
 

   

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací soukromých zemědělců Plzeňsko 
Vás srdečně zvou na exkurzi 

 

„Kopírujeme dobrou praxi“ 
dne 13. a 14. listopadu 2017  

 

Program exkurze: 
Všechny navštívené farmy a hospodářství jsou úspěšnými příjemci dotací z Programu rozvoje venkova 

(PRV), zástupci jednotlivých farem a hospodářství se s účastníky exkurze podělí o zkušenosti 

z čerpání především projektových opatření PRV a zároveň představí inspirativní projekty financované 

z PRV 2007-2013 a PRV 2014-2020. 

13. listopadu 2017 

05:30 Sraz a odjezd účastníků – podnik Agrowest, a.s. Přeštice (Husova 1128, 334 01 Přeštice) 
06:00 Sraz a odjezd účastníků – hospodářství Poubových Tymákov (Tymákov 165, 332 01 Tymákov) 
 
08:30  Hospodářství Jaroslava Cimra v Klenči  
 prezentace pěstování zeleniny a zpracování brambor 
10:30  Statek Vodňanských s.r.o. v Blíževedlech 
 prezentace klasické rostlinné výroby včetně pěstování chmele a chovu masného skotu 
14:30  Agrofarma Merboltice v Merbolticích  
 prezentace mléčná BIO farmy a chovu dojnic plemen ČESTR a ovcí 
17:00  Farma Ing. Jaroslava Šebka, Kyškovice 

prezentace rostlinné i živočišné výroby, penzionu využívaného k agroturistice a prodeje vlastních 
produktů 

 
18:00 Ubytování, večeře a posezení v penzionu U Šebků  

14. listopadu 2017 

08:30  Odjezd od penzionu U Šebků 
 
09:00  Farma Daniela Pitka v Milešově 
 prezentace chovu ovcí a jelenovitých, rybníků, jako součást krajinotvorby 
11:00  Svatostánek českého vinařství v Litoměřicích 

prezentace zajímavého projektu na podporu cestovního ruchu, uskutečněného v rámci ROP 
Severozápad 

14:30  Hospodářství Miloslava Majricha v Radešíně  
 prezentace klasické rostlinné výroby, unikátního dvora a chovu jelenů 
17:30  Návrat do Tymákova, 18:00 návrat do Přeštic 
  
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování, snídaně.  
Ostatní náklady si hradí účastníci sami (vstupy a ochutnávky produktů).  
Přihlášky zasílejte na e-mail asz.plzensko@gmail.com nejpozději do 08. 11. 2017, nebo do naplnění kapacity 
exkurze (max. 30 osob). 
 
Za organizátory srdečně zvou 

 
Ing. Jiří Chmel                                  Ing. Petr Hodan, CSc. 
ředitel SZIF RO České Budějovice                                 předseda Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko 
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