
Zemědělské družstvo 
Všestary 

– družstvo, jak ho možná 
neznáte.



Sucho 2020

• „Česko zažívá největší období 

sucha za posledních 500 let“, tvrdí 

vědci…

• „Sucho v Česku se prohlubuje“…

• 29.4. proběhla tisková konference 

ministra životního prostředí k 

opatřením proti suchu 

• 20.5. se sešla Národní koalice pro 

boj se suchem 

• Žofínské fórum – na téma 

„Největší nepřítel – sucho?“



…za měsíc u nás 125 mm srážek..



…deficit státního rozpočtu…

prosinec 2019 
schválen 
schodek 
40 mld. korun

20.3.2020  
avizován 
schodek 
200 mld. korun

23.6.2020 PS 
schválila vládní 
návrh na zvýšení 
schodku na 
500 mld. Kč.



…v březnu se svět oblékl 

do strachu, ticha a na chvíli 

se zastavil…



…jediná jistota je nejistota…



…to platí o přírodních jevech, o suchu i 

povodních, o epidemiích… 

…bohužel to ale platí i o ekonomických 

podmínkách našeho podnikání, o 

předpisech a nařízeních… 



…bude se nám lépe podnikat a tvořit 

s jistou nejistotou, kterou nám vytváří 

příroda, než s nejistotou ekonomickou, 

legislativní a regulatorní, kterou nám 

vytvářejí úředníci…



…co ještě můžeme dělat? 



…podnikáme zodpovědně a…



…šetrně k životnímu prostředí…



…vracíme organickou hmotu do půdy…



…precizní zemědělství…



…budujeme remízky, využíváme 
závlah, abychom zadrželi vodu 

v krajině…



…spolupracujeme se školami na všech 
úrovních…



…přibližujeme zemědělství laické veřejnosti…
…Oslava Všestarské cibule a mléka…



…přibližujeme zemědělství laické veřejnosti…
…Oslava Všestarské cibule a mléka…



…Oslava Všestarské cibule a mléka…



…a přitom jsme ze všech stran 
bombardováni zákazy, příkazy, 

kontrolami…



…zákazy a omezení předbíhají 
návrhy řešení…



…jedině zemědělec umí udělat 
z lejna chleba –

opačně to umí všichni…



…tým…
…2/3 z nich jsou mladší 35 let…



…říká se, že firma, která nemá 
mladé lidi, nemá 
budoucnost…



…věřím a doufám, že tento tým mladých 
nadšených lidí budoucnost má –

navzdory koronaviru či jiným virům, 

navzdory suchu i záplavám, 

navzdory rekordním schodkům rozpočtu …



…moc bych se přimlouvala 

nejen za náš tým, 

ale i za všechny podobně smýšlející, 

dejte jim/nám šanci 

tvořit budoucnost českého zemědělství…





Pevné zdraví a 
stálé štěstí nám všem!


