Chlumanský trh

zelenina, ovoce, koření, bylinky, květiny a další tradiční venkovské produkty

Nabídka produktů dne 1.6.2013 :
 pivo z vimperského Šumavského pivovaru od Ivana Hojdara
 med a medovina od Marka Otípky z Kaliště
 kravské sýry, jogurty a další produkty z farmy manželů Hošnových z Vlčích Jam
 kozí sýry z farmy manželů Špatných z Bílska
 dřevěné výrobky z truhlářství Hopfinger Hracholusky
 točená zmrzlina od Kláry Koubové z Koječína
 malované stoličky od paní Křepelové z Chvaletic
 kozí sýry a vajíčka z rodinné farmy Výrov
 pečivo a kremrole od paní Třískové z Týna nad Vltavou
 knihy z antikvariátu pana Ondřeje Fibicha ze Strakonic
 kovářské výrobky od Jana Staňka z Bohumilic
 loutky a dřevořezby z lipového dřeva od pana Kučery z Vlachova Březí
 drůbež od Marty Tůmové z Chelčic
 rybí saláty a výrobky od Karla Jarmara z Vodňan
 uzené maso a uzeniny z řeznictví Jany Batystové z Petrova Dvora u Netolic
 šperky a upomínkové předměty od Petra Dubského z Vodňan
 medové perníčky vlastní výroby z perníkářství Dagmar Jarešové z Týna nad Vltavou
 dřevořezby od Jana Houšky z Prachatic
 pekařské a cukrářské zboží z pekařství Kodádek z Vodňan
 kameny na opékání od Luboše Kříže z Hradiště
 uzeniny a maďarská paprika od Soni Ranné z Písku
 květiny a sadba ze zahradnictví manželů Boškových ze Stříteže
 ručně malovaná trička, polštáře a další textil od Jany Borovkové z Netolic
 mošty a ovoce od Karla Gregora ze Lhenic
 keramika a batika od manželů Soukupových z Prachatic
 koření a grilované oštěpky Jaroslava Kubelky z Českých Budějovic
 pekařské výrobky z Pekařství Cais Vlachovo Březí

 uzeniny z volarského závodu ZEFA
 pečivo z prachatické pekárny ZZV
 Chlumanské brambory ze Zemědělské společnosti Chlumany
 trdelník od paní Kašparové z Vimperka
 med a medovina od pana Kříže z Kašperských Hor
 hrnčířské zboží od Patrika Folíře z Tvrzic
 zelenina a ovoce od Jany Lelíkové z Prachatic
 pletené ponožky od paní Kulhavé z Vlachova Březí
 produkty z farmářského obchodu v Prachaticích Martiny Debřičkové z Lažiště
 koření a kořenící směsi od pana Šůse z Husince
 výrobky z rakytníku od firmy RAKYT ze Lhoty pod Lipčany
 květinové dekorace Hanky Milotové z Chluman
 campingový nábytek a ostatní výrobky firmy JIHOKOV z Husince
 kaktusy a sukulenty od manželů Sedleckých z Prachatic
 rukodělné výrobky od Evy Jurčové z Prachatic
 výrobky z lipového dřeva od pana Kučery z Vlachova Březí
 zdravá instantní káva od firmy GANACOFFEE z Vlachova Březí

Doprovodný program dne 1.6.2013 :
„TRH DĚTEM“
●

prostor trhu
ŠUMAVSKÉ POHÁDKY A ŘÍKADLA
prezentace knihy Ondřeje Fibicha
„JAK SE DĚLÁ KERAMIKA“
manželé Soukupovi – ukázka a výuka točení na kruhu
●

zahrada mateřské školy
„JAKO NA ZÁMKU“
LA VOLTA – skupina historického tance,
výuka historického tance a soutěže pro děti v historickém duchu
PÍSKOVIŠTĚ, KLOUZAČKA, KRESLÍCÍ TABULE …
●

hudební doprovod trhu
SKUPINA TURBLACK z Vlachova Březí
●

občerstvení
CHLUMANŠTÍ HASIČI
CHLUMANSKÁ HOSPŮDKA U ČŮČI
●

KY.BY zahrada
SOUTĚŽE PRO DĚTI
PRODEJ SAZENIC BYLINEK A LÉČIVEK

Přijďte nakoupit čerstvé produkty a pobýt, jste srdečně zváni !

