Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v druhé
polovině roku 2019 v NUTS 2 Jihovýchod

Učíme se od sousedů – Slovensko (zahraniční exkurze)
29. – 31. 7. 2019
Exkurze probíhala na území dvou slovenských Místních akčních skupin (MAS), a to MAS Vršatec
a MAS Strážovské vrchy. Zástupci a členové těchto MAS provázeli účastníky po projektech
realizovaných na jejich území. Současně došlo mezi zúčastněnými k transferu zkušeností, sdílení
příkladů dobré i špatné praxe, srovnání systému fungování MAS, diskuzi nad možnostmi případné
spolupráce aj.
Inspirativní byla také např. návštěva penzionu a restaurace Gazdovstvo Uhliská, kde vystoupil majitel
a pohovořil o historii a rozvoji tohoto rodinného podniku. Kuchyně vaří výhradně z místních produktů
a vyrábí také sýry, paštiky, uzené výrobky aj. Jsou aktivními příjemci dotační podpory v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV), např. v oblasti diverzifikace služeb, pořízení lesní techniky.
K podpoře cestovního ruchu přispělo i vybudování vyhlídkové věže nad rodinným podnikem finančně
podpořené z PRV v rámci projektu národní spolupráce. O exkurzi informovaly i webové stránky MAS
Vršatec: https://www.masvrsatec.sk/clanok/navsteva-z-mas-kraje-vysocina/.

XXVIII. Chovatelský den v Třebíči (propagační akce)
7. – 8. 9. 2019
Akce nabídla bohatý program, kde nechyběly sportovní soutěže, koňská show, parkur, memoriál
Ladislava Svobody, dostih malých plemen koní a chladnokrevných plemen koní, ukázka plemen
ostatních druhů a kategorií hospodářských zvířat a mnohé další. V místě dění byl umístěn také stánek
Celostátní sítě pro venkov (CSV), kde byly k dispozici informační/propagační materiály CSV/SZIF/PRV
a také materiály územně působící MAS Rokytná. Na akci bylo osloveno také velké množství mladých
začínajících zemědělců, a to v návaznosti na to, že jedním z pořadatelů akce byla Vyšší odborná škola
a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč.

Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce
(seminář s exkurzí)
9. 9. 2019
V září odstartoval pátý ze seminářů v rámci „Výměny zkušeností úspěšného hospodaření na farmách –
Cyklus seminářů managementu podniku od A do Z“. Tentokrát byly nosnými tématy místní prodej,
KDŘ, možnosti spolupráce – prezentace úspěšných příkladů k následování, výhody spolupráce, využití
dotačních (a jiných) možností.
Pro účastníky byly připravené praktické pracovní listy na dané téma. Prezentace hostitelské farmy
se ujal Jaroslav Crhák, soukromý zemědělec, který pohovořil o začátcích podnikání, rozvoji, využití
podpor PRV apod. V odpoledním bloku následovala exkurze na farmu, faremní obchod a také Crhákovic
krámek v Blansku, kde paní Simona Crháková sdílela další zkušenosti s prodejem, možnostmi
spolupráce aj. Prezentace lektorů lze stáhnout zde: http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csvvymena-zkusenosti-na-farmach

15. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol s mezinárodní
účastí a 1. ročník soutěže žáků zemědělských škol zemí Visegrádské čtyřky
(seminář a propagační akce)
18. – 19. 9. 2019
Odborné soutěže jsou jednou z činností Centra odborného vzdělávání pro zemědělství SOŠ Znojmo
a Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje RAK Jmk.
Akce byla rozložena do dvoudenního programu. Jedním z hlavních cílů pořadatelů akce je posílit zájem
mladých o studium zemědělských oborů a prezentovat zemědělství jako perspektivní obor.
Středa 18. září patřila především tréninkům a přednáškám odborníků z praxe na aktuální téma,
a to včetně prezentace Státního zemědělského a intervenčního fondu, národních dotací, dotačních
možností v rámci Programu rozvoje venkova aj. Vlastní závody v orbě se uskutečnily ve čtvrtek 19. září
na pozemcích Agropodniku Mašovice. Zde byl umístěný také stánek CSV, na kterém byla k dispozici
celá řada materiálů, včetně informačních brožur/letáků k aktuálnímu 8. kolu příjmu žádostí z PRV.
O akci informovala např. Česká televize:
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2929004-dostatecne-hluboko-i-hezky-na-pohled-studentizemedelskych-skol-soutezili-v-orbe

Vysočina Zetor Show (propagační akce)
19. 9. 2019
Jednalo se o jednu z největších zemědělských akcí roku 2019 na Vysočině, která probíhala v prostorách
Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě. Téměř čtyřicítka vystavovatelů a prodejců, desítka
odborných škol z Vysočiny, stovky hostů ze zemědělských svazů, družstev, asociací a dále především
majitelé traktorů, ochutnávka regionálních potravin, jízdy zručnosti ZETOR CUP a ocenění v závěru
oficiálního programu. Současně byly vytvořeny nebo překonány hned čtyři české rekordy.
Obsluha stánku CSV předala v průběhu dne celou řadu informačních materiálů k PRV, CSV a další
propagační předměty, např. od Kraje Vysočina, jakožto partnera CSV. Současně byla na stánku
představena spolupráce CSV a Kraje Vysočina v oblasti zemědělských aktivit či komunitně vedený
místní rozvoj a zrealizované projekty prostřednictvím metody LEADER. Pro zájemce o informace
a návštěvníky stánku nechyběla také ochutnávka výrobků od regionálních producentů.

Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace
činností (seminář s exkurzí)
4. 10. 2019
Poslední akce v rámci „Výměny zkušeností úspěšného hospodaření na farmách – Cyklus seminářů
managementu podniku od A do Z“ proběhla na Biofarmě Sasov.
V seminárním bloku zazněla tato témata: Možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy –
diverzifikace činností (příklady realizací); Diverzifikace činností, zpracování potravinářského konopí;
Zpracování masa na farmě, odbyt, včetně prezentace hostitelské farmy. Po obědě účastníky provedl
po farmě pan Josef Sklenář a byly představeny i zajímavé projekty realizované v rámci PRV. Prezentace
lektorů lze stáhnout zde: http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-vymena-zkusenosti-nafarmach

Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy inspirace potravinových iniciativ
v ČR (tuzemská exkurze)
14. – 15. 10. 2019
Účelem akce bylo prezentovat úspěšné
spolupráce v oblasti KDŘ, místního prodeje,
komunitou podporovaného zemědělství (KPZ)
apod. Exkurze odstartovala na Ekofarmě
Šelongových v Pustějově, kteří jsou pěstiteli
zeleniny v režimu bio. Zeleninu prodávají v
bedýnkách systémem KPZ – model obvyklý ve
světě, založený na partnerství mezi sedlákem
a odběratelem. Po obědě se účastníci přesunuli
do družstevního obchůdku Družstva Viktorina
Loca. Družstvu jde především o propagaci
přístupu ke kvalitním a místním potravinám,
podporu místních farmářů, kteří hospodaří
v souladu s přírodou a ochranou životního
prostředí. Další program byl v Restauraci
Studánka s cílem společného setkání s
výměnou zkušeností a zazněly zajímavé
prezentace.
Druhý den proběhla návštěva Farmy Menšík, která je rodinnou farmou a věnuje se chovu krav,
produkci mléka v režimu ekologického zemědělství. Farma má vlastní minimlékárnu, vlastní obchůdek
a současně také nabízí ubytování na farmě. V rámci PRV využili mimo jiné dotaci do technologie
zpracování mléka a účastníci zde měli možnost také ochutnávky místních produktů. Po obědě byla na
programu poslední farma, opět rodinného charakteru, a to Farma Ondřeje Štancla. Kromě chovu
masného skotu Aberdeen Angus, patří mezi další Štanclovy aktivity i pěstování čím dál víc populární
odrůdy pšenice špaldy a budování vlastní pekárny. V rámci KDŘ realizují prodej přímo ze dvora. Farma
má krásně zpracované webové stránky a v rámci marketingu a odbytových kanálů na stránkách mají
i e-shop. Prezentace z proběhlé akce lze dohledat zde:
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-vymena-zkusenosti-na-farmach

29. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě (propagační akce)
17. 10. - 19. 10. 2019
Několikadenní bramborářské dny v Havlíčkově
Brodě odstartovaly soutěže zemědělských škol
o Bramborový květ Vysočiny 2019. Probíhající
soutěže doplnil v pátek 18. října další program
v Kulturním domě Ostrov, kde mohli účastníci
získat informace k
pěstování,
ochraně
i skladování brambor Byly zde přítomny
i vystavující firmy a před Kulturním domem
probíhala výstava vzorků odrůd brambor.
Současně
zde
probíhal
celorepublikový
seminář a byla zde expozice CSV a jejího
partnera - Kraje Vysočina. Již od ranních hodin
byl na stánku hojný počet návštěvníků
a zájemců o informace, pro které byla také
připravena
ochutnávka
různých
pokrmů
uvařených z brambor.

Podpora rozvoje zpracování masa (seminář)
22. 10. 2019
V pořadí 2. praktický seminář zaměřený na legislativu uvádění masa a masných výrobků na trh, sdílení
příkladů dobré praxe, spolupráci zemědělců a zpracovatelů. MVDr. Josef Velecký provedl účastníky
legislativním procesem a prakticky pohovořil o tom, jak se připravit na realizaci faremní zpracovny,
uvedl správný proces přípravy a realizace faremních zpracovatelských prostor, na co si dát pozor,
nedostatky, chyby. Osobní zkušenosti s realizací faremní bourárny sdílela s účastníky paní Lenka
Škvařilová (Farma Škvařilovi). Zemědělský poradce Milan Kouřil v závěru semináře uvedl některé
příklady úspěšných realizací faremního zpracování z PRV. Prezentace z proběhlé akce lze dohledat zde:
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-vymena-zkusenosti-na-farmach

Učíme se spolupracovat pro SMART venkov (workshop s exkurzí)
22. – 23. 10. 2019
Dvoudenní akci odstartovaly exkurze po inspirativních projektech PRV a účastníci navštívili rodinnou
ekofarmu Javorek, Farmu Konvalinka ve Věcově a firmu Plastpol, s.r.o., v Nové Vsi u Nového Města na
Moravě. Po exkurzi a krátkém coffee breaku byl na programu brainstorming MAS Kraje Vysočina –
předávání zkušeností v rámci administrace výzev, síťování v rámci projektů spolupráce aj.
Druhý den byl nosným tématem Smart venkov a CLLD, které s účastníky přednášel a diskutoval
zástupce Středočeského inovačního centra Přemysl Růžička. Nad rámec původního programu vystoupili
i absolventi SPŠ z pražského Smíchova. Studenti sami v úzké spolupráci s firmami vyvíjí nová zařízení
a technologie, které jsou určené především pro chytrá řešení v obcích. Po obědě byly na programu
aktuality z operačních programů, včetně PRV, a dále informace o budoucím nastavení CLLD
v operačních programech.

Výměna zkušeností v oblasti sociálního zemědělství, možnosti v podmínkách
ČR a sdílení příkladů dobré praxe (workshop s exkurzí)
5. - 6. 11. 2019
Program dvoudenní akce připravované ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství byl rozdělen
do pěti navazujících bloků:
 Práce s klienty (Eva Kaplanová, Šťastný domov v Líšnici).
 Zpracování
zemědělských
produktů
(Vojtěch
Veselý,
Biostatek Valeč).
 Uvádění zemědělských výrobků na trh (Diana Benešová,
Ekostatek Vlkaneč).
 Možnosti financování (Gabriela Žitníková, Venkovská škola
Bludička).
 Personalistika – zaměstnávání znevýhodněných osob
(Marzena Peťovská, Sdružení Neratov).
Současně byla představena činnost TPS, její aktivity a účastníkům
byla rozdána Příručka pro zemědělce a veřejnou správu v oblasti
podpory a realizace sociálního zemědělství v ČR. Tato je k dispozici
také
v elektronické
formě
na
tomto
webovém
odkazu:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2F
dokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F151317815366
2%2F1548835435833.pdf
Workshopy byly doplněny dvěma praktickými exkurzemi, z nichž
první proběhla ve Šťastném Domově v Líšnici a druhá v Neratově.

Výsadby v krajině v kontextu změn klimatu a možnostech zavlažování
v souvislostech pozemkových úprav (seminář)
3. 12. 2019
Seminář proběhl na půdě Mendelovy univerzity v Brně a program byl připravován především
ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s. V úvodu byly prezentovány
příklady realizací pozemkových úprav z pohledu Státního pozemkového úřadu. Mezi dalšími příspěvky
zaznělo např. Výsadby ovocných stromů v krajině v kontextu vývoje klimatu, Zemědělské sucho a vlivy
počasí, Možnosti řešení výstavby závlahových soustav prostřednictvím pozemkových úprav,
Problematika závlah či Zkušenosti s navrhováním protierozních opatření plánů společných zařízení
v regionálních dokumentačních komisích. Současně byly prezentovány Praktické výstupy TPS Ovocné
stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce (KDŘ) - odborná příručka Stromy pro
krajinu.
Příručka
je
v elektronické
formě
ke
stažení
zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2
Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1571129977254.pdf
Výstupem z akce byl Sborník příspěvků ze semináře, který lze v elektronické formě stáhnout zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2FRO%2F5
00%2F1555582372916%2F1579089202829.pdf

Zpracoval/a: Ing. Lucie Sýsová
Dne: 22. 1. 2019

