
 

   

 
 

 

Celostátní síť pro venkov Praha a Středočeský kraj 
 

 Vás zve na akci   

 

„ Program rozvoje venkova v praxi “ 

 

 
Akce se uskuteční ve dnech 5., 6. května a 9., 10. června 2014 na Kutnohorsku.  

 

 
Program: 

 

Pondělí 5. května 2014 

 8.00 prezentace zástupců Ministerstva zemědělství na téma: 

                            Celostátní síť pro venkov 

                            Zemědělská opatření v rámci PRV 

  9.00 svačina 

  9.30 odjezd od Střední zemědělské školy Čáslav 

10.00 příjezd do ZDV Krchleby, a.s. – chov mléčného skotu, kejdové hospodářství, silo 

11.30 příjezd na farmu Jaroslava a Miloslavy Špiritových – mladý zemědělec, chov skotu, 

ovcí a koní, špýchar 

12.30 oběd 

13.00 příjezd na farmu Jana Trnky – rodinná farma se zaměřením na masný skot, stáj 

15.00 návrat do Čáslavi 

 

 

Úterý 6. května 2014 

  8.00 prezentace zástupců Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu,  

            pracoviště Kutná Hora na téma: 

                              Lesnická opatření a komplexní pozemkové úpravy v rámci PRV 

                              Komplexní pozemkové úpravy na Kutnohorsku 

  9.00 svačina 

  9.30 odjezd od Střední zemědělské školy Čáslav 

10.00 příjezd do Obce Hostovlice – KPÚ a cesty 

11.00 příjezd do obce Vlkaneč – KPÚ, biocentrum, biokoridory a rybník 

12.00 příjezd ke společnosti Městské lesy a rybníky, Kutná Hora, s.r.o. – zalesnění po 

kalamitě, lesní technika, lesní cesta 

13.30 oběd 

14.00 příjezd do Zbraslavic na zalesnění zemědělské půdy paní Holíkové 

15.30 návrat do Čáslavi 

 

 

 

 



 

   

 

 

Pondělí 9. června 2014 

  8.00 prezentace zástupců Ministerstva zemědělství na téma: 

                            Diverzifikace a potravinářství v rámci PRV 

                            Společná zemědělská politika 2014-2020 

  9.00 svačina 

  9.30 odjezd od Střední zemědělské školy Čáslav 

10.00 příjezd do firmy Zelená Bohdaneč, s.r.o. – pastevní areál, zpracování ovoce a medu, 

penzion 

11.30 „Včelí svět“ Hulice 

13.00 příjezd k „Pančavskému mlýnu“ – penzion a oběd 

14.30  návštěva bioplynové stanice firmy AGRO PODLESÍ, a.s. v Červených Janovicích 

15.30 návrat do Čáslavi 

 

 

Úterý 10. června 2014 

  8.00 prezentace zástupců Ministerstva zemědělství a MAS Lípa pro venkov, o.s. na téma: 

                              Venkov a MAS v rámci PRV 

                              Projekty MAS Lípa pro venkov, o.s. 

  9.00 svačina 

  9.30 odjezd od Střední zemědělské školy Čáslav 

10.15 příjezd do obce Úmonín – dětské hřiště 

11.00 příjezd na Malešovskou tvrz – obnova, naučná stezka 

12.30 příjezd do Košic – obnova kostela a komunitního centra 

13.30 oběd 

14.00  příjezd do Miskovic – Dítě a kůň, sdružení pro hipoterapii, o.s. - zázemí 

15.00  návrat do Čáslavi 

 

 

 

     

     

Ing. Karel Šilpoch  

ředitel KAZV Praha a Středočeský kraj 

Ministerstvo zemědělství 

 

 

 

    


