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Kancelář ASZ informuje

Farma Milošovice rodiny Cihlářových
(ASZ Benešov), 1. místo
rovněž vše, co předcházelo. Ani ve snu nás
nenapadlo, jak profesionálně je celá soutěž
připravována, s jakou pečlivostí a úsilím
členů a pracovníků Asociace se setkáme.
Považuji za čest patřit ke skupině lidí, kteří
jak v tomto, tak i v předešlých ročnících
stáli na prknech divadla. Všem ostatním
upřímně přeji tento pocit zažít.

D

íky, že i my jsme mohli prožít opravdu
neopakovatelné chvíle v rámci Farmy
roku. Nemyslím jen samotné vyhlášení, ale

Setkali jsme se s mnoha upřímnými gratulacemi našich kamarádů, členů ASZ, našich
zákazníků i spousty dalších lidí. Překvapil

nás dosah soutěže a mediální zájem, který
vyvolává. Doufám, že jsme nedělali velkou
ostudu ASZ ani sobě :-).
Díky ASZ pomalu nabývám pocitu, že to v
naší zemi až tak špatně se zemědělstvím
nevypadá. Je spousta sedláků, kteří představují inspiraci pro každého, kdo ji hledá.
Rozhodně nelze mluvit o nějaké uniformitě
v našem selském podnikání, která tolik
vládne jinde!

Farma Ráječek (ASZ Brno), 3. místo
napínavé, protože se jednalo o vyhlášení
nejlepších farem za rok 2020 - a to kvůli
pandemii Covid-19 (ročník 2021 se neuskutečnil vůbec), takže jsme téměř rok
a půl věděli, že jsme byli vybráni do finálové pětky, ale nesměli jsme o tom vůbec
nikde mluvit a dokonce ani naznačovat :-).

M

áme ohromnou radost! V pondělí
6. prosince jsme se v soutěži Farma
roku umístili na skvělém 3. místě. Toto
ocenění pro nás znamená mnoho, protože
nás utvrzuje v tom, že to co děláme, dává
smysl. Musíme se přiznat, že to bylo velice

Musíme říci, že všechny nominované rodiny
byly velice inspirující a drží se stejných
hodnot jako my. Veliká gratulace patří
všem! Mile nás překvapilo, že jsme se
dostali do finále se statkem Horní Dvorce
manželů Dubových, od kterých už celou
sezónu odebíráme skvělé ovčí sýry do naší
farmářské prodejny. Předávání se zúčastnilo i několik významných politiků, jako
například paní hejtmanka Středočeského

kraje Petra Pecková, která nám předávala
naši cenu, kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula a předseda Senátu PČR
Miloš Vystrčil, kterému se líbil náš způsob
pěstování rajčat.
Součástí našeho ocenění byla i výhra
30 000 Kč. Rozhodli jsme se štěstí, které
nás potkalo, poslat dál a pomoci tak potřebným. Již při přebírání ceny jsme uvedli,
že peněžitou odměnu darujeme na dobročinné účely, a to konkrétně na podporu
Nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
Naši odměnu jsme zdvojnásobili na
60 000 Kč a tuto částku poslali na bankovní
účet nadace a symbolicky předali šek paní
ředitelce nadace Sylvii Richterové.

Farma rodiny Moulisových
(ASZ Plzeňsko), 4. místo
náš velký obdiv a dík. Samotnou účast
v soutěži zpočátku provázely obavy, které
se ale postupně rozplynuly díky příjemným
setkáním se zástupci hodnotící komise,
tvůrců medailonků a dalších členů týmu
pořadatele této soutěže.

J

eště jednou moc děkujeme za to, že
jsme mohli být součástí slavnostního
vyhlášení 19. ročníku soutěže Farma
roku 2020, které bylo díky covidové situaci
několikrát odloženo. I poslední termín byl
v ohrožení, kdy pro jeho uskutečnění byla
nutná improvizace, za což má pořadatel

Vyhlášení předchozích soutěžních ročníků
jsme se v minulých letech několikrát
zúčastnili jako diváci a vždy jsme se na tuto
společenskou a kulturní událost velmi těšili.
Letošní ročník byl pro nás samozřejmě
výjimečný tím, že jsme byli mezi nominovanými farmami. Večer se slavnostním
vyhlášením se i v kontextu nutných omezení
podařil. Samozřejmě chybělo divadelní

představení a asi i větší množství diváků,
ale k atmosféře okamžiku stačila přítomnost
lidí, kteří sdílejí stejné radosti i starosti ve
svém podnikání. Účast v soutěži byla pro
nás velmi inspirativní zejména proto, že
nám byla umožněna konfrontace s úspěšnými a pozoruhodnými rodinnými farmami,
se kterými jsme byli v nominované pětici,
a zejména nezávidím komisi v rozhodování,
kterou farmu vybrat jako tu první.
Srdečně gratulujeme našim „soupeřům“.
Cítíme to asi všichni stejně, že toto ocenění
je především velkým závazkem a znamená
pro nás potvrzení, že to, co děláme, dává
smysl.

