Farmářské
slavnosti 2012

Vážení čtenáři,

Farma rodiny Bůžkových

Zveme vás

Farmy s prodejem ze dvora

na Farmářskou slavnost na Němcově farmě Radonice
Sobota 19. 5. 2012 od 10.30 – 16.00 hod.
28. dubna – Stanislav Bůžek, rodinná farma zabývající
se výrobou mléka n Chlumeček u Křemže, okres Český
Krumlov
19. května – Stanislav Němec, rodinná farma
zabývající se výrobou mléka n Radonice, okres Prahavýchod
16. června – Svaz chovatelů ovcí a koz ČR, přírodní
areál n Zlobice u Lipůvky, okres Brno
1. září – Jan Sochor, rodinná farma zabývající se
rostlinnou výrobou n Dolany u Opatovic nad Labem,
okres Pardubice
15. září – Cyril Kosík, rodinná farma zabývající se
pěstováním vinné révy n Tvrdonice, okres Břeclav
6. října – Vladimír Pešta, rodinná farma zabývající se
pěstováním krmných plodin a výrobou mléka n Bor
u Sedlčan, okres Příbram
Farmářské slavnosti jsou projektem založeným na poznávání života na venkově, který zahrnuje sérii celodenních akcí pro rodiny s dětmi na vybraných farmách České
republiky. Pořádá je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR.
Díky projektu může veřejnost poznat život na rodinných farmách a děti se na nich mohou formou hry seznámit s tradičním českým zemědělstvím a národním
bohatstvím. Farmářské slavnosti navíc zvyšují zájem lidí
o kvalitní potraviny domácí produkce a podporují české
zemědělce. Jsou tak jednou z možností, jak zatraktivnit
venkov a rozšířit škálu poskytovaných služeb.

farmářské slavnosti, které v loňském roce navštívilo neuvěřitelných dvacet osm tisíc lidí, jsou pro vás připraveny
i letos. Jsem velmi rád, že projekt založený na poznávání
života na venkově se setkal s tak velkým zájmem veřejnosti. V letošním seriálu slavností otevře své brány návštěvníkům šest farem, a to v Čechách i na Moravě. Rodiny s dětmi poznají, jak to chodí na statku s chovem ovcí,
koz nebo skotu, a nahlédnou například do tajů pěstování
révy vinné.
Slavnosti však nejsou pouze příjemným zážitkem pro veřejnost. Pomáhají především našemu venkovu a lidem,
kteří zde žijí. Jde hlavně o drobné české a moravské sedláky a pěstitele. Právě k jejich čerstvým a chutným výrobkům bychom vám chtěli prostřednictvím série letošních
slavností zkrátit cestu - její malé představení naleznete
v této brožuře. Najdete zde mimo jiné seznam farem
s prodejem ze dvora, na kterých můžete levně nakoupit
například ovoce a zeleninu, ale také maso, čerstvé mléko, sýry, včelí med a další výrobky přímo od farmáře bez
zbytečné administrativní zátěže. Nechybějí ani informace o stále oblíbenějších farmářských trzích či vítězných
výrobcích projektu Regionální potravina, jenž se zaměřuje na nejlepší produkty českých
zemědělců v jednotlivých
krajích České republiky.
Věřím, že své farmáře naleznete brzy a budete se
k nim stále vracet. Vlastní
zpracování části faremní
produkce a prodej ze dvora
jsou totiž návratem k osvědčeným tradicím a ke kvalitě. A mě těší, že lidé
ji začínají vyhledávat
a že jí věří.

Petr Bendl

ministr zemědělství

Na rodinné farmě v Chlumečku u Křemže sedlačí rod Bůžkových již od 15. století. Kolektivizace ale hospodaření přerušila a Bůžkovi se k němu mohli vrátit až po opětovném získání usedlosti v restituci. V roce 1992 prošel statek rekonstrukcí. Rodina měla
tehdy k dispozici 26 hektarů zemědělské půdy a čtyři hektary lesa. Vzhledem k tomu, že získala v restituci také deset krav a pět
býků na výkrm, začala se farma rozvíjet tímto směrem.
V současnosti se statek specializuje na výrobu mléka. V nové stáji vybavené dojícím robotem je 75 červenostrakatých dojnic.
Díky této moderní technologii ušetří Bůžkovi pracovní sílu. Tři sta hektarů půdy využívají především pro výrobu krmiv. Sto hektarů pak tvoří travní porosty a na orné půdě rodina pěstuje olejniny a obilniny. Moderní stroje také umožňují rodině poskytovat
služby v oblasti zemědělství, a to především při sklizni obilí, setí a lisování objemných krmiv.
V roce 2009 se farma rodiny Bůžkových umístila na druhém místě v soutěži Farma roku.

Kontakt:
Stanislav Bůžek, Chlumeček 2, 382 03 Křemže (cca 18 km od Českých Budějovic)
Telefon: 775 289 465, E-mail: buzek.s@tiscali.cz

FARMA BŮŽEK CHLUMEČEK

n Aleš Hrňa

Adresa: Mlynářovice 55, 384 51 Volary
Telefon: +420 388 333 011
Nabídka: biosazenice, byliny, koření, certifikovaná zelenina (mrkev, cibule, kadeřávek, bazalka, koriandr, majoránka,…), mléko a mléčné výrobky, kůzlata a jehňata
Agroturistika: Možnost prohlídky zahrady, chovu ovcí
a koz.

n Angus farma Rančice

Adresa: Rančice 3, 370 07 České Budějovice
E-mail: milan.sebelka@quick.cz
Telefon: +420 387 998 839
Web: http://angus.unas.cz/
Nabídka: hovězí maso z býků plemene Aberdeen Angus
Agroturistika: Možnost ubytování v apartmánech,
rekreační jízdy na koních, prohlídka farmy (krávy, telata,
koně, ovce, kachny, králíci, psi, kočky, slepice…)

n Biofarma Slunečná

Adresa: Slunečná 3, 384 51 Volary
E-mail: info@biofarma-slunecna.cz, sonnberg@quick.cz
Mobil: +420 604 331 278
Telefon: +420 388 336 108
Web: http://www.biofarma-slunecna.cz
Nabídka: brambory, zelenina, ovoce, kozí, kravské a ovčí
sýry, jogurty a další mléčné výrobky vlastní produkce,
maso
Agroturistika: Možnost ubytování v penzionu v blízkosti
ekofarmy se saunou, vířivkou, soláriem. Farma nabízí
i dobrovolnické práce na farmě za ubytování a stravu.

n Ekostatek Ludvíkov

Adresa: Ekostatek Ludvíkov, 391 33 Jistebnice
E-mail: toze73@seznam.cz
Telefon: +420 381 273 088
Web: http://www.ludvikov.estranky.cz
Nabídka: široký sortiment zeleniny, ovoce, vejce, med
Agroturistika: Možnost ubytování na statku pro pomocníky při pracích na zelinářské zahradě, při medobraní,
sklizni brambor, naskladňování obilí atd.

n Farma Borová

Adresa: Borová u Chvalšin 44, 381 01 Český Krumlov
E-mail: marcela@kamir.cz
Mobil: +420 724 059 717
Telefon: +420 380 739 251
Web: http://www.farmaborova.cz
Nabídka: hovězí maso v biokvalitě
Agroturistika: Farmáři pořádají zábavná setkání s koňmi
pro veřejnost, countrybály a závody.

n František Král

Adresa: Údolí 123, 374 01 Nové Hrady
E-mail: kralkapinos@tiscali.cz
Mobil: +420 724218988
Telefon: +420 386362468
Nabídka: po předchozí objednávce možnost nákupu
hovězího a pštrosího masa

n Jan Pintíř - Pošumavské včeličky

Adresa: Nedaničky 24, 340 12 Švihov
E-mail: janpintir@seznam.cz
Mobil: +420 606 905 071
Web: http://www.sweb.cz/sumavskymed
Nabídka: nejrůznější druhy medu (květový, lesní, akátový, pastovaný, maliníkový, jedlový, divoká višeň,…),
medovina, propolis, medová kašička, ořechy v medu

n Petr a Gabriela Dostálkovi

Adresa: Veselka 52, 374 01 Trhové Sviny
Telefon: +420 386 321 617
Nabídka: zelenina (mrkve, ředkev, brambory, salát,
petržel,…)

n Eduard Kraml

Program:

n Chov koní Václav Smolík

n 10.30 Zahájení akce
n 10.45 Vanda a Standa „Přijede k nám návštěva“
hudebně naučné vystoupení pro děti
n 11.30 Zumba – tanec pro celou rodinu
n 13.00 Drum Circle – bubnování pro celou rodinu
n 14.00 Workshop pro celou rodinu na téma
„Jak být kamarádem svého dítěte“
n 14.30 Vanda a Standa „Přijede k nám návštěva“
hudebně naučné vystoupení pro děti
n 15.00 Koncert

Adresa: Jirkalov 57, 384 73 Stachy
E-mail: kramleduard@seznam.cz,
info@penzion-biofarma.cz
Telefon: +420 388 428 645
Web: http://www.penzion-biofarma.cz
Nabídka: telecí maso
Agroturistika: Možnost ubytování v penzionu s plně vybavenou kuchyní. K dispozici sauna, stolní tenis, ohniště.

Adresa: Branná 56, 379 01 Třeboň
Telefon: +420 384 723 905
Mobil: +420 777 003 345
E-mail: info@mlynsky-dvur.cz
Web: www.mlynsky-dvur.cz
Nabídka: senáž, jehněčí maso
Agroturistika: Možnost ubytování v penzionu se
společenskou místností. Nechybí ani hřiště na tenis,
beachvolejbal, golfové odpaliště. Možnost jízdy na koni
či elektrickém býku.

n Farma KOFA

Adresa: Bílsko 25, 387 73 Bavorov
Telefon: +420 383 391 891
Kontakt: nhcfrantisek@quick.cz
Web: http://kofa.ecn.cz
Nabídka: mléčné výrobky z kozího mléka v biokvalitě
(mléko, sýry, tvaroh)
Agroturistika: V létě je možné ubytovat se v kempu ve
vlastních stanech či karavanech.

n Jiří Kouba

Adresa: Vodňanské Svobodné Hory 3, 389 01 Vodňany
Telefon: +420 383 382 002
Mobil: +420 607 771 889
Nabídka: vejce, ovoce, kachny a slepice
Agroturistika: Ekofarma nabízí prohlídky od jara do
podzimu. Farmáři neodmítají ani zájemce o výpomoc.

Co vás čeká a nemine:
Stánky s farmáři a řemeslníky, koutek Asociace soukromého
zemědělství, ministerstva zemědělství se zajímavými úkoly
a dárečky. Prohlídka farmy, která se vyznačuje svou samostatnou mlékárnou s vysokou produkcí mléčných výrobků a několika skladovacími halami na obilí.
Farmářská stezka – projděte všech 8 stanovišť a sbírejte razítka na kartu. V koutku ASZ vás odměníme dárečky.
První zemědělci v Čechách – zkuste si vyrobit hliněnou nádobu, jako v období neolitu, upéct si pšeničnou placku, tkát na
tkalcovském stavu, vyrobit si šperk kovotepectvím, rozdělat
oheň a naučte se skolit kance.
Hrátkobraní v přírodě. Pohrajte si s dětmi s krásnými hračkami
od Playmobilu, Olymptoy či Lega. Odpočívejte, zatím co si děti
hrají. Poslouchejte pohádky od víly.
Uvidíte zemědělské stroje, obří sklady obilí a domácí zvířátka.
Nepřehlédněte pohádkové doupě s čarodějnicí, kde vaše děti
čeká poklad, obličej si nechte pomalovat originálním obrázkem a tělo potetovat krásným perleťovým motivem, rýžujte
zlato, hledejte mořské živočichy v obřích mušlích s vodou.
Tvůrčí dílny - Děti si umixují mléčný koktejl z čerstvého mléka
od farmáře, zasadí si jarní kytičku do květináčku, vyrobí si kytičku z krepového papíru a odekorují si skleničku s obilovinami.

Pejskům vstup povolen s košíkem a na vodítku.

Asociace soukromého
zemědělství ČR
Pořadatelé akce

Organizátoři akce

Asociace soukromého zemědělství je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá činnost asociace vychází
z respektování starých selských tradic a přesvědčení
o perspektivě rodinných farem jako základu moderního
evropského zemědělství a živého venkova. Základním
předmětem činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců
v ČR a v zahraničí. Více informací naleznete na internetových stránkách asociace www.asz.cz.

Strakonice

Český Krumlov

Ing. Vladimír Hanžl
Budyně 5, 387 73 Bavorov
Tel.: 383 391 231
Vladimír.hanzl@centrum.cz

Ing. Václav Perník ml.
Přísečná 64,
381 01 Český Krumlov
Tel.: 777 170 780
vaclav.pernik@seznam.cz

Jaroslav Ouředník
Radešov 9, 387 19 Častice
Tel.: 383 396 496
josef.ourednik@seznam.cz

Písek
Karel Zíka
Heřman 97, 398 18 Protivín
Tel.: 608 722 404
sedlak.zika@seznam.cz
Mgr. Jana Vaněčková
Paseky 32, 398 18 Protivín
Tel.: 607 990 817
jirka@truhlarstvi-vanecek.cz

www.farmarskeslavnosti.eagri.cz

Mediální partneři akce

České Budějovice
Jan Staněk
Dříteň 100, 373 51 Dříteň
Tel.: 387 991 140
jan_stanek@volny.cz
František Drs
Bošilec 17,
373 65 Dolní Bukovsko
Tel. 387 986 910

Stanislav Bůžek ml.
Chlumeček 2, 382 03 Křemže
Tel.: 380 741 615
buzek.s@tiscali.cz

Jindřichův Hradec
Jan Javůrek
Budíškovice 44,
378 91 Budíškovice
Tel.: 384 495 149
Ing. Jan Štefl
Studená-Domašín 1,
378 53 Domašín
Tel.: 384 490 405
stefl.jan@agrodos.cz

Tábor
Jiří Jech
Borkovice 47,
391 91 Borkovice
Tel.: 381 580 040
Zdeněk Frejlach
Blatská 39,
391 81 Veselí n. Lužnicí
Tel.: 381 583 490
z.frejlach@seznam.cz

Rozhovor

PEKAŘSKÉ VÝROBKY
Chléb podmáslový
Pekařství MPM - Marek Baštýř
Budějovická 118, Lomnice nad Lužnicí
www.pekarstvi-mpm.cz

Farmářské slavnosti pořádá Ministerstvo zemědělství ve
spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR. Jak
slavnosti vznikly nám řekl její předseda Ing. Josef Stehlík.
Jaké důvody vás vedly k uspořádání Farmářských slavností?
ASZ dlouhodobě podporuje tradiční selská hospodářství,
která jsou úzce spojená se životem na venkově. Před deseti
lety jsme proto začali pořádat soutěž Farma roku, kde vždy
představíme a vyhodnotíme pět nejlepších farem. Ty pak
zároveň prezentujeme našim kolegům a zemědělské veřejnosti. Postupem času jsme došli k názoru, že by bylo dobré tyto statky ukázat také laické veřejnosti. Zvláště, když
se opět začaly oživovat pojmy jako prodej ze dvora nebo
farmářské trhy. No a rodiče s dětmi jsou tou nejperspektivnější skupinou, která si z pobytu na farmě může kromě
příjemných zážitků odnést i zkušenost, jak vypadá skutečný
život na statku.
Prostřednictvím farmářských slavností bychom také chtěli
širokou veřejnost seznámit s možností nákupu kvalitních
potravin domácí produkce v jejich okolí. Málokdo totiž tuší,
kolik zajímavých statků v jednotlivých regionech České republiky funguje, a to navíc s prodejem výrobků ze dvora.
Podle čeho jste vybírali hostitelské farmy?
Hostitelské farmy, na nichž se slavnosti uskuteční, jsme
vybírali podle jejich úspěšného umístění v soutěži o Farmu
roku, jedná se tedy vždy o aktivní rodinu žijící na funkčním
statku. Právě na těchto rodinných farmách bychom rádi
ukázali, jak vypadá v současnosti zemědělství na českém
venkově a že rodinná farma není žádný anachronismus, ale
moderní podnikání a způsob života.
V čem se letošní slavnosti liší od těch loňských?
Smysl Farmářských slavností se samozřejmě
nemění. I letos bude pro návštěvníky
připraven bohatý a zajímavý program
a budeme se snažit, aby všichni strávili
na farmě příjemný den, který jim také
něco přinese. Nová jsou především
místa konání slavností – šest farem
v Čechách i na Moravě. Doufejme, že
slavnosti budou minimálně tak úspěšné,
jako v loňském roce.

Ing. Josef Stehlík
předseda ASZ ČR

Farmářské trhy
v jihočeském kraji

Boubín – žitno-pšeničný chléb bez éček
Vladimír Cais
Sídliště 385, 384 22 Vlachovo Březí
Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství na podporu malých a středních výrobců, zaměřuje se na nejlepší produkty v jednotlivých krajích České
republiky kromě Prahy. V roce 2012 se koná již 3. ročník
soutěže Regionální potravina. Odborné poroty budou
hodnotit v devíti kategoriích, a to v kategorii sýry včetně
tvarohu, mléčné výrobky ostatní, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, ovoce a zelenina, nápoje, masné výrobky
tepelně opracované, masné výrobky trvanlivé a ostatní
potravinářské výrobky. Vítězné produkty získají certifikát Ministerstva zemědělství, který je opravňuje užívat
značku Regionální potravina po dobu 4 let. Spotřebitelé
tak dostávají do rukou zboží s jednoznačnou zárukou původu, kvality a čerstvosti.

Vítězné výrobky Jihočeského kraje
MASNÉ VÝROBKY TEPELNĚ OPRACOVANÉ
Mauzů Farmářská paštika a Mauzů Myslivecká paštika
MAUZ – výroba s.r.o.
J. Dobrovského 557/27, 370 06 České Budějovice
www.mauz-vyroba.g6.cz

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Zlatá niva
MADETA a. s.
Rudolfovská tř. 246/83, 370 01 České Budějovice
www.madeta.cz
Agroláček s želé kuličkami Tutti – Frutti
AGRO-LA, spol. s.r.o.
Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec
www.agrola.cz

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY
Lhenické jablko ve vanilce
Polanských, s.r.o.
Jiráskova 112, 398 11 Protivín
www.polanskych.cz

ALKOHOLICKÉ A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Hruškovice
Lihovar Lžín, spol. s r.o.
Lžín 57, 39201
www.lihovarlzin.cz
Lhenická ovocná šťáva jablko – jahoda
Karel Gregora
Krumlovská 94, 384 02 Lhenice
www.ovocnastava.cz

OVOCE A ZELENINA
Kysané zelí bílé a Kysané zelí červené
Zemědělský podnik Malše a. s.
Roudenská 98, 370 07 Roudné

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční
podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU
jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány
z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF)
a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF).
Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční
prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).
V rámci společné zemědělské politiky se v EU uplatňují tři zásady - společný trh pro zemědělské produkty při
společných cenách, zvýhodnění produkce ze zemí Unie
na úkor vnější konkurence a finanční solidarita - financování ze společného fondu, do něhož všichni přispívají.
Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé
platby vyplácené zjednodušeným systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. Velké možnosti pro zemědělství představuje Program rozvoje venkova (PRV),
který byl spuštěn v roce 2007. Stejně nezanedbatelnou
finanční pomocí jsou pak rovněž tržní opatření Společného evropského trhu, která řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům
větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání.

OSTATNÍ VÝROBKY
Tolstolobik obecný uzený – porcovaný
a Kapr uzený – porcovaný
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
www.blatenskaryba.cz

Státní zemědělský intervenční fond

n Farmářské trhy v Písku
Tržiště Bakaláře
Středa: 7 – 18 hod.

n Farmářské trhy v Třeboni
Masarykovo náměstí

n Farmářsko-řemeslné trhy

v Táboře
Havanská ul., odpočinkový areál Komora
Neděle: 8 – 12 hod.
(29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 1. 7., 15. 7.,…)

Jihočeský kraj

n Farmářské trhy Strakonice
1. nádvoří strakonického hradu
Každá sudá sobota: 8 – 12 hod. (5. 5., 19. 5., 2. 6.,…)

n Farmářský trh Český Krumlov
Kaplická 2
Sobota: 8.30 – 13.00 hod.

n Farmářské trhy

Jindřichův Hradec
Husovy sady
Pátek: 9 – 16 hod.
(11. 5., 15. 6., 13. 7., 10. 8., 14. 9., 12. 10.)

Ve Smečkách 33, Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: info@szif.cz
www.szif.cz

n Trh U vrby České Budějovice

SZIF České Budějovice

Další informace o farmářských trzích a farmách s prodejem ze dvora naleznete například na webech:
www.ceskyfarmar.cz
www.nalok.cz
www.vitalia.cz.

Rudolfovská 80, 370 21
tel.: 387 004 801
fax: 387 004 808
e-mail: ro.cb@szif.cz

Farmářské
SLAVNOSTI

Riegrova 51
Sobota: 7 – 13 hod.
(5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7.,…)

pro

rodiny

s dětmi
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