
 

    
 

 

 

Podbrdský farmářský a řemeslný trh 
Rožmitál pod Třemšínem dne 26.9.2015 

 

 

 
MAS PODBRDSKO, z.s. ve spolupráci 

s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov 

pořadala v sobotu dne 26.9.2015 

v Rožmitále pod Třemšínem akci 

Podbrdský farmářský a řemeslný trh. Cílem 

akce byla propagace regionu rožmitálska, 

březnicka a milínska, jejich živnostníků a 

farmářů. Návštěvnící byli také seznámeni 

s projekty, které v minulém plánovacím 

období 2007-2013 uspěly v žádosti o dotace 

z Programu rozvoje venkova. Akce 

proběhla na nádvoří Podbrdského muzea a 

na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem. 

 

Na programu byly bohaté aktivity pro děti i 

dospělé: slavnostní otevření nové části 

expozice Podbrdského muzea a 

komentovaná prohlídka, vystoupení 

dechového orchestru Rožmitálská 

Venkovanka, ukázka tanců - Česká beseda. 

Po celý den byl připraven bohatý program 

pro děti na hřišti Podbrdského muzea, který 

zajistila mateřská centra z Rožmitálu a 

Březnice. Naučnou stezkou o zemědělství 

návštěvníky provedl Zemědělský svaz ČR. 



 

Nedílnou součástí trhu byla také 

ochutnávka vítězných potravin v soutěži 

Středočeská Regionální potravina. 

Ochutnat a koupit bylo možné Cvrčovický 

chléb, Maso v pepři, Poličan a Frantíka od 

Řeznictví a uzenářství u Dolejších, Bašovo 

zelí, Majolku Boneco, Květový med 

z Ořecha, Kounické pivo, Nakládaný 

chřest, Špenát ochucený a Sýrové provázky z Karlštejna. Obrovský úspěch měl prodej kvalitních 

domácích produktů a výrobků - uzeniny, zabijačka, domácí slané i sladké pečivo, březnické pivo 

Herold, pražírna kávy, mouka a mnoho dalšího. Malí i velcí ocenili výstavu zemědělské techniky z 

místních farem. 

 

Celostátní síť pro zemědělství a venkov na Podbrdském trhu propagovala svou činnost, především 

Program rozvoje venkova prostřednictvím letáků, propagačních materiálů. 

 

Celý den návštěvníky provázela moderátorka celé akce paní Jana Filinová, která nejenom 

seznamovala přítomné s trhovci, kteří zde nabízeli své zboží, ale i upozorňovala návštěvníky na 

probíhající akce. 

Ke spolupráci a podpoře se připojilo i Krajské informační středisko Středočeského kraje, 

Zemědělský svaz ČR, Podbrdské muzeum v Rožmitále a mateřská centra z Rožmitálu a Březnice.  

 

Vstupné na akci bylo zdarma. Návštěvníci se mohli zúčastnit losování o ceny. Akce Podbrdský 

farmářský a řemeslný trh se účastnilo přes 1500 návštěvníků. Dle ohlasů trhovců i návštěvníků se 

jednalo o velice vydařenou akci, v které je třeba pokračovat i nadále.  

 

Ing. Gabriela Jeníčková, MAS PODBRDSKO, z.s. 

 


