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Zpráva z akce „Slavnosti plodů 2018“
Termín: 20. října 2018
Místo konání: Obec Jáma, místní část obce Mičovice
(Jihočeský kraj, okres Prachatice)
Prezentační akce „Slavnosti plodů 2018“
Ovocnářský jarmark Slavnosti plodů 2018 proběhl v sobotu 20. 10. 2018. Každoroční velký
počet návštěvníků je důkazem, že Slavnosti plodů jsou již nedílnou kulturně společenskou
akcí v Chelčicko-Lhenickém mikroregionu. Letošního šestnáctého ročníku se zúčastnilo
4 000 osob a přálo mu příjemné slunečné podzimní počasí.
Na ovocnářském jarmarku bylo z čeho vybírat. Tradičně se ho zúčastnilo mnoho prodejců s
regionálními produkty, hlavně těmi ovocnářskými. Celou akci provázel také pestrý kulturní
program. Dopoledne vystoupila dechová kapela Doubravanka z Jámy se svými líbivými
melodiemi, v poledne se těšily velkému zájmu děti z mateřských škol z ChelčickoLhenického mikroregionu. V odpoledních hodinách vystoupila kapela Hradišťan.
Stánek Celostátní sítě pro venkov (CSV) byl hned prvním stánkem od vchodu na ovocnářský
jarmark s regionální produkcí. Na stánku CSV probíhala prezentace inspirativních projektů
financovaných z Programu rozvoje venkova (PRV) a také zde probíhala diskuse o Společné
zemědělské politice a rozvoji venkova obecně.
Na stánku CSV proběhla dopoledne rovněž soutěž o nejlepší pivo a cider Slavností plodů
2018 vyrobených v provozovnách a minipivovarech podpořených z PRV. Hodnotiteli byli
návštěvníci slavností (osoba starší 18. let). Jednotlivé vzorky se hodnotily anonymně,
hodnotitel na hodnotícím lístku určil pořadí od 1. do 3. místa. V kategorii Cider vyhrál Budák
chmelený (producent: Robert Gregora) a v kategorii Pivo vyhrála Polotmavá 11° Hulvát
(producent: Jan Záhorka). Cenou pro vítěze byla kytice z masných výrobků, propagační
předměty k 10. letům CSV a diplom.
Prezentační akce Slavnosti plodů je ukázkovým příkladem dobré praxe podpory rozvoje
místního hospodářství, využívání místních zdrojů včetně lidových. Podpory zaměstnanosti
v místě, především v zemědělství – specificky v ovocnářství a také v oblasti navazujícího
zpracování potravin a dalších služeb. CSV je tradičním partnerem této regionálně důležité
akce a má na této akci prostor významným způsobem prezentovat, jak svoji činnost, tak PRV
a jeho inspirativní projekty.

Zpracoval/a: Ing. Kamila Havel Kupcová, Krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov
Dne: 28. listopadu 2018

