Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno,
Kraj Vysočina a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“ si Vás dovolují srdečně
pozvat na akci

31. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
22. – 23. 10. 2021
Havlíčkův Brod
Již 31. ročník oslav tradiční zemědělské plodiny. V pátek 22. října 2021 proběhne v Kulturním domě Ostrov
seminář Brambory 2021, který je určen nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Bude zajištěna
výstava vzorků odrůd brambor spojená s ochutnávkou. Na místě se budou prezentovat také firmy spojené
s pěstováním a obchodováním s bramborami.
V sobotu 23. října 2021 bude program pokračovat na Havlíčkově náměstí, kde bude probíhat drobný prodej
konzumních a sadbových brambor, výrobků z brambor, prodej ovoce, zeleniny, květin, ryb či potřeb
pro pěstitele a zahrádkáře. I zde bude probíhat výstava brambor, poradenská služba zajištěná poradci
z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě či různé soutěže pro veřejnost. Součástí oslav je
i doprovodný kulturní program.

V rámci této akce Vás zveme k návštěvě expozice
Celostátní sítě pro venkov a Kraje Vysočina
umístěné v Kulturním domě Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod
dne 22. října 2021 od 09:00 do 14:00 hod.
Na stánku budou pro návštěvníky k dispozici informační materiály k Programu rozvoje venkova
a Celostátní síti pro venkov, aktuální informace vztahující se k operacím 13. kola příjmu žádostí
z Programu rozvoje venkova 2014–2020 a další informační/propagační předměty od spolupracujících
subjektů a partnerů.
Pro zájemce o bližší informace se na Vás na stánku bude těšit přítomná odborná obsluha a v rámci
probíhající diskuze bude připraveno pohoštění z bramborových pochutin.
Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti
s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021. Podmínkou účasti na akci je dodržování
bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při šíření onemocnění COVID-19
na území České republiky.

Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Bc. Jitka Merunková, vedoucí Oddělení zemědělství, Kraj Vysočina
Ing. Lucie Sýsová, koordinátor CSV, RO SZIF Brno

