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Co se dělo venku na farmě… 

 Sázení dřevin v srpnu – pod vedením sadařské sekce se uskutečnila 
brigáda na výsadbu keřů na stráni v horní části a na 
okraji budoucí zahrady a plánovala se výsadba 
malého ukázkového vinohradu. Organizace opět 
výborná: počasí, jídlo, výsadba.. 

 

 Brambory jsme již všechny sklidili, letošní výnos byl určitě lepší než vloni, 
protože jednak nedošlo k podmáčení a také 
jsme stříkali ekologickým prostředkem proti 
mandelince Neemazalem. Pro příští rok se 
rozhodujeme, zda pěstování spíše omezíme 
– opravdu jen pro zájemce o brambory 
nebo naopak rozšíříme – ale to už s nějakou 
mechanizací. 

 

 Co se nám opravdu povedlo, bylo vypěstování dýně Hokkaido – ze 65 
rostlinek byla velká úroda, takže příští rok určitě budeme s touto 
plodinou pokračovat. 



 Na zahrádce před farmou stále ještě krásně kvetou jiřiny a podzimní 
astřičky, ale jinak je již téměř vše sklizeno a začínáme rýt. Tento rok byl 

pro zahrádku takový 
zkušební, příští rok již 
navrhneme osevní postup a 
zkusíme smíšené kultury. 

 

 

 Bylinky pěstované Tomášem oživují ve všech směrech dění na farmě. 
Tomáš zrekonstruoval půdu nad dílnou na sušárnu, kde se v létě bez 
jakékoliv umělé ventilace vše bez problému usušilo – a byla radost tam 
chodit! 

 

 

Co se dělo uvnitř na farmě… 

 Také se již z velké části uskutečnila první přestavba na farmě – jsou zde 
dvě velké kuchyně, přibyly záchody, sprcha, pokoje,… Už se nám tu všem 
mnohem lépe bydlí a pracuje! 

 

Na čem pracujeme nyní… 
 S Tomášem Mitáčkem pracujeme na 
propagačním čaji Veselé biofarmy – měl by 
být hotový kolem Mikuláše. Sešli jsme se na 
farmě a uvařili čaj ze směsi bylin, které Tomáš 
vypěstoval na farmě – měsíček, chrpa, 
meduňka, máta, echinacea. My jsme přispěli 



trochou černého bezu nasbíraného také na farmě. Čaj je krásně barevný 
a lahodný. 

Ale potřebujeme vymyslet název čaje! Tímto všechny vyzýváme, aby zkusili 
něco vymyslet a poslat – zatím padly návrhy jako Pohodář, Čaj dobré vůle, 
Hostěrádecký bio čaj. 

 Začali jsme pracovat také na webu Veselé biofarmy. Zatím dáváme 
dohromady strukturu, shromažďujeme fotky – tímto také prosím, kdo 
má jakékoliv fotky z akcí nebo z farmy, pošlete je. Logo použijeme zatím 
jedno z těch, co poslal Tomáš Mitáček, případně se dá potom ještě 
upravit nebo pozměnit. 

 

A co dalšího plánujeme… 

 Brigáda na výsadbu stromů je naplánovaná na 28.10. – doufáme, že 
počasí bude opět slunečné… 
 

 A další společnou akcí spolku by měla být zabijačka – přesný termín ještě 
není, ale bude to na přelomu ledna a února příštího roku. 

…… a to prasátko na úvodní fotce je první „vlaštovkou“ do plánovaného 
ukázkového chovu drobného zvířectva na farmě. 


