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Výzva: Připojte se ke Dnům českého zemědělství (24. 9. – 2. 10. 2021) 

 

 

 

Vážený pane předsedo, paní předsedkyně, 

Vážený pane řediteli, paní ředitelko,  

Vážený pane prezidente, 

 

Zemědělský svaz České republiky pokračuje i letos v úspěšné celorepublikové akci 

Dny českého zemědělství, v rámci které jsou organizovány dny otevřených dveří a k níž se letos 

připojilo na 60 podniků a farem.  

Dovoluji si Vás zavčasu oslovit s prosbou o podporu a s výzvou k zapojení vašich 

členů do této akce. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství, práci  

v něm a fungování zemědělských podniků a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství 

jako zajímavého a moderního oboru. Tyto dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích, 

školních statcích a na farmách jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je 

velmi důležitý obor, bez něhož by se ani laická veřejnost neobešla. Pro větší dopad celé akce 

je třeba, aby se k akci připojilo co nejvíce zemědělců po celé republice. Jednotný 

celorepublikový termín konání je stanoven na 24. září – 2. října 2021, tedy tak, aby ve 

všední dny mohly být pozvány děti ze škol a vybranou sobotu či neděli laická veřejnost, 

vlastníci půdy, členové družstev atd. 

Měnit obraz zemědělství v očích veřejnosti je dlouhodobý proces, ale nikdo jiný to za 

nás neudělá. Kampaně a útoky na zemědělce jsou mnohdy vedeny bez důkladného 

prozkoumání problému a řešeny pouze jednostranně bez uvážení všech dalších okolností. 

Proto jsme se rozhodli podpořit tuto celostátní akci a ukázat, že to, co děláme, neděláme 

špatně, a že naším prvořadým úkolem je starat se o hospodářská zvířata a půdu tak, abychom 

mohli udržitelně produkovat potraviny.  

 Obracím se tedy na Vás se žádostí o podporu a s výzvou k zapojení vašich členů do 

této celorepublikové akce. Pro snazší přípravu akce jsme připravili podrobný manuál, který 

pomůže zapojeným zemědělským podnikům a farmám s organizací, s podrobným popisem 

přípravy, doporučením k propagaci i návrhem programových aktivit pro veřejnost.  

S dotazy ke Dnům českého zemědělství se prosím obracejte na Terezu Halovou,  

tel: 776 159 782, e-mail: halova@zscr.cz. 
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Věřím, že Vás tato aktivita zaujme, a že ji podpoříte také vahou své osobnosti. Máme 

zkušenost, že zájem ze strany základních škol a školek je veliká. Těším se na naši spolupráci.  

S pozdravem   

 

 

 

 

Ing. Martin Pýcha 

předseda ZS ČR 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Nevládní organizace 
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