
   

   

ZPRÁVA 
Blok interaktivních workshopů Ekonomika venkova  

s mottem: „Ekonomika versus ekologie?“ 
 

V sobotu 18. dubna 2015 se uskutečnil blok interaktivních workshopů v rámci Dne 
Země na Klepci u Skřivan, části obce Přišimasy. Jednalo se o akci v rámci prováděcího 
plánu akcí Celostátní sítě pro venkov ve Středočeském kraji a na akci se se podílely 
následující organizace - Ministerstvo zemědělství, regionální pracoviště Celostátní sítě 
pro venkov Středočeský kraj a Region Pošembeří o.p.s. 
 

Účastníky přivítal ředitel Regionu Pošembeří Mgr. Miloslav Oliva, Ing. Martin Benda, 
koordinátor CSV Středočeský kraj, představil Celostátní síť venkova a Ing. Olga 
Běhounková, předsedkyně výběrové komise Místní akční skupiny Regionu Pošembeří, 
shrnula programové období LEADR 09-14 na území působnosti.  

 

 
 
Poutavou přednáškou zahájil PhDr. Ivan Rynda, vedoucí katedry sociální a kulturní 

ekologie UK. Téma „Ekonomika venkova a zadržování vody v krajině“ pojal nejprve 
široce, z globálního hlediska, od kterého postupně přešel až ke geografickému významu 
české kotliny a dále již k místním podmínkám, vztahům v krajině a působení člověka 
v nově utvářeném životním prostředí. Soustředil se na vzájemné vztahy umožňující 
trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně 
stabilním přírodním a životním prostředí, zde převážně z hlediska ekonomického 
podnikání převážně na dané téma zadržování vody a jeho ovlivňování ve venkovské 
krajině. 



   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ing. Petr Alexander, pořadatel Life Sciences Film Festival na České Zemědělské 

Univerzitě v Praze panu Ryndovi čile sekundoval a doplňoval přednášku reakcemi na 
inovace na poli vědeckého výzkumu i přístupů a dále možnostmi uplatnění zmiňovaných 
problematických bodů pomocí oblastí Programu rozvoje venkova. Následná diskuse 
odrážela především konkrétní problémy a zájem na jejich řešení z řad místních starostů, 
zastupitelů, aktivních členů občanských sdružení a podnikatelů. 

 
 

 
 
Následnou „přestávku“ vyplnilo 
představení a ochutnávky 
regionálních produktů na stáncích, 
které byly v rámci Dne země.   

 
 
 
 
 
 

 
Následovalo promítnutí snímku Ekologický pivovar v údolí Altmühtal z Mediatéky 

Regionu Pošembeří. Snímek přibližuje podnikání rodiny ve vaření piva. Po čtyřech 
generacích vaření světlého piva současný podnikatel doufá, že se jeho inovace – pivní 
speciality ze starých druhů obilí – rovněž rozšíří a že se rodinný podnik podaří udržet. 

 



   

   

Na film navázal Ing. Miroslav Kruliš, ředitel Technických služeb v Českém Brodě. 
Tato společnost znamená pro město Český Brod a jeho okolí, občany i firmy veliký posun 
v oblasti nakládání s odpady. Přednáška na téma „Vývoj a možnosti v oblasti 
odpadového hospodářství obcí a podniků“ zahrnula jak možnosti ekologické recyklace 
odpadů a zákonem upravené povinnosti, zde zaměřené převážně na podnikatele, ale 
i zákonné sankce. Opět byly uvedeny možnosti uplatnění těchto oblastí v rámci 
Programu rozvoje venkova. Široká diskuse se odehrávala především v okruhu možností 
obcí, ale i aktivních občanů při dokazování a přistižení pachatelů při neplnění zákonných 
povinností. 

 
Přednáškou na téma 

Možnosti zdokonalování 
gramotnosti venkovských podniků 
uzavřel Bc. Jiří Stuch, projektový 
manager O.s. Prostor, představil e-
learningové bezplatné vzdělávání 
podnikatelů, které si klade za cíl 
přispět ke zvýšení a zlepšení 
povědomí účastníků o finančním 
řízení malých a středních podniků 
pro vyšší konkurenceschopnost 
a novému potenciálů daných firem 
ve Středočeském kraji.   
Opět bylo navázáno na další 
možnosti vzdělávání v oblastech 
PRV. 

 
Setkání na regionální akci Den Země na Klepci se již během minulých let stalo pro 

obyvatele Regionu Pošembeří tradicí. Proto i přes velmi chladné počasí workshopy našly 
své posluchače a diskutující, dle zájmu budou nabyté poznatky pro mnohé z nich jistě 
nemalým přínosem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všechny služby byly dodány podle objednávky. 
Zapsala: Hana Vrbovcová, Region Pošembeří o.p.s. 
Upravil a schválil: Ing. Martin Benda, koordinátor CSV pro Prahu a Středočeský kraj 


