„ Farmářské trhy – Quo vadis?“

Praha, 11.září 2012

- to je název v pořadí již 2. konference věnované tentokrát nejen fenoménu farmářských trhů, kterou ve
svých prostorách na pražské Letné (Kostelní 44, Praha 7) uspořádá dne 11.12.2012 od 9:00 hod.
Národní zemědělské muzeum pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla.
Loňská 1. konference se konala pod názvem „ Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená
tradice?“ Sjelo se na ni téměř sto účastníků z celé České republiky – od samotných farmářů, přes
prodejce, organizátory trhů, představitele měst a obcí až po zástupce institucí, které ovlivňují podmínky
konání trhů u nás. Nechyběla ani početná skupina vědeckých pracovníků z několika univerzit a ústavů,
kteří nejen přednesli zajímavé poznatky ze svých výzkumů, ale také zprostředkovali přítomným i cenné
zahraniční zkušenosti.Všichni účastníci se shodli v tom, že podobná setkání jsou velmi užitečná, ocenili,
že Národní zemědělské muzeum se ujalo takovéto metodické role a doporučili uspořádat podobné
setkání i letos.
Prosincová konference proto naváže na závěry loňského setkání, které apelovalo m.j. na potřebu
vzniku Asociace pořadatelů farmářských trhů či vyzdvihlo nezbytnost jasného původu a historie
prodávaných tuzemských výrobků jako nezbytnou podmínku farmářských trhů. Konference se pokusí
zhodnotit vývoj v této oblasti - jak počtu farmářských trhů, tak i kritické pohledy, zájem spotřebitelů,
přínosy z pohledu jednotlivých aktérů apod.
Hlavními tématy letošní konference budou kvalita potravin, důvěryhodnost farmářských trhů a
rozšiřování dalších forem prodeje - kamenné prodejny, prodej ze dvora, bedýnky, dodávky z farem
do restaurací aj. Budou opět předložena aktuální data ze spotřebitelského výzkumu (Přírodovědecká
fakulta UK) i z výzkumu organizátorů (Česká zemědělská univerzita). Očekává se také živá debata
ovlivněná pohledy a zájmy jednotlivých zástupců na škále výrobce – zprostředkovatel/organizátor –
spotřebitel.
Obsahovou přípravu konference, přitažlivý mix odborných i praktických aspektů, garantuje opět
osvědčený tým – předsedou konference je Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel NZM, odbornými
garanty Mgr. Lenka Fendrychová z Přírodovědecké fakulty UK a Tomáš Popp, organizátor u nás
nejlépe hodnocených Plzeňských farmářských trhů, vědeckým sekretářem je Ing. Josef Sléha, CSc. ze
společnosti SYMPEX GROUP, která je organizátorem konference.
Konference je otevřená všem zájemcům, kteří budou chtít využít možnosti uplatnit při této jedinečné
příležitosti své názory a zkušenosti a podílet se tak i na formulaci závěrů a doporučení nejen pro
Ministerstvo zemědělství ČR. Pro další informace se lze obracet na e-mail konference@sympex.cz
S vystoupeními na loňské konferenci je pak možné se seznámit na adrese www.konferenceft.cz
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