
 

 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s partnerem CSV MAS Český sever, z.s. 
si Vás dovolují pozvat na exkurzi 

 
 

Renesance sadovnictví ve Šluknovském výběžku 
 

Exkurze se uskuteční ve dnech 7. – 9. 6. 2017 

Odjezd 7. června 2017 
7:30 hod. Česká Kamenice, ul. Pražská před prodejnou Barvy Laky 

  8:00 hod.  Varnsdorf, parkoviště u prodejny Albert 
 
 

Program: 
 

7. 6. 2017   (středa) 
 
  8:00 hod. Odjezd z Varnsdorfu  
 
10:00 hod. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy (okr. Jičín) 
 
12:00 hod. Oběd 
 
17:00 hod. Příjezd Skalka (okr. Hodonín), ubytování v Penzion Skalák 
 
18:00 hod. MAS Kyjovské Slovácko – představení podpořených projektů z PRV 2007-

2013 
     
Štěpán Maňák Zlepšení kvality výroby vína, moštu a ovocných šťáv  
NEOKLAS a.s. Automatický etiketovací stroj - nová technologie lepení etiket  
LONE - ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o.  

Konzervace a balení čerstvých ovocných šťáv z ovoce a zeleniny  
Radoslav Nimrichter  

Modernizace pěstitelské pálenice v Hovoranech  
NEOKLAS a.s. Forma na originální láhev společnosti NEOKLAS a.s.  
Obec Milotice Vzdělávání k využití přírodních produktů  
 
20:00 hod  Prohlídka sklípku, degustace, posezení, volná zábava 
 
8. 6. 2017    (čtvrtek) 
 
  9:00 hod. Seminář – sadovnictví v praxi I. (výsadba dřevin), Skalka (okr. Hodonín), 
  Místo: Penzion Skalák 
 



 

 

 
 
11:00 hod.  Ovocná školka Bojkovice – představení produkce starých krajových odrůd 

 
13:00 hod. Příjezd do Hostětína, oběd 
 
14:00 hod. Exkurze – výsadby starých krajových odrůd, zpracovna ovoce - Ekologické 

centrum Veronica 
 

18:00 hod. MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. – představení podpořených projektů 
z PRV 2007-2013 

 
Jiří Netopil   Analyzátor zemědělských a potravinářských produktů a kladívkový   

šrotovník 
Kvalitní švestková povidla 

Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Kroměříž Včelí dům a Medová zahrada 
MG servis s.r.o. Inovace technologie potravinářské výroby 
Zámoraví, a.s. Využití rostlinných zbytků k výrobě tepla 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Machová  

Zpracování ovoce a pasterizace ovocných moštů - Machová 
Pavel Mrtvý Rozšíření produktové řady biopaliv minipeletárny Lipová 
 
20:00 hod.  volný program 
 
 

9. 6. 2017   (pátek) 
 
  9:00 hod. Seminář – sadovnictví v praxi II. (péče o dřeviny), Hostětín 
  Místo: Centrum Veronica Hostětín 
 
12:30 hod. Oběd, Lysice 

 
13:30 hod.  MAS Moravský kras – představení projektu Milion ovocných stromů pro krajinu  
 ZEAS Lysice – produkce a skladování ovoce v podhorských oblastech, Lysice 
 
15:00 hod.  Odjez směr Varnsdorf a Česká Kamenice 
 
 

Přihlásit se můžete do 5. června 2017 emailem zaslaným na adresu: hartych@masceskysever.cz 
Z CSV bude hrazena doprava, ubytování, vstupy na projekty PRV a občerstvení během celé 
exkurze. Veškerý program, který nesouvisí s PRV si budou hradit účastníci sami. 
 
 
 

Bc. Tomáš Sazeček                                  Ing. Eva Hamplová 

koordinátor Celostátní sítě pro venkov                                 MAS Český sever, z.s. 

mailto:hartych@masceskysever.cz

