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MAS z celé ČR se představily na Zemi živitelce 

 
V posledních srpnových dnech probíhal v Českých Budějovicích  

41. ročník tradiční výstavy Země ţivitelka, která se zaměřuje na 

zemědělství a venkov. Při příleţitosti konání této akce dostaly místní 

akční skupiny moţnost prezentovat své regiony a představit jejich 

krásy potenciálním návštěvníkům z celé České republiky. MAS 

Region Kunětické hory se prezentovala společně s MAS 

Ţeleznohorský region během celé soboty. Na stánku byly vystaveny 

turistické a cyklistické mapy, propagační materiály regionálních 

značek Kraje Pernštejnů a Ţelezné hory, které byly rozebrány takřka 

do posledního kousku, a mnohé další. Pozornost návštěvníků 

přitahovala téţ řemeslná zručnost paní Olgy Široké, která přímo 

před zraky návštěvníků proměňovala dřevěné špalky v postavy 

andělíčků, sovy a jiné zajímavé motivy. 

 

 

 

Akce v regionu i u sousedů 

 
Během měsíce září se uskuteční několik zajímavých akcí, o nichţ jistě stojí za to informovat. První 

z nich jsou Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí, které se konají v neděli 6. září od 10. do 

17. hodin na pardubickém dostihovém závodišti. Po celý den zde bude probíhat prezentace 

zemědělských podniků a ukázek zemědělské mechanizace. Vše bude doplněno bohatým kulturním 

programem.  

Další zajímavá akce se bude odehrávat dne 9. září od 14. do 18. hodin na farmě Apolenka ve Spojile 

s příznačným názvem Hravé odpoledne na farmě. Tato akce určená k prezentaci neziskových 

organizací je zaměřena především na děti, pro které bude připraven zábavný program plný soutěţí. 

Dále děti uvidí mnoţství zvířat a dostanou moţnost projíţďky na koních.  

Třetí navštíveníhodná akce se odehraje u našich sousedů na MAS Ţeleznohorský region. Touto akcí je  

34. ročník Chovatelské a zahrádkářské výstavy, která proběhne ve dnech 19. a 20. září v obci 

Svinčany. Na této výstavě bude moţnost zhlédnout i zakoupit tradiční i méně tradiční domácí 

zvířectvo, či rozličnou květenu na zahrádky. Taktéţ bude příleţitost k zakoupení regionálních 

produktů a vše bude opět doprovázeno bohatým kulturním programem.  

Poslední akcí, která se uskuteční ve dnech 26. – 27. 9. v areálu Autokempu Konopáč v Heřmanově 

Městci, je Babí léto na Železných horách. Jedná se o 20. ročník prodejní výstavy výrobků  

a podnikatelů z Ţeleznohorského regionu. 


