
Den Zemědělce Kámen 2013 (okres Pelhřimov) 
10. – 12. 9.  2013 denně  9.00 – 16.00 

Veškeré informace o výstavě naleznete na 
www.agroweb.cz/den-zemedelce/
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11. 9. 2013 – SKLIZEŇ PÍCNIN
09.00 – 09.45 hod.: přehlídka hybridů kukuřice
09.45 – 11.30 hod.: předvádění strojů na sklizeň pícnin
11.30 – 17.00 hod.: výstava zemědělské techniky

10. 9. 2013  – SKLIZEŇ OBILNIN A SILÁŽNÍ KUKUŘICE
09.00 – 09.30 hod.: přehlídka hybridů kukuřice
09.30 – 10.15 hod.: sklizeň silážní kukuřice
10.15 – 12.00 hod.: sklizeň obilnin 
12.00 – 17.00 hod.: výstava zemědělské techniky

12. 9. 2013 – ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ
09.00 – 09.45 hod.: přehlídka hybridů kukuřice
09.45 – 11.30 hod.: předvádění strojů na zpracování půdy a setí
11.30 – 16.00 hod.: výstava zemědělské techniky
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Vydavatelství Vydavatelství si vás dovoluje společně se společností  si vás dovoluje společně se společností  
pozvat na Den zemědělce v Kámeni u Pelhřimova.pozvat na Den zemědělce v Kámeni u Pelhřimova.

Pro více informací klikněte na www.agroweb.cz/den-zemedelce



Každý den bude hlavní 
cenou televizor Sam-
sung UE32EH5000 řady 5 
LED TV. Tento televizor 
s úhlopříčkou 80 cm pře-
nese velkolepé rozlišení 
Full HD přímo do vaší do-
mácnosti. 3x3x 3x3x

Druhou cenou je Tablet Samsung GALAXY 
Tab 2 7.0 Wi-Fi P3110 8 GB. Nástupce tabletu 
se skvělou výbavou, které dominuje krásný 
sedmipalcový displej s technologií PLS LCD, 
a s novým Androidem 4.0. 

Třetí cena, elegantní dotykový telefon Sony 
Xperia miro je určen především pro všechny, 
kteří chtějí být stále v kontaktu s okolím 
a odevšad aktivně komunikovat s přáteli a ro-
dinou. Její 3,5“ dotykový displej vám umožní 
přehledně sledovat internet, sociální sítě, 
e-maily i videa.

Čtvrtá cena, kýta

Pátá cena, 7 ležáků

3x3x

HLAVNÍ CENA DNE ZEMĚDĚLCE
Zahradní traktor John Deere X 135R
Losuje se třetí den z kupónů 
vhozených ze všech třech dnů výstavy.vhozených ze všech třech dnů výstavy.

1x1x

Přijeďte si do Kámene pro atraktivní ceny

Losování proběhne každý den u tribuny vždy neprodleně po ukončení předvádění zemědělské techniky. 
Výherce si musí při vylosování převzít cenu osobně oproti občanskému průkazu. 3x3x

3x3x


