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V Praze, dne 7. 5. 2014 
 

Zápis 
z akce Slavnosti květů 3. 5. 2014 

 
Akce byla zaměřena na propagaci regionálních produktů – ovoce a výrobků pro zdravou 
výživu a životní styl – a prezentaci CSV účastníkům akce. Akce byla uskutečněna formou 
cyklistické stezky pro veřejnost a stezky pro pěší s prezentacemi na několika stanovištích. 
Na akci se podílelo MZe – KAZV Praha a Středočeský kraj, Celostátní síť pro venkov Praha 
a Středočeský kraj, Unie ovocnářů, MAS Přemyslovské střední Čechy, EKOFRUT Slaný, 
Ovocnářství Dryák a Ovocnářství Matoušek. 
 

1. Před zahájením akce byly u stánku na parkovišti u nemocnice ve Slaném rozdány 
propagační materiály o Celostátní síti pro venkov. Účastníkům bylo poskytnuto 
drobné občerstvení (ovoce, balená voda). 

2. Zahájení provedl v 10,00 hod ředitel KAZV Praha a Středočeský kraj Ing. Karel Šilpoch. 
Po přivítání všech účastníků (cca 250 osob) seznámil účastníky s činností a významem 
CSV a odstartoval akci.  

3. Na prvním stanovišti byla prohlídka kostelíka sv. Václava jako patrona českých vinařů. 
4. Dále akce pokračovala stezkou ovocnými sady k firmě EKOFRUT Slaný, kde byla pro 

účastníky připravena přehlídka zemědělské techniky, používané v sadech a ve stánku 
ochutnávka výrobků zdravé výživy – tyčinek Twiggy a Peggy.  

5. Poté se účastníci akce přemístili ovocnou stezkou do firmy Ovocnářství Dryák. Zde 
byla ochutnávka produktů místního řezníka a uzenáře, poskytnut čaj a balená voda 
a účastníkům byla umožněna prohlídka moderních skladů a třídírny ovoce jako 
příkladu dobré praxe. Zde jim proveden výklad s tím, že tyto budovy byly postaveny 
za přispění prostředky z EU z Programu rozvoje venkova. 

6. Dále akce pokračovala přesunem do prostor zahradnického centra Ovocnářství 
Matoušek, kde byla pro účastníky připravena ochutnávka moštů od pana Matouška 
a ochutnávka vín s odborným výkladem. Dále zde byla připravena ochutnávka uzenin 
od držitele ocenění kvality značky Klasa, čaj, káva a voda. 

7. Závěrem lze konstatovat, že všichni pořadatelé přistoupili k akci velmi zodpovědně 
a podle vyjádření účastníků byla akce velmi poučná a beze zbytku splnila svůj účel. 

 
Zapsal Ing. Karel Šilpoch 

 
Příloha: obrazová dokumentace  

 
 

 
  

 


