
Celostátní síť pro venkov a obec Pištín  
Vás srdečně zvou na propagační akci

Vaříme, pečeme a smažíme  
regionální potraviny 
a seznamujeme se s jejich vznikem.

6. května 2017 od 12.00 do 21.00 hod. 

Pištín – sportovně rekreační areál



Hlavní pódium 

12,00 Zahájení, představení partnerů, sponzorů a přivítání hostů
12,10 Seznámení veřejnosti s úspěšnými projekty Programu rozvoje 
venkova, činností Celostátní sítě pro venkov a místních akčních skupin
12,30 – 18,00 Kuchyňské zpracování sladkovodních a mořských ryb
12,30 – 18,00 Hudební vystoupení country kapely Z Vršku
13,00 – 13,20 Vystoupení Pištínských Baráčníků – tanec Česká beseda
18,00 – 21,00 Hudební vystoupení k poslechu a tanci

Sportovně-rekreační areál 

12,00 – 18,00 Skákací hrad
14,00 – 18,00 Sportovní hry a soutěže pro děti a dospělé
14,00 – 18,00 Tvořivý koutek pro děti

Vedle hlavního pódia výstava zemědělské techniky 

Zemědělská technika podpořená z PRV zapůjčená ze ZOD Sedlec bude 
vystavena vedle stánku CSV.

Vstupné na akci DOBROVOLNÉ.

Stánek Celostátní sítě pro venkov (CSV)
Na stánku CSV budou po celou dobu akce podávány informace o realizovaných 
a plánovaných aktivitách CSV připravovaných na území NUTS 2 Jihozápad.
Svoje aktivity představí i regionální partneři CSV (například jihočeské místní akční 
skupiny či Spolek pro obnovu venkova).

Doprovodný program 
Výukový úl s pravidelnými odbornými přednáškami
Zdobení medových perníčků 
Ukázka záchrany lidského života s použitím AmbuMana (úspěšný projekt PRV)
Ukázky hasičského útoku se zapojením veřejnosti

Ochutnávky přímo na stáncích výrobců potravin  
včetně prezentace úspěšných projektů podpořených 
z Programu rozvoje venkova (PRV):
Lhenická šťáva
Marmelády Vališ
Výrobky z mlékárny Vlčí Jáma
Pekařské výrobky ze Zlivi
Výrobky firmy Zemcheba
Výrobky včelařské organizace Pištín
Ochutnávka koláčů přímo z pece, tradič-
ních bramboráků a guláše
Ochutnávka Vinařství Na Soutoku

Ochutnávka čerstvě pražené kávy
Točená zmrzlina
Uzenářské výrobky Jihočeské chuťovky
Lihovar Poněšice

Ukázka řemeslné výroby:
Dílnička šperků
Sedlická krajka
Rybářský um
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