EXKURZE ZRUŠENA
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Písek
si Vás dovolují pozvat na exkurzi s názvem

„Zemědělství na Šumavě“
akce se uskuteční v termínu od 5. – 7. října 2020
Program:
5. října 2020
8:00 hod.: odjezd od Střední zemědělské školy Písek, Čelakovského 200/5, 397 01 Písek
9:00 hod.: farma Jana Záhorky - kompostárna, minipivovar, Truskovice
11:00 hod.: farma Františka Špatného - ekologická kozí farma, Bílsko
12:30 hod.: Jízdárna Grejnarov - ustájení koní s důrazem na dobré životní podmínky zvířat, Grejnarov
14:00 hod.: oběd
14:30 hod.: farma Pavla Friedbergera - farmový chov daňků a ekologické zemědělství, Husinec
18:00 hod.: Penzion Babůrek, Zdíkov - ubytování, večeře
6. října 2020
7:30 hod.: snídaně
9:30 hod.: farma Jana Nováka - chov ovcí, novostavba ovčína, Michlova Huť
11:30 hod.: oběd
13:30 hod.: farma Adama Kramla - stáj a technologie krmení pro chov skotu (Salers), Kašperské hory
16:00 hod.: farma Václava Plášila - přirozený chov a výcvik koní v LFA oblastech, Stachy
17:30 hod.: Penzion Babůrek, Zdíkov - ubytování, večeře
7. října 2020
7:30 hod.: snídaně
9:30 hod.: Jezerní slať - vrchovištní rašeliniště
12:00 hod.: oběd
13:00 hod.: Zemědělské družstvo Novosedly – bioplynová stanice, Novosedly
15:00 hod.: příjezd ke Střední zemědělské škole Písek, Čelakovského 200/5, 397 01 Písek
Navštívené farmy jsou příjemci dotací z Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV), s účastníky exkurze
budou sdílet své zkušenosti s čerpáním dotací z PRV a představí inspirativní projekty PRV.
Exkurze je pro účastníky zdarma. Ubytování s polopenzí zajištěno.
Podmínkou účasti na exkurzi je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální
epidemiologickou situací při šíření onemocnění covid-19 na území České republiky.
Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti do 29. září 2020
na e-mail: prochazkova@szespisek.cz
Za organizátory srdečně zvou

Ing. Jiří Chmel
ředitel SZIF RO České Budějovice

Ing. Marie Procházková
ředitelka SZeŠ Písek

