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Nechanice dne 13.6.2014 

Z á p i s 
 

Z akce Celostátní sítě pro venkov „Zemědělský den“ s regionální konferencí v 

Sověticích 
Setkání partnerů CSV při propagační akci. V rámci akce bude probíhat výstava a 
hodnocení hospodářských zvířat. Doprovodný program propagace regionálních potravin, 
včelařství, tipovací a odborné soutěže. 
 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Průběh akce, závěry: 

V prvním jednání se partneři setkali v jednacím sále v obci Sovětice, kde proběhla prezentace 

projektů realizovaných v letech 2009 – 2014, jednalo se převážně o projekty z oblasti 

zemědělské a diverzifikace zemědělství: např. projekt Agrohelp s.r.o. Mžany – Nákup 

techniky na údržbu krajiny, projekt Zemědělské akciové společnosti Mžany a.s. – Pneuservis 

v ZAS Mžany nebo projekt Zemědělské společnosti Kratonohy – Rekonstrukce dílen. 
  
Dále pan Aleš Krátký, starosta obce Sovětice, představil projekty realizované v obci Sovětice 

a činnost obce i ve spolupráci s MAS Hradecký venkov např. projekt Sbor dobrovolných 

hasičů Sovětice – vybavení Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Sovětice. 

Většina představených projektů byla realizována z Programu rozvoje venkova ČR. Po 

prezentacích účastníci diskutovali nad přínosem jednotlivých realizovaných projektů pro 

zvýšení ekonomické výtěžnosti podnikatelů v zemědělství a PRV na další programové období 

2014+. V tomto bloku vystoupil Dr. Ing. Jan Pešek, předseda představenstva a ředitel 

společnosti Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s., který představil činnost společnosti 

– realizované projekty, historii konání „Zemědělského dne“ a přínos této akce pro propagaci 

zemědělské činnosti, regionálních potravin, spolupráci mezi aktéry venkova a zapojení dětí a 

mládeže do organizace celého dne. Proběhla též krátká video prezentace z minulých ročníků. 

V zemědělském areálu ZAS a.s. farma Sovětice probíhal další program již 5. ročníku 

Zemědělského dne za účasti široké veřejnosti, děti a mládeže z okresu Hradec Králové, 

zemědělské veřejnosti, potravinářů, zemědělců, zástupců st. správy a samosprávy.  

Akci pravidelně navštěvují i významní hosté. V letošním roce patřil opět mezi nejvýznamnější 

hosty místopředseda evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák a nový prezident Agrární 

komory ČR Ing. Miroslav Toman. Hlavní částí programu je přehlídka Českého strakatého 

chovu předních chovatelů z Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a Libereckého 

kraje. Zpestřením tohoto odborného programu je již tradičně zapojení mládeže do procesu 

hodnocení zvířat. 
 

Již po druhé doplnili program Zemědělského dne Lesy ČR s.p., kdy děti nejvíce zaujala práce, 

kde si mohly např. prakticky vyzkoušet prvotní zpracování dřeva – odkůrování, štípání, 

řezání. 
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Zapsala: Kuthanová Jana, MAS Hradecký venkov tel.724186825 

             


