
 

 

Vážení partneři, 

dovolte mi pozvat Vás na akci Slavnosti cibule 2017, která se koná již tradičně v obci Račetice (okr. 

Chomutov). Budeme rádi, pokud k nám zavítáte nejen soukromě. Nabízíme Vám, jako významné 

společnosti, spolupráci. Využijme společně potenciálu této akce, prezentujme Vaše produkty, služby, 

případně rozešleme společně vzkaz, který potřebujete s širokou či odbornou zemědělskou veřejností 

komunikovat. Naše akce je vyhledávanou nadregionální akcí s tradicí. Za poslední roky se nám 

podařilo zvednout návštěvnost nad 5000 návštěvníků, typickým návštěvníkem akce je rodina s dětmi. 

Naši partneři na akci uzavírají kontrakty, propagují značku a konkrétní modely, nabízejí své služby, 

získávají kontakty pro další obchodní spolupráci nebo nové zaměstnance. Nespornou zásluhu má 

akce také na udržování dobrých vztahů se stávajícími zákazníky či zaměstnanci (např. možnost 

voucherů na některé atrakce). Vaši představu rádi pomůžeme rozpracovat do konkrétních a 

atraktivních aktivit. 

Slavnosti cibule 2017 se konají pod záštitou pana hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a 

pod záštitou pana ministra zemědělství Mariána Jurečky. 

Program (upřesněný program zašleme na vyžádání v srpnu, případně bude k dispozici na webu akce) : 

15.9.2017 – Den pro odbornou veřejnost 

 Stany SZIF – Celostátní síť pro venkov & Místní akční skupiny 

o Informace z krajské Agrární komory Ústeckého kraje 

o Lokální produkce, zpracování a přidaná hodnota, podpora lokálního značení 

o Možnosti podpory projektů PRV v opatření CLLD (nákupy strojů a technologií, stavby, 

nezemědělští podnikatelé, zpracovatelé zemědělské produkce, zvyšování 

společenské funkce lesů) – aneb podpora místní ekonomiky prostřednictvím MASek 

o Představení dotačních možností jednotlivých MAS v Ústeckém a Karlovarském kraji 

o Šetrné hospodaření s půdou 

 Prezentace úspěšných projektových záměrů Programu rozvoje venkova 

 Polní den prodejců zemědělské techniky 

o Traktory 

o Zpracování půdy 

o Teleskopické manipulátory 

o Postřikovače 

o … a další 

 Prezentace a ukázkové jízdy vozy Škoda (KodiaQ i další) + Škoda Offroad park 



 

16.9.2017 – Den pro širokou veřejnost 

o Bohatý kulturní program na 2 podiích 

o Gastroshow 

o Jarmarkové tržiště, prodej regionálních potravin 

o Velký výběr občerstvení 

o Cibulové dobroty, cibulové pivo 

o Ukázkové jízdy vozy Škoda 

o Jízdy v Bojovém vozidle pěchoty, lety vrtulníkem, ukázkové lety ultralight letadlem 

o Bumber ball, balanční offroad vozítka MadWay, 4kolky 

o Ukázka zemědělské techniky, statická i dynamická 

o Prezentace středních škol 

o Traktorová autoškola, možnost svést se traktorem, kombajnem, … 

o Minifarma – živá hospodářská zvířata 

o Šlapací traktory, možnost hrát si na farmáře včetně použití přívěsné techniky 

o Jízdy na koních 

o Kolotoče, střelnice 

o Prezentace firem z okolí, představení produktů i možností zaměstnání, … 

o A spoustu dalšího 

Pořadatelem akce je : Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí z.s. 

Kontaktní osoba pro spolupráci : Ing. Josef Ryšavý, tel. 608 025 123, j.rysavy@slavnosticibule.cz 

 

Naším cílem je dlouhodobě výhodná spolupráce, proto jsme připraveni konzultovat každý Váš námět 

individuálně s cílem maximalizovat Váš zisk ze spolupráce s naší organizací.  
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