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Velice zajímavou prezentační akcí Celostátní sítě pro venkov (CSV) v Kraji Vysočina byla XIV. Národní
výstava Den českého strakatého skotu, která se koná vždy jednou za dva roky. Jedná se o největší
open air akci svého druhu v České republice a na Vysočinu zavítali chovatelé ze všech koutů naší
země a plemena hodnotili zahraniční rozhodčí.
Bohatý program tradičně zajistil vysokou návštěvnost nejen odborníků v dané oblasti, ale přilákal
i širokou veřejnost, včetně dětí ze školek a studentů zemědělských škol, zástupců veřejné správy aj.
Na výstavním areálu hřiště bylo možné shlédnout přehlídku zemědělské techniky, včetně
té historické, výstavku hospodářských zvířat – kozy, ovce, prasata, ochutnat hovězí maso
z českého strakatého skotu, shlédnout prezentaci odborných firem (cca 80 firem), zakoupit různé
řemeslné výrobky a místní produkty a mnoho dalšího. Pořadatelé mysleli i na nejmenší účastníky
akce a pro děti zde byla připravena naučná stezka nazvaná Zemědělství žije, v rámci které byly
připravené různé testy a kvízy rozdělené dle věku a tematicky.
Ve výstavním areálu byl také připraven společný stánek CSV a Kraje Vysočina. V průběhu celého
dne se zde vystřídalo mnoho návštěvníků a bylo rozdáno velké množství propagačních
a informačních materiálů o CSV, Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020, o Státním
zemědělském intervenčním fondu aj.

Mezi rozdávané materiály, které byly velice populární, patřily také sklenice na mléko, které vznikly při
výročí 10. let CSV v roce 2018 a tematicky s národní výstavou českého strakatého skotu ladily. Pro
zájemce o informace byla na stánku připravena ochutnávka regionálních produktů např. masné
výrobky – klobásy, salámy, domácí chléb se sádlem; či mléčné výrobky – sýry různých příchutí aj.
Národní výstava je celorepublikově významnou akcí a ideální příležitostí k prezentaci CSV a PRV
a možností oslovit širokou zemědělskou veřejnost, ale i jiné skupiny z řad účastníků. Ročník
XIV. Národní výstavy byl opět vydařený.
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