
       

Pozvánka 
Vážení prodejci zemědělské techniky, 

 

Spolek podřipských oráčů,z.s.      a       Společnost pro orbu ČR,z.s.  
                                         ve spolupráci se zemědělskou společností  

                   KLUK Dušníky s.r.o.    a     obcí Dušníky  
                                                           pořádají pod záštitou  

_________________města Roudnice nad Labem_______________ 

 

5. ročník  Mistrovství Ústeckého kraje v orbě 
 
KDY: v sobotu 18.9.2021 od 10 hodin 

 

KDE: na pozemku zemědělské společnosti KLUK Dušníky s.r.o. 

          při silnici Chvalín – Podlusky u dálnice D8 (viz. mapka v příl.) 

 
 
Na tuto tradiční polní akci si Vás jménem předsedy Spolku podřipských oráčů, z.s. 

dovoluji pozvat a nabídnout Vám prezentaci Vaší firmy ve formě polní výstavy  

zemědělské techniky s možností aktivního předvádění Vašich produktů v praxi. 

 

Vzhledem k více než roční absenci možností hromadného setkání se zemědělskou 

veřejností zaviněné covid – pandemickou situací je to právě vhodná příležitost pro Vás 

regionální prodejce se opět potkat na veřejnosti s Vašimi zákazníky a příznivci Vašich 

produktů na takovéto hromadné akci. 

 



 

 

Vzpomeňme na poslední vydařenou akci tohoto charakteru, na 3.ročník Mistrovství  

Ústeckého kraje v orbě 9.6.2018 v Bohušovicích nad Ohří, stř. Nové Kopisty. 

 

Přijďte si postavit vlastní stánek s možností vlastního cateringu pro své hosty a vystavit 

novinky od posledního Tech-agra či Země Živitelky nebo Kámenu a Nabočan na polní 

ploše 20 x 20 m s možností vlastní nebo společné předváděcí plochy pro praktické 

předvádění. 

Využijte pořadatelského ozvučení před tribunou k mluvené prezentaci a komentování 

Vašich produktů. 

 

Instalace Vašeho stánku je možná již od pátku 17.9. od 9.00 hodin. Večer v 18.00 hod. 

přebírá ostraha areál ke střežení až do soboty 18.9. 7.00 hodin. 

 

Povrch pole: vzrostlé osení po sklizni řepky max. 8 cm, v případě potřeby zmulčován    

                     a následně „ukoulen“ těžkými válci. 

 

Předvádět je možné cokoli co bude odpovídat danému povrchu (zpracování půdy, setí, 

hnojení, mulčování (necháme porost), doprava, manipulace atd.  

                                             NE JEN PLUHY !!! 

 

Areál vybaven WC TOI-TOI a cisternou na mytí rukou, centrálním občerstvením pro 

veřejnost a stany pro posezení v blízkosti tribuny. Akce probíhá za každého počasí. 

Předpokládané ukončení akce v sobotu 18.9. okolo 17. hodin. 

 

Pro zájemce mám připraveny ceníky a dohody o pronájmu (daňový doklad). 

 

 

V Roudnici nad Labem  29.7.2021 

 

S přátelským pozdravem  

 jménem týmu pořadatelů  

                
    Ing. Zdeněk Ondra 
    předseda Spolku podřipských oráčů, z.s. 
    a člen výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. 
     tel. 732 700 340 

     mail: zdenekondra@seznam.cz  

     web: www.orba-cr.cz 

                                   

 


