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FOOD FESTIVAL V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU
Místní akční skupina Oslava, o.p.s. pořádala 28. června 2014 FOOD FESTIVAL. Jeho cílem bylo
představit návštěvníkům regionální potraviny, restaurace a jejich speciality.
Netradiční prostory místa konání – výrobní hala tkalcovny koberců o rozloze cca 3000 m2, která byla
vybudována podle návrhu architekta Lederera (autor slavné konstrukce pavilonu Z na brněnském
výstavišti), poskytla netradiční atmosféru.
Během celého dne bylo na Food Festivalu přes 1000 návštěvníků, kteří mohli ochutnat a navštívit
přes 36 stánků s regionální produkcí, mnoho prodejců ve stáncích bylo certifikováno značkou
Vysočina regionální produkt. Dále mohli návštěvníci ochutnat degustační menu ve třech místních
restauracích, třech kavárnách a míchané nápoje připravovala i místní hotelová škola.
Festival byl zahájen ochutnávkou snídaňových menu v deset hodin dopoledne. Byla zde možnost
ochutnat regionální snídaňové pečivo, zákusky, dorty, cupcakes, palačinky, domácí limonády a kávu z
kavárny Petry Hlouškové, Kavárny na pěší zóně a z Kavárny Pohodička, kde pracují zdejší
hendikepovaní občané. Snídaňové menu přešlo plynule do obědového nabízeného místními
restauracemi. Nabízeny byly různé druhy krémů a pokrmů z regionálních receptů a surovin. Dalším
bodem programu bylo moderované grilování s šéfkuchařem Marcelem Janclem z restaurace Jízdárna
Otradice. Na grilu se ocitla kuřecí prsa, vepřová panenka a losos, pan Jancl poutavě a vtipně celé
grilování komentoval a posléze zodpovídal na dotazy nadšených diváků. Po grilování následovala
ukázka míchání nápojů s ochutnávkou od místní hotelové školy a u pódia byla k vidění barmanská
show od kavárnice Petry Hlouškové. V průběhu odpoledne probíhala ochutnávka piva z pivovarů
Chotěboř a Želivského klášterního pivovaru. V podvečerních hodinách byla na programu ochutnávka
vína z Vinařství Sádek, která byla s odborným výkladem pana majitele.
Ochutnávky krajových specialit zajištovaly partnerské MAS Rožnovsko a Královská Stezka. U jejich
stánku bylo možno ochutnat trdelníky, krajové koláče, sýry z biofarem, škvarky, uzené maso aj.
Celý den probíhal doprovodný program, který zahrnoval malování barvičkami na obličej, soutěže pro
děti, 13 metrová skákací lokomotiva, skákací hrad, možnost projet se po Náměšti nad Oslavou na
koňském spřežení, ukázka tradičních a již trochu zapomenutých řemesel a trhy regionálních
produktů, do kterých se zapojil i Dětský domov z Náměště, který zde prodával své výrobky.

Partnerem celé akce byla nezisková organizace ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura,
která se intenzivně zapojila do organizace celé akce, dále společnost Habitat, a.s. v jejímž areálu se
celá akce konala a prodejny této společnosti nabízely návštěvníkům v tento den 15 % slevy.
Akci navštívila i řada významných osobností jako například: ministrině pro místní rozvoj paní Věra
Jourová, místostarostka města Třebíč paní Marie Černá, starosta Náměště nad Oslavou pan Vladimír
Měrka a bývalý radní kraje Vysočina pan Josef Matějek.

