Zpráva z akce
„Slavnosti květů 2016“
30. dubna 2016
Město Slaný a okolí
Dne 30. dubna 2016 proběhl již devátý ročník akce Slavnosti květů. Stejně jako v předchozích
letech byly zpřístupněny stezky mezi ovocnými sady na Slánsku. Trasu dlouhou cca 17 km si
mohli projet všichni nadšení cyklisté, ale zúčastnilo se také nemalé množství pěších; jejich trasa
byla o 7 km kratší, nicméně našli se i tací, kteří si prošli celých 17 km stezek.
Nad průběhem letošního ročníku si vzaly záštitu tyto subjekty: Unie ovocnářů severočeského
regionu, královské město Slaný, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., EKOFRUT Slaný, spol. s r.o.,
Ovocnářství Dryák, Ovocnářství Matoušek a v neposlední řadě Celostátní síť pro venkov.
Akce byla zahájena v půl desáté zástupcem společnosti EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. panem
Pavlem Kašpárkem. Pan Kašpárek přítomné seznámil s organizací a účelem akce a účastníci
obdrželi mapu s vyznačením trasy, která měla 4 zastavení: kostelík sv. Václava, spol. EKOFRUKT
Slaný, farmu Dryák a Ovocnářství Matoušek.
Kostelík sv. Václava: Kostelík byl pro tuto příležitost zpřístupněn pro všechny projíždějící
a účastníci měli možnost krátkého spirituálního zážitku a osvěžení duše.
EKOFRUKT Slaný spol. s r.o.: Za asistence Městské policie Slaný byli účastníci po skupinkách
převedeni přes silnici RI/16 a dále pokračovali rozkvetlými ovocnými sady k firmě EKOFRUKT
Slaný spol. s r.o. Na tomto stanovišti si zájemci mohli prohlédnout zemědělskou techniku. Ve
stánku byly připraveny k ochutnání tyčinky, ovoce a domácí závin. V průběhu celé akce probíhal
odborný výklad o historii firmy, jejím hospodaření a technickém a technologickém zázemí. To
vše bylo doplněno informacemi o nezanedbatelné finanční pomoci z projektů Programu rozvoje
venkova - například na rozšíření výrobní linky, modernizaci prostor pro skladování a spolupráci
při zavádění a optimalizaci nové technologie minimálně opracovaného ovoce.
Farma DRYÁK: Cesta pokračovala na hospodářství pana Dryáka, který všem zájemcům umožnil
prohlídku skladů a třídičky ovoce s odborným výkladem. I zde byla věnována nemalá pozornost
možnostem využití peněz z Programu rozvoje venkova (výstavba či rekonstrukce skladů).
Vzhledem k tomu, že se společnost mimo jiné také zabývá pěstováním česneku, mohli všichni
milovníci této pochutiny ochutnat jeho sílu na smažených topinkách. Na tomto stanovišti byl také
umístěn informační stánek Celostátní sítě pro venkov a MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Informační stánek CSV a MAS informoval účastníky o dotačních možnostech Programu rozvoje
venkova a ukazoval příklady úspěšných projektů z minulých let, které byly realizovány na území
celé České republiky. Součástí stánku byla také prezentace partnerů Celostátní sítě pro venkov.
Ovocnářství Matoušek: Trasa Slavnosti květů byla zakončena zastávkou v zahradnickém centru
Ovocnářství Matoušek, kde byla připravena ochutnávka moštů a vín od pana Matouška a jako
tradičně výtečný a vtipný komentář vystavovatele. Energii bylo možno doplnit také uzeninou
oceněnou značkou kvality Klasa.
Závěrem považujeme za nutné přiblížit prostředí, ve kterém se akce konala.
Ovocné stezky ve Slaném a okolí byly jako projekt financovány v rámci místní rozvojové
strategie (osa IV. LEADER) v Programu rozvoje venkova v programovém období 2007-2013
a rozhodně přispěly k obohacení regionu. Jedná se o soubor tří stezek; některé z nich kopírují
částečně i staré původní stezky z dob našich předků. Součástí stezek je jednak směrové značení

a dále i 4 odpočinková místa s informačními tabulemi, které přibližují historii i současnost
českého ovocnářství.
Akce se podle odhadů zúčastnilo minimálně 800 účastníků a ohlasy byly veskrze pozitivní.
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