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Již potřetí se v novém středisku firmy AGRALL Sever na Rané u Loun konal ve dnech 22. 2. –
23. 2. 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Středisko AGRALL je autorizovaný regionální prodejce značek CLAAS a Väderstad. Výstava a 
nabídka této zemědělské techniky byla velká a příjemně překvapila všechny účastníky 
výstavy. Na nádvoří byly vystaveny nádherné nejmodernější stroje těchto firem seřazené 
podle typů strojů. Pohled to byl nádherný. Také kolem strojů bylo stále plno zemědělců a 
zájemců i z řad neodborníků.

V krásně upravené hale probíhala po celý den prezentace strojů a hala byla do posledního 
místečka po oba dva dny zaplněna.

Prohlédnout si nové stroje přijeli i studenti SZZŠ z Děčína – Libverdy se svými učiteli. 

Den otevřených dveří zahájil vedoucí střediska pan Radovan Svoboda a pozval všechny 
návštěvníky na prohlídku strojů a prohlídku celé firmy. Přijel i předseda představenstva firmy 
AGRALL, zemědělská technika a.s. pan Ing. Josef Trávníček, který pochválil celý tým střediska 
AGRALL Sever pod vedením Radovana Svobody. Celý kolektiv patří mezi „nejlepší prodejce“.

Návštěvnost po oba dva dny předčila všechna očekávání, rok od roku má narůstající trend. 
Tato akce není jen o výstavě zemědělských strojů, ale také o setkávání agronomů, 
mechanizátorů, majitelů z různých firem, ale také traktoristů, kteří tyto stroje obsluhují. 
Návštěvníci se sem sjeli ze všech okresů Ústeckého kraje i mimo něj.

Bylo vidět na všech, jak jsou spokojeni, mají si co říci o svých problémech i úspěších, 
předávají si své poznatky a zkušenosti, a tak to má být. Za oba dva dny se dne otevřených 
dveří zúčastnilo přes 300 účastníků.
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Také OAK Most přispěla již potřetí ke zdárnému průběhu výstavy a prezentovala zde 
regionální potraviny Ústeckého kraje od těchto skvělých potravinářů:

Vojtěch Strauss, Most obložené mísy mix, klobásy, uzené

Pekařství OERTELT, s.r.o, Most koblihy, chodské koláče, chléb, rohlíky

MIPO Market, s.r.o., Most retro minizákusky, - různé druhy

Uzenářství JEŽEK, s.r.o., Most tlačenka, uzené, paštika s brusinkami, klobásy

Všem účastníkům jako vždy prezentované výrobky velmi chutnaly a ptali se, kde mohou tyto 
výrobky zakoupit.

Výstava byla perfektně zorganizovaná a zajištěná a na účastnících bylo vidět, jaký mají zájem 
o novou zemědělskou techniku.

Potěšitelné je, že se tohoto „DNE“ zúčastnilo také mnoho mladých zemědělců a že zájem 
o zemědělství roste. Staří zemědělci vzpomínali, jak před 25 lety se jim o těchto nových 
strojích ani nesnilo.

Organizátorům „Dne otevřených dveří“, panu Radovanu Svobodovi a celému kolektivu 
patří velké poděkování za jejich péči o návštěvníky po celé dva dny strávené informováním 
a jednáním se zájemci.

Také OAK Most děkuje p. Radovanu Svobodovi za to, že jsme zde mohli uskutečnit poradu 
zemědělců OAK Most v příjemném prostředí a s občerstvením.

OAK Most má s firmou má s firmou AGRALL dlouholetou spolupráci, kterou každoročně 
prohlubujeme.
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TĚŠÍME SE JIŽ NA 4. ROČNÍK DNE OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, KTERÝ SE BUDE KONAT 21.2. – 22.2.2019.
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