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Skvelý  ovocno-zeleninový plán pána Farmároviča 

Žil raz jeden skvelý učiteľ, ktorý sa volal Ferdinand Farmárovič. Po tom ako niekoľko 

rokov učil na základnej škole a snažil sa zmeniť deti k lepšiemu, dal výpoveď. Chcel sa totiž 

venovať niečomu inému, pretože ho veľmi hnevali žiaci.  

Rozhodol sa teda, že si na začiatok začne pestovať vlastné ovocie a zeleninu. Celkom 

sa mu darilo. Našiel si rozľahlý pozemok, zvolil si, aké druhy zeleniny a ovocia bude pestovať, 

vybral dodávateľa semien a zadovážil si i prvé sadeničky. Keďže však išlo viac o záľubu ako 

o platenú prácu, problémom sa stal finančný rozpočet.  

Nemal na výber a bol nútený nájsť si dočasnú prácu, v ktorej by zarobil peniaze na 

nákup potrebných vecí. Napokon začal pracovať v obchode s potravinami. Nepracoval za 

pokladňou, získal funkciu kontrolóra a vykladača tovaru.  

Jedného dňa, keď vykladal nový tovar, začul malého chlapca hovoriť: ,,Mami, mami, pozri aké 

pekné červené jabĺčko v tej ich obchoďáckej továrni vyrobili! To je krása.“ Mamička sa len 

zasmiala a ťahala chlapca ďalej.  

Fero Farmárovič však nad tým, čo počul, nevedel prestať uvažovať. Trápilo ho, že 

chlapec považoval čerstvé ovocie za výrobok z priemyselnej továrne, celé jabĺčko bezhlavo 

oťapkal a mamička ho ani len neopravila. Rozmýšľal, ako by človek, obyčajný radový učiteľ, 

dokázal naučiť ľudí, aby si vážili ovocie a zeleninu. Prešiel deň, dva, no veľa toho nevymyslel. 

Uvedomoval si, že sám ešte ani nenasial, ani nezbieral. Sporil si však ďalej peniažky, aby raz 

započal nasledovný plán:  

Po prvé: Začať pestovať ovocie a zeleninu. 

Po druhé: Zastaviť masový dovoz ovocia a zeleniny do obchodu, v ktorom pracoval. 

Po tretie: Vykúpiť ovocie a zeleninu nielen vo svojom, ale postupne vo všetkých obchodoch 

v meste. 

Po štvrté: Byť jediným dodávateľom domáceho čerstvého ovocia a zeleniny. 

Po piate: Postaviť si marketing na dobrosrdečnej a láskavej myšlienke, na idei rastu 

najzdravšieho ovocia a zeleniny doslova za rohom. 

Po šieste: Poslať dobro formou čerstvosti z jednej domácnosti do všetkých domácností. 

Po siedme: Naučiť ľudí vážiť si kvalitne vypestovanú úrodu a nezamieňať si ju s priemyselnou 

výrobou. 

Ako už dnes všetci vieme, bio pestovanie pána Farmároviča sa iste podarilo, pretože 

naše nakupovanie sa posúva míľovými krokmi dopredu a mnohí z nás preferujú ovocie 

a zeleninu zo záhrady, poľa či balkóna. Veď rovnako ako hovorí titul tohto diela, najzdravšie 

plodiny rastú za každým úrodným rohom.  


