
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Zpráva z akce „Mosty mezi teorií a praxí“ 

5. - 6. května 2016 
Moravské Slovácko 

 

 

První den exkurze vyrazil autobus v ranních hodinách z kampusu České zemědělské univerzity 

v Praze směr Moravské Slovácko přes Brno, které bylo druhým nástupním místem pro účastníky 

akce. Během cesty byli účastníci exkurze přivítáni a byla jim představena Celostátní síť pro 

venkov, její cíle a aktivity s důrazem na region střední Čechy (Ing. Benda).  

Krátce po poledni došlo v obci Kozojídky k setkání účastníků exkurze se zástupcem MAS 

Strážnicko Mgr. Hrdouškem a starostou obce Kozojídky Bc. Březinou. V prostorách obecního 

úřadu byl prezentován úspěšný místní spolek Babinec a první z projektů a příkladů dobré praxe 

PRV – Obecní kuchyně, a to formou oběda, během kterého proběhla diskuze účastníků exkurze 

se starostou obce. Starosta představil obec Kozojídky, která byla navíc oceněna Oranžovou 

stuhou Vesnice roku 2015 České republiky, a dále prezentoval další bohaté aktivity v obci. 

Odpolední program pokračoval prohlídkou příkladů dobré praxe PRV, a to konkrétně návštěvou 

místních komunitních sklepů, projektu Zahrádkáři pro rozvoj kulturního areálu Kříb v obci 

Kozojídky. Prohlídku a následnou degustaci lokálně vyráběných vín zajišťoval předseda Českého 

zahrádkářského svazu Kozojídky p. Trn. Proběhla i debata nad některými tématy Komunitně 

vedeného místního rozvoje (CLLD) a Společné zemědělské politiky.  

Následoval přesun autobusem do CHKO Bílé Karpaty k dalším zrealizovaným projektům 

a příkladům dobré praxe PRV, do pasteveckého areálu a obnovené slovácké salaše Travičná. 

Salaš nyní slouží jako vzdělávací a volnočasové centrum. Zde byla zmíněna úzká spolupráce 

pasteveckého areálu pana Říhy, tedy zemědělského subjektu, s obcí, a taktéž jeho podíl na 

aktivitách MAS. 

Z lokality Travičná se uskutečnila doprava autobusem do obce Tvarožná Lhota. V sále obecního 

úřadu proběhla u šálku kávy či čaje prezentace starostky obce paní Bílové. Ta představila obec 

Tvarožná Lhota, která byla oceněna 2. místem celorepublikového kola soutěže Vesnice roku 

2012, a seznámila účastníky exkurze s počiny obce a jejími záměry. Starostka společně s Mgr. 

Hrdouškem představili projekt Milión ovocných stromů pro krajinu. Poté nastala diskuze 

jednotlivých zástupců MAS Jihomoravského kraje především k pozemkovým úpravám 

realizovaným v rámci projektů PRV. Součástí programu bylo taktéž představení filozofie hnutí 

Slow Food a její praktické využití v oblasti Strážnicka. Překvapivým okamžikem byl příchod 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

italských studentů (University of Gastronomic Sciences, Pollenzo), kteří byli právě na vlastní 

exkurzi na Strážnicku a jejichž oborem je právě gastronomie s orientací na hnutí Slow Food. 

Mezi jednotlivými aktéry byla diskutována problematika místních odrůd plodin a produktů z nich. 

Po diskuzi proběhlo přímo v obci Tvarožná Lhota představení realizovaných pozemkových úprav 

a protierozních opatření v zemědělské krajině. Závěrem odpoledne se exkurze přesunula do 

místního muzea Oskeruší, které je dalším dobrým příkladem praxe PRV. 

Účastníci exkurze byli ubytováni v hotelu Strážnice ve městě Strážnice. Během večeře a po ní 

probíhaly neformální diskuze na téma spolupráce MAS a akademické sféry Czech Rural. 

Druhý den po snídani se uskutečnila prohlídka dobrých příkladů praxe PRV přímo ve městě 

Strážnice. Jako první navštívili účastníci exkurze s Mgr. Hrdouškem strážní Bílou věž města 

Strážnice, adaptovanou na galerii tvořivosti místních zájmových spolků. Následovala návštěva 

moštárny a pálenice Českého zahrádkářského svazu Strážnice. V moštárně proběhla prohlídka 

expozice tradičních řemeslných výrob na Strážnicku a ochutnávka místních ovocných moštů. 

Poté následoval organizovaný přesun autobusem na vrch Žerotín u Strážnice, a to k dalšímu 

příkladu dobré praxe spolupráce PRV, k Hotařské búdě. Tady bylo p. Dobčákem prezentováno 

vinohradnictví a vinařství dříve a dnes. V rámci prezentace proběhla ochutnávka místních 

produktů. 

Dopolední blok byl zakončen v konferenčním sále hotelu Strážnice, kde proběhlo druhé 

představení Celostátní sítě pro venkov (Ing. Benda), na něž navázal Mgr. Hrdoušek s tématem 

důležitosti ovocných stromů v krajině (zopakování aktivit projektu Milion ovocných stromů pro 

krajinu). Rovněž byla diskutována témata projektů spolupráce mezi jednotlivými zástupci MAS 

a mezi zástupci MAS a akademickou sférou, projektů PRV a témata společné zemědělské politiky. 

Odpoledne následoval odjezd účastníků exkurze do Brna a následně do Prahy.  

Během exkurze se podařilo představit dotační možnosti Programu rozvoje venkova a ukázat jeho 

přínos nejen v oblasti materiálního, ale i komunitního a sociálního rozvoje regionů. Mezi 

účastníky exkurze – akademickou sférou a zástupci MAS byly navázány kontakty a v budoucnu 

lze očekávat možnou spolupráci na nových projektech.  

 

Zpracovali: Ing. Veronika Vonešová a Ing. Martin Benda 

Dne: 28. 6. 2016 


