
    

      

 

Unie ovocnářů severočeského regionu, 
Celostátní síť pro venkov a 

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 
pořádají 

pro cykloturisty akci 
25. dubna 2015 

Slaný a okolí přes rozkvetlé sady (trasa 17 km) 

PROGRAM: 
START 9.30 hodin: parkoviště nad nemocnicí proti letnímu kinu Slaný, dále po 

značené trase přes Háje, sloup vinařů a rybářů na Klášterní cestě 

stanoviště č. 1: prohlídka kostela sv. Václava – patrona českých vinařů, prezentace 
Celostátní sítě pro venkov a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 
(propagace a malé občerstvení) 

stanoviště č. 2: EKOFRUT Slaný, spol. s r. o. 
ochutnávka tyčinek TWIGGY a PEGGY, ukázka techniky do sadů 

stanoviště č. 3: Ovocnářství Dryák – ukázka skladu ovoce a techniky do sadů, 
ochutnávka místních produktů 

stanoviště č. 4: Ovocnářství Matoušek – Zahradnické centrum; ochutnávka 
českých vín s odborným výkladem, moštu z jablek a hroznů, ukázka 
techniky do sadů a vinic. Malé občerstvení od regionálního 
výrobce uzenin, držitele ocenění kvality zn. KLASA 

Součástí je TRASA PRO PĚŠÍ – „OVOCNÉ STEZKY VE SLANÉM A OKOLÍ“ (cca 10 km) 
(Projekt financován z Programu rozvoje venkova ČR /osa IV. / LEADER – příklad dobré praxe) 

Každý z účastníků obdrží mapu trasy na startu. 

Akce se koná za každého počasí, účast je na vlastní nebezpečí.

Unie ovocnářů severočeského regionu
ve spolupráci s Královským městem Slaný

pořádá pro cykloturisty akci

SLAVNOSTI KVĚTŮ 2016
30. dubna 2016

Slaný a okolí přes rozkvetlé sady ( trasa 17 km)
S        

START   9,30 hodin   -   parkoviště nad nemocnicí proti letnímu kinu Slaný, 
dále po značené trase přes  Háje,sloup vinařů a rybářů na Klášterní cestě
❀ stanoviště č. 1:  kostelík sv. Václava - patrona českých vinařů
❀ stanoviště č. 2:  EKOFRUKT Slaný, spol . s r. o. - ochutnávka tyčinek TWIGGY, 
 ukázka techniky do sadů
❀ stanoviště č. 3:  Ovocnářství Dryák  - ukázka skladu ovoce 
 a techniky do sadů 
 Prezentace Celostátní sítě pro venkov 
 a Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
❀ stanoviště č. 4:  Ovocnářství Matoušek - Zahradnické centrum 
 ochutnávka českých vín s odborným výkladem, 
 ovocných moštů, ukázka techniky do sadů a vinic. 

Malé občerstvení od regionálního výrobce uzenin! Držitele ocenění kvality zn. KLASA
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PROGRAM :

TRASA PRO PĚŠÍ cca 10 km -
„OVOCNÉ STEZKY VE SLANÉM A OKOLÍ”
Akce se koná za každého počasí, účast je na vlastní nebezpečí. Každý z účastníků obdrží mapu trasy na startu.
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flyma
Text napsaný psacím strojem
V průběhu akce budou prezentovány příklady dobré praxe a úspěšně zrealizované projekty Programu rozvoje venkova.




