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Čtvrtek 4.10.2012. Středočeské dožínky se konají 
již tradičně začátkem října v Lysé nad Labem při 
konání výstavy Zemědělec a Náš Chov. Dožínky 
pořádá Středočeský kraj ve spolupráci s 
výstavištěm Lysá nad Labem. Čtvrteční slavnostní 
předávání cen moderovala Laďka Něrgešová, 
hudební doprovod kapela Třehusk a Harmonie 
1872 Kolín. 

 
 

 
 
Cenou hejtmanky Středočeského kraje Ing. 
Zuzany Moravčíkové byla oceněna Agrofarma 
Týnec s.r.o., která hospodaří v okrese Mladá 
Boleslav v okolí města Dobrovice. Společnost 
obhospodařuje 1 369 ha a trvale zaměstnává  
8 lidí. Firma se specializuje na rostlinnou výrobu. 
Provozuje pilu a bioplynovou stanici o 
jmenovitém výkonu 889 kW. Zemědělský podnik 
navrhla na ocenění Regionální agrární komora 
Středočeského kraje. 

 
 

 
 
 
Náměstek hejtmanky Ing. Miloš Petera předal 
ocenění Farmě Rous, hospodařící v Libčicích nad 
Vltavou z okresu Praha – západ. Rodinná farma se 
zabývá chovem 1 600 kusů nosnic a produkcí 
vajec. Zemědělský podnik navrhla na ocenění 
Asociace soukromého zemědělství ČR. 
 
 
 
Ministr zemědělství Ing. Petr Bendl předal 
ocenění Zemědělskému družstvu Sever 
Loukovec z okresu Mladá Boleslav. Družstvo 
hospodaří na 2 612 ha. V živočišné výrobě má 
hlavní zastoupení chov 1 500 kusů skotu, z toho 
500 kusů dojnic. Družstvo se zabývá i výkrmem 
drůbeže. Chod družstva zajišťuje 70 pracovníků. 
Zemědělský podnik navrhla na ocenění 
Regionální agrární komora Středočeského kraje. 
 
 



 
 
Zemědělská Cítov a.s. získala ocenění z rukou 
ministra životního prostředí Mgr. Tomáše 
Chalupy. Společnost obhospodařuje 800 ha orné 
půdy, kde pěstují obiloviny, olejniny, cukrovku a 
krmné plodiny. V živočišné výrobě se podnik 
specializuje na chov nosnic s produkcí vajec a na 
výkrm býků. Činnost zajišťuje 24 stálých 
pracovníků. V současné době staví bioplynovou 
stanici o výkonu 620 kW. Zemědělský podnik 
navrhla na ocenění Regionální agrární komora 
Středočeského kraje. 
 
 
Cenu prezidenta Agrární komory ČR  získala 
Rodinná farma Ratzkových z Hořesedel u 
Rakovníka. Hospodaří na 130 ha orné půdy, kde 
pěstují především obiloviny a řepku. Farma se 
zaměřuje na živočišnou výrobu - výkrm prasat a 
částečně výkrm skotu. Zemědělský podnik 
navrhla na ocenění Regionální agrární komora 
Středočeského kraje. 
 
 
 
 
 
Farma Hatě rodiny Linhartových z okresu 
Beroun převzala ocenění z rukou ředitele Krajské 
veterinární správy pro Středočeský kraj MVDr. 
Zdeňka Císaře. Farma obhospodařuje 560 ha 
půdy, ve čtyřech stájích chová  420 kusů 
mléčného skotu. Ve svém zemědělském areálu 
mají automat na mléko, který úspěšně provozují 
již 3 roky. Ekonomiku moderně vybavené farmy 
posiluje solární elektrárna nainstalovaná na střeše 
stáje. O farmu se kromě čtyřčlenné rodiny stará    
6 stálých zaměstnanců. Zemědělský podnik 
navrhla na ocenění Asociace soukromého 
zemědělství ČR. 
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