
                                                                                 

   

 
 

 
Celostátní síť pro venkov  

ve spolupráci s Krajem Vysočina a Bramborářským kroužkem 
si Vás dovolují pozvat na akci 

 

26. Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě, 
konané ve dnech 20. - 22. října 2016 

 
Již 26. ročník oslav tradiční zemědělské plodiny odstartují ve čtvrtek 20. října odborné soutěže studentů 
středních škol o Bramborový květ Vysočiny a Bramborovou pochoutku Vysočiny.  
 
V pátek 21. října 2016 program pokračuje v Kulturním domě Ostrov, a to seminářem  
Brambory 2016, který pořádá Český bramborářský svaz s Výzkumným ústavem bramborářským  
v Havlíčkově Brodě, a výstavou vzorků odrůd brambor spojenou s ochutnávkou. Bramborářské dny  
se konají pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, jehož vystoupení je zařazeno  
do programu semináře. Semináře zahájí hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Vstup na seminář  
a prohlídku vzorků odrůd brambor je zdarma. Na místě se budou prezentovat také firmy spojené 
s pěstováním a obchodováním s bramborami. 
 
V sobotu 22. října 2016 bude program pokračovat na Havlíčkově náměstí, kde bude probíhat drobný 
prodej konzumních a sadbových brambor, výrobků z brambor, prodej ovoce, zeleniny, květin, ryb  
či potřeb pro pěstitele a zahrádkáře. I zde bude probíhat výstava brambor, poradenská služba  
či různé soutěže pro veřejnost. Součástí oslav je i doprovodný kulturní program. 
 

V rámci Bramborářských dnů Vás zveme k návštěvě 
společného stánku Celostátní sítě pro venkov, Kraje 

Vysočina a Bramborářského kroužku 
 

umístěného v Kulturním domě Ostrov, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, 
v pátek dne 21. října 2016 od 09:00 hod. do 14:00 hod. 

  
Na stánku budou pro návštěvníky k dispozici informační materiály k Programu rozvoje venkova  
2014-2020 (PRV) a Celostátní sítě pro venkov (CSV), informace k tradičním místním produktům a další 
informační předměty od spolupracujících subjektů a partnerů Sítě. Dále budou prezentovány úspěšně 
realizované projekty PRV 2007-2013 a zájemci se na stánku budou moci seznámit s možnostmi podpory 
těchto projektů v novém programovém období. 
 
Zájemcům o detailní informace k PRV 2014-2020 budou k dispozici odborní pracovníci. Pro jednání 
partnerů na stánku bude připraveno drobné občerstvení z místních regionálních produktů. 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
                         Ing. Eva Horná                                                    Ing. Lucie Sýsová 
 vedoucí Odboru zemědělství a životní prostředí                               koordinátor CSV 
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