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Poøádá Liga ekologických alternativ a ZÈ HB Botiè s podporou 
Ministerstva zemìdìlství ÈR a Magistrátu hlavního mìsta Prahy. 

pá 10- 19 h, so 10 - 18 h, Toulcùv dvùr, Praha 10, Kubatova 32

18. - 19. záøí
na 50 bioprodejcù, bohatý program, 

poradenství výživáøe nastávajícím 
a èerstvým maminkám i mladým rodinám

... to nejlepší pro biobaby [biobejby] [biobejby]



Z oèekávané bionabídky...
ZELENINA, OVOCE, BYLINKY, BRAMBORY: 
Country Life z Nenaèovic u Berouna, 
P. Weidenthaler z Velehradu, Netíkovi 
ze Spáleništì u Dobrušky, Horákovi z Lesoòovic 
na Vysoèinì, Machovi z Osovské Bytíšky u Brna, 
Kùrkovi z Rychnova n. Knìžnou, J. Verich z Trávnic 
u Turnova, B. Plíšek z Vinice u Hoøic 
v Podkrkonoší, Camphill z Èeských Kopist 
u Litomìøic, Abatis ze Zvole u Prahy 

VÍNO, OVOCNÉ ŠTÁVY, JINÉ NÁPOJE: Abrlovi 
z Pavlova na Pálavì, Schellex z Chrudimi, 
Porta solis ze Želešic u Brna, Moštovna Lažany 
z Turnovska, PRO-BIO ze Starého Mìsta 
pod Snìžníkem, bio nebio z Bøezové u Berouna, 
Country Life, PRO-X z Plznì, BIOrganic z Plznì 

SÝRY, POMAZÁNKY, TVAROH: Farma Držovice z Úštìcka (kozí, ovèí, 
kravské), Šourkovi z Plavù u Žel. Brodu (kravské), Aromatis z Prahy 
(kravské, syrovátka), Polabské mlékárny z Nymburku (kravské) 

ÈAJE, KOØENÍ, AROMADOPLÒKY: Sluneèní brána z Èejkovic 
na Hodonínsku, Goldim ze Sobìslavi

MASNÉ PRODUKTY: Tùmovi z Dìdova u Teplic n. Metují (skopové), Abatis (kuøecí), Biofarma 
J. Sklenáøe ze Sasova u Jihlavy (uherák, šunka)

PEÈIVO: pekárna v Leštinì u Zábøehu (chléb), Biopekárna Zemanka z Oøíkova u Pøíbrami 
(sladké a slané krekry, sušenky), Bionea (sladkosti)

ŠIROKÝ MIX DALŠÍCH BIOPRODUKTÙ: Bioobchod.cz z Dvora Králové, Kaperi z Moravan 
u Brna, Všebio.cz z Lukavic u Slatiòan,                                Topbio z Brna, Biomarket z Olomouce,

Country Life, PRO-BIO

OBÈERSTVENÍ: PRO-BIO, 
Biofarma J. Sklenáøe, Biotop 
Z Prahy, Biomarket

PRODUKTY FAIRTRADE: fairove.cz z Prahy, 
Fairtrade centrum ze Znojma, bio nebio 

OBLEÈENÍ Z BIOBAVLNY: Engel Natur 
z Rožmberka nad Vltavou, Ecovoice 
z Humpolce, Amwa z Opatovic u Èáslavi 

PØÍRODNÍ KOSMETIKA: zn. Logona, 
Primavera, Lavera, Dr.Hauschka, Savon du 
Midi, Monoi Tiaré Tahiti, Fitne, Alva, Weleda, 
NatraCare, Florame, Sante, Salloos

EKODROGERIE: Ecover, Almawin

Vstupné v pátek: dobrovolné, v sobotu: dospìlí 60 Kè, 
dìti od 4 let, studenti, dùchodci 30 Kè, rodinné vstupné: 

1 dospìlý a 2 dìti 100 Kè, 2 dospìlí a 2 dìti 160 Kè

 
bio nebio, 



Vstupné v pátek: dobrovolné, v sobotu: dospìlí 60 Kè, dìti od 4 let, studenti, dùchodci
30 Kè, rodinné vstupné: 1 dospìlý a 2 dìti 100 Kè, 2 dospìlí a 2 dìti 160 Kè

Z programu...  

PÁTEK (14 – 19 h)
- hitparáda dìtských pøíkrmù v kvalitì BIO  
- spotøebitelský test zeleninových bioštáv  

(pro dìti i rodièe, od 15 h)
- pøednáška RNDr. Petra Foøta, Csc. (16 h) -  

konzultanta pro výživu dìtí, mj. autora knihy 
„Aby dìtem chutnalo - Souèasná výživa 
pro kojence, batolata a dìti pøedškolního vìku.“

- po oba dny zdarma poradenství expertù 
k dìtské výživì

- pøedstavení startujícího projektu BIO do škol
- prùbìžnì defilé modelù textílií v kvalitì BIO
- anketa o BIObabyHIT biojarmarku 09 

a soutìžní kvíz o ceny   
- hudební prùvan folk-šramlu HELEMESE z Kyjova  

 
SOBOTA (10 –18 h)

- prodejci ekoproduktù i tradièních výrobkù z pøírodnin apod., ukázky práce 
øemeslníkù, prezentace ekologických sdružení

- pro rodièe s dìtmi celodenní nabídka tvùrèích dílnièek a her inspirovaných 
tématem dožínek (napø. pøíprava chlebových placek od vymlácení obilí 
až po peèení v peci.)

- prohlídky farmy se zvíøaty i historických prostor dvora - renesanèního špýcharu 
a gotického sklepa

- vyvrcholení slavnosti dožínkovým prùvodem (ve 14 h) - s nazdobeným žebøiòákem 
a koòmi, chasou, podìkováním hospodáøe a selky za dar úrody - pøi doprovodu 
lidových tancù a folklórních muzik

- hudební vystoupení folklorních souborù Osminka z Prahy 8, Malá èeská muzika Jiøího 
Pospíšila z Prahy, Šafrán z Jablonce n. Nisou, Vonièka z Èestlic u Prahy a další 

sluníèkový nášup biojarmarku:

Solární lahùdky kolem nás 
PÁTEK  (10 - 12 h]  
Instruktážní „ochutnávka“ videoprocházek  
LEA po TOP-projektech sluneèní energetiky 
– pro školy, ekocentra, sdružení i obce, 
kde chtìjí mládeži i veøejnosti nabídnout 
atraktivnìjší pohled na solárka. 
Úèastníci pro moderní výchovu získají 
i multimediální nosièe - s pouèením, jak 
je efektivnì využít pøi besedách atd. 
Úèast zdarma. Poté exkurze u sluneèních 
kolektorù v areálu. 

Poradenství k solární energetice
– po celý den zdarma, i k dotacím z programù 
Zelená úsporám a Èistá energie pro Prahu.


