
  

  
  

Zpráva o průběhu realizace akce „Sekáč roku 2014“ 

 

Název akce: 

Sekáč roku 2014 

 

Dne 7. 6. 2014 se konal III. ročník akce „Sekáč roku“, který se uskutečnil v Kokořínském Dole naproti 

mlýnu Kroužek od 13 do 18 hodin. 

 

Příprava: 

Akce byla publikována v regionálním tisku, byly vyvěšeny plakáty po Mělnicku a v obcích v územní 

působnosti MAS Vyhlídky. Pozvánky byly rozesílány, jak v elektronické, tak i v tištěné podobě. Na 

koordinaci akce se zapojili zaměstnanci kanceláře MAS Vyhlídky, starosta obce Nebužely a Ing. Eva 

Šestáková a další. 

 

Realizace: 

Oficiální započetí akce bylo ve 13 hodin, zahajovaly jej pracovnice kanceláře MAS Vyhlídky a byli 

přivítáni soutěžící. V úvodním projevu bylo zdůrazněno, že akce probíhá za podpory CSV a kromě 

soutěže je zaměřena na propagaci výsledků dobré praxe PRV a úlohy a činnosti CSV. Počasí vyšlo 

slunečné. Do soutěže v sečení se nakonec přihlásilo devět „sekáčů“. Podpořit je přišlo spoustu lidí 

z blízkého okolí včetně jejich blízkých, ale i lidé z Prahy a Středočeského kraje. Celkově zapsaných 

návštěvníků dorazilo 128, další pozorovali akci z povzdálí a bohužel se k nám nepřišli zapsat, jinak by 

číslo vyšplhalo ještě výše. „Sekáči“ kosili políčka vysoké trávy o rozměrech 2,5x10 metrů současně po 

dvou soutěžících. Čas byl na základě měření zaznamenán. Komise složená ze starosty obce Nebužely 

Ing. Čermáka, členky MAS Vyhlídky Ing. Šestákové a zástupce CSV Ing. Zárybnického hodnotila 

s přihlédnutím k věku účastníků rychlost, kvalitu pokosu a celkový dojem. Po poslední soutěžní štaci 

se sekáči rozhodli, že pokosí zbylý úsek louky, poté proběhlo vyhlášení vítězů. Vítězem se stal 



  

  
  

Miloslav Klouček z Mělníka. Ceny předával Ing. Zárybnický a pracovnice MAS Vyhlídky. Ceny 

obsahovaly produkty místního vinařství, informační materiály CSV a čerstvou zeleninu věnovanou 

farmou Smotlacha. Další etapou programu bylo seznámení s výsledky dobré praxe projektů PRV 

realizovaných MAS Vyhlídky a propagace činnosti a úlohy CSV a jejího významu pro český venkov. 

Následně probíhaly diskuze u předem připraveného ohniště, kde se skupinově opékaly buřty. 

Účastníci se hojně dotazovali na aktivity související s rozvojem regionu na možnosti podpory ze strany 

CSV i MAS. Kolem půl šesté odpolední hodiny lidé pomalu začali odcházet, kolem 18-té hodiny byla 

akce ukončena. V průběhu akce byla přítomna zdravotní služba a po celou dobu akce bylo zajištěné 

občerstvení (limonády, vody, pivo, slané a sladké pochutiny). 

 

Závěr: 

Akce byla podporována Celostátní sítí pro venkov Prahy a Středočeského kraje, která hradila 

komplexní zajištění organizace a aktivit projektu.  

 

 


