Zpráva z akce „Mosty mezi teorií a praxí“
2. a 3. května 2017
Jihočeský kraj
Dvoudenní exkurze „Mosty mezi teorií a praxí“ byla určena především pro studenty středních
zemědělských škol a mladé začínající zemědělce, kteří mají zájem o sbírání zkušeností
z praktického prostředí Programu rozvoje venkova. Hlavním cílem této exkurze bylo představit
úspěšné projekty a dotační možnosti Programu rozvoje venkova, které by mohly inspirovat tyto
mladé zemědělce a zároveň budoucí žadatele v jejich zemědělské činnosti, a to na příkladu dvou
rozsáhlých a úspěšných zemědělských subjektů AGRA Březnice a.s. a Dvůr Čihovice.
První zastávkou naší exkurze byl zemědělský podnik AGRA Březnice a.s. nacházející se v jižních
Čechách kousek od Bechyně. Pan předseda Ing. Hájíček představil zemědělské družstvo, které
se zabývá především živočišnou produkcí a také hospodaří na téměř 2 350 ha půdy. Společně
s panem místopředsedou upozorňovali mladé účastníky exkurze na potřebnost a především
potenciál práce v zemědělském sektoru. V rámci komentované prohlídky areálu jsme navštívili
moderní kravíny, dojírnu, teletník, seznámili jsme se s místními poměry a technickým zázemím
velkého zemědělského podniku. Mluvilo se také o investičních akcích a dotacích, kterými
družstvo operuje.
Další zastávkou exkurze byl Dvůr Čihovice nacházející se u Týna nad Vltavou. Jedná se o rozsáhlý
počin, který v sobě zahrnuje nový pohled na zemědělské podnikání - spojení rodinné farmy
s agroturistikou, vzděláváním a sociální integrací. Pro účastníky exkurze to byla vhodná
příležitost porovnat teoretické znalosti nabyté ve školních lavicích přímo s realitou v praxi.
Prohlídky se ujal pan Netík, který účastníkům exkurze osvětlil principy fungování tohoto
rozsáhlého projektu, a který rovněž vedl večerní besedu s těmito mladými zemědělci, během
které se snažil zodpovědět všechny otázky, které mu zvídaví studenti kladli.
Dalšími zajímavými projekty podpořenými v rámci Programu rozvoje venkova, které jsme
v rámci exkurze navštívili, byly pěstování, zpracování a technika v Sadech Temelín a bioplynová
stanice Jarošovice. Exkurzi jsme zakončili návštěvou Jihočeského zemědělského muzea
v Netěchovicích u Týna nad Vltavou, které bylo podpořeno z dalších Evropských fondů určených
pro rozvoj regionů. V Netěchovicích jsme navíc navštívili místní statek s bourárnou hovězího a
telecího masa, která taktéž reprezentuje úspěšnou praxi Programu rozvoje venkova.
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