
Podbrdský farmářský a řemeslný trh 
   

 

24. 9. 2016 v Rožmitále pod Třemšínem proběhl již druhý ročník Podbrdského farmářského a 

řemeslného trhu, který zajišťuje Místní akční skupina Podbrdsko (MAS Podbrdsko) za finančního 

přispění Celostátní sítě pro venkov.  

 

Na náměstí si bylo možné prohlédnout zemědělskou techniku, kterou zapůjčili místní zemědělští 

podnikatelé.  Velký dík za půjčení patří Zemědělskému družstvu v Pňovicích, Miroslavu Synkovi, Pavlu 

Bukovjanovi, VOD Hvožďany, Obci Hvožďany, panu Němcovi ze Vševil, Statku Rožmitál. 

 

Na trhu byl k vidění stánek s několika druhy výborných brambor z Bezděkova, stánek s košíky, 

burčákem, nesměla chybět ani mouka z Bohutína. Pravou část nádvoří tvořily stánky s rukodělnými 

výrobky od krajek, přes pletené zboží, po širokou paletu výrobků ze dřeva.  

O občerstvení návštěvníků se postaraly firmy Herold s pivem, Věšínská pražírna kávy, palačinky 

z rožmitálské Romance a chutné uzeniny od firmy Náš Statek Simínský mlýn. 

 

Navštívit bylo možné přilehlou halu, kde možné shlédnout shlédnout ukázky kovářské práce, nakoupit 

med a výrobky z něho u několika pultů. Včelaři měli s sebou živou ukázku včelstva, a tak jste mohli 

bezpečně za sklem sledovat dílo pilných výrobců medu. 

 

Na trhu se nezapomíná na vyžití dětí, a to jak prostřednictvím několika dílniček, tak nafukovacího 

skákacího hrad, který zapůjčila obec Hvožďany. Velkým hitem bylo projití naučné stezky o zemědělství 

v rámci projektu Zemědělství žije! 

 

Ochutnávky a prodej vítězných výrobků v soutěži Středočeská Regionální potravina jsou velmi oblíbené 

a kvalitní potraviny rychle mizely. S informacemi zde nechyběl ani stánek KIS Středočeského kraje, 

MAS Podbrdsko a Síť pro venkov. 

 

O kulturní zážitek se ihned po zahájení trhu postarali žáci 5. C z místní základní školy pod vedením paní 

učitelky Šmolíkové. Po celou dobu hrála kapela Robert Jíša Band. 

 

Za technickou pomoc patří dík Městu Rožmitál, technickým službám Města Rožmitál, Obci Hvožďany, 

Městu Březnice a Obci Milín. 

 

Trh měl veliký úspěch a přálo i nádherné počasí. Věřím, že všichni účastníci i stánkaři si užili krásný a 

pohodový den.  

 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje a Zemědělský svaz 

 

         



Stánek KIS Středočeského kraje, Sítě pro venkov, MAS Podbrdsko 

 

    
Stánek Středočeské Regionální potraviny 

 

    
Nádvoří Podbrdského muzea                          Propagace projektů PRV 

 

    
Výstava zemědělských strojů od místních farmářů 

    



    
Stánky a posezení  

 

  
Zemědělský svaz s projektem Zemědělství žije! 

 

    
Taneční vystoupení 5. C ZŠ J.J. Ryby v Rožmitále                         Stánky v horním nádvoří muzea 

 

 


