasný plánek všech stánků a přehledný seznam jednotlivých prodávajících.
Seznam byl doplněn mapou, která ukazovala,
odkud se farmáři do Dejvic sjeli. Kodex farmářských trhů na něm vyvěšen nebyl (pro
signatáře kodexu je to povinné). Sestava 75
stánků byla pestrá. Skutečných farmářů bylo
na tržišti 32, tedy téměř polovina. Stánků
s nefarmářským zbožím (například sušené
dekorace, dřevěné výrobky, stánek s odběrem starých spotřebičů, chráněná dílna,
košíky či občerstvení) bylo deset.
Organizátoři trhů:
Farmáři jsou i uzenáři, pekaři a cukráři
Podle organizátorů trhů je ale vymezení trhů
pouze na prvopěstitele a prvochovatele příliš
přísné, a pokud by se měl výběr stánkařů
zúžit jen na tyto ryzí farmáře, lidé by měli
na tržištích omezený výběr a nakupování by
je tolik nebavilo.
„Pro nás je farmář jak prvopěstitel či chovatel,
tak i ten, kdo z těchto produktů něco vyrobí
a sám to bez dalších překupníků prodává,“
říká Pavel Šťastný, zástupce občanského
sdružení Farmářské trhy, které organizuje
trh na Vítězném náměstí (Kulaťák).
„Kdybychom výběr stánkařů omezili jen
na prvopěstitele a chovatele, tak by z tržišť
zmizeli všichni pekaři, uzenáři, cukráři či
prodejci květin. Trhy by tím ale ztratily atmosféru a lidé by na ně už s takovou chutí nechodili,“ vysvětluje Šťastný. Podle něj je tedy
možné trhy o takovéto zpracovatele doplnit
a stále ho označovat slovem „farmářský“.
Důležité podle něj ale je, aby se na trzích
udržel menšinový podíl doplňkového zboží,
což jsou stánky nabízející například šperky,
proutěné košíky, ubrusy, dřevěné nádobí
nebo občerstvení. Podíl těchto stánků by
měl být maximálně mezi deseti až dvaceti
procenty. Pokud by se pojem „farmářský trh“
vymezil pouze na maximálně pětinový podíl
nepotravinářského zboží či občerstvení, tak
by této široké definici vyhovělo všech pět tržišť.

Naše reakce na několik článků
o farmářských trzích v MF DNES
21. 6. 2011

Farmářské trhy jsou unikátní
Ad: V zelenině a ovoci z trhů jsou pesticidy
Vítáme debatu na téma farmářských trhů
a produktů na nich prodávaných. Z téměř
dvouleté zkušenosti pořadatelů víme, že
česká produkce potravin a zejména zeleniny
a ovoce je nedostatečná a sehnat kvalitní
dodavatele je velmi těžké. Pořadatelé trhů
však nikdy netvrdili, že potraviny prodávané
na trhu jsou výhradně bio. Pokud jsme pochopili
text v MF DNES, ani u jednoho z testovaných
vzorků z farmářských trhů nebyly přímo
porušeny české potravinářské a veterinární
normy. V jednom z článků se píše, že trhy
nabízejí zajímavé zboží i výrobky, jež se ale
ničím neliší od těch z obchodů. Naše zkušenost je jiná. Na trzích se prodává zboží, které
v normálních obchodech budete hledat jen
těžko, vyrobené dle vlastní receptury – probiotický nápoj Francimel, dýňové máslo, čerstvé
pesto či salsa, kopřivový či ořechový chléb,
mleté krůtí maso, kachní roláda a další.
A i u toho běžného sortimentu má trh něco
navíc, co v obchodě nenajdete – před několika
hodinami sklizené ovoce, natrhané byliny,
nadojené mléko či čerstvě upečené pečivo
a kontakt s tím, kdo potravinu sám vypěstoval
či vyrobil. A i to je jeden z důvodů velké
obliby trhů. Navíc pozorujeme sílící nechuť
k nakupování produktů ze zahraničí, jako např.
u již pověstného čínského česneku. Spotřebitel
chce podporovat dobrou českou produkci
a my chceme dát šanci malým zemědělcům,
kteří se nedostanou do velkoobchodů a pro
které je farmářský trh jedinou možností, jak
neodevzdat vypěstovanou úrodu a zboží
za minimální ceny výkupu. Farmářské trhy
jsou zejména o navázání přímého tržního
vztahu mezi malým zemědělcem a konečným
spotřebitelem. Dejme oběma stranám příležitost, ať se tento vztah, který byl trnem v oku
minulému režimu, nezačne opět zpochybňovat.
Miroslav Dušek, organizátor trhů na Kulaťáku
Karel Czaban, Karlínské farmářské trhy

TRHY V ČR

Farmářské trhy na Kulaťáku

Farmářský trhy náměstí Republiky

každou druhou sobotu 8 – 14 hod.
16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 3. 9.
Vítězné náměstí, Praha 6
www.praha6.cz, www.farmarske-trhy.cz

každou středu a pátek 9 – 18 hod.
náměstí Republiky, Praha 1
www.farmarskytrhy.cz

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

Farmářské tržiště Náplavka
každou sobotu 8 – 14 hod.
Rašínovo nábřeží u Palackého mostu,
Praha 2
www.praha2.cz,
www.farmarsketrziste.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 tržiště František
každý čtvrtek 8 – 18 hod.
Náplavka Dvořákova nábřeží, Praha 1
www.praha1.cz,
www.farmarsketrziste.cz

Karlínské farmářské trhy
každou druhou sobotu 8.30 – 15 hod.
23. 7., 6. 8., 20. 8.
Karlínské náměstí, Praha 8
www.praha8.cz

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

Farmářský trhy Metropole Zličín
každou sobotu 9 – 16 hod.
Řevnická, Praha 5
www.farmarskytrhy.cz

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

Holešovický farmářský trh
o prázdninách se koná až v sobotu
27. 8., 8 – 14 hod. Otevřena bude
farmářská zeleninová tržnice
Holešovická tržnice, hala 22, Praha 7,
www.holesovickytrh.cz

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

Venkovské trhy Čakovice
každou středu 8 – 14 hod.
od 9. 7. i každou sobotu 8-12 hod.
náměstí J. Berana, Praha 9
www.cakovice.cz

Farmářské trhy na Jižním Městě
každé pondělí 13 – 18 hod.
kom. c. Matky Terezy u metra Háje,
MČ Praha 11 www.praha11.cz

Radotínské farmářské trhy
každý druhý pátek 10 – 18 hod.
nám. Osvoboditelů, MČ Praha 16
22. 7., 5. 8., 19. 8., www.mcpraha16.cz

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

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

Černošické farmářské trhy
každou sudou sobotu 8 – 12 hod.
16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8.
u hotelu Kazín, Černošice
www.cernosicketrhy.webnode.cz

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

Farmářské trhy Beroun
1. a 3. sobotu v měsíci 7 – 12 hod.
16. 7., 6. 8., 20. 8.
Husovo náměstí, Beroun
www.mcslunecnice.cz/farmarske-trhy

Jarmarky regionálních produktů v Dobříši
13. 8., 8–11.30 hod.
Mírové náměstí, Dobříš
www.mestodobris.cz

Plzeňské farmářské trhy
každou druhou sobotu, 8 – 13 hod.
23. 7., 6. 8., 20. 8.
nádvoří hotelu Gondola,
Pallova 12, Plzeň
www.plzensketrhy.cz

Farmářské trhy Karlovy Vary
pátek 1x za měsíc, 13 – 18 hod.
15. 7., 12. 8.
Varšavská před Městskou tržnicí,
Karlovy Vary

Litoměřické farmářské trhy
každou druhou sobotu 8 – 12 hod.
23. 7., 6. 8., 20. 8.
Kostelní náměstí, Litoměřice
www.zahrada.cech.cz

Bystrcké farmářské trhy
jednou měsíčně v neděli 8 – 13 hod.
17. 7., 21. 8.
Přístavní 38 (u Orea hotelu Santon),
Brno
http://farmarsketrhy.vitalia.cz/

Farmářské trhy Anděl
každý druhý pátek 8 – 18 hod.
15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8.
pěší zóna Anděl, Nádražní, Praha 5
www.praha5.cz

Farmářské trhy v Třeboni

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

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

Lenka Krbcová

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

soboty 2x měsíčně 7 – 12 hod.
23. 7., 13. 8., 27. 8.
Masarykovo náměstí, Třeboň
www.itrebon.cz
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Farmářské trhy
v Americe
Farmářské trhy, které u nás zažívají
nebývalý boom, jsou v Americe již
standardem a tvoří mnohdy nedílnou
součást pravidelných rodinných nákupů.
S jednou velkou výjimkou – kvalita
produktů na trhu je srovnatelná
s kvalitou produktů v supermarketech,
kde jsou ve velkém množství zastoupeni
lokální dodavatelé, které supermarkety
rádi podporují. Farmářské trhy
a supermarkety si tedy v Americe
nesnaží jakkoliv konkurovat, jak je
tomu mnohdy u nás, ale jsou jakýmsi
příjemným doplněním sortimentu
z obchodu.

Samotný trh se pak až tolik neliší od trhů
v České republice. Sortiment je lokální
a sezónní, jen letos je vše dle farmářů
o pár týdnů posunuto. Zlobí je
nevyzpytatelné počasí a hodně deště.
Trhy najdete po celé Americe – u nás
v Seattlu na trzích perlí například
vynikající čerstvý chleba, lokální
zelenina všeho druhu (právě zde jsem
poprvé ochutnala rajčata Heirloom)
nebo čerstvé ryby a seafood (můžete
si srknout ústřici a přesvědčit se, že je
čerstvá). Součástí každého trhu jsou též
stánky s občerstvením. V Americe se

rozmáhá obliba pojízdných prodejen,
tzv. shacks, a tak na trhu najdete
prodejny s neskutečně smetanovou
zmrzlinou, s mexickými tortilami nebo
s pizzou právě vytaženou z pece.
A zmínila jsem už, že k poslechu
a dobré náladě Vám většinou hraje
nějaký ten nezávislý mladý muzikant?
Další Kurt Cobain, kdo ví...
Takový trh na Havaji je pak úplně jiná
kapitola, ale o tom Vám zase povím
v dalším čísle časopisu!
Text a foto: Michaela Romanová
autorka projektu www.nalok.cz

Pštrosí farma
Studánka
Ačkoli je pštrosí maso jedno z nejjemnějších a zároveň nejzdravějších mas
používaných v gastronomii, jeho
prodej je v Česku značně omezený.
Farmářské trhy na Kulaťáku
jsou však v tomto ohledu světlou
výjimkou. O dodávku tohoto
„rolls-royce“ mezi masy se tu stará
Lukáš Krejný, majitel pštrosí farmy
Studánka ze severních Čech.
„Je to tak, konkurence nás příliš netíží,
protože pštrosí maso v Česku stále
není tak známé a rozšířené, jak by si

zasloužilo. I naše farma obchoduje
hlavně s ostatními evropskými zeměmi,
prodáváme maso např. do Německa,
Belgie, Itálie nebo Holandska,“ říká
Lukáš Krejný, jehož farma vznikla
v roce 2001 poté, co se chovu pštrosů
věnoval při studiu vyšší zemědělské
školy jako svému hobby.
Pštrosí maso má přitom naprosto
stejné využití jako hovězí či vepřové,
ovšem s tím rozdílem, že neobsahuje
cholesterol a má ve srovnání s těmito
druhy mas jen minimum tuku.

Přitom si však zachovává neobyčejnou
jemnost. „Hodí se opravdu na přípravu
většiny v Česku oblíbených jídel. U nás
doma z něj rádi děláme tataráček, řízky
nebo svíčkovou,“ říká Lukáš Krejný,
který na jedny trhy porazí většinou
kolem 8 kusů pštrosů a prodá všechny
beze zbytku. Na odbyt jdou nejlépe
steakové filety ale i kližka.
Jak je pštrosí maso kvalitní a zdravé,
tak náročný je chov pštrosů. „Nákladné
je hlavně krmivo, speciální granule,
sója, kukuřice a kukuřičný šrot, pštrosi
potřebují také spoustu vitamínů
a minerálů. Navíc tato zvířata trpí
vysokou ztrátovostí při líhnutí
i odchovu mláďat,“ vysvětluje farmář
Krejný, který na své farmě chová
kolem 400 kusů pštrosů a ročně porazí
mezi 1200 až 1500 kusů zvířat. Kromě
pštrosů na Studánce chovají také asi
300 ovcí. Na Kulaťáku však kromě
jehněčího prodávají i telecí, které berou
ze spřátelené farmy.

Sortiment
–v
 akuově balené pštrosí maso
s trvanlivostí kolem jednoho měsíce,
1kg steakového masa stojí 320 Kč
– pštrosí paštiky a uzenářské výrobky
– jehněčí a telecí maso
Text: Helena Cejpová

ww

w.farmarske-trhy.cz

www.pstrosifarma.cz

Ceny již od

On-line

79 Kč

e-shop

kur˘rní sluÏba

tel.: +420 272 926 441

tel.: +420 272 926 441

• On-line objednávky zásilek, Praha / ČR / EU
• Rozvoz zásilek on line shopy v den objednávky
• Měsíční detailní přehledy zrealizovaných přeprav
• Zásilky jsou pojištěny do výše 500 000 Kč

www.airway.cz

• Všechny zásilky, jsou přepravovány spolehlivými
kurýry
• Dobírkové služby – vklad přímo na Váš účet
• Odvoz pošty

e-mail: info@kvetiny-expres.cz
• Květinářství
• Doručování květin po Praze a celé ČR
• Aranžmá firemních a společenských prostor
• Svateb
bníí servis
i

www.kvetiny-expres.cz

moře

z nich se stále ostýchá a to je naše další
fáze - školení farmářů.

V Čechách není žádný farmář, který by měl

MAKRO je jeden z velkých
řetězců v Čechách. Farmářské
trhy vznikly jako alternativa

Formánek: Já jako člověk jdoucí na trh,
si nechci jídlo jenom koupit, mě baví i to,
že mi někdo řekne, jak a kde to vypěstoval.
Já si s tím člověkem chci vyměnit pár slov,
to patří ke koloritu nakupování na trzích.
A to je to, co trhy odlišuje od supermarketů..
Schaut: To jsou dobré argumenty i pro
číšníka, který jídlo bude nabízet v restauraci.
Musí vědět, jak byla ryba vylovena, odkud
pochází a proč byla vylovená právě teď…
potřebuje pro svého zákazníka příběh.

Roman Vaněk
Pražský kulinářský
institut
Bernard Schaut
klíčový Account
Manager ryb – Makro

Gastronomie jsou příběhy. Bez nich
je to půlka zážitku.

prodeje mimo tyto řetězce

Vaněk: Co se mě líbí na trzích, že všichni
farmáři, když jsou na stánku, tak si jdou
trh obejít. Třeba si mezi sebou vymění
vizitky, nebo mrkev za rohlík. Funguje
tam neuvěřitelný výměnný obchod, oni
od sebe získávají informace - jak prodávat,
co jim jde, co jim nejde, co je trápí, co je
netrápí a začínají se mezi sebou bavit
a jsou nadšení z výrobků toho druhého.
Je potřeba jim jenom říct, aby zákazníky
neodradili nesmyslnými cenami. Občas to
někdo přežene.

Miroslav Formánek
HoReCa Segment
Manager - Makro

a v současné době je stále
vnímáno, že vlastně řetězce jsou
nepřátelé farmářských trhů...
Formánek: MAKRO bylo založeno před
47 lety jako místo, kde se bude prodávat
profesionálům. Už tehdy bylo základem
nakoupit ve velkém od farmáře a prodávat
dál. I farmář byl spokojen, že se nemusí
dále starat o odbyt pro své zboží. Mohl
dodávat do jednoho velkého velkoobchodu
a ten to dál organizoval. Dneska to možná
vypadá, že jsme konkurence, ve skutečnosti
chceme farmářské trhy podporovat.
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Ptali se Pavel Šťastný a Miroslav Dušek
organizátoři Farmářských trhů na Kulaťáku
Norská farma
na chov lososů

se dají nakupovat po celý rok. Ty tvoří až
80 % prodeje ryb. Ideální by byl poměr 50 %
chovaných a 50 % sezónních. To znamená
nakupovat je, jak jsem již řekl, ve správném
Ale oni šli k vám?
momentě. Druhý problém je naučit lidi
Schaut: Přesně tak! A proč ne? Vždyť u nás ryby správně připravovat.
Kde vidíte největší možnost
měli možnost nakupovat širší sortiment, ne- Vaněk: Je to úplně stejné, jako začal fenospolupráce?
jenom ryby a ústřice z Normandie. Normálně mén s vařeným masem. Češi přišli na to,
Formánek: My už s českými farmáři spoluu místního rybáře koupíte 20 druhů, ale
že existují jiné úpravy i jiné druhy než je
pracujeme, dodávají zeleninu a ovoce
u nás až 80 druhů. Norského lososa ani
svíčková. Že třeba pupek má fenomenální
z regionu napřímo do jednotlivých velkopražmu královskou z Řecka v Normandii
chuť a stojí 260 Kč.
obchodů. Dveře do MAKRO jsou českým
nevylovíte. A proto to má logiku. Nákupčí
farmářům stále otevřené.
Stejným objevem jsou hovězí líčka?
z rybárny přijde v 6 ráno, naloží 250 kilo
Schaut: Další možností spolupráce s farmářVaněk: S těmi přišel první Zdeněk Pohlreich
ryb a ty pak ve svém obchodě prodá.
skými trhy jsou ryby. Máme dobrou logistiku
a teď už je dělají všichni. Dnes skutečně
Vaněk: Je pravda, že v téhle zemi známe
nákupu v zahraničí, což nám umožňuje
spousta hospodských, co chodí do našich
kapra, lososa a pstruha, na candáta už si
dostat na český trh čerstvé ryby v nejkratší
kurzů, začala lacinější druhy masa nakunesáhneme, protože ho neseženeme,
možné době. Už pět let tady máme zkušepovat. Hospoda není kostelíček, hospoda
a natož abychom věděli jak ho upravit.
nosti, víme jak ryby uchovat v té nejvyšší
musí vydělat peníze, ale je to stejné i doma.
Jak se vlastně určují sezóny ryb,
kvalitě, umíme doporučit, jak je nejlépe
Proč mám na víkend kupovat svíčkovou
kdy se které loví?
připravit atd. Přímo v Praze totiž provozunebo péct Martinskou husu v létě? Jiných
jeme logistické centrum pro distribuci ryb
Schaut: Pravdou je, že podporujeme rybáře, surovin je dost, my je akorát neumíme
pro střední a východní Evropu. V Čechách kteří loví ryby, v momentě kdy jsou chuťově
zpracovávat, my jsme to zapomněli!
se čerství lososi například filetují a udí.
ideální anebo kdy je jich nejvíc. Nikdy
Děláte tedy kurzy pro profesionály?
Rychlost dodávek je navíc stejná, jako
v době, kdy se ryby množí. Proč zničit ryby
kdybyste si koupil rybu v Paříži.
dřív, než se rozmnoží. V METRO ve Francii Formánek: Přesně tak - pro profesionály.
Vaněk: Češi mají pořád ve svých hlavách
kupujeme opravdu všechny druhy ve správ- Každý v uvozovkách malý kuchař z malého
„začipováno“, že ryba smrdí a že rybu prostě ném momentě. Taky to znamená, že i ceny městečka se může přihlásit do kurzu
nejí. Zažil jsem to tisíckrát na našich kurjsou nejlepší v tom momentě, kdy je ryb dost. a naučit se zpracovávat ryby, ovoce,
zech, kde účastníci řeknou dnes a denně
Například teď v létě není vhodné nakupovat grilovat zeleninu atd.
stejnou věc: Já jsem vůbec nevěděl/a,
mořský jazyk, jeho cena je vysoká. Lepší
A vy to pro ně děláte zdarma?
že ryba nesmrdí. V kuchyni se pořád
je nakupovat, když je jeho sezóna a cena
snažíme nějakým způsobem ryby jaksi
Formánek: Na kurz se přihlásí kuchař, který
je příznivá. To znamená v tomto případě
„navonět“ různými marinádami a kořeními v zimě, kdy mořský jazyk koupíte za polosi to platí, ale s ním může přijít majitel nebo
jenom proto, abychom přetloukli rádoby
vinu dnešní ceny. Sezónnost je u ryb zásadní. provozní restaurace a to zcela zdarma.
ten smrad, který ale u čerstvé ryby není.
Navíc cena je velmi příznivá.
Vaněk: To je věc, které se budou muset
Češi naučit, že existuje sezónnost ryb.
Hlavně tady není český farmář, který
Je to tedy jedna + jedna zdarma.
Stejně jako už vědí, že je sezónní ovoce,
by měl moře. Tím pádem se ryby musí
Formánek: Kuchař v kurzu jídlo uvaří, majiže krvavé pomeranče mají sezónu v lednu
brát ze zahraničí.
tel nebo provozní všechno ochutná, dozví
a chřest začíná v květnu. Zkuste se zeptat
Vaněk: Mořská ryba na českých talířích
Čecha, jestli ví, kdy se třou kapři. Polovina se, jaké víno se k jídlu hodí, jaké suroviny
funguje už nějakých 105 let. Je potřeba ji
je potřeba nakoupit. Ukážeme, jak servírovat.
řekne, že neví.
tam tedy vrátit. Je škoda, že na každém
Formánek: U rybího pultu v každé prodejně Zkrátka nabídneme službu jako celek.
rohu v Čechách najdeme pizzerii, která
MAKRO najdete desku s informacemi
Trh také funguje jako celek.
neviděla Itálii ani z vlaku, ale neexistují
o sezónnosti ryb. Společně s našimi rybáři
rybárny, které by byly schopné
Vaněk: Ano, znamená to, že si tam nakoutakto naše zákazníky vzděláváme už třetí
nabídnout kvalitní čerstvou rybu.
pím zeleninu, dobré pečivo, ovoce, rybku
rok. Myslím, že trh je další dobré místo,
Dřív bylo všechno složitější, ale rybárnebo kus masa. Ještě by mělo fungovat,
kde oslovit nové zákazníky a předat jim
na byla v každém okresním městě.
jako všude ve světě, že první na trhy
naše zkušenosti.
Schaut: Žil jsem teď rok ve Francii
přijdou ráno kuchaři. Brzo ráno se sjedou
Jak tedy vidíte ideální zastoupení ryb
na pobřeží v Normandii. V tamním
kuchaři a koupí první produkty, aby do 12
na českém trhu?
METRO (u nás MAKRO) jsme měli
hodin z nich měli navařeno.
Schaut: V Čechách převažuje prodej tzv.
32 zákazníků z místních rybáren,
Prodejce to bude zavazovat trošku
akvakultury, což jsou chované ryby, které
kteři nakupovali u nás - v METRO.
s těmi lidmi komunikovat. Spousta

To samozřejmě řešíme stále. Zabrání
se tomu jenom konkurencí a kvalitou
dodavatelů.

Oni samozřejmě mohli - stejně jako já - jít
ve čtyři ráno nakupovat ryby
od rybáře přímo z lodě.

rychle za dva, tři roky, ale to není cílem.
Cílem je udržitelný rozvoj. Tím pádem
vybíráme ke spolupráci přesně ty farmáře,
kteří tohle mají také jako svou filozofii.
Jsou to tzv. „Friends of the Sea“.
Formánek: Samozřejmě musí splňovat
hygienické a kvalitativní požadavky.
A Makro/Metro ve Francii skutečně
podporuje rybáře, že jim například
kupuje čluny, motory…?
Schaut: Ve Francii to není potřeba, tam mají
peněz dost. Například na Maledivách mají
na lodích problém s dodávkami ledu, my led
rybářům dodáme a zajistíme si tak vyjímečnou
čerstvost a kvalitu. Kupříklad v Maroku
zase řešíme s dodavateli logistiku spojenou
s prodejem ryb. Oni se nebojí investovat, neboť
jim garantujeme trvalý odběr a oni nám na
druhou stranu zaručí špičkovou kvalitu.
Vozíte tedy zboží z celého světa?
Schaut: Ano, ale ne nesmyslně. Jsou dodavatelé z Nového Zélandu, kteří mi nabízejí
stejné ryby, jako mají v Itálii, zboží by letělo
navíc 12 tisíc kilometrů, to je naprosto zbytečné.
Čerstvost a servis je to, co vyhraje.
Až tohle pochopí všichni, tak i tady
začneme dobře jíst. O ničem jiném
kulinařina není.

Vaněk: To jste řekli přesně, mě se novináři
často ptají: kde jíte nejraději a proč tam
Schaut: My máme celkem přesnou představu, chodíte jíst? A já jim říkám, mě je jedno
jak náš dodavatel musí vypadat. Nechceme co konkrétně v restauraci jím, nebo co
podporovat dodavatele, kteří to dělají jen
nakoupím na trhu u toho mého farmáře,
pro peníze. Podporujeme farmáře, nebo
protože já tam jdu za jistotou. Já jdu do téhle
rybáře, kteří dodržují pravidla. Například
hospody za jistotou, že nebudu ošálen,
když mluvím o tuňákovi, hledám dodavatele, že mě čeká hezký zážitek při dobrém jídle.
který loví ryby, až dosáhnou určité váhy
To primární je servis a kvalita.
a věku. Tuňák se množí až od 7 let, to znaFormánek: S tím naprosto souhlasím.
mená, že když vylovíte mladšího tuňáka
Dle mého je to vše také o tom, jak se kde
tak jej máte vrátit do moře. Loví se taky jen o zákazníka starají a jak se tam on cítí.
v určité hloubce, kde žijí právě větší kusy,
Vaněk: Srdce na talíři je to, co rozhodne.
které se už množily. Samozřejmě můžete
vylovit úplně všechno, můžete zbohatnout
Andrea Vodňanská
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Farm na Kulaťáku
Menu

Chcete mít zaručeně

český česnek?
Vypěstujte si ho!

Uzenářství

Sváček

www
.farmarske-trhy.cz

www.lahudkarstvisvacek.cz

Stejně začínal i pěstitel a prodejce česneku na Farmářském
trhu na Kulaťáku PAVEL ILL. Rodinné hospodářství spravuje
spolu se svými rodiči ve Šlapanicích. Zaměřuje se zejména
na pěstování česneku odrůdy dukát a unikát.
Český česnek je nedostatkové zboží, na trzích je o něj
velký zájem a jeho ceny se šplhají do závratných výšin.
Není divu, ve srovnání s čínským, kterého je všude
dostatek, má mnohem lepší a výraznější chuť i aroma.
Česká kuchyně se bez českého česneku rozhodně
neobejde. Chcete – li mít česnek zaručeně známého
původu – vypěstujte si ho sami.
Kontakt: pavelill@centrum.cz

www
.farmarske-trhy.cz

RECEPT

FARMÁŘSKÁ NÁDIVKA
z uzeného masa a kachního sádla

Farm Menu na Kulaťáku připravovala již řada šéfkuchařů ze surovin prodávaných přímo od farmářů.
Radek Příhonský

a jeho prázdninové menu

Z Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk se svým týmem

Zdeněk Marcín - Pavel Sláma - David Izák

Lenka Požárová
zapálená kuchařka

Stroužky česneku se sází na podzim v září až v říjnu, a v červnu
a červenci se sklízí. Jelikož česnek může být napaden
různými chorobami, je důležité ho před sadbou „namořit“
např. v přípravku Sulka. Moří se 6 – 12 hodin (přes noc) před
zasazením, ne déle – může dojít k popálení. Po sklizni musí
být česnek uchován v suchu a na větraném místě. Ideálně
v dřevěných přepravkách nebo v suché sklenici přikryté látkou.
Po vysušení se nať odřízne asi 3 cm nad cibulí a kořeny se
zkrátí asi na 0,5 cm. Kořeny je možné odstranit už při sklizni:
to se odřezávají i s částí podpučí, které je v té době měkké.
Pokud se vám úroda vydaří můžete se přihlásit do občanského
sdružení Českomoravský česnek www.ceskomoravskycesnek.cz,
které si klade za cíl podporu domácího česneku. Na webových
stránkách najdete mnoho zajímavých informací včetně receptů.

INGREDIENCE:

3 rohlíky (nejlépe
2 až 3 dny odleželé)
3 vejce
20 dkg uzeného masa
150 ml mléka
vývar z uzeného masa
kachní sádlo
petržel
sůl, pepř
muškátový oříšek
pečící papír

Tip na výlet: Sobota 30.7. Buchlovice
desátý ročník česnekových slavností

POSTUP: Rohlíky nakrájíme
na kostičky. Oddělíme vaječné
žloutky od bílků. Žloutky rozšleháme s mlékem, trochou vývaru,
rozpuštěným kachním sádlem
a zalijeme pečivo. Necháme
vsáknout. Namočené pečivo
osolíme, opepříme, dle chuti
nastrouháme muškátový oříšek,
vmícháme maso a nasekanou
petrželku. Ušleháme tuhý sníh
z bílků a lehce ho vmícháme do
připravené směsi. Zapékací nádobu
vyložíme pečícím papírem, rovnoměrně rozprostřeme
nádivku a v předehřáté troubě
upečeme dozlatova. Je výborná
teplá i studená.

Dlouhodobě pracuje s potravinami ve všech oborech své činnosti
LOGA - GRAFICKÝ DESIGN - INTERIÉRY - EXTERIÉRY

www.plecharna.cz
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ROK
Farmářských trhů
Chřestové
Farm Menu
Romana Vaňka

z Pražského kulinářského institutu

Jaké jsou trhy v

Neprodejné

KVĚTEN 2O11

Tradiční návštěvníci farmářských trhů
nejspíše před pár týdny nevěřili vlastním
očím, když vedle tradičních „domácích“
produktů uviděli stánek, kde místo květáku nebo klobás ležely vysloužilé elektrospotřebiče. Ty se tu však neprodávaly,
ale od návštěvníků trhů vybíraly výměnou
za svazek čerstvé mrkve. Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN, který na
jednotlivé trhy své speciální sběrné místo
umístil, se tak podařilo od lidí vysbírat
přes deset velkých košů vysloužilých
elektrospotřebičů. A jak se ukázalo, tato
forma sběru elektroodpadu lidem vyhovuje!

Farmářské trhy
místo, kde se třídí odpad

Jak se na farmářských trzích

„urodil“
elektroodpad

Společnost EKO-KOM, zajišťující provoz systému třídění odpadů a jeho
recyklace, se stala partnerem Farmářských trhů na Kulaťáku. Cílem tohoto
spojení je oslovit skupinu ekonomicky aktivních obyvatel, kteří se zajímají
o zdravý životní styl a ekologické trendy. Trhy jsou místem, kde mohou
nejen nakoupit potraviny místní provenience a známého původu, ale je to
i místo, kde se bude třídit odpad a kde se dbá na ochranu životního prostředí
a poskytují se informace a zábava pro děti. Na trzích jsou od 2.7. pravidelně
umístěny barevné kontejnery na papír, plast a sklo. V dětském koutku se děti
seznámí se základy správného třídění a nakládání s odpady.

Mnoho lidí přineslo své „vysloužilce“
v proutěném košíku. Nejprve se zastavili u stánku ELEKTROWINU, kde jej
odevzdali k recyklaci, a posléze košík
začali plnit čerstvými potravinami lokálních farmářů. První příležitost směnit
elektrospotřebič za svazek čerstvé
mrkve měli lidé v sobotu 4. června právě
na Kulaťáku (tedy na pražském dejvickém Vítězném náměstí) a zájem o tuto
formu sběru předčil všechna očekávání.
Během šesti hodin se podařilo vysbírat
přes osmdesát spotřebičů.

						 www.jaktridit.cz

ELEKTROWIN během jediného měsíce
navštívil celkem pět trhů ve třech
různých lokalitách, přičemž mezi
nejúspěšnější „třídiče“ patřili právě
návštěvníci dejvických farmářských
trhů. Překvapivý zájem ovšem vyvolala
také účast ELEKTROWNU na trhu na
Kubáni. Tam se podařilo vysbírat přes
tři velké sběrné koše! Tomuto výsledku
napomohlo také nádherné počasí a živá
hudba, která na trhu vyhrávala. Lidé byli
ochotni se pro své vysloužilé spotřebiče
i vracet domů!

RECYKLAČNÍ KOLOBĚH
Celkem se na trzích během sobot
od 4. června do 2.července rozdalo
téměř 500 svazků mrkve a podařilo
se vysbírat přes 600 kilogramů elektrozařízení! Díky recyklaci tak návštěvníci
trhů ušetřili téměř 60 tun železné rudy
a přes 360 litrů ropy. Navíc zabránili
vzniku téměř 7 tun oxidu uhličitého.
Díky jim je svět zase o něco čistější.
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Kdy a kolik?
4. června
Farmářské trhy na Kulaťáku
11. června
Farmářské tržiště Náplavka
18. června
Farmářské trhy na Kulaťáku
25. června
Farmářské tržiště Kubáň

www.elektrowin.cz

2. července
Farmářské trhy na Kulaťáku

Zpracování druhotných surovin
Druhotné suroviny

Doprava materiálu do výroby
Výroba zboží

Obchod a nákup zboží
Skládka

Energetické
využití

Dotřiďování odpadů

Svoz odpadu

Domácnost – spotřeba
vznik odpadu

Třídění odpadů

Štefanovo
pekařství - cukrářství
ORLICKÉ PODHŮŘÍ

www
.farmarske-trhy.cz

www.stefanovopekarstvi.cz

Přibyl
řeznictví
ČELÁKOVICE
www.masopribyl.cz

www
.farmarske-trhy.cz

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

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

Dršťková polévka
Slezská tlačenka

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
RECEPT

CHLÉB
s opraženými vlašskými ořechy na másle

Sedlácký bok
GENERÁLNÍ PARTNER

INGREDIENCE: 500 g žitné mouky, 500 g pšeničné

LETN Í S HAKE S PEAROVS KÉ
S L AV N O S T I 2 0 1 1

Selská tlačenka
Klobása Honzík
Farmářský bok

POSTUP: Na rozpuštěném másle opražíme nasekané
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TIP: Místo vlašských ořechů můžete požít

pšeničné klíčky nebo je smíchat s ořechy.

J I N D Ř I C H IV.

v inscenaci Lucie Bělohradské hrají: Jan Dolanský,
Ladislav Mrkvička, Norbert Lichý, Martin Preiss,
Martin Písařík, Zdeňka Žádníková / Klára Melíšková a další
www.shakespeare.cz | www.ticketportal.cz

1. Proč navštěvujete Farmářské trhy?
nakoupit kvalitní potraviny
kvůli atmosféře
abych se setkal/a s přáteli
jiný důvod ........................................................................

Iberijský špek

můžete zaškrtnout i více variant

2. Jak dlouho už existují v ČR farmářské trhy?
přes rok
dva roky
pět let 		

Farmářské trhy

časopis o farmářských trzích a životním stylu
Ročník II/4. Vychází 16. 7. 2011
Vydává: Farmářské trhy, o.s., Plaská 4, 150 00 Praha 5
IČO: 22872957, DIČ: CZ22872957
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Pořádá:

Ve spolupráci s:

nevím

3. Chtěli by jste na trzích doprovodné akce/jaké?
..........................................................................................................
4. Máte zájem o produkci zahraničních farem/jakých?
..........................................................................................................
Anketu zašlete na adresu Farmářské trhy, o.s., Plaská 4, 150 00 Praha 5
nebo anketu můžete vyplnit elektronicky na www.farmarske-trhy.cz
a vyhrajte luxusní Farmářské košíky Expres, slosování proběhne 10. 9. 2011

NKETA

vlašské ořechy. Odvážené a proseté mouky smícháme
dohromady a pak je nasypeme do nádoby a utvoříme
důlek. Přidáme rozdrobené droždí, cukr a část vlažného
mléka nebo vody, postupně přimícháváme mouku a vytvoříme řídké těsto – kvásek. Nádobu překryjeme utěrkou
a necháme kynout 30 minut. Do vyzrálého kvásku přidáme
zbytek mléka, sůl, máslo, vejce, opražené ořechy, pepř,
nastrouhanou bramboru. Vše smícháme dohromady
a vytvoříme těsto. Necháme přikryté 20 minut kynout.
Vykynuté těsto se musí přetužit (propracovat) a poté
rozdělit na požadovaný počet kousků chleba. Doporučuji
2-4 kusy. Z jednotlivých kusů těsta stočíme bochánky
nebo veky, které poté dáme na pomaštěný plech kynout
a ozdobíme ořechy. Po nakynutí (cca 30 minut) potřeme
povrch bochánků vodou a na několika místech je propíchneme nebo ostrým nožem řízneme do kříže, aby nám
bochníky nepopraskaly. Pečeme v páře, kterou získáme
nalitím na pečnou plochu (nebojte se!!! – pořádný chléb
potřebuje kvalitní páru). Pečeme při teplotě 240°C, po 10
minutách teplotu snížíme na 220°C, doba pečení je 35-45
minut podle váhy bochníků. Pro lepší propečenost plech
obrátíme během pečení a znovu potíráme vodou. Když chléb
vyjmete po upečení z trouby, potřete jej ještě jednou vodou,
aby byl pěkně lesklý. Kvalitní chléb musí hezky dunět, když
na něj zaklepe zespodu ihned po vytažení. Je to trochu
nebezpečné, ale pocit je to úžasný. Tohle byla rada mého
otce, když mě učil tahat ručně chleba z pece.

| 18. 7. – 20. 8. |
Praha | Brno | Ostrava

otočte na druhou stranu...

mouky hladké, 400 g vlašských ořechů, 40 g kvalitního
másla na opražení ořechů, 30 g zeleného pepře, 20 g soli,
40 g cukru, 60 g kvalitního másla do těsta, 1 vajíčko,
1 nastrouhaná brambora střední velikosti, 40 g droždí,
0,5 l mléka nebo vody, půlky ořechů na zdobení nebo
ovesné vločky.

UVÁDÍ

Pořádá:

Ve spolupráci s:

FARMÁŘSKÉ KOŠÍKY
XPRES

TERMÍNY TRHŮ

16. 7./30. 7.
13. 8./27. 8.
3. 9./10. 9.

Partneři:
Mediální partneři:

www.praha6.cz
www.farmarske-trhy.cz

NKETA

www.facebook.com/farmarsketrhy

5. Co vám na trhu schází?
....................................................................
6. Uveďte svého nejoblíbenějšího farmáře či produkt:
....................................................................
7. Váš vzkaz organizátorům:
....................................................................
Kontakt:
....................................................................
e-mail/mobil:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anketu zašlete na adresu Farmářské trhy, o.s., Plaská 4, 150 00 Praha 5,
nebo anketu můžete vyplnit elektronicky na www.farmarske-trhy.cz
a vyhrajte luxusní Farmářské košíky Expres, slosování proběhne 10. 9. 2011

Pořádá:

Ve spolupráci s:

