
                                                                                 

   

 
 

 

Kraj Vysočina,  
Svaz chovatelů českého strakatého skotu z.s. 

a Celostátní síť pro venkov Vás srdečně zvou na 
 

XIII. Národní výstavu Den českého strakatého skotu 
dne 15. září 2016, 

výstavní areál na hřišti Radešínské Svratky 
 
Národní výstava Den českého strakatého skotu konaná v Radešínské Svratce je největší "open air show"  
v ČR s účastí více než 30 chovatelů z celé ČR a s více než 100 ks všech kategorií skotu.  
 
Součástí této prestižní výstavy bude celá řada doprovodných a kulturních akcí, mezi které patří 
mezinárodní odborný seminář pořádaný ve spolupráci Svazu chovatelů českého strakatého skotu, Kraje 
Vysočina a VUVeL v Brně, hodnocení zvířat nezávislými renomovanými zahraničními rozhodčími, 
ukázková expozice na výstavišti (plemena ovcí, koz, prasat), rozsáhlé expozice zemědělské techniky, 
služeb a výrobních programů zastoupených více než 100 vystavovateli, prezentace významných 
plemenářských, krmivářských a dalších zemědělsky zaměřených firem. 
 
Pro širokou veřejnost či nejmladší návštěvníky budou připraveny zábavné soutěže, např. soutěže  
o nejlepší vodiče či v odhadu hmotností, soutěž Miss Sympatie, TATRA cup, ukázka výcviku pasteveckých 
psů, westernové ježdění. Velký ohlas mezi dětmi má naučně zábavná stezka pořádaná Zemědělským 
svazem ČR v rámci projektu Zemědělství žije!  
 
Tradičně se této výstavy také účastní významné osobnosti chovatelského, politického či kulturního života. 
Odpolední program doplní koncert skupiny Queen revival – Princess. 
 

V rámci této výstavy Vás zveme k návštěvě stánku 
Celostátní sítě pro venkov a Kraje Vysočina 

 
umístěného ve výstavním areálu na hřišti Radešínské Svratky  

dne 15. září 2016 od 09:00 do 16:00 hod. 
 
Na stánku budou pro návštěvníky k dispozici informační materiály k Programu rozvoje venkova (PRV)  
a Celostátní sítě pro venkov (CSV), informace k tradičním místním produktům, aktuální informace 
vztahující se k operacím 3. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 a další informační 
předměty od spolupracujících subjektů a partnerů.  
 
Pro zájemce o bližší informace se na Vás na stánku bude těšit přítomná odborná obsluha a v rámci 
probíhající diskuze bude připravena také ochutnávka místních regionálních produktů a pochutin. 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
         Ing. Jitka Merunková                                  Ing. Pavel Král                                    Ing. Lucie Sýsová 
 vedoucí Oddělení zemědělství                                 ředitel                                             koordinátor CSV 
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