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Tisková zpráva:  Třinácté Bioslavnosti provázel motiv „Kroupy a ptáčci“  
 
Staré Město pod Sněžníkem, 17. července 2018 – Téměř tři a půl tisíce návštěvníků zaplnilo 
v sobotu 13. července areál společnosti PROBIO ve Starém Městě pod Sněžníkem. Třináctý 
ročník rodinného festivalu Bioslavnosti věnovali organizátoři tématu „Kroupy a ptáčci“.  
 
„Spojení kroupy a ptáčci je pro nás symbolické. Kroupy reprezentují přirozené zdravé jídlo a 
ptáci představují čistou a pestrou krajinu. Oba symboly se propojují v našem ekologickém 
hospodaření,“ vysvětluje Barbora Hernychová za marketing společnosti PROBIO. 
 
Kroupy v různých úpravách návštěvníci ochutnali během komentovaných výstupů ve 
speciálním kroupovém baru. „Ukazujeme lidem, že kroupy skvěle chutnají, jejich příprava je 
velmi jednoduchá, jsou bohaté na živiny, dají se upravit na mnoho způsobů a navíc jsou i 
v bio kvalitě za velmi příznivou cenu,“ doplňuje Barbora Hernychová. Zájemci se seznámili 
s klasickým šouletem z ječných krup a hrachu, se špaldovým kernottem, pohankovou 
pomazánkou či jahelnou kaší.  
 
Základní suroviny našli návštěvníci v nových obalech. Jedná se o další krok firmy navazující na 
změnu loga a webových stránek koncem loňského roku. Sáčky s  motivem přírody a s novou 
značkou PROBIO sdělují hlavní poslání firmy - ekologické zemědělství a biopotraviny jako 
cesta k udržení pestrosti naší planety a vlastního zdraví.  
 
Nový obal dostaly i naprosté novinky letošního léta – jemná hrachová polévka, zeleninové 
čirokoto a burger z červené pšenice. Všechny tři výrobky jsou zdravou variantou rychlého 
letního vaření. „Směsi už stačí jen zalít vodou a povařit. Suroviny jsou 100% v kvalitě bio, 
neobsahují žádná dochucovadla ani konzervanty,“ sděluje Barbora Hernychová. 
 
Celým dnem návštěvníky s humorem provázel moderátor Jan Onder, kterému se podařilo 
svým tanečním představením rozhýbat všechny přítomné děti. Odpoledne a večer patřil 
hudebním vystoupením, která odstartovala pražská kapela s tematickým názvem Šoulet. 
Velký ohlas sklidil letošní hlavní host Barbora Poláková. Akci finančně podpořil Olomoucký kraj. 
 

Další ročník Bioslavností se koná v sobotu 13. července 2019.   
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