
 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA 
 

Společnost AGROSUMAK a.s. Vás zve 14. 6. 2019 od 14:00 do 17:00 do areálu 

mechanizačního střediska firmy, Malá strana 563, Suchdol nad Odrou na: 

Dny Českého zemědělství 
Přijďte se podívat na opravdový obraz fungujícího zemědělství a nahlédnout tak pod 

pokličku běžnému hospodaření. Bude zde formou krátkých filmů, grafů, map, ukázek 
zemědělských strojů a modelu farmy představena hospodářská činnost společnosti 
AGROSUMAK a.s. a prezentace činnosti Zemědělského svazu. Pro zájemce bude možná 
návštěva farmy v Suchdole nad Odrou. Názorně Vám také vysvětlíme všechny Vaše případné 
otázky. Pro děti budou připraveny hry a soutěže. Občerstvení zajištěno.  

 

Pro koho je tato akce určena? 

a) Děti ve školách – přiblížit zemědělství dětem a probudit v nich zájem o tento obor a 

možné následné studium  

b) Rodiče s dětmi – ukázat, že zemědělství se vyvíjí a že patří mezi velmi perspektivní 

obor, kde se využívá stále více moderních technologií 

c) Laická veřejnost – možnost odbourat mýty a podat informace, k nimž by se lidé jinak 

nedostali 

d) Vlastníci půdy – ukázat, že je jejich půda v dobrých rukou a že se na ní hospodaří 

s ohledem na budoucí generace 

e) Zástupci obcí – ukázat, jak se hospodaří, odbourat mýty, získat uznání a podporu oboru 

 
 
Za organizátory se na Vás těší: 
 

AGROSUMAK a.s. 
Zemědělský svaz Nový Jičín 

 
Kontakt na hlavní pořadatelé: Petr Ficbauer:   ficbauer@spearheadczech.cz 602 787 248 
              Ing. Lenka Majkusová:        majkusova@agrosumak.cz 725 067 829 
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POZVÁNKA 
 

Společnost AGROSUMAK a.s. Vás zve 14. 6. 2019 od 08:00 do 13:00 do areálu 

mechanizačního střediska firmy, Malá strana 563, Suchdol nad Odrou na: 

Dny Českého zemědělství 
Přijďte se podívat na opravdový obraz fungujícího zemědělství a nahlédnout tak pod 

pokličku běžnému hospodaření. Bude zde formou krátkých filmů, grafů, map, ukázek 
zemědělských strojů a modelu farmy představena hospodářská činnost společnosti 
AGROSUMAK a.s. a prezentace činnosti Zemědělského svazu. Pro zájemce bude možná 
návštěva farmy v Suchdole nad Odrou. Názorně Vám také vysvětlíme všechny Vaše případné 
otázky. Pro děti budou připraveny hry a soutěže. Občerstvení zajištěno.  

 

Pro koho je tato akce určena? 

a) Děti ve školách – přiblížit zemědělství dětem a probudit v nich zájem o tento obor a 

možné následné studium  

b) Rodiče s dětmi – ukázat, že zemědělství se vyvíjí a že patří mezi velmi perspektivní 

obor, kde se využívá stále více moderních technologií 

c) Laická veřejnost – možnost odbourat mýty a podat informace, k nimž by se lidé jinak 

nedostali 

d) Vlastníci půdy – ukázat, že je jejich půda v dobrých rukou a že se na ní hospodaří 

s ohledem na budoucí generace 

e) Zástupci obcí – ukázat, jak se hospodaří, odbourat mýty, získat uznání a podporu oboru 

 
 
Za organizátory se na Vás těší: 
 

AGROSUMAK a.s. 
Zemědělský svaz Nový Jičín 

 
Kontakt na hlavní pořadatelé: Petr Ficbauer:   ficbauer@spearheadczech.cz 602 787 248 
              Ing. Lenka Majkusová:        majkusova@agrosumak.cz 725 067 829 
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