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3. ROČNÍK GASTRONOMICKÉHO FESTIVALU HABRY 2017 

 

V loňském roce pořádal Svazek obcí Haberska ve spolupráci s obecně prospěšnou společností 

Královská stezka o. p. s. 2. ročník Gastronomického festivalu. Festival v Habrech vznikl 

z iniciativy starostů obcí sdružených ve Svazku obcí Haberska. Cílem haberského 

gastrofestivalu bylo a stále je uspořádat ve spádovém městě kulturní a volnočasový program 

pro občany obcí sdružených nejen ve Svazku obcí Haberska, ale i v obci Lučice, Radostín, 

jakožto v nově pořádajících obcích, a vůbec v celém okolí. Festival představuje akci v regionu 

neobvyklou, kombinuje farmářské trhy, podporující regionální producenty potravin, 

s bohatým doprovodným programem.  

 

Letošní, 3. ročník, který proběhne 17. 6. 2017, navazuje na ročník předešlý a opět nabídne jak 

gastronomický, tak doprovodný program. Gastroprogram si letos vzali na starosti účastníci 

MASTERCHEF Česko 1 – skupina zvaná PARTYčka. Divákům představí 3 kuchařské show 

koncipované do různých témat. Představení budou probíhat i s interakcí diváků. Těšit se lze 

na show „Venuše a Mars – poznej přísadu“, „Masterchef na nečisto“ a „Pat a Mat vaří dle 

televize“. Z týmu PARTYčky nám předvede i své umění „pan barman“.  

Dále budou návštěvníci moci prohlédnout, okusit a zakoupit nejrůznější druhy potravin, od 

uzenin a ryb přes mléčné výrobky, koření, bylinky, až po nápoje, jako pivo, víno či kávu. 

K dispozici bude také stánek s výrobky skla, pečiva, zdravé výživy, stánek s těstovinami,  

výrobky z chilli a spousta dalšího. Příchozí si také pochutnají na pečeném vepřovém mase, 

palačinkách, čokokebabu, hamburgerech, i koláčích a bioproduktech. Jednotlivý seznam 

stánkařů je zveřejněn na facebookových stránkách události.  

Prezentovat se zde bude Celostátní síť 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 informování  o Programu rozvoje venkova. Představí se také Sdružení 

místních samospráv, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Městská policie Čáslav s moderní 

technikou.  

Program farmářských trhů bude prolínat program doprovodný, složený z hudebních a 

tanečních vystoupení. Taneční vystoupení předvede Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, 
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skupina TAOKRA, zatančí a zazpívá Základní a praktická škola U Trojice z Havlíčkova 

Brodu a koncertem program obohatí harmonikářský orchestr POHODA. Hudební doprovod 

bude vskutku pestrý. Od 12:45 vystoupí dechová kapela Malá muzika Nauše Pepíka, 

v odpoledních hodinách předvede svůj um kytaristka Bára Černá, v podvečer pak pop-

rocková skupina Rebel z Golčova Jeníkova. Večer po nich taktovku převezme známá hudební 

skupina Kyvadlo.  

Součástí festivalového dne bude i možnost podstoupit zdravotnická měření, která budou 

provádět odborníci z VZP (např. měření krevního tlaku). 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 postará animátorka. Festival bude i 

informativního charakteru, u stánku Královské stezky a pořádajících obcí je možné si vzít 

propagační materiály o území, realizovaných projektech, pohledy, odznáčky, cykloprůvodce 

apod. 

V prostoru náměstí bude dostatek laviček a stolků, kde bude možno ochutnávat nabízené 

pokrmy a potraviny, či v klidu vypít šálek kávy nebo sklenici piva a zaposlouchat se do 

doprovodného programu. Věříme, že se 3. ročník Gastronomického festivalu přiláká alespoň 

tolik návštěvníků, jako v roce loňském, a opět se příznivě zapíše do vzpomínek místních 

obyvatel. 

 


