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Vážená vládo České republiky!
Před týdnem jsme datovou schránkou poslali dopis ministru Vojtěchovi a také jeho
náměstkyni Rážové, že je nutné v nové, hygienické, bezpečné formě povolit otevření
nového bezpečného náhradního modelu výdeje dopředu objednaných farmářských
potravin. Reagovali jsme tím na zákaz dříve tak oblíbených farmářských trhů. Navrhli
jsme proto nový zcela bezpečný model výdeje a objednávek předem.
Oba dopisy zůstaly zatím bez odpovědi.
Česká republika je nesoběstačná zejména v produkci zeleniny. Co se letos stane, když i
ti nejmenší zelináři raději nic nezasejí, protože v současné době nemají perspektivu
odbytu?
Perspektiva pro zemědělce je díky zákazu trhů nyní špatná, a pokud kvůli zákazu
nezasejí a nepřipraví se na nastávající sezónu, zmizí v létě z trhu velká část čerstvé
zeleniny a různé druhy sezónního ovoce. Potravinová soběstačnost ČR je nízká. Není
možné se letos spoléhat na import obvyklých dodavatelů zeleniny a sezónního ovoce,
jako je Itálie, Nizozemí, Polsko či Španělsko. V těchto zemích bude letos primární zájem
zásobovat vlastní obyvatele. Malí zemědělci budou v teď České republice nesmírně
užiteční.
Bijeme na poplach, nikoliv za nás, organizátory farmářských trhů, ale za farmy, které
produkují ovoce, zeleninu, bio maso a mléko. Žádáme vás proto o jasný signál pro
zemědělce a organizátory farmářských trhů, že bezpečná forma výdeje farmářských
potravin je v pořádku a její povolení je i v zájmu široké české veřejnosti.
Zdůrazňujeme zároveň, že odborníci ze Státního zdravotního ústavu a také z Ústavu
hematologie a krevní transfuze potvrdili, že výdej potravin venku, je bezpečnější,
tedy méně rizikový než v prodejnách uvnitř. Velká města v Evropě (např. Berlín,
Vídeň) ponechala dokonce samotné farmářské trhy během koronakrize plně funkční,
protože je považují za plnohodnotný prvek v zásobování potravin obyvatel země, stejně
jako např. prodejny potravin, nákupní řetězce apod. Včera v této věci rozhodl také v
sousedním Německu ministr zemědělství Wolfram Günther a od středy 1. 4. 2020 opět
povoluje jediné dočasně nepovolené farmářské trhy i v poslední spolkové zemi – Sasku.

Nabízíme tedy ne farmářský trh, ale bezpečný náhradní model výdeje dopředu
objednaných farmářských potravin. Přikládáme infografiku, která vystihuje hlavní
principy tohoto modelu, což je:
1. ŽÁDNÉ OBČERSTVENÍ, ŽÁDNÁ MOŽNOST KONZUMACE NA MÍSTĚ
2. BEZPEČNÝ ODSTUP MEZI AUTEM A VÝDEJNÍM PULTEM
3. ODDĚLENÝ VÝDEJNÍ STÁNEK NEBO VÝDEJNÍ AUTO
4. DOHLED ORGANIZÁTORA NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL
5. BEZPEČNÝ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVANÝ VYDÁVACÍ PULT
6. DESINFEKCE NA RUCE VOLNĚ K POUŽITÍ NA KAŽDÉM VÝDEJNÍM PULTĚ
7. PREFEROVANÁ PLATBA MOBILEM NEBO KARTOU
8. PREFEROVANÝ PLATEBNÍ TERMINÁL U KAŽDÉHO VÝDEJCE
9. BEZPEČNÝ ODSTUP MEZI LIDMI, DODRŽOVÁNÍ ZÓNY

Děkuji za vaši zprávu, pozornost, pochopení a jsem s pozdravem!
Jiří Sedláček
předseda Asociace farmářských tržišť České republiky
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