
 

     

 

V Žamberku dne 11. 11. 2020 

 

 

Firemní den společnosti AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. spojený s oslavou 30 let od založení 
společnosti se přesouvá na jiný termín – budeme Vás včas informovat 

 

 

V letošním roce uplyne 30 let od založení společnosti AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. . Za toto dobu 
jsme společně s vámi, našimi zákazníky a obchodními partnery, ušli pěkný kus cesty. Kromě vzpomínání na celé 

období spolupráce bychom se s vámi ale také velmi rádi setkali a zavzpomínali osobně. Bohužel se nám tento plán 
snaží překazit aktuální nákazová situace a s ní související omezení, která je třeba respektovat. 

Již od jarních měsíců jsme intenzivně pracovali na přípravách společenského setkání v podobě tradičního 
firemního dne AgroKonzulty, který se měl uskutečnit v pátek 4. 12. 2020 v restauraci Nový Dvůr Letohrad. 

V průběhu celé koronavirové krize jsme pracovali na přípravách zajímavého programu, oslovovali spřátelené firmy 
ohledně spolupráce, řešili vhodnou gastronomii, výzdobu sálu a vymýšleli další aktivity, které by celou akci 

zpříjemnily, ozvláštnily a udělaly ze společenského setkání zážitek, na který by se dlouho vzpomínalo. Zkrátka jsme 
se snažili tuto oslavu 30 let od založení společnost AgroKonzulta naplánovat jako speciální akci pro Vás, a věnovat 

tomu maximum, jak je naším zvykem. 

Nevíme, jak dlouho budou ponechána v platnosti vládní opatření. V souvislosti s omezeními a aktuálním 
vývojem situace bylo pro nás velmi těžké celou situaci nějak uchopit a rozhodnout jednoznačně, zda se 

SPOLEČENSKÉHO SETKÁNÍ v tomto roce vzdát a přesunout ho na jiný termín, nebo vydržet a pokračovat 
v přípravách, a akci uskutečnit i za jistých omezení.  

Bohužel si toto setkání nedovedeme představit jako akci pro omezený počet osob s rouškou na ústech, 
a proto jsme se rozhodli letos oslavu neuskutečnit. Nechceme se ale této akce zcela vzdát a všechny přípravy jen 

tak hodit za hlavu, proto věříme, že se nám ji podaří uskutečnit v příštím roce. Ohledně termínu i místa vás 
budeme samozřejmě včas informovat, každopádně si tuto oslavu nenecháme nikým a ničím vzít a budeme se 

s vámi těšit na setkání v roce 2021! 


