
 

   

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond  
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují ve spolupráci s Místní akční 

skupinou Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko pozvat na exkurzi  
 

Za prosperitou venkovských ekonomik prostřednictvím 
rozvoje zemědělství, agroturistiky a udržitelného 

hospodaření s energiemi 
 

Exkurze po inspirativních místech v Česku a v Rakousku zaměřená nejen na sdílení praxe 

z projektů realizovaných v Programu rozvoje venkova (PRV) se koná 2. až 3. května 2018.  

Odjezd autobusu 2. května v 06.00 hodin z parkoviště Na Šancích, Topolská, 537 05 Chrudim. 

 
PROGRAM: 
2. 5. 2018, 10.00 hodin – Rappolz, prohlídka farmy Edmunda Ringla 
Rodinná farma se zabývá nejen pěstováním speciálních plodin (mák, špalda, kmín, borůvky, 
ostropestřec, třezalka), ale i chovem drůbeže, kterou zde přímo poráží. Na farmě je v provozu i vlastní 
výtopna na biomasu vybudovaná s podporou PRV.  
 

2. 5. 2018, 11.30 hodin – Dobersberg, hledání úspor v systémech veřejného osvětlení, ukázka 
vzorových pasivních domů a lokálních přístupů podpory ekomobility 
 

2. 5. 2018, 14.00 hodin – Großschönau, návštěva interaktivní expozice na téma člověk a energie     
 

2. 5. 2018, 17.00 hodin – Český Rudolec, prohlídka, ubytování a večeře na Bison Ranch 
Ekologická farma, která obhospodařuje 300 ha travních porostů a kde se úspěšně věnují chovu bizonů 
s návazností na agroturistiku, která byla podpořena vybudováním ubytování na farmě z prostředků PRV. 
 

3. 5. 2018, 11.30 hodin – Proseč pod Křemešníkem, po snídani exkurze na Farmě Hrnčíř 
Rodinná farma zaměřená na chov a výcvik koní s testační odchovnou hřebečků. Rozvoj hospodářství byl 
z PRV podpořen nákupem strojů a výstavbou stáje. 
 

3. 5. 2018, 13.00 hodin – Heřmanov (Vesnice roku 2017), návštěva obce a místní ekologické farmy 
Zelené údolí 
Po prohlídce farmy bude následovat setkání se starostkou obce a sdílení zkušeností v soutěži Vesnice 
roku. V rámci setkání proběhne i představení regionálních aktivit Celostátní sítě pro venkov. 
 

3. 5. 2018, cca 17.30 hodin – návrat na parkoviště Na Šancích, Topolská, 537 05 Chrudim. 

  
Na financování odborné exkurze se spolupodílí Celostátní síť pro venkov. Dopravu si hradí 

účastníci sami ve spolupráci s dodavatelem akce. 
Kapacita akce je omezena.  

Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí. 
 

Z organizačních důvodů Vás žádáme o registraci prostřednictvím e-mailu: info@masskch.cz 
v termínu do 27. dubna 2018. 

 

Za organizátory srdečně zve 
  

Ing. Aleš Sobel 
ředitel RO Hradec Králové 

Státní zemědělský intervenční fond 


