
                                                                   

   

POZVÁNKA NA EXKURZI 

Jak se farmaří na Moravě aneb za poznáním na východ 

30. května – 1. června 2018 

Celostátní síť pro venkov a DCK WEST, družstvo si Vás dovolují pozvat na exkurzi s ukázkou příkladů dobré 

praxe na farmách vč. realizací projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) na Vysočině, Jihomoravském a 

Olomockém kraji. Tato akce se uskuteční v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.  

 

PROGRAM: 

1. den (30. května 2018) 

 7:30 hod. |odjezd z Klatov (parkoviště u hradeb, Jiráskova ul.)  

 10:30 – 12:00 hod. | Statek Horní Dvorce s.r.o. – Horní Dvorce, Strmilov 
chov dojných plemen ovcí (prohlídka pastvin s pasteveckým psem), výroba ovčích a kravských sýrů, bourárna, 
faremní prodej, ochutnávka mléčných výrobků a uzenin 

 12:00 – 13:30 hod. | Restaurace na Statku, Statek Horní Dvorce s.r.o. 
oběd  

 14:00 – 16:00 hod. | Bison Ranch, Rožnov 
představení a prohlídka farmy – chov bizonů, penzion s restaurací 

 cca 17:30 hod. | Hotel Restaurant Na statku, Náměšť nad Oslavou  

ubytování a večeře 

rekonstruovaný bývalý státní statek, možnost prohlídky minifarmy a zemědělské techniky 

 

 

 

2. den (31. května 2018) 

 7:15 – 8:15 hod. |snídaně  

 9:00 – 10:30 hod. | Vařejkův dvůr, Meziboří 

představení a prohlídka farmy – produkce bio mléčných výrobků, chov hospodářských zvířat, chov včel, produkce 

medu, sběr léčivých rostlin pěstování tradičních i speciálních plodin, zeleniny, ovoce 

 10:45 – 11:45 hod. | Vařejkův dvůr, Meziboří 
oběd  



                                                                   

   

 12:15 – 14:00 hod. | Centrum EDEN, Nový Dvůr  - Bystřice nad Pernštejnem   
bývalý zrekonstruovaný státní statek 
farma EDEN – chov masného skotu, ovcí, koz, drůbeže, pěstování brambor, prodej ze dvora, výukové programy 
minipivovar, panský dvůr, horácká vesnice, jízdárna, ekopavilon 

 15:00 - 16:30 hod. | Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o., Troubsko 
projekt „Český čmelák“ 

 cca 17:15 hod. | Bezměrovský dvůr, Kroměříž 
ubytování, večeře 

 

 

 

3. den (1. června 2018) 

 7:00 – 8:00 hod. |snídaně  

 8:30 – 10:00 hod. | Pěstitelská pálenice Pravčice, Žalkovice 
prohlídka pěstitelské pálenice, expozice historické zemědělské techniky 

 11:00 – 12:00 hod. | Zámecká restaurace, Úsov 
oběd  

 12:30 – 14:00 hod. | Levandulový statek Bezděkov, Bezděkov  

představení a prohlídka farmy - pěstování česneku, jahod, bylinek (měsíček, máta, meduňka) a především levandule 

 Předpokládaný návrat do Klatov 18:30 hod. 

 

 
 

 do 

naplnění kapacity exkurze (max. 30 osob). 

 

 

 

Za organizátory Vás srdečně zvou:  

 

Ing. Jiří Chmel                                          Ing. Ivo Šašek, CSc. 

ředitel SZIF RO České Budějovice                                         DCK West, družstvo 

 

V rámci exkurze je hrazena doprava, ubytování, stravování, průvodce. Vstupy a ochutnávky si hradí 
každý sám. Spoluúčast 500 Kč.   
 
Přihlášky zasílejte na e-mail hnojska@uhlava.cz nejpozději do 4. 5 2018. 
 


