
                                                                                                

                                                                                                
 
 

  

 

 

Zpráva z akce „Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 
Zlínského kraje“ 

 
Termín: 22. června 2016 od 9:00 

 

Místo konání: zasedací místnost MZe, Zarámí 88, 760 01 Zlín. 

 

 

Setkávání partnerů Sítě je jedním z nástrojů, prostřednictvím kterého je možné zajišťovat mezi 

nimi efektivní a plynulý tok informací. Cílem pravidelného setkávání je především vyhodnocování 

stávající činnosti, předávání informací k Programu rozvoje venkova, sdílení příkladů dobré praxe 

a tvorba plánů aktivit pro další období. Prostřednictvím setkávání s partnery Sítě mohou regionální 

koordinátoři efektivně získávat zpětnou vazbu na svou činnost, naslouchat přáním a požadavkům 

partnerů a v neposlední řadě podporovat rozšiřování jejich členské základny.  

 

Setkání zahájila Ing. Kateřina Mračková ředitelka RO SZIF Olomouc, která všechny přítomné 

srdečně přivítala. Následně představila nového koordinátora CSV pro Zlínský kraj Ing. Tomáše 

Čermáka a novým partnerům Sítě také krátce představila fungování a strukturu CSV, včetně 

aktuálních novinek v rámci PRV 2014-2020. Po tomto úvodu dále pokračovala prezentací 

s názvem: Zhodnocení aktivit CSV v období na přelomu roku 2015/2016. Z prezentace se mohli 

přítomní dovědět o řadě akcí realizovaných v rámci CSV ve výše uvedeném období. Noví partneři 

si mohli udělat představu o akcích, které Síť pořádá a stávající partneři, kteří byli na akcích 

přítomni, se na závěr výstupu mohli podělit s ostatními o své vlastní zážitky a dojmy z akcí. Díky 

tomu získali přítomní další motivaci k činnosti v Síti, ale především byla získána velmi cenná zpětná 

vazba na činnost CSV v uplynulém období. V závěru prezentace byly představeny také akce CSV, 

které budou realizovány v druhé polovině roku 2016.  

 

Následovala krátká přestávka určená k občerstvení a k diskuzi nad výše uvedenou prezentací. 

Občerstvení na akci bylo z převážné části tvořeno z potravin oceněných značkou Regionální 

potravina Zlínského kraje, jejímž administrátorem je SZIF. Přítomní měli možnost ochutnat 

Zabijačkovou paštiku od pana Michala Cahela z Uherského Hradiště na dožínkovém chlebě 

z pekárny Agrodružstva Roštění a pomazánku z tvarohu od firma Javorník –CZ s.r.o., Štítná nad 

Vláří. Jako zákusek ke kávě se podával dort Izidor z cukrárny paní Ludmily Podešťové z Nedašovy 

Lhoty. Rovněž byly představeny také ostatní vítězné produkty: sušené švestky od firmy Rudolf 

Jelínek a.s. Vizovice, Zlínský švec – pivo od pana Martina Velíska z minipivovaru Malenovice 

a zakysaná smetana z Mlékárny Valašské Meziříčí s.r.o. 

 

Po krátké přestávce následovala prezentace Ing. Tomáše Čermáka krajského koordinátora CSV na 

téma: Jak efektivně spolupracovat s koordinátorem a postupy při administraci. Ve své prezentaci 

představil přítomným způsoby a postupy při administraci akcí, díky čemu byla partnerům přiblížena 

také formální stránka činnosti Celostátní sítě. V závěru své prezentace rovněž představil nové 

partnery Sítě a provedl aktualizaci kontaktů stávajících partnerů. V závěru své přednášky vyzval 

přítomné k dotazům k předneseným tématům, na které odpovídal spolu se svou kolegyní Ing. Mgr. 

Ivicou Rusko krajskou koordinátorkou CSV.  

 

Závěrem setkání pak bylo umožněno jednotlivým partnerům, aby krátce prezentovali sebe, svou 

činnost a příklady dobré praxe. Mezi partnery, kteří této možnosti využili, byla například Ing. Jana 

Brázdilová z Agrární komory Zlínského kraje, Jana Bujáková z MAS Horňácko a Ostrožsko, Mgr.  

Marta Polášková z MAS Buchlov, z.s., Ing. Lubomír Holubec z Krajského pozemkového úřadu pro 

Zlínský kraj, Ing. Pavel Blaha ze Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm 

a ředitel Agrární komory Valašska Josef Radílek.  

 



                                                                                                

                                                                                                
 
 

  

 

Po ukončení prezentace činnosti jednotlivých partnerů byla vyhlášena diskuze, jak nad 

prezentovanými informacemi, tak nad tématy, které přítomní prezentovali ve svých vystoupeních. 

Diskuze probíhala dlouho. Přítomní kladně hodnotili všechny realizované akce a pochvalně se 

vyjadřovali také k činnosti CSV v tomto regionu. Byla diskutována podoba a plán akcí Celostátní 

sítě na rok 2017 a probíraly se aktuální potřeby partnerů, jak ve Zlínském kraji, tak v celém 

regionu. Po ukončení diskuze bylo všem přítomným poděkováno za účast a jejich aktivní přístup .  

 

 

 

Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák, krajský koordinátor CSV, RO Olomouc  

Dne: 7. 9. 2016  


