
 

   

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajem Vysočina  
a Bramborářským kroužkem, z.s. 

Vás srdečně zvou na 
 

27. ročník Bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě 
konaný ve dnech 12. - 14. října 2017 

 
Již 27. ročník oslav tradiční zemědělské plodiny odstartují 12. října 2017 odborné soutěže studentů středních 
škol o Bramborový květ Vysočiny a Bramborovou pochoutku Vysočiny.  
 
V pátek 13. října 2017 program pokračuje v Kulturním domě Ostrov, a to seminářem Brambory 2017,  
který pořádá Český bramborářský svaz ve spolupráci s Agrární komorou a Výzkumným ústavem 
bramborářským v Havlíčkově Brodě. Bude zajištěna výstava vzorků odrůd brambor spojená s ochutnávkou. 
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 14. října 2017 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 zajištěná 
poradci z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě či různé soutěže pro veřejnost. Součástí 
oslav je i doprovodný kulturní program. 
 

 
 

V rámci Bramborářských dnů Vás zveme k návštěvě expozice 
Celostátní sítě pro venkov a Kraje Vysočina 

 

umístěné v Kulturním domě Ostrov, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, 
v pátek dne 13. října 2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. 

  
Pro návštěvníky budou k dispozici informační materiály k Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV)  
a Celostátní sítě pro venkov (CSV) a také informační materiály Kraje Vysočina a dalších spolupracujících 
subjektů. Dále budou prezentovány úspěšně realizované projekty PRV a zájemci se mohou seznámit 
s dotačními možnostmi tohoto programu. Bližší informace podají zájemcům na stánku odborní pracovníci  
a v rámci probíhající diskuze bude připraveno také pohoštění z bramborových pochutin. 
 
 
Za organizátory srdečně zvou: 
 
                   Ing. Jitka Merunková                                                 Ing. Lucie Sýsová 

 vedoucí Oddělení zemědělství                                     koordinátor CSV 
                       Kraj Vysočina                                     RO SZIF Brno 


