Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajem Vysočina a Zemědělským svazem,
územní organizací Havlíčkův Brod
Vás srdečně zvou na dvoudenní exkurzi

Zemědělství na Vysočině
ve dnech 1. – 2. června 2018
Cílem exkurze je představit zemědělství v Kraji Vysočina a přiblížit fungování zemědělských podniků mladé
generaci, která se rozhoduje o svém budoucím zaměstnání/studijním oboru. V rámci navštívených míst budou
současně prezentovány příklady úspěšných projektů realizovaných z Programu rozvoje venkova a jejich
přínos pro zemědělské/zpracovatelské subjekty.
Program prvního dne:
08:00 hod.

Odjezd autobusu, parkoviště před KÚ Kraje Vysočina Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

08:15 hod.

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Pod Rozhlednou 3447/8, 586 01 Jihlava
o Představení společnosti a její činnosti, možností diverzifikace v rámci prvovýroby
a představení projektů realizovaných z prostředků PRV.

10:00 hod.

Výzkumný ústav Bramborářský Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
o Pohled do výzkumných prací instituce v geneticko-šlechtitelské a technologické oblasti,
správa genofondu brambor prostřednictvím genofondové banky.

12:00 hod.

Oběd

12:30 hod.

Zemědělské družstvo Maleč, Maleč 49, 582 76 Maleč
o Představení živočišné a specializované produkce rostlinné výroby (semenářství, speciální
plodiny), možnosti diverzifikace v zemědělství a představení projektů realizovaných
z prostředků PRV.

15:00 hod.

VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343,
593 17 Bystřice nad Pernštejnem
Školní statek Bystřice nad Pernštejnem, Nový dvůr 499, 593 17 Bystřice nad Pernštejnem
o Prohlídka areálu školy a školního statku, zemědělství jako perspektivní obor a možnosti
uplatnění studentů na trhu práce.

18:00 hod.

Ubytování + večeře

18:45 hod.

Večerní program
o Představení aktivit CSV a činnosti SZIF
o Diskuze

Program druhého dne:
09:00 hod.

Odjezd autobusu

09:15 hod.

Farma EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, Nový Dvůr 318, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
o Představení farmy zaměřující se na pěstování brambor, obilí, zeleniny a chov
hospodářských zvířat (Aberdeen Angus, Suffolk, kozy, koně, slepice), možnosti prodeje
výrobků a krátké dodavatelské řetězce.

11:30 hod.

Oběd

13:00 hod.

Skanzen na Veselém kopci, Příčná 350, 539 01 Hlinsko
o Ukázky hospodaření drobných zemědělců.

14:30 hod.

Farma rodiny Dejmalů, Zelenýho 129, 582 23 Havlíčkova Borová
o Exkurze na rodinnou farmu s dlouholetou tradicí zabývající se chovem prasat, výkrmem
býků, produkcí rostlinné výroby (ječmen, pšenice, oves), pěstováním brambor na škrob.
Současně budou představeny projekty realizované z prostředků PRV.

16:30 hod.

Předpokládaný příjezd do Jihlavy

Pro účastníky exkurze je zajištěna autobusová doprava. Exkurze je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov
(obědy, 3x svačiny, večeře, doprava, ubytování se snídaní, odborní průvodci), Vstupné na Farmu EDEN a Skanzen na
Veselém kopci nebudou hrazeny z prostředků CSV.
Registrace účastníků nejpozději do 30. 5 .2018 na email: lucie.sysova@szif.cz

Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Bc. Jitka Merunková
vedoucí Oddělení zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Lucie Sýsová
koordinátor CSV
RO SZIF Brno

