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SČK 13.6.2015 10 - 15 hod Čáslavské slavnosti Čáslav, nám. J. Žižky z Trocnova

49.9101103 

15.3918017

Čáslavské slavnosti 2015-den plný hudby, 

pohádkových a filmových kostýmů, dobrého 

jídla a nápojů. Součástí slavností je i 

farmářský trh, kde mohou návštěvníci 

ochutnat ale i nakoupit potraviny oceněné 

značkou Středočeská Regionální potravina 

2015.

SČK 14.6.2015 14 - 18 hod Přílepské ladění Velké Přílepy, Praha západ

50.1606753 

14.3099239

Přílepské ladění - 2. ročník hudebního open 

air festivalu na podporu uměleckého 

vzdělávání v regionu. Návštěvníci kromě 

uměleckého zážitku budou mít možnost 

ochutnat a nakoupit potraviny oceněné 

značkou Středočeská Regionální potravina 

2015.

SČK 18.6.2015 7 - 12 hod Trhy ve Slaném Slaný, Masarykovo náměstí

50.230484 

14.086987

Trhy se konají 2x v měsíci. Návštěvníci 

mohou nakoupit nejenom potraviny, ovoce, 

zeleninu, ale i ostatní spotřební zboží.

SČK 19.6.2015 7 - 12 hod Farmářské trhy

Mladá Boleslav, Staroměstské 

náměstí

50.410936, 

14.902649

Trhy se konají pravidelně každý pátek.V 

rámci těchto trhů se prodávají pekařské 

výrobky, koření, bylinky, masné výrobky, 

ovoce, zelenina.

SČK 20.6.2015 7 - 12 hod Příbramské farmářšké trhyPříbram, Dvořákovo nábřeží

49.689663,1

4.006152

Farmářské trhy se konají každou 3. sobotu v 

měsíci. V rámci těchto trhů se prodávají 

masné výrobky, ryby, uzeniny, pečivo, 

zeleninové či ovocné výpěstky, koření, sýry, 

mošty, tradiční koláče a různé speciality, ale 

i dřevěné doplňky a hračky.

SČK 23.6.2015 7 - 12 hod Farmářské trhy Beroun, Husovo náměstí

49.963768, 

14.073230

Farmářské trhy se pravidelně konají každé 

úterý. V rámci těchto trhů se prodávají 

masné výrobky, ryby, uzeniny, pečivo, 

zeleninové či ovocné výpěstky, koření, sýry, 

mošty, tradiční koláče a různé speciality, ale 

i dřevěné doplňky a hračky.

SČK 25.6.2015 13 - 17 hod Farmářské trhy

Dolní Břežany, náměstí Na 

Sádkách

49.964425, 

14.458961

Farmářské trhy se konají každou středu. 

Návštěvníci mohou nakoupit českou 

zeleninu a ovoce, kozí a kravské sýry, 

uzeniny, vajíčka, med, čerstvé koláče, sadbu, 

řezané květiny.

SČK 17.9.2015 7 - 12 hod Trhy v Rakovníku Rakovník, Husovo náměstí

50.1042175, 

13.7303458

Trhy se konají 2x v měsíci. Návštěvníci 

mohou nakoupit nejenom potraviny, ovoce, 

zeleninu, ale i ostatní spotřební zboží.

SČK 18.9.2015 7 - 12 hod Farmářské trhy Kolín, Karlovo náměstí

50.0281458, 

15.2013158

Trhy se konají pravidelně každý pátek.V 

rámci těchto trhů se prodávají pekařské 

výrobky, koření, bylinky, masné výrobky, 

ovoce, zelenina.

SČK 19.9.2015 7 - 12 hod Farmářské trhy Benešov, Masarykovo náměstí

49.7830114, 

14.6897672

Farmářské trhy se pravidelně konají každou 

sobotu. V rámci těchto trhů se prodávají 

masné výrobky, ryby, uzeniny, pečivo, 

zeleninové či ovocné výpěstky, koření, sýry, 

mošty, tradiční koláče a různé speciality.

SČK 26.9.2015 10 - 14 hod

Podbrdský farmářský 

a řemeslný trh Rožmitál p. Tř., Palackého 10

49.601714, 

13.865104

Lidová řemesla, farmáři a výrobci domácích 

potravin budou prezentovat své práce a 

výrobky. Součástí akce budou nejen dílničky 

pro děti i dospělé, hry a pohádky pro děti, 

ochutnávka a prodej poctivých domácích 

potravin, ale i ochutnávka vítězných 

potravin v soutěži Středočeská Regionální 

potravina.

SČK 8.10.2015 9 - 17 hod

Výstava Zemědělec a 

Náš Chov Lysá nad Labem, Masarykova

50.197795,1

4.840577

Výstava zemědělec a Náš Chov v Lysé nad 

Labem patří mezi oblíbené a navštěvované 

akce ve Středočeském kraji.

SČK 9.10.2015 9 - 17 hod

Výstava Zemědělec a 

Náš Chov Lysá nad Labem, Masarykova

50.197795,1

4.840578

Výstava zemědělec a Náš Chov v Lysé nad 

Labem patří mezi oblíbené a navštěvované 

akce ve Středočeském kraji.

SČK 10.10.2015 9 - 17 hod

Výstava Zemědělec a 

Náš Chov Lysá nad Labem, Masarykova

50.197795,1

4.840579

Výstava zemědělec a Náš Chov v Lysé nad 

Labem patří mezi oblíbené a navštěvované 

akce ve Středočeském kraji.

SČK 11.10.2015 9 - 17 hod

Výstava Zemědělec a 

Náš Chov Lysá nad Labem, Masarykova

50.197795,1

4.840580

Výstava zemědělec a Náš Chov v Lysé nad 

Labem patří mezi oblíbené a navštěvované 

akce ve Středočeském kraji.


