Farmářské slavnosti pokračují v Radonicích u Prahy
Přijďte v sobotu 19. května na farmu Stanislava Němce v Radonicích a zažijte se svou rodinou netradiční den v prostředí českého
venkova.

Projít si farmářskou stezku, ochutnat dobroty středočeských farmářů přímo z domácí
produkce, ale i dobře se bavit, to vše mohou návštěvníci druhých Farmářských slavností,
které se konají v sobotu 19. května.

Staří známí z Prahy
Hostit slavnosti bude Němcova farma Radonice u Prahy, kterou Pražané znají z různých
pražských tržišť, naříklad z Karlína, Prahy 1 či z Černého Mostu. Kromě hospodářských
zvířat, ukázky zemědělských strojů, skladů obilí a zajímavých informací ze života na farmě
připravili pořadatelé pro příchozí pestrý program. Nudit se nebudou dospělí ani děti.

Od řemesel k rýžování zlata
„Během slavností nechceme návštěvníky pouze provést po statku a umožnit jim poznat život na venkově, ale také je pobavit. Snažíme
se, aby lidé strávili u farmáře příjemný den a rádi se k němu třeba i vraceli. Proto je součástí akcí i bohatý program her a naučných
stezek,“ vysvětlila Helena Neumannová z pořádající společnosti Park Tři Věže. Na děti čeká farmářská a řemeslná stezka, na které
budou s rodiči řešit různé hádanky, kvizy či poznávat jarní bylinky a plodiny. Nebude chybět rýžování zlata, malování na obličej, lovení
mušlí s pokladem, spousta hraček nebo oblíbené tvůrčí dílny.

Koktejl bude čerstvý
„V dílnách si děti tentokrát umixují koktejl z čerstvého mléka od farmáře, zasadí si jarní květinu do květináče nebo si vyrobí kytičku
z krepového papíru,“ prozradila Helena Neumannová. Farmářské odpoledne také zpestří zumba, bubnování či zábavná dvojice Vanda a
Standa. Na své si však přijdou i milovníci dobrého jídla a pití. Návštěvníci se mohou těšit na grilování v podání Redhotů, týmu
dvojnásobných mistrů České republiky v grilování, a na stánky farmářů z okolí, od kterých budou moci ochutnat místní speciality nebo
si je zakoupit s sebou domů.

Najdete tam kvalitu
„Jedním z důvodů konání Farmářských slavností je zvyšování zájmu lidí o kvalitní tuzemské potraviny a podpora drobných zemědělců
v jednotlivých regionech. Většina lidí totiž netuší, kolik zajímavých statků v jejich okolí funguje, a to navíc s prodejem výrobků přímo
ze dvora,“ sdělil Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Farmářské slavnosti pořádá Ministerstvo zemědělství ČRve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR. Vstupné je pro všechny
zdarma.

Více na www.farmarskeslavnosti.eagri.cz.
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