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Za krásného slunného počasí se v sobotu 12. května 2018 u národní kulturní památky 
Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích konalo již 14. setkání zemědělců a 
mladé zemědělské a lesnické generace. 

Projevy pronesli hejtman Oldřich Bubeníček, starosta obce Řehlovice Josef Macháček a 
předseda krajské agrární komory Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Brožka.

Po celý den byl bohatý kulturní program se staročeským jarmarkem – 23 stánků – a slavnost
navštívilo více než 1.000 spokojených návštěvníků, zejména rodiče s dětmi. 

Věnce a kytice k pomníku položil hejtman Oldřich Bubeníček a další členové vedení kraje, 
obce Řehlovice a agrární komory.

Na pódiu až do 17:00 hodin se střídaly různé orchestry, tance, mažoretky a soubory. 
Publikum zaujalo zejména profesionální vystoupení teplických konzervatoristů a herci
Mosteckého divadla se scénkou o kněžně Libuši a Přemyslu.

Zahájení začalo slavnostním průvodem z Řehlovic k památníku – historické traktory, koňské 
spřežení s pluhem na valníku, jezdci na koních atd.

Významným aktem bylo zasazení památné lípy na Královském poli a letošní ročník tak bude 
připomínat oslavy dalším generacím. 

Z projevu hejtmana Oldřicha Bubeníčka: „Jsem rád, že dnešní akci využily jako příležitost 
prezentovat své výsledky krajské střední školy, které připravují budoucí zemědělce, 
potravináře a lesníky. Přeji těmto našim školám, aby se jim dařilo získávat žáky, kteří budou 
pokračovateli poselství a tradice Přemysla Oráče, zosobňující české zemědělství, a najdou 
své uplatnění právě v našem kraji“.

Krajská agrární komora zajistila tyto úkoly:

OAK Chomutov – zajištění, dovoz a odvoz stánků
OAK Děčín – slavnostní průvod
OAK Most – staročeský jarmark a veškeré občerstvení pro pořadatele a účastníky – zejména 
regionální potraviny Ústeckého kraje
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Potravináře zde reprezentovali:

 MIPO Market s.r.o., Most

 Janka Kovandová, Libouchec

 Jitka Horčičková – Dubský perník

 Výrobky od Zrcadla – Varoza, s.r.o., Březno

 Český svaz včelařů, z.o. Žalany – Ing. Caba

Občerstvení zajistili:

 Zdeněk Meduna, Hotel Hřebenová bouda, Sněžník

 Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o.

 Biskupský pivovar s.r.o., Litoměřice

 uzenářství Vojtěch Strauss, Most

 uzenářství Šebestián s.r.o. – MVDr. Pavel Kaplan

Návštěvníci akce mohli ochutnat regionální produkty, koupit si sazenice či řemeslné výrobky 
či výrobky z prezentace škol a sociálních služeb. 

Nechyběly ukázky dobové i současné zemědělské techniky, orby i ukázky sokolnictví, 
kovářství atd. Konala se také ukázka orby s koňmi, první brázdu vyoral hejtman Oldřich 
Bubeníček. 

Tato akce se konala v rámci oslav 100 let od vzniku Československa a byla důstojnou oslavou 
tohoto výročí.

Tato akce se konala také v rámci programu oslav 100 let vzniku Československa a byla 
důstojnou oslavou tohoto výročí.

Na příští rok 2019 připadá jubilejní 15. ročník – je třeba ctít tyto tradice a připomínat si 
Přemysla Oráče – zakladatele zemědělství, který byl podle pověsti povolán na knížecí stolec.

V Mostě, dne 12. 5. 2018
Vydává: OAK Most – IC

SETKÁNÍ U PAMÁTNÍKU PŘEMYSLA ORÁČE
SE VYDAŘILO NA VÝBORNOU!

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ!
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