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4. ROČNÍK GASTRONOMICKÉHO FESTIVALU HABRY 2018
V loňském roce pořádal Svazek obcí Haberska, obec Lučice a obec Radostín, ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Královská stezka o. p. s., 3. ročník Gastronomického festivalu. Festival byl
finančně také podpořen Sdružením místních samospráv a Celostátní sítí pro venkov, což je organizace
zřízená Ministerstvem zemědělství jako komunikační platforma pro Program rozvoje venkova. Jedním
z cílů CSV je podpora sdílení dobré praxe o rozvoji venkova a zapojení partnerů do aktivit, které
přispívají ke zlepšení kvality života na venkově, podpora inovací v zemědělství, lesnictví a
potravinářství a v nezemědělských sektorech.
Událost je založena na spolupráci veřejné správy, neziskových organizací a dalších subjektů
spolupracujících na rozvoji venkovského regionu.
Hlavním záměrem je nadále oživovat kulturní a společenský život v mikroregionu a přilehlých obcích
akcí, která v okolí nemá obdoby a která zároveň dává prostor k prezentaci regionálních potravin a
kulinářských specialit.
Letošní, 4. ročník, který proběhne 16. 6. 2018, navazuje na ročník předešlý a opět nabídne jak
gastronomický, tak doprovodný program. Gastroprogram si letos vzal na starost pan Tomáš Křesťan,
který připraví divákům vepřový steak z krkovice s bylinkovým máslem a opečenou bagetkou.
Barmanskou show předvede Vladimír Mach, Marta Vencovská utluče domácí máslo a dozvíte se
novinky o domácí těstovině od firmy Gurmetstore. Součástí festivalu budou farmářské trhy a prodej
občerstvení. Festivalem bude provázet moderátor, který jednotlivé stánky i představí a dá jim možnost
sebeprezentace.
Nebudou chybět hudební a taneční vystoupení, přednášky, ukázky. Taneční, resp. sportovně taneční
vystoupení předvede Aerobiková skupina TJ Sokol Habry, swing a charleston uvidíte v podání
skupiny Amirah, koncertem program obohatí žákovská kapela Veseláci. Hudební doprovod bude
vskutku pestrý. Od 12:20 vystoupí dechová kapela Jižani, v podvečer předvede svůj um hudební
kapela Kavijerock. Večer po nich taktovku převezme známá hudební skupina VOSA – rock.
V odpoledních hodinách mohou děti zhlédnout divadelních vystoupení klaunského divadla Jeníčka a
Mařenky.
Prezentovat se zde bude Celostátní síť pro venkov, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Městská policie
Čáslav s moderní technikou a Policie ČR se statickou a dynamickou ukázkou psovodů, Strom Praha
a.s.
Po celý den bude k dispozici hlídaný dětský koutek pro rodiče s dětmi, v němž lze využít skákací hrad,
malování na obličej, odrážedla a další zábavné hry pro děti, o které se postarají animátorky.
Festival bude i informativního charakteru, u stánku Královské stezky a pořádajících obcí je možné si
vzít propagační materiály o území, realizovaných projektech, pohledy, cykloprůvodce apod.
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Prostor náměstí bude disponovat lavičkami a stoly, kde bude možno ochutnávat nabízené pokrmy a
potraviny, či v klidu vypít šálek kávy nebo sklenici piva a zaposlouchat se do doprovodného
programu.
Děkujeme všem, kteří poskytují finanční, technickou i organizační podporu. Věříme, že 4. ročník
Gastronomického festivalu opět přiláká alespoň tolik návštěvníků, jako v roce loňském, a opět se
příznivě zapíše do vzpomínek místních obyvatel.
Za pořadatele Lucie Šulcová
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