
Kraj Datum od - do Název akce (např. Podoorlické vinobraní) místo a adresa konání GPS souřadnice Google mapy Popis akce 

Stč. 22.7.2017 7.30 - 14.00 Skalecká pouť Mníšek pod Brdy

nám. F.X.Svobody, Mníšek p. Brdy, okres 

Praha-západ 49.8665167N, 14.604503E

Zveme Vás na tradiční Skaleckou pouť, která se koná tradičně v Mníšku pod Brdy. Můžete u nás ochutnat a zakoupit oceněné produkty značkou 

Regionální potravina, a to nejen z tohoto roku

20.8.2017 12.00 - 16.00 

Vyhlášení Středočeské Vesnice roku 2017, 

Hvožďany, okres Příbram Hvožďany, fotbalový stadion 49.5301322N, 13.8020894E

Zveme Vás na tradiční akci Středočeského kraje, kterou je vyhlášení Středočeské venice roku. Pro tento rok zvítězila obec Hvožďany na okrese 

Příbram.  Na této akci můžete u nás ochutnat a zakoupit oceněné produkty značkou Regionální potravina, a to nejen z tohoto roku.

8.9.2017 13.00 - 18.00

Gastro festival REGIONFEST spojený 

s Národními dožínkami, Praha Letná Praha - Letná 50.099286N, 14.420876E

Regionfest je největší přehlídka oceněných regionálních produktů ze všech regionů naší republiky. Regionfest je jedinečnou možností ochutnat a 

nakoupit na jednom místě ty nejlepší potraviny přímo od výrobců, kteří vyhráli v soutěži a získali tak prestižní ocenění Regionální potravina.

9.9.2017 8.00 - 15.00

Gastro festival REGIONFEST spojený 

s Národními dožínkami, Praha Letná Praha - Letná 50.099286N, 14.420876E

Regionfest je největší přehlídka oceněných regionálních produktů ze všech regionů naší republiky. Regionfest je jedinečnou možností ochutnat a 

nakoupit na jednom místě ty nejlepší potraviny přímo od výrobců, kteří vyhráli v soutěži a získali tak prestižní ocenění Regionální potravina. Od 

14hodin zde proběhne slavnostní předání ocenění vítězům soutěže Středočeská Regionální potravina 2017.

14.9.2017 8.00 - 13.00 Trhy v Rakovníku Husovo náměstí, Rakovník 50.104363N, 13.729887E

Srdečně vás zveme na klasické trhy v Rakovníku. Těšíme se na Vaši návštěvu v našem stánku se Středočeskou Regionální potravinou. Můžete tak u nás 

ochutnat a zakoupit oceněné produkty značkou Regionální potravina, a to nejen z tohoto roku. 

15.9.2017 8.00 - 13.00 Farmářské trhy Kladno Náměstí Starosty Pavla, Kladno 50.147297N, 14.102958E

Přijďte ochutnat Středočeskou Regionální potravinu v Kladně na Farmářském trhu. Můžete ochutnat a v případě zájmu zakoupit vítězné potraviny, jak 

z tohoto roku, tak z let minulých.

19.9.2017 7.00 - 12.00 Farmářský trh Beroun Husovo náměstí, Beroun 49.963851N, 14.073120E

Přijďte ochutnat Středočeskou Regionální potravinu v Berouně na Farmářském trhu. Můžete ochutnat a v případě zájmu zakoupit vítězné potraviny v 

soutěži Středočeská Regionální potravina.

23.9.2017 9.00 - 13.00

3. Podbrdský farmářský a řemeslný trh 

Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum, 

Palackého 10, Rožmitál pod Třemšínem, 

okres Příbram 49.6024253N, 13.8637656E

Již tradiční 3. ročník nejnavštěvovanějšího trhu v Rožmitále, Podbrdský farmářský a řemeslný trh nabízí ručně vyráběné produkty, ale zároveň 

potraviny. Přijďte ochutnat a  v případě zájmu zakoupit vítězné potraviny se značkou Středočeská Regionální potravina, a to jak z tohoto roku, tak z let 

minulých.

28.9.2017 10.00 - 16.00 Svatováclavské slavnosti Votice

Komenského náměstí, Votice, okres 

Benešov 49.6389542N, 14.6417894E

Zveme vás na tradiční Svatováclavské slavnosti ve Voticích, můžete zde ochutnat a  v případě zájmu zakoupit vítězné potraviny ze soutěže Středočeská 

Regionální potravina. 

5.10.2017 9.00 - 17.00 Výstava Zemědělec - Výstaviště Výstaviště, Masarykova, Lysá n. Lab. 50.1971581N, 14.8404036E

Tradiční Výstava Podzimní Zemědělec, která se koná v Lysé nad Labem, se stala vyhledávanou akcí nejen ze strany zemědělců, ale také z řad 

veřejnosti, zde si lidé oblíbili ochutnávky a nákup Středočeské Regionální potraviny. Přijďte k nám ochutnat a v případě zájmu zakoupit letošní vítězné 

potraviny. Stánek s Regionální potravinou bude na výstavě od čtvrtka do neděle. 

6.10.2017 9.00 - 17.00 Výstava Zemědělec - Výstaviště Výstaviště, Masarykova, Lysá n. Lab. 50.1971581N, 14.8404036E

Tradiční Výstava Podzimní Zemědělec, která se koná v Lysé nad Labem, se stala vyhledávanou akcí nejen ze strany zemědělců, ale také z řad 

veřejnosti, i zde si lidé oblíbili ochutnávky a nákup Středočeské Regionální potraviny. Přijďte k nám ochutnat a v případě zájmu zakoupit letošní 

vítězné potraviny. Stánek s Regionální potravinou bude na výstavě od čtvrtka do neděle. 

7.10.2017 10.00 - 16.00

Festival řemesel a jablečných slavností, 

Strančice

areál minigolfu vedle vlakového nádraží, 

Stránčice, okres Praha - východ 49.9507467N, 14.6798525E

Tradiční akce, která se zaujala veřejnost, nabízí možnost ochutnávky a zakoupení Středočeské Regionální potraviny. Přijeďte se podívat a ochutnat, v 

případě zájmu i zakoupit, jak letošní vítězné potraviny, tak i ty z let předchozích. 

7.10.2017 9.00 -17.00 Výstava Zemědělec - Výstaviště Výstaviště, Masarykova, Lysá n. Lab. 50.1971581N, 14.8404036E

Tradiční Výstava Podzimní Zemědělec, která se koná v Lysé nad Labem, se stala vyhledávanou akcí nejen ze strany zemědělců, ale také z řad 

veřejnosti, i zde si lidé oblíbili ochutnávky a nákup Středočeské Regionální potraviny. Přijďte k nám ochutnat a v případě zájmu zakoupit letošní 

vítězné potraviny. Stánek s Regionální potravinou bude na výstavě od čtvrtka do neděle. 

8.10.2017 9.00 - 15.00 Výstava Zemědělec - Výstaviště Výstaviště, Masarykova, Lysá n. Lab. 50.1971581N, 14.8404036E

Tradiční Výstava Podzimní Zemědělec, která se koná v Lysé nad Labem, se stala vyhledávanou akcí nejen ze strany zemědělců, ale také z řad 

veřejnosti, i zde si lidé oblíbili ochutnávky a nákup Středočeské Regionální potraviny. Přijďte k nám ochutnat a v případě zájmu zakoupit letošní 

vítězné potraviny. Stánek s Regionální potravinou bude na výstavě od čtvrtka do neděle. 

20.10.2017 8.00 - 13.00 Farmářské trhy Mladá Boleslav Staroměstské náměstí Mladá Boleslav 50.410445N, 14.902342E

Zveme vás na tradiční farmářské trhy v Mladé Boleslavi, kde budete mít možnost ochutnat a v případě zájmu nakoupit Středočeské Regionální 

potraviny, které byly oceněny právě touto značkou. 


