Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na odbornou exkurzi

Příběhy lokální produkce, místních produktů a regionální spolupráce –
Krkonoše 2020
Nástupní místo autobusu:

17. září 2020 v 9:00 před budovou hlavního vlakového nádraží
v Pardubicích, náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Výstupní místo autobusu:

18. září 2020 v 16:00 před budovou hlavního vlakového nádraží
v Pardubicích, náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

PROGRAM EXKURZE 17. ZÁŘÍ
11:00

Restaurace NOR Jednička, Horská 1, 541 01 Trutnov
Úvodní zastávka exkurze, kde po prezenci a vzájemném představení účastníků a jejich aktivit ve
venkovském prostoru bude přítomným představena Celostátní síť pro venkov (CSV) a její
komunikační aktivity zaměřené na Program rozvoje venkova (PRV). Budou předány vstupní
informace k prvnímu dni programu exkurze.

11:30

Přestávka na oběd
Oběd je v režii účastníků, kteří mohou využít v místě rezervované kapacity.

13:00

Kafírna Volk & Pražírna VOLKAFE, Spojenecká 61, 541 01 Trutnov
Exkurze v kafírně a pražírně s krámkem a s vlastní výrobou pralinek a čokolády. Sdílení zkušeností
s certifikací Fair Trade, regionálním značením a provozem zásilkového prodeje lokálních produktů.

15:00

Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna, Voletiny 22, 541 03 Trutnov
Exkurze v interaktivním muzeu, které organizuje akce zaměřené na tradiční lidová řemesla z Krkonoš
a pořádá kurzy řemeslných a výtvarných technik, a to i v rámci rekvalifikačních kurzů. Sdílení
zkušeností s rekonstrukcí a adaptací venkovského stavení na kulturně-společenské zařízení
a diskuze o možnostech provázání aktivit muzea s dalšími rozvojovými aktivitami ve venkovském
prostoru jako je podpora agroturistiky nebo výstavby naučných stezek v PRV včetně ukázky příkladů
dobré praxe z okolí.

17:00

Horský hotel Friesovy boudy, Strážné 95, 543 52 Strážné
Registrace účastníků k ubytování v horském areálu s krátkou prohlídkou minipivovaru, který byl
v minulém programovém období realizován s podporou PRV.

18:00

Přestávka na večeři
Večeře je v režii účastníků, kteří mohou využít v místě rezervované kapacity.

19:00

Seminář na téma „Sdílení zkušeností a dobrá praxe v regionálním marketingu“
Jeden a půl hodinový seminář s diskuzí a přestávkou na malé občerstvení hrazené z prostředků CSV
vedený marketingovým specialistou Ing. Ivanem Špinglem.

PROGRAM EXKURZE 18. ZÁŘÍ
08:00

Hotelová snídaně pro účastníky
Společná snídaně hrazená z prostředků CSV, předání organizačních pokynů k druhému dni odborné
exkurze a základních informací k dalším zastávkám exkurze.

09:15

Krkonošská kozí farma, Rudník 76, 543 72 Rudník
Manželé Frantovi chovají na šest desítek koz na jižním úpatí Krkonoš. Třicet koz přímo na farmě
v Rudníku dvakrát denně nadojí 60 l mléka, které zpracovávají ve faremní minimlékárně na čerstvý
sýr, kefír, žervé, tvaroh a pasterizované mléko. V rámci exkurze budou účastníci seznámeni se
zde realizovanými projekty PRV.

10:15

Využití psů při naháňce ovcí, Rudník 204, 543 72 Rudník
Návštěva hospodářství Ivany Čílové, která na krkonošských kopcích chová stádo ovcí a zároveň je
jedna z prvních žadatelů, kterým se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životního prostředí
na zajištění hospodářských zvířat proti možnému útoku vlků. V rámci zastavení budou prezentovány
i kynologické aktivity Jiřího Vondráka při naháňce ovcí. Současně budou prezentovány aktivity obou
subjektů v PRV ve vazbě na chov ovcí a diverzifikaci zemědělských činností.

11:00

Ekofarma Arnultovice, Čistá v Krkonoších 197, 543 44 Černý Důl
Exkurze na farmě s chovem 250 kusů dobytka a návštěva moderní bourárny s boxem pro zrání masa.
Sdílení zkušeností s realizací v PRV podpořených aktivit zaměřených na rozvoj farmy a její
modernizaci.

12:30

Restaurace Partyzán, Českých Bratří 114, 543 01 Vrchlabí
Společné shrnutí v rámci exkurze předaných zkušeností a pro účastníky zajímavých a inspirativních
momentů v prostorách restaurace, která provozuje vlastní pekárnu. Diskuze k problematice
zkracování dodavatelských řetězců ve vazbě na místní zkušenosti s využíváním regionálních
zemědělských produktů.

13:30 Přestávka na oběd
Oběd je v režii účastníků, kteří mohou využít v místě rezervované kapacity. Poté následuje odjezd
autobusu zpět do Pardubic.

Exkurze je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov vyjma obědů a večeře, které si
účastníci zajišťují sami. Účastníci exkurze si dále sami hradí případné vstupné, které není
spojeno s projekty PRV.
Kapacita účastníků je omezená. Registrace účasti e-mailem do 15. září 2020
(galuscakova@arz.cz).
Na exkurzi Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

Důležité upozornění:
Akce bude realizována jen v případě, že aktuální epidemiologická situace související se šířením
onemocnění Covid-19 umožní její realizaci. Podmínkou účasti na exkurzi je jednak dodržování
bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při šíření onemocnění
Covid-19 na území České Republiky a také to, že účastník exkurze bude mít roušku/y.
„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz“.

