
 

   

 
V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 

si Vás dovolujeme pozvat  
na exkurzi 

 
 

„Mosty mezi teorií a praxí“ 
 
 

 
Ve dnech 5. a 6. května 2016 se uskuteční exkurze, zaměřená na úspěšné projekty  
zrealizované v rámci Programu rozvoje venkova na území Moravského Slovácka. 
 
 
Cílem exkurze je představit dotační možnosti Programu rozvoje venkova a ukázat jeho 
přínos nejen v oblasti materiálního, ale i komunitního a sociálního rozvoje regionů. Vytvořit 
prostor k diskuzi nejen mezi sférou akademickou a praktickou, ale také mezi různými regiony 
České republiky. 
 
 
Účastníci exkurze budou mít možnost diskutovat o Společné zemědělské politice EU, 
metodě komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a nechat se inspirovat úspěšně 
realizovanými projekty Místních akčních skupin.  
Dále bude prezentována Soutěž vesnice roku – ocenění Oranžová stuha prostřednictvím 
obcí oceněných v minulých kolech soutěže Vesnice roku. 
 
 
Bližší informace k programu exkurze viz níže.  

 
 
 

Doprava, ubytování a prohlídky hrazeny Celostátní sítí pro venkov. 
 

Rezervace místa na exkurzi prostřednictvím emailu: martin.benda@szif.cz 
nebo telefonicky na čísle 731 193 801.  

 
 

Za organizátory srdečně zvou 
 
 
Mgr. Vít Hrdoušek         Ing. Martin Benda 
projektový manažer         koordinátor pro Středočeský kraj 
MAS Strážnicko, z.s.         Celostátní síť pro venkov 

 
 
 

 



 

   

 

Předběžný program exkurze 
 

 

čtvrtek 5. května 
 

 8:00    odjezd autobusu: Česká zemědělská univerzita – Kamýcká 129, Praha 6 –  
             Suchdol 

 

 11:30  zastávka pro nástup: Mendelova univerzita v Brně – Zemědělská 1/1665, Brno 
 

 13:00  obec Kozojídky  
obec oceněná Oranžovou stuhou Vesnice roku 2015 České republiky 
prohlídka komunitních sklepů, Obecní kuchyně – Babinec 

 
          15:00  obec Tvarožná Lhota  

obec oceněná 2. místem celorepublikového kola soutěže Vesnice roku 2012 
areál Salaš Travičná, Muzeum oskeruší, Farma Říha – chov ovcí a koní  

 
          16:30 obec Tvarožná Lhota  

sál Obecního úřadu – diskuze k projektům PRV, k metodě CLLD se zástupci MAS 
Jihomoravského a Středočeského kraje  

 
18:30  večeře 
 
19:30  volná diskuze 

 
pátek 6. května 

 
8:00  obec Strážnice  

moštárna a pálenice Českého zahrádkářského svazu Strážnice 
(projekt spolupráce Venkovské tradice v krajině) 

 
9:00  vrch Žerotín u Strážnice 

Hotařská búda – vinaři dříve a dnes  
(projekt spolupráce Venkovské tradice v krajině) 

 
10:00  obec Strážnice  

sál hotelu Strážnice – diskuze o projektech spolupráce MAS, PRV, SZP  
       
12:00  oběd 

 
13:30  odjezd  

 
14:30  zastávka: Mendelova univerzita v Brně – Zemědělská 1/1665, Brno  

 
17:30  předpokládaný příjezd do Prahy: Česká zemědělská univerzita – Kamýcká 129,   
          Praha 6 – Suchdol 


