
                                                                                 

   

 
 

 

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně ČR z.s., 
VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická v Třebíči 

a Celostátní síť pro venkov Vás srdečně zvou na 
 

XXV. Chovatelský den v Třebíči 
11. září 2016 

Jezdecký areál Třebíč - Polanka 
 
Letošní ročník Chovatelského dne je zároveň spjat s oslavami významného výročí VOŠ a SŠ veterinární, 
zemědělské a zdravotnické, a to 70 let zemědělských oborů, 10 let veterinárního oboru, 65 let 
zdravotnických oborů, 20 let vyšší odborné školy.  
 
Neoficiální zahájení již tradičního XXV. Chovatelského dne proběhne v sobotu slavnostním průvodem 
městem. Hlavní program je stanoven na neděli 11. září v prostorném jezdeckém areálu Polanka a nabízí 
každoročně pestrý výběr pro návštěvníky. Během dne bude k vidění: 

 hodnocení koní a kolekcí na ruce, sportovní soutěže zápřahové, 
 koňská show, parkur, honební parkur, memoriál Ladislava Svobody, 
 ukázky zápřeží, ovladatelnosti v kládě a těžkého tahu, 
 dostih malých plemen koní a chladnokrevných plemen koní, 
 rej bryček a další. 

 
Součástí chovatelského dne je ukázka plemen ostatních druhů a kategorií hospodářských zvířat, 
chovatelské a jezdecké práce, zemědělské techniky včetně služeb pro zemědělství. Návštěvníci 
budou mít možnost během celého dne vyzkoušet projížďku v sedle i v bryčkách. 
 

V rámci této akce Vás zveme k návštěvě stánku 
Celostátní sítě pro venkov 

 
umístěného v Jezdeckém areálu – Polanka, Třebíč 
v neděli dne 11. září 2016 od 09:30 do 16:00 hod. 

 
Na stánku budou pro návštěvníky k dispozici informační materiály k Programu rozvoje venkova (PRV)  
a Celostátní sítě pro venkov (CSV), 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, včetně prezentace Místní akční skupiny Rokytná o.p.s. a představení SCLLD a realizovaných 
projektů PRV.  
 
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: 
 
 
    RNDr. Miroslav Dočkal, MSc     Ing. Josef Holčapek                           Ing. Lucie Sýsová 
                              ředitel                                         předseda                                    koordinátor CSV 
                   VOŠ a SŠ Třebíč            SCHČMBK                                    RO SZIF Brno 
          
 


