
program: hlavní pódium
09:00 - 10:00  jihočeská dechovka Keramička, TRIO klasik

10:00 - 10:30  zahájení, mažoretky při 2. ZŠ Sezimovo Ústí

10:30 - 13:00  jihočeská dechovka Keramička, TRIO klasik

13:00 - 13:30 dětský folklorní soubor 

  Dubínek (ZŠ Sez. Ústí)

13:30 - 14:45 j ihočeská dechovka Keramička, TRIO klasik

14:45 - 15:00 r oztleskávačky při 2. ZŠ Sezimovo Ústí

15:00 - 17:00 c imbálová muzika 

  Dolňáci z Uherskohradišťska

program: u haly nahoře
10:00 - 16:00  country kapela VETERÁNI
13:00 - 14:00  cimbálová muzika Dolňáci 
14:30 - 15:00  dětský folklorní soubor Dubínek 

DEN ZEMĚDĚLCŮ, POTRAVINÁŘŮ A VENKOVA OKRESU TÁBOR

sobota 7. října 2017 od 10 hodin
Školní statek Tábor - Měšice

sobota 7. října 2017 od 10 hodin
Školní statek Tábor - Měšice

Prezentace partnerských společností, ukázky zemědělské techniky současné i historické, včelaři, výstava 
drobnochovatelů, řemesla, malopěstitelé. Diana, I. myslivecký spolek žen. Prezentace soutěže Regionální 
potravina Jihočeského kraje, soutěže pro děti a prezentace „Zemědělství žije", jízdy na koních a kočárem.

Na stánku Celostátní sítě pro venkov (CSV) budou podávány informace 
o Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) a prezentovány inspirativní projekty financované z PRV.

Občerstvení zajištěno, akce se koná i za nepříznivého počasí, stany zajištěny. 
Parkování značeno. Informace: 774 848 668. www.agrotommarketing.cz

VSTUPZDARMA



Z lásky k Česku nakupujte ČESKÉ potraviny 

podpora českých potravin

podpora českého mléka, masa

podpora českého skotu, prasat

udržení půdní úrodnosti
zadržení vláhy v půdě    

více organické hmoty 
zpět do půdy

udržení pracovních 
míst na venkově

zachování českého 
venkova

méně sucha méně záplav

Záštitu nad akcí převzali:
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR
Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c., děkan Zemědělské 
fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje

ukázka podzimního aranžmá

soutěže, hry, výtvarné aktivity pro děti se 
zemědělskou tématikou

informace o možnostech  denního 
i dálkového studia

ukázka práce s hospodářskými zvířaty

V cvičné  hale školního statku 
budou probíhat následující aktivity:

Okresní agrární 
komora Tábor

Zemědělský svaz ČR
Územní organizace 
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