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Vážení čtenáři,

po vydařené druhé polovině letošního 
roku Vám opět přinášíme přehled toho 
nejzajímavějšího, co se v Celostátní 
síti pro venkov (CSV, Síť) událo. Těší 
nás, že jste si nás našli na menších 
regionálních akcích, ale také třeba na 
Zemi živitelce v Českých Budějovicích, 
kde jsme tradičně prezentovali výsledky 
naší činnosti v pavilonu T spolu s našimi 
partnery.
V aktuálním čísle Zpravodaje Vás jako 
vždy seznámíme s několika zajímavými 
akcemi, které pro Vás zpracovali naši 
regionální koordinátoři a kolegové 
z Ministerstva zemědělství, máme také 
souhrnné statistické údaje k Programu 
rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) 
a představíme vítěznou obec Oranžové 
stuhy ČR roku 2022, která byla letos 
v říjnu vyhlášena v Senátu Parlamentu 
ČR. Mimo jiné Vás čeká představení 
žadatelů z PRV jak formou rozhovoru, 
tak gurmánského zážitku a na závěr 
je připravený kreativní dětský koutek 
s vánoční tematikou.
Doufáme, že na následujících stránkách 
naleznete zajímavé podněty pro Vaše 
pracovní i osobní aktivity a těšíme se 
na setkání s Vámi na našich akcích 
v regionech.

Přejeme Vám klidné prožití svátků 
vánočních a šťastný nový rok 2023.

Kolektiv Celostátní sítě pro venkov
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Kde jste nás mohli 
v letošním roce potkat
Ohlédnutí se za rokem 2022

Celostátní síť pro venkov i v druhé polovině letošního roku nelenila a uspořádala 
tak v roce 2022 celkem 95 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 5 000 účastníků. 
Ve Zpravodaji v krátkosti představíme některé z nich. O tom, jak probíhaly další 
„síťařské” akce, se můžete dozvědět více na webových stránkách SZIF a MZe.

Akce pořádané CSV na regionální úrovni v roce 2022 k 6. 12. 2022:

Akce CSV 2022

Návrat
na obsah

Akce CSV 2020

-
4×

Konference

7×
Setkání

15×
Seminář

22×
Exkurze

18×
Seminář
s exkurzí

22×
Prezentační

akce

5×
Online

webinář

2×
Workshop

https://www.szif.cz/cs
https://eagri.cz/public/web/mze/
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Regiony

Regionální odbor Praha

Think Camp Rural 
Development

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci 
se svými partnery – Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze a Místní akční skupinou 
Sedlčansko realizovala exkurzi v rámci 
mezinárodního setkání Think Camp – 
Rural development. Kromě teoretické části 
(pod záštitou ČZU), ve které vystoupili 
akademičtí experti z ČZU i zahraničních 
univerzit, bylo těžiště celé akce založeno na 
exkurzi, v rámci které účastníci navštívili tři 
zemědělské podniky s tím, že se rozdělili na 
dvě skupiny a každá popsala ekonomickou 
charakteristiku a zdraví navštíveného 
podniku, a především připravila doporučení 

pro jeho další činnost a rozvoj, včetně využití 
podpor a dalších nástrojů EU.

Pro exkurzi, konanou 12. července, byly 
vybrány tři zcela odlišné subjekty s bohatými 
zkušenostmi z čerpání podpor z PRV na 
Sedlčansku: Jezdecký areál Zduchovice, 
Zemědělské družstvo Krásná Hora nad 
Vltavou a rodinná farma Kunclův mlýn. 
Po další teoretické části a vypracování 
závěrečných prací byli účastníci opět pozváni 
do regionu, kde působí MAS Sedlčansko, a to 
opět do Zduchovic, do nově rekonstruované 
restaurace U Švarců (také projekt PRV). 
Skupiny zde za účasti zástupců navštívených 
podniků v připravených prezentacích 
představily svůj pohled na navštívené 
subjekty a upozornily na potenciál dalšího 
rozvoje i na faktory, které mohou další rozvoj 
komplikovat.
Tyto studie byly předmětem obsáhlé odborné 
diskuse mj. s cílem hodnocení proveditelnosti 
předložených návrhů a také závěrečného 
vyhodnocení akademických pracovníků. 

Foto: seminář, Zdroj: archiv CSV

Foto: seminář, Zdroj: archiv CSV
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Regiony

Regionální odbor Praha

Jablkobraní 2022

Mezi propagačními akcemi Celostátní sítě 
pro venkov ve Středočeském kraji se již 
tradičně mezi nejúspěšnější řadí ty, pořádané 
ve spolupráci s Místní akční skupinou 
Svatojiřský les. Oslava dobré úrody ovoce, 
nazvaná Jablkobraní 2022, se v tomto 
roce uskutečnila v sobotu 8. října v areálu 
místního koupaliště obce Luštěnice na 
Mladoboleslavsku.

Tématem akce bylo jablko, počínaje 
pěstováním v minulosti i dnes – s ukázkami 
úspěšných projektů z oblasti ovocnářství 
v regionu, podpořených z Programu rozvoje 
venkova, přednáškou o historických odrůdách 
jablek, přes představení typických odrůd pro 
oblast Svatojiřského lesa (ty byly vypěstovány 
v sadařství příjemce z PRV, pana Nováka 
v nedalekých Mcelech), až po pestrou paletu 
možností jejich zpracování. Z ukázek, jak 
je možné využít jablka kromě gastronomie 
a také jako zdroj vitamínů, nejvíce zaujalo 

zpracování „padaných“ jablek na moštování. 
Účastníci si dokonce mohli přinést vlastní 
jablka (aby měli záruku kvalitní suroviny), ze 
kterých si odnesli čerstvě vylisovanou ovocnou 
šťávu bez jakýchkoliv konzervantů či přísad. 
O tuto možnost byl tak velký zájem veřejnosti, 
že se obsluha lisu na ovoce po celou dobu 
akce prakticky nezastavila. Další zajímavou 
možností, jak využít jablka, je vyřezávání 
dekorací a dekoračních motivů nebo jejich 
zpracování po usušení do různých forem 
ozdob.
Celostátní síť pro venkov měla k dispozici 
velký stánek, kam se vešly nejen informační 
brožury a letáky, ale i drobné propagační 
předměty, většinou sloužící jako odměna pro 
návštěvníky stánku, kteří řádně odpověděli 
na otázky ze zemědělského kvízu. Kromě již 
zmiňované ochutnávky v regionu nejčastěji 
pěstovaných odrůd jablek zde bylo připraveno 
malé občerstvení pro partnery CSV i MAS 
z regionálních potravin.
Místní akční skupina Svatojiřský les připravila 
celou akci jako zábavně – naučnou zejména pro 
rodiny s dětmi. Ty si při vstupu převzaly kartu, 
na které byly označeny stánky, kde musely 
plnit zadané úkoly či odpovídat na otázky, 
většinou spojené s ovocem a ovocnářstvím. 
Všichni měli radost z příznivého počasí, i díky 
kterému vydařenou akci navštívilo kolem osmi 
set návštěvníků. 

Foto: propagační akce, 
Zdroj: archiv CSV

Foto: propagační akce, Zdroj: archiv CSV
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Regiony

Regionální odbor 
České Budějovice

Farmy východních Čech - 
příklady dobré praxe

Ani listopadový termín konání, (1. 
a 2. listopadu 2022) dvoudenní exkurze 
neodradil farmáře, zemědělce a partnery 
Celostátní sítě pro venkov z Plzeňska 
a jižních Čech od účasti na exkurzi za 
kolegy zemědělci do Královéhradeckého 
a Pardubického kraje. Během dvou dní mělo 
25 účastníků možnost načerpat inspiraci 
a vyměnit si zkušenosti s realizací projektů 
financovaných z Programu rozvoje venkova 
2014–2020, inovativními způsoby hospodaření 
a zpracováním vlastní produkce.

Každá z navštívených farem byla jedinečná 
a zajímavá nejen svou historií, ale především 
svou současnou filozofií, o kterou se neváhali 
jejich majitelé s účastníky exkurze podělit.

První navštívenou farmou byla Farma 
Bláto, jejímž majitelem je malíř a výtvarník 

Pavel Šich. Ten se v roce 2012 se svou 
rodinou rozhodl obnovit zašlou slávu 
prvorepublikového statku a postupnými 
kroky citlivě rekonstruoval původní budovy 
v historickém stylu. Na místě bývalého 
zpustošeného statku postupně buduje 
prosperující farmu se zaměřením na 
výrobu tvrdých a polotvrdých zrajících sýrů 
s alpskou kulturou. K jejich výrobě používá 
mléko od dojnic plemene brown-swiss 
a jersey.
V odpolední části exkurze se účastníci 
podívali na farmu Apolenka. Statek, který 
se nachází v areálu bývalého zemědělského 
družstva na okraji Pardubic, vznikl na pomoc 
osobám se zdravotním postižením s cílem 
zvyšovat kvalitu jejich života, vzdělávat je 
a začleňovat do společnosti prostřednictvím 
interakce se zvířaty v prostředí zemědělské 
farmy.
Druhý den exkurze pokračovala na farmě 
s názvem Naše hospodářství, což  je malá 
rodinná farma Jakuba Erlera v Osicích 
nedaleko Hradce Králové a její historie sahá 
až do roku 1846. V současné době Erlerovi 
obhospodařují cca 28 hektarů luk a 81 
hektarů orné půdy. Zaměřují se na chov 
skotu a pěstování vojtěškového semene. 
Z dotačního titulu Zahájení činnosti mladých 
zemědělců byla v areálu vybudována 

Foto: exkurze RO ČB, Zdroj: archiv CSV
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Regiony

Foto: videoreportáže, Zdroj: archiv CSV

bourárna s chladicími boxy, ve kterých 
Erlerovi zpracovávají poražená zvířata.
Posledním navštíveným provozem byl 
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 
Holovousy, s.r.o., který je jediným výzkumným 
ústavem v ČR, zabývajícím se problematikou 

ovocnářského výzkumu většiny ovocných 
druhů mírného klimatického pásma. 
Dlouhodobě uchovává a každoročně hodnotí 
v polních kolekcích genetických zdrojů 
více než 2300 odrůd významných ovocných 
druhů. 

Regionální odbor 
České Budějovice

Živý venkov živí

Živý venkov živí, to je název cyklu šesti 
videoreportáží, které byly vytvořeny v průběhu 
roku 2022 ve spolupráci s Regionální agrární 
komorou Jihočeského kraje a odvysílány 
v Jihočeské televizi. V rámci videoreportáží 
jsou představeny jihočeské firmy a podniky, 
které podnikají v zemědělství, ovocnářství, 
potravinářství, lesnictví a současně jsou 
úspěšnými žadateli z Programu rozvoje 
venkova 2014–2020. Cílem všech šesti 
videoreportáží je zajímavou a poutavou 
formou představit široké veřejnosti projekty 
financované z evropských dotačních 
titulů, jako příklady dobré praxe a zároveň 
s tím představit činnost, život, způsoby 

hospodaření, rostlinnou produkci, chov 
hospodářských zvířat, hospodaření v lesích 
a výrobu potravin jihočeských zemědělců.

1.  První videoreportáž byla natočena v Bio 
sadech Svatého Prokopa s.r.o. u Týna 
nad Vltavou, kde pěstují především 
jabloně, ale také hrušky, švestky a jahody. 
Díky kvalitnímu skladu pro kořenovou 
zeleninu nabízí Bio sady Sv. Prokopa 
zákazníkům celoročně vlastní brambory, 
provozují farmářskou prodejnu a fungují 
také jako takzvaná „demonstrační farma“. 
To znamená, že sad slouží jako vzorový 
a výukový provoz k propagaci ekologického 
zemědělství.

2.  V rámci druhé videoreportáže byl 
prozkoumán styl hospodaření společnosti 
Lesy a rybníky města Českých Budějovic, 
s.r.o. Společnost, která se svými 27 
zaměstnanci spravuje a obhospodařuje 
nejen 350 hektarů zemědělské půdy, 1820 
hektarů lesa a tři rybniční soustavy, ale také 
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Regiony

Regionální odbor 
Ústí nad Labem

Realizované projekty PRV 
v Německu – za příklady dobré 
praxe

Zahraniční exkurze do regionu města 
Rudolstadt v německé spolkové zemi 
Durynsko měla za úkol výměnu informací 
o realizovaných projektech Programu rozvoje 
venkova 2014–2020 podpořených především  
v rámci iniciativy LEADER v zahraničí.

Účastníci měli možnost poznat projekty 
realizované v obcích, na farmách, ale 
i například projekt spolupráce s Bulharskou 
republikou „Německo-bulharské Art-Plein-
Air“. Mnoho navštívených projektů bylo 
zaměřeno na téma vzdělávání. Vzhledem 

k tomu, že v obci Oberweissbach působil 
významný pedagog Friedrich Wilhelm August 
Fröbel, navštívili účastníci také Fröbelův 
dům, či navštívili projekt „Hraný výklad 
podle Fröbela“. Další z navštívených projektů 
se zaměřoval na využití alternativních 
zdrojů energie – bioplynových stanic či 
fotovoltaických systémů.
Ve večerních hodinách probíhaly semináře 
a diskuze se zahraničními partnery, kde si 
účastníci vzájemně vyměňovali zkušenosti 
a představovali úspěšné projekty. 

hájenky, bašty, sádky a další zemědělské 
objekty v okolí Českých Budějovic.

3.  Třetí videoreportáž byla plná důkazů 
slučitelnosti maximalizace zemědělské 
výroby s minimalizací negativních 
dopadů pro přírodu, hospodářská zvířata 
a spotřebitele. S kamerou jsme navštívili 
podhůří Novohradských hor. Konkrétně 
teritorium obhospodařované zemědělskou 
společností BEMAGRO s.r.o.

4.  Ve čtvrté videoreportáži jsme se 
s kamerou vydali za ukázkou příkladného 
zemědělského hospodaření v chráněné 
oblasti. Na farmu Ing. Pavla Vokála, která 
nejenom, že citlivě pečuje o šumavské 
bezlesí, ale také zvládá produkovat 
potraviny, palivové brikety z odpadu 
a zpracovávat dřevo.

5.  V předposlední páté videoreportáži jsme 
se vypravili do firmy ZEMCHEBA s.r.o., 
které se úspěšně daří udržovat téměř 

dvě stě let starou tradici pěstování ovoce 
v šumavském podhůří, které je malebnou 
lokalitou takzvané bavorské kotliny, která 
je díky specifickému klimatu jedinou 
ovocnářskou oázou v jinak drsnějším 
klimatu Jihočeského kraje.

6.  V poslední videoreportáži jsme se 
s kamerou přesvědčili, že „teprve pivo 
učinilo žízeň krásnou“, a to nahlédnutím 
pod pokličku malého pivovaru v obci 
Popelín na Jindřichohradecku.

Videoreportáže budou průběžně 
zveřejňovány na YouTube kanále SZIF
a facebooku Celostátní sítě pro venkov:

YouTube kanál SZIF

FB CSV

Foto: zahraniční exkurze, Zdroj: archiv CSV

www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov
https://www.youtube.com/@szifcz
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Regiony

Regionální odbor 
Ústí nad Labem

Zahrada Čech

Každoroční tradiční akcí, které se Celostátní 
síť pro venkov v Ústeckém kraji účastní, je 
Zahrada Čech.

Podzimní Zahrada Čech na litoměřickém 
výstavišti se konala již po čtyřicáté šesté. 
Konala se opět v šesti dnech, od pátku 9. až 
do středy 14. září. Zahrada Čech je veletrh 
zaměřený na všechny zahrádkáře, chalupáře, 
kutily, zahradníky a milovníky přírody.
Zástupci CSV byli na stánku Státního 
zemědělského intervenčního fondu  
k dispozici po celou dobu výstavy, spolu 
s kolegy, kteří poskytovali informace 
k dotačním titulům. Po celou dobu výstavy 
se zde také vystřídali zástupci čtyř místních 
akčních skupin působících na území 
Ústeckého a Karlovarského kraje, konkrétně 
MAS Vladař o.p.s, MAS Český Sever, z.s., 
MAS Podřipsko, z.s., MAS Krušné hory, o.p.s. 
Proběhla zajímavá výměna zkušeností, ale 
i příkladů dobré i špatné praxe z oblasti 
čerpání dotačních prostředků z PRV.

Po celou dobu akce byla u expozice zajištěna 
obsluha, která předávala informace 
a propagační materiály k PRV. Činnost 
partnerů Sítě na stánku byla zaměřena na 
prezentaci své činnosti jak v období  
2014–2020, tak v období nadcházejícím od 
roku 2023. Nejvyšší pozornost byla věnována 
informování veřejnosti o fungování CSV 
a PRV, který byl hlavním zdrojem čerpání 
dotačních prostředků pro žadatele, kteří 
realizovali záměry týkající se obnovy 
a zlepšení života ve venkovských oblastech. 

Foto: Zahrada Čech, Zdroj: archiv CSV

Foto: Zahrada Čech, Zdroj: archiv CSV
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Regiony

Regionální odbor 
Hradec Králové

Okresní dožínky Pardubice

Dne 11. září 2022 pořádala Okresní agrární 
komora Pardubice v areálu Dostihového 
závodiště v Pardubicích Okresní dožínky 
zemědělců z Pardubického okresu. Dožínková 
oslava úrody a sklizně byla připravena jako 
jednodenní propagační a prezentační akce. 
Celostátní síť pro venkov a Program rozvoje 
venkova 2014–2020 byly prezentovány na 
informačním stánku, včetně doprovodného 
tematického programu - výstavy 
hospodářských zvířat.

Aktivita byla tradičně určena pro širokou 
odbornou i laickou veřejnost, kdy je zajímavou, 
dostupnou a atraktivní formou přibližována 
problematika rozvoje venkova včetně 
podporovaných oblastí PRV 2014–2020, jako 
je chov hospodářských zvířat a rostlinná 
výroba. Celostátní síť pro venkov se v rámci 
této akce prezentovala formou informačního 
stánku s pestrou nabídkou informačních 
a propagačních materiálů Celostátní sítě pro 
venkov, Programu rozvoje venkova 2014–2020 
a partnerů. Součástí doprovodného programu 

akce byla hojně navštěvovaná výstava živých 
hospodářských zvířat. Účastníci měli možnost 
prohlédnout si skot, ovce, kozy, oslíky, kachny, 
slepice a králíky.
Cílem účasti na akci Dožínky zemědělců 
okresu Pardubice bylo seznámit účastníky 
s informacemi o Celostátní síti pro venkov, 
Programu rozvoje venkova 2014–2020, přípravě 
Strategického plánu Společné zemědělské 
politiky 2023–2027 a šíření pozitivních dopadů 
dotační politiky Evropské unie na český 
venkov a zemědělství. Návštěvníkům stánku 
byly představeny aktuální a připravované 
dotační možnosti. Pro příchozí byly k dispozici 
informační materiály se zaměřením na čerpání 
a přínos evropských dotačních prostředků. 

Foto: propagační akce, Zdroj: archiv CSV

Foto: propagační akce, Zdroj: archiv CSV
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Regionální odbor 
Hradec Králové

Pozemkové úpravy

Dne 22. září 2022 byl ve spolupráci se Státním 
pozemkovým úřadem a Českomoravskou 
komorou pro pozemkové úpravy, z. s. 
realizován odborný seminář s exkurzí 
s názvem „Pozemkové úpravy“. Odborná 
část semináře s exkurzí se konala v sále 
Kulturního domu v obci Dlouhá Loučka. 
Exkurze po úspěšných realizacích společných 
zařízení z Programu rozvoje venkova 
2014–2020 proběhla v katastrálním území 
Dlouhá Loučka a Vendolí. Akce byla určena 
pro uživatele a vlastníky pozemků, zástupce 
zemědělských a zpracovatelských subjektů, 
obcí, samosprávy a státní správy, zástupce 

místních akčních skupin, partnery Celostátní 
sítě pro venkov a odbornou i širokou 
veřejnost.

Odborný seminář s praktickou ukázkou 
úspěšných projektů zrealizovaných 
prostřednictvím Programu rozvoje venkova 
2014–2020 a Všeobecné pokladní správy byl 
zaměřen na předávání informací a sdílení 
zkušeností s přípravou, administrací 
a samotnou realizací komplexních 
pozemkových úprav, jejich významem 
a vlivem na region a krajinu. V rámci 
akce došlo na výměnu poznatků a sdílení 
zkušeností s řešením problémů v rámci řízení 
pozemkových úprav s akcentem na dobrou 
praxi dotační politiky Programu rozvoje 
venkova a novinky v oblasti legislativy 
a nových postupů při realizaci společných 
zařízení. V rámci exkurze byly prezentovány 
úspěšně zrealizované projekty, které byly 
komplexním řešením v území a svou funkci 
a účel již prokázaly. 

Foto: pozemkové úpravy, Zdroj: archiv CSV
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Regionální odbor Brno

Cyklus: Dovednosti pro rozvoj 
venkova - Workcampy s vazbou 
na agroturistiku

Ve dnech 1. – 3. června 2022 proběhla ve 
spolupráci s partnerem s názvem Centrum 
pro komunitní práci střední Morava akce 
Workcampy s vazbou na agroturistiku. 
V rámci cyklu Dovednosti pro rozvoj venkova 
proběhl workshop a exkurze. Akce navázala na 
úspěšný seminář na téma workcampy, který se 
uskutečnil v roce 2021.

Dvou a půldenní akce byla realizovaná pro 
místní akční skupiny, zemědělce, neziskové 
organizace, samosprávu a další subjekty 
zapojené do implementace komunitně 
vedeného místního rozvoje. Akce byla 
určena pro budoucí pořadatele workcampů, 
jako nástroje pro zapojení dobrovolníků 
do rozvoje venkovských oblastí. Ukázka 
jiných postupů a typů aktivit byla 

motivací k novým možnostem uplatnění 
Programu rozvoje venkova a dalších podpor 
(ERASMUS, dotace z Ministerstva práce 
a sociálních věcí) a pro rozvoj regionů 
a aktivizaci lidí venkovského prostoru. 
Program workshopu a exkurze byl sestaven 
tak, aby prostřednictvím různých technik 
účastníci pomocí vlastních zkušeností 
a znalostí došli k výstupu, který je pro ně 
užitečný a využitelný v jejich další práci při 
organizování „vlastních“ workcampů.
Organizování workcampů je v českých 
podmínkách zatím pro odbornou 
zemědělskou veřejnost neznámou 
a nevyužívanou aktivitou. Workcamp je 
označení pro dobrovolnický projekt, během 
kterého spolu pracuje a tráví volný čas 
skupina dobrovolníků.
Zajímavé a inspirativní setkání 
bylo ukončeno shrnutím semináře 
a formulováním výstupů z diskusí. Účastníci 
si odnesli potřebné informace a získali nové 
zkušenosti. I když byli účastníci z hlediska 
programu na různém stupni znalostí 
k pořádání workcampů, akce byla přínosem 
pro všechny. V závěru organizátoři semináře 
nabídli všem zúčastněným možnost osobní 
následné konzultace a poradenství při 
organizování „vlastních“ workcampů. 

Regiony

Foto: Extenzivní ovocné sady a solitérní stromy 
v zemědělské krajině, Zdroj: archiv CSV

Foto: workcampy, Zdroj: archiv CSV

Foto: workcampy, Zdroj: archiv CSV
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Regiony

Regionální odbor Brno

Cyklus Udržitelné 
hospodaření – sdílení 
zkušeností v rámci čerpání 
PRV 2014–2020, správné 
zemědělské praxe a inovací

Akce byla realizována ve spolupráci se 
Zemědělskou a ekologickou regionální 
agenturou, z. s., (ZERA) a Spolkem pro inovace 
a udržitelné zemědělství, z. s. (SIUZ). Ve 
dnech 4. – 5. října byly navštíveny zemědělské 
podniky, které díky preciznímu zemědělství 
šetří nejen svou půdu a přírodu, ale také 
suroviny.

Konkrétně byly navštíveny zemědělské 
podniky LABRIS, s. r. o., Zemědělské družstvo 
Dolní Újezd a Statek Bureš, s. r. o. Dvě 
praktické exkurze doplnil seminář, který 
se konal na půdě ZERA, z. s., v Náměšti 

nad Oslavou, kam téma přilákalo spoustu 
zájemců – 50 účastníků prezenční formou, 
přes více než 100 účastníků online formou. 
V průběhu celého dne zazněla řada 
inspirativních prezentací, a to z pohledu 
praxe – zemědělských subjektů, ale i z pohledu 
např. výzkumných organizací, státních úřadů, 
univerzit – Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby, v. v. i., Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského, České 
zemědělské univerzity v Praze. 

Foto: udržitelné hospodaření, Zdroj: archiv CSV

Foto: udržitelné hospodaření, Zdroj: archiv CSV
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Regionální odbor 
Olomouc

Program rozvoje venkova 
v jižních Čechách

V polovině srpna olomoucká CSV 
zorganizovala společně s MAS Vincenze 
Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. exkurzi za 
projekty Programu rozvoje venkova do jižních 
Čech, na území MAS Česká Kanada.

Účastníky exkurze byli zástupci místních 
akčních skupin, samospráv a zemědělců 

z Olomouckého a Zlínského kraje. Během tří 
dnů bylo navštíveno nebo prezentováno 15 
projektů PRV velmi pestrého zaměření. Přes 
různé stroje pro zemědělské podniky – např. 
traktory, nakladače, krmící vozy, dodávky, 
bagry, vybavení pro ovčí farmu v podobě 
techniky a zařízení pro potravinářskou výrobu, 
fóliovníky pro zahradnictví, obráběcí stroje pro 
kovovýrobu, stroje pro truhlářskou výrobu až 
po rozšíření vybavení pivovaru. Po celou dobu 
exkurze byla průvodkyní pracovnice MAS 
Česká Kanada, paní Eva Tunklová a doplňovala 
výklad jednotlivých žadatelů zkušenostmi 
ze svých projektů. Součástí exkurze byla 
i společná diskuze s dalšími pracovníky MAS 
Česká Kanada o jejich práci, možnostech 
v jejich území a srovnávání s možnostmi MAS 
v jiných krajích. 

Foto: exkurze, Zdroj: archiv CSV
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Regionální odbor 
Olomouc

Setkání místních 
akčních skupin 
Olomouckého, Zlínského 
a Moravskoslezského kraje

Ve dnech 13. – 14. října 2022 uspořádala CSV 
RO Olomouc dvoudenní setkání pro zástupce 
místních akčních skupin z Olomouckého, 
Zlínského a Moravskoslezského kraje. Akce, 
které se účastnilo 80 zájemců z řad místních 
akčních skupin ze všech zmíněných krajů se 
uskutečnila ve Velké Bystřici.

Program prvního dne byl zaměřen na 
seznámení s fungováním místních akčních 

skupin v jednotlivých krajích, představení 
realizovaných projektů PRV a vzájemnou 
výměnu zkušeností a poznatků v této 
oblasti. Vystoupili předsedové krajských 
sítí místních akčních skupin a také zástupci 
jednotlivých místních akčních skupin ze 
všech tří krajů. Program byl také doplněn 
o prohlídku projektů a seznámení s územím 
v blízkém okolí. Program druhého dne byl 
pak zaměřen na administraci PRV, článek 
20, nejpalčivější témata a aktuální informace 
pro nadcházející období. V rámci druhého 
dne přijeli přednášet zástupci SZIF RO 
Olomouc a zástupci SZIF CP Praha. Akce se 
účastnili také odborní pracovníci ze SZIF RO 
Opava. Realizací akce tak došlo k vytvoření 
významného prostoru pro předání informací, 
sdílení zkušeností a vzájemnou diskuzi, 
mezi pracovníky SZIF a zástupci MAS, což 
vede k většímu porozumění vzájemné práce 
a zefektivnění celého procesu administrace. 
V závěru druhého dne proběhla diskuze 
všech účastníků nad diskutovanými tématy 
a program byl zakončen společným obědem. 

Foto: setkání, Zdroj: archiv CSV
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Regionální odbor Opava

Setkání partnerů CSV 
Moravskoslezského kraje

Z pohledu partnerů i krajské koordinátorky 
Celostátní sítě pro venkov jsou setkání 
partnerů Moravskoslezského kraje vnímány 
jako velmi příjemné, užitečné a také 
hojně navštěvované akce. Uskutečňují se 
pravidelně vždy v místě jednoho z partnerů, 
který se tak stává současně hostitelem a má 
jedinečnou příležitost ke své prezentaci.

Letošní setkání partnerů CSV 
Moravskoslezského kraje proběhlo 
v prostorech krásného renesančního 
zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Hned 
při prezenci měli zúčastnění možnost 
prohlédnout si připravené tiskové 
propagační materiály o aktivitách Sítě 
a o jejích partnerech. K tomu účelu sloužily 
nejen kopie zpráv z již realizovaných akcí 
a seznam partnerů CSV, ale také novinové 
články připravené z různých tiskovin, 

tematicky orientovaných na zemědělskou, 
lesnickou a potravinářskou problematiku. 
Ostatní propagační tiskoviny doplnily 
propagační předměty včetně těch, které 
vznikly v rámci aktivit Sítě.
Úvodem byli všichni vyzváni ke krátkému 
vzájemnému představení. Tato část 
setkání bývá vždy přijímána s velmi 
pozitivními ohlasy, posléze totiž dochází 
ke skutečnému „síťování“, navazují se 
nové kontakty, vznikají nová pracovní 
propojení. Dále krajská koordinátorka 
CSV Vanda Myšáková zhodnotila letošní 
aktivity Sítě a poděkovala partnerům za 
jejich spolupráci. Nakonec nastínila plán 
akcí na rok příští a informovala o aktuální 
situaci přípravy nového programového 
období a Strategickém plánu Společné 
zemědělské politiky 2023–2027. Jako obvykle 
bylo součástí programu představení 
jednoho z pracovně nejmladších partnerů 
Sítě. Markéta Nováčková nás seznámila 
s „Farmou ve vsi“ nejdříve poutavou 
prezentací. Kromě všech aktivit vznikajícího 
komunitního centra představila také 
projekt PRV 2014–2020, který byl na farmě 
zrealizován. Díky komentované prohlídce 
farmy jsme se s jeho realizací seznámili 
i „naživo“. Další aktivní členkou Farmy ve 
vsi byla Markéta Tomášková, která nás 
seznámila s aktivitami zaměřenými na 
floristickou práci, pořádání workshopů 
vazby květin apod. Program všem 
zúčastněným zpestřilo občerstvení, 
připravené výhradně ze surovin lokálních 
producentů. 

Foto: setkání, Zdroj: archiv CSV

Foto: setkání, Zdroj: archiv CSV
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Seminář s exkurzí věnovaný problematice 
veřejných prostor ve venkovském prostředí 
se uskutečnil koncem července v Palkovicích. 
Připraven byl ve spolupráci s partnerem Sítě 
MAS Pobeskydí. Účelem bylo informovat 
aktéry místního rozvoje o aktuálních 
trendech v oblasti úprav a využití veřejných 
prostor, zprostředkovat diskuzi s odborníky 
na úpravu veřejných prostor. Dále poukázat 
na možné využití dotačních nástrojů CLLD 
(komunitně vedeného místního rozvoje), 
jejichž nositeli jsou místní akční skupiny. Díky 
smysluplnému a pečlivému výběru přednášek 
a zajímavému exkurznímu programu se 
podařilo připravit opravdu přínosnou akci. 
V jejím průběhu byly prezentovány zajímavé, 
již realizované projekty CLLD z PRV  
2014–2020 a IROP (Integrovaný regionální 
operační program) a bylo umožněno 
navazování nových pracovních kontaktů.

V teoretické části si účastníci poslechli 
zajímavé přednášky z úst mnoha odborníků. 
Ing. arch. Martin Foldyna prezentoval 
především projekt Dobratické centrum 
volnočasových aktivit - lesopark, který 
byl podpořen z PRV 2014–2020. Moderní 
přístupy a nástroje pro plánování veřejných 
prostranství nám představila Ing. arch. 

Barbora Hejtmánková, Ph.D. z Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov. 
V prezentaci „I malý zásah a vhodný mobiliář 
může výrazně veřejnému prostranství 
pomoci“ nastínila Ing. arch. Hana Šrajerová 
mimo jiné také techniky komunikace mezi 
autory projektů a širokou veřejností. Ing. 
arch. Jan Kraut se zaměřil prostřednictvím 
fotografické dokumentace na příklady 
kvalitně realizovaných projektů ve 
venkovském prostoru, ale rovněž na ty, které 
vykazují řadu chyb. Tématu komunikace 
změn veřejných prostor s veřejností se 
věnoval Petr Čáník ve své prezentaci 
věnované estetice města Kopřivnice.
V exkurzní části dne provedl účastníky 
obcí Palkovice její místostarosta Mgr. David 
Kula společně s Doc. Kamilem Mrvou. 
Seznámili je se zajímavými úpravami 
realizovanými ve veřejném prostoru 
obce, zaměřili se na realizované projekty 
podpořené prostřednictvím MAS Pobeskydí, 
z.s. díky PRV/LEADER (veřejné prostranství, 
modernizace hasičské výjezdové jednotky), 
konkrétně z tzv. článku 20, ale také na 
projekty z jiných operačních programů (IROP, 
OPŽP – Operační program životní prostředí). 
Po celou dobu semináře měli účastníci 
možnost sdílet poznatky a zkušenosti. 

Regionální odbor Opava

Veřejné prostory na venkově Foto: seminář s exkurzí, Zdroj: archiv CSV



Rozhovor

Rozhovor se žadatelem 

Statek Nezabudice, 
aneb Rodina mladých zemědělců 
v kraji Oty Pavla
Rozhovor vedl: Mgr. Miroslav Prokop, krajský koordinátor CSV pro Středočeský kraj
Foto zdroj: Statek Nezabudice
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Rozhovor

Nezabudice ve Středočeském kraji jsou skutečně malou obcí se 78 
stálými obyvateli, ale s bohatou tradicí. Nachází se asi 15 km jižně 
od Rakovníka podél Berounky v krásné krajině Křivoklátských 
lesů. Samotný majestátný hrad Křivoklát je odsud jen 6 km a má 
klíčovou zásluhu na tom, že se historie obce prolíná s historii 
české státnosti. Obec byla založena v roce 1108, krátce po údajném 
založení Křivoklátu, rodem Nezabudiců. Brzy se však dostala do 
majetku klášterů, které se zasloužily o osídlení západních Čech - 
nejprve Kladrubského, později kláštera v Plasích. Darovací listina 
knížete Vladislava I. z roku 1115 je nyní vzácným exemplářem 
Národního muzea. Po husitských válkách se obec stala majetkem 
různých šlechtických rodů, z nichž nejznámější byli páni z Týřova, 
sídlící na královském hradu a dnes romantické zřícenině Týřov na 
druhém břehu Berounky. Po období největšího rozkvětu obce – v 16. 
století – následuje hluboký úpadek v důsledku morové epidemie 
a třicetileté války. A vzhledem k tomu, že průmyslová revoluce 
se tomuto kraji v podstatě vyhnula, zůstaly Nezabudice vlastně 
takové, jakými byly na počátku 18. století. A nezměnil na tom nic ani 
duch národního obrození (Josef Jungmann, slavný autor 5dílného 
česko – německého slovníku, pocházel ze sousedních Hudlic), 
samostatnost Československa (do obory v Lánech, kde se projížděl 
prezident Masaryk na koni, je to cca 12 km), ani doba německé 
okupace (Nezabudice jsou spojeny se životem i dílem spisovatele 
Oty Pavla a rozvědčíka Jaroslava Fraňka, který byl popraven v roce 
1943 za protinacistický odboj). Snad jenom způsob obživy obyvatel 
doznal změny – ústup produkčního zemědělství dává nyní šanci 
dalším formám, např. agroturistice, pěstování netradičních rostlin 
či výrobě tradičních produktů našich babiček.

Jednou z těch odvážných, kteří na vlastní kůži poznávají všechny 
klady i zápory spojené s počátky hospodaření v tomto krásném 
regionu, který přes veškerou zemědělskou tradici nepatří mezi 
typické zemědělské produkční oblasti České republiky, je paní 
Jana Vydrová. V roce 2017 založila firmu „Nezabudický statek s.r.o.“ 
a začala se jako mladý zemědělec věnovat zemědělskému podnikání.
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Jaká životní filosofie nebo možná i osud 
mohou přivést mladou rodinu do tohoto 
krásného kraje?

Zasáhl osud. Pocházím z obce Nezabudice, ale 
přes 10 let jsem žila v Plzni a do Nezabudic 
jsem se vrátila díky svému současnému 
partnerovi, který také podniká v zemědělství.

Jaké zkušenosti se zemědělstvím 
a podnikáním jste před příchodem na statek 
do Nezabudic měla?

Vyrostla jsem v zemědělské rodině. Rodiče 
hospodaří v malém a mají krávy na mléko, 
věděla jsem tedy, kolik práce a času je třeba 
tomuto podnikání věnovat.
Podnikat jsem začala prvně v roce 2017, do té 
doby jsem byla vždy zaměstnána.

Vzpomínáte si na začátky Vašeho podnikání 
zde v Nezabudicích? A můžete představit 
Vaše hospodářství?

V začátku pro mě bylo těžké vůbec sehnat 
první hektary půdy a vymyslet způsob 
hospodaření tak, abych i na malé výměře 
mohla fungovat jako výdělečný podnik 
a nespoléhala jen na jeden zdroj příjmů.
V současné době hospodařím v ekologickém 

režimu na 16 hektarech půdy, z čehož je 
většina trvalý travní porost a vojtěška. 
V loňském roce jsem zakoupila první kusy 
plemenných krav aberdeen angus a také 
jsem založila levandulové pole (Křivoklátská 
levandule), kde je v současné době zhruba 
2000 rostlin.
Jelikož jsme v turisticky oblíbené oblasti 
a v krásném kraji snažím se toho využít. 
V letošním roce jsme poprvé měli „Den 
otevřených dveří na levandulovém poli“ 

Rozhovor



a zaznamenali jsme ohromný úspěch. Bylo 
možné ochutnat naše levandulové výrobky 
(sirupy, sušenky…), nasbírat si levanduli, 
zakoupit levandulové výrobky.
Do budoucna bychom rádi zrekonstruovali 
statek, který zde vlastníme na agroturistiku, 
vybudovali bourárnu masa se zrací místností 
a vytvořili podnik na zpracování levandule – 
výroba mýdel, sirupů, destilace esenciálních 
olejů. Ale to je zatím daleká budoucnos

Jakým způsobem jste se dozvěděla 
o Programu rozvoje venkova 2014–2020?

O PRV jsem se dozvídala postupně, především 
z internetu. V době, kdy jsem začínala 
podnikat, jsem byla plně zaměstnána a nebylo 
moc času chodit po seminářích, takže většinu 
jsem si nastudovala sama.

Co pro Vás bylo při přípravě Vaší žádosti 
nejnáročnější?

Vůbec se vyznat v pravidlech. V začátku to 
bylo opravdu těžké a jen přečtení a pochopení 
všech pravidel mi dalo zabrat. Jako první 
projekt jsem žádala o dotaci na „mladého 

začínajícího zemědělce“, který nepatří mezi 
nejjednodušší, ale podařilo se mi uspět 
a pořídila jsem stroje na zpracování píce, 
čtyři kusy skotu a zakoupila čtyřhektarový 
pozemek, na kterém je dnes pastvina se 
skotem.
Další dotaci jsem podávala v operaci 4. 1. 1 
na lis, ale tam jsem neměla dostatečné 
množství bodů a tak jsem nakonec lis pořídila 
s podporou Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu.
Dále spolupracujeme s MAS Rakovnicko, 
a zde se mi podařilo uspět s projektem na 
pořízení malého traktoru. A nyní mám ve 
fázi schvalování projekt na nákup přívěsu na 
balíky a zbudování ohrad.

Můžete shrnout, v čem Vám projekty 
z Programu rozvoje venkova pomohly?

Bez podpory PRV si vůbec nedovedu 
představit začátek podnikání. Veškerou 
zemědělskou techniku jsem pořizovala 
s dotační podporou. Jsem tak malý zemědělec, 
že si vlastně ani nedokážu představit, že 
bych například bourárnu masa měla jednou 
zrealizovat bez dotační podpory.

Rozhovor
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Co Vám v rámci Vašeho hospodaření přineslo 
zatím největší radost?

Velkou radost mi udělal letošní „Den 
otevřených dveří na levandulovém poli“. 
A také mi dělá radost každé narozené telátko 
nebo dotace, kterou se mi podaří získat.

Víte, že v 80. letech minulého století se i na 
úrovni vlády projednával záměr výstavby 
přehrady a údolní nádrže v oblasti, kde nyní 
hospodaříte?

Ano. Dokonce se tento návrh znovu objevil 
na stole v minulých suchých letech a není 
to poprvé. Již v minulosti se uvažovalo 
o výstavbě přehrady (například v době 
protektorátu). Ale doufám, že toto vodní dílo 
u nás nikdy nevznikne, protože zdejší krajina 
je unikátní. Také se v minulosti jednalo 
o zřízení Národního parku Křivoklátsko.

Máte nějaké životní heslo, kterým se řídíte?

Nemám, ale líbí se mi heslo „Mysli globálně, 
jednej lokálně“. 

Rozhovor
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Řídicí orgán CSV
informační „okénko“

Informační okénko

Celostátní síť pro venkov rozšířila obsah 
své „elektronické knihovničky“ o další 
titulky k tématice evropských dotací. 
Konkrétní materiály naleznete na 
následujících internetových stránkách:

Publikace a články 
(Venkov, eAgri)

Informační brožury k obsahu 
Strategického plánu SZP 
(Dotace, eAGRI)

https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-dokumenty/
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/informacni-brozury-k-obsahu.html
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Prezentace CSV na významných 
odborných veletrzích
Celostátní síť pro venkov a její partneři 
se v srpnu prezentovali na mezinárodním 
veletrhu Země živitelka v Českých 
Budějovicích a na veletrhu Agrokomplex 
ve slovenské Nitře. Návštěvníkům byla 
nabídnuta řada inspirativních materiálů 
s příklady dobré praxe i aktuálními 
informacemi k evropským dotacím.

Informační okénko

Senát PČR hostil účastníky Malé 
národní konference Venkov

V září 2022 v reprezentačním prostoru 
Senátu PČR proběhla za účasti cca 150 osob 
Malá národní konference Venkov 2022 pod 
názvem "Rozvoj venkovských oblastí".
Detailní informace ze setkání jsou na:

Malá národní konference 
Venkov 2022 - "Rozvoj 
venkovských oblastí" 
(Venkov, eAGRI)

Mezinárodní setkání aktérů 
rozvoje venkova z řad MAS 
proběhlo v moravské Lednici

V říjnu 2022 proběhlo v Lednici mezinárodní 
setkání s názvem „LEADER/CLLD 
napříč Evropou“. Více informací k akci je 
prezentováno na:

LEADER/CLLD across 
Europe(Venkov, eAGRI)

Další zajímavosti ze „života MAS“ na 
národní i mezinárodní úrovni se nacházejí 
na www.nsmascr.cz a na www.elard.eu

nsmascr.cz elard.eu

https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/narodni-uroven-csv/mala-narodni-konference-venkov-2022.html
https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/narodni-uroven-csv/leader-clld-across-europe.html
https://www.nsmascr.cz/
http://elard.eu/
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Program rozvoje 
venkova 2014–2020 
v číslech

Program rozvoje venkova

V rámci statistiky čerpání pro Vás máme aktuální přehled vyplacených částek 
v rámci jednotlivých opatření za celé období PRV 2014–2020.

13 525 528 265 Kč
1 801 388 844 Kč

1 326 263 706 Kč

2 048 552 276 Kč

2 344 811 686 Kč

15 486 485 Kč

Proplaceno
Data platná k 9. 11. 2022

M01 - Předávání 
znalostí 
a informační akce

M04 - Investice
do hmotného
majetku

M06 - Rozvoj 
zemědělských 
podniků 
a podnikatelské 
činnosti

M08 - Investice 
do rozvoje lesních 
oblastí a zlepšování 
životaschopnosti lesů

M16 - Spolupráce

M19 - Podpora 
místního rozvoje 
na základě iniciativy 
LEADER (komunitně 
vedený místní rozvoj)
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Oranžová stuha

Obec Mažice v čele s panem starostou Janem Kubíčkem se soutěže Vesnice roku 
v roce 2022 zúčastnila podruhé. Při své první účasti v roce 2015 byla obec oceněna 
Zelenou stuhou.
Pan starosta Jan Kubíček se díky motivačnímu semináři k soutěži Vesnice roku, 
konanému v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dne 24. března 2022 v jihočeských 
Mladějovicích, aktivně zapojil do diskuze. Účastníkům semináře sdělil, za co obec 
Mažice získala v roce 2015 Zelenou stuhu, dále se podělil o svou zkušenost s celostátní 
komisí i se zkušenostmi z čerpání finančních prostředků získaných za Zelenou 
stuhu. Také v rámci své motivační řeči sdělil účastníkům, že se obec Mažice cítí být 
připravena se opět do soutěže přihlásit, a že mu bude ctí se soutěže znovu zúčastnit.

Foto: Obec Mažice, Zdroj: Obec Mažice

Oranžová stuha České republiky roku 2022 – 

vítězná obec Mažice



27 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / prosinec 2022

nžová stuha

Obec Mažice se nachází v Jihočeském kraji 
v okrese Tábor. Jedná se o malou vesnici 
s rozlohou 552 km2 a 127 trvalými obyvateli. 
Mnohými historickými autory je řazena spolu 
s okolními vesnicemi (Borkovice, Zálší, Klečaty 

a Komárov) mezi pět základních vesnic, které 
patří k tzv. pšeničným či bohatým Blatům, jež 
jsou považovány za pravé jádro Jihočeských 
Blat. Jihočeská Blata jsou specifickým 
etnografickým regionem, který se vyznačuje 
především jedinečnou architekturou a krojem. 
Přírodní podmínky byly a jsou určujícím 
prvkem lidové architektury. Charakteristické 
je také okrouhlé uspořádání prostorné 
návsi s rybníkem uprostřed, kolem níž stojí 
honosné blatské statky s úplně, nebo částečně 
uzavřeným dvorem. Nejvýraznějším znakem 
místní architektury jsou členěné a bohatě 
zdobené štíty, které jsou typické pro takzvané 
selské baroko. Tyto štíty jsou velmi pěkně 
vidět na nejedné mažické chalupě a díky tomu 
byly Mažice v roce 1995 vyhlášeny vesnickou 
památkovou rezervací.

Historie obce je úzce spjata se zemědělstvím. 
V současnosti zde hospodaří dva soukromí 
zemědělci a jeden zahradník. Rodinná 
ekologická farma U Čoudků se už po generace 

Dobré rozhodnutí!

Obec Mažice získala v soutěži Vesnice roku 
2022 ocenění Oranžová stuha, a to za těsnou 
spolupráci obce s ekologickou rodinnou 
farmou U Čoudků. Dalšími důvody pro 
udělení tohoto ocenění bylo udržování 
a rozvíjení místních lidových tradic ve 
vesnické památkové rezervaci, rekultivace 
brownfieldů a péče o veřejné prostranství, 
vybudování Mažické naučné stezky na území 
obce a Borkovických blat a spolupráce obce se 
spolky - především s rybáři a včelaři.

Oranžová stuha
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zaměřuje na rostlinnou výrobu a chov koní 
a v této tradici pokračuje až do dnešních dní. 
Zároveň vede jezdecký oddíl, který se podílí 
na řadě akcí obce, pořádá jezdecké závody 
a kroužky pro děti.

Mažice jsou malou, klidnou a udržovanou obcí 
příjemnou k bydlení a rekreaci. Starší občané 
ocení provoz prodejny s potravinami, který je 
místními podporován. Funguje zde řada spolků 
a koná se množství akcí, což je atraktivní pro 
mladé rodiny, které se v posledních letech 
do obce přistěhovaly. Tím se daří snižovat 
poměrně vysoký věkový průměr obyvatel. 
Atraktivnost obce navíc vede k úspěšnému 
prodeji všech nabízených nemovitostí 
a nemusí se tak řešit problém chátrání 
neobydlených budov.

Mezi místní spolky patří fotbalisté FC Blaťák 
Mažice, sdružení dobrovolných hasičů, rybáři 
a jezdecký oddíl Blaťák Mažice. Téměř každý 
občan Mažic je členem některého z těchto 
spolků. Vzhledem k malému počtu obyvatel 
se u řady spolků členská základna překrývá. 
Mažickým není lhostejný vzhled jejich vísky, 
a proto se dobrovolně účastní brigád spojených 
s úklidem obce. Jedná se především o podzimní 
hrabání listí, natírání a obnovu staveb 
v majetku obce a udržování dětského hřiště. 
Dobrovolné práce se týkají také péče o zeleň, 
a to hlavně kácení starých stromů a výsadby 
nových. Všichni se také hojně zapojují do 
příprav společenských a kulturních akcí, 

jakými jsou například každoroční Anenská 
pouť, stavba máje nebo setkání rodáků.

Nejvýraznější dobrovolnou aktivitou poslední 
doby bylo vybudování Mažické naučné stezky. 
Společnými silami upravili trasu a vytvořili 
informační cedule (které vyrobil místní 
truhlář). Turisté mají na výběr mezi malým 
a velkým okruhem, během jehož absolvování 
se z cedulí mohou dozvědět zajímavé 
informace o historii života v této vesnici. 
Součástí budování bylo i založení Mažické 
studánky a úprava jejího okolí. Naučná stezka 
poskytuje příjemnou procházku do okolí 
vesnice s řadou pěkných míst, vhodných 
k odpočinku a relaxaci v přírodě. Na své si 
přijdou i děti, pro které je na tabulích vždy 
malý úkol od skřítka Vohekličky. Stezku se 
podařilo oficiálně zavést do turistických map 
(je uznána Klubem českých turistů). 

Oranžová stuha
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Téma „potraviny“ 
v Programu rozvoje 
venkova

Jedním z velmi aktivních partnerů CSV v Moravskoslezském kraji je Farma Bezdínek 
s.r.o., ve které se konalo již několik exkurzí, ale například i setkání partnerů CSV.

Zdroj: Archiv CSV, Farma Bezdínek, www.regionalnipotravina.cz

Téma „potraviny“ v Programu rozvoje venkova

Farma Bezdínek je největším produkčním 
skleníkem na celoroční pěstování zeleniny 
v Česku. Na ploše více než 11 ha v Dolní 
Lutyni pěstují především rajčata a okurky. 
Farma je založená na pěstování zeleniny 
bez pesticidů a s minimálním dopadem 
na životní prostředí. Ohleduplnost 
k životnímu prostředí se promítá do 
všech činností a postupů. Produkují 
certifikovanou bezreziduální zeleninu, tj. 
s nulovým obsahem pesticidů, stejně jako 

v případě bio produktů, kterou dodávají 
na český trh. Zavlažují dešťovou vodou 
a přebytečnou zálivku recyklují. Pěstují 
v organickém kokosovém substrátu, který 
po ukončení pěstební sezóny kompostují. 
Rostliny opylují čmeláci a na ochranu 
rostlin před škůdci používají biologickou 
ochranu, tedy přirozené nepřátele škůdců. 
Klima ve skleníku monitorují a upravují 
tak, aby měly rostliny ty nejlepší podmínky 
pro růst.
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V rámci Programu rozvoje venkova  
2014–2020 Farma Bezdínek zmodernizovala 
své pěstební aktivity, a to v podobě 
dovybavení svých hydroponických skleníků 
(11,4 ha) o nové osvětlení a pořízení moderní 
skleníkové technologie pro navýšení sběru 
produkce. Díky pěstebnímu osvětlení je 
Farma Bezdínek schopna plně produkovat 
během zimních měsíců a navýší tak svou 
produkci o cca 30 %, to jest z 2 800 tun za 
rok se mu produkce zvýšila na 3 600 tun 
za rok. Navýšení produkce spolu s kvalitní 
čerstvou českou zeleninou dodávanou do 

českých obchodních řetězců je pro farmu 
Bezdínek zajímavé i z ekonomického 
hlediska. Nákupem nové moderní 
mechanizace pro sběr a ošetřování rajčat, 
která je použitelná pouze pro užívání 
v krytých plochách skleníků a uzpůsobena 
zejména pro pohyb po kolejnicovém 
systému topení ve skleníku, je Farma 
Bezdínek schopna pokrýt všechny pěstební 
operace, které je nezbytné ve skleníku 
vykonávat, po celou pěstební sezónu. 
Jednalo se o pořízení sklízecích vozíků 
pro sběr plodové zeleniny a vysazování 
rostlin, hydraulických vozíků se zdvihem 
cca 3,5 m a automatických skleníkových 
postřikovačů. 

Téma „potraviny“ v Programu rozvoje venkova



Postup:
Troubu si předehřejeme na 150 °C. 
Plech vymažeme olivovým olejem 
a poklademe rozpůlenými rajčaty 
řezem nahoru. Snažíme se, aby 
na každé půlce rajčete byl tymián 
a plátek česneku. Poté rajčata 
přelijeme olivovým olejem a octem 
a nakonec zlehka posypeme solí 
a cukrem, který nám udělá lehkou 
karamelovou chuť.

Pečeme zvolna nejdříve 150 °C a po 
1/2 hodině na 120 °C cca 2 hodiny.

  rajčata cherry 
podlouhlá červená

  tymián

  cukr krystal

  česnek

  vinný ocet

  olivový olej

  sůl
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Téma „potraviny“ v Programu rozvoje venkova

Zdroj: www.regionalnipotravina.cz

Recept na 
pečená rajčata
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Varianty uskladnění:

Do umytých a dobře vysušených 
sklenic natlačíme ještě teplá 
rajčata. Zalijeme olivovým olejem. 
Dobře zavřeme a sterilujeme při 
80 °C 20 minut v troubě v pekáči 
s trochou vody. Sklenice poté 
vyndáme a necháme zchladnout 
otočené víčkem dolů (do sklenice 
můžeme přidat nějaké bylinky, 
třeba tymián).
Rajčata můžeme zavařit obdobně 
se sladkokyselým nálevem. Nálev 
vytvoříme z octa, cukru a vody.
Rajčata můžeme také úplně 
vysušit a poté rozmixovat na 
prach, který použijeme na 
dochucování různých pokrmů. 
Například těstovin.
Další varianta uskladnění může 
být rajčatová pasta, kterou 
vytvoříme rozmixováním 
upečených, ještě měkkých 
rajčat. Rajčata dáme do nádoby, 
zalijeme trochou olivového oleje 
a rozmixujeme na pastu. Pastu 
můžeme ozvláštnit přidáním 
bazalky.

Nechte si chutnat☺!

Téma „potraviny“ v Programu rozvoje venkova



Dětský koutek

Zdroj: Archiv CSV

Vánoční 
hvězda

Potřebujete:

  dva stejně velké 
papíry ve tvaru 
čtverce

 nůžky
 lepidlo
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1.
Papír přehněte nejprve 
na polovinu, otevřete, 
přehněte znovu tak, 
aby na papíře byla 

viditelná linie ve tvaru 
„+“. Nyní stejným 

způsobem přehněte papír 
diagonálně – roh k rohu.
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Dětský koutek

3.
Takto si vytvoříme 

čtyřcípou hvězdu z obou 
kousků papíru, následně je 
už jen pomažeme lepidlem 

a opatrně slepíme zadní 
částí k sobě.

2.
Nyní budete mít 

papír viditelně rozdělen 
na osm částí. Nůžkami 

nastřihněte papír v místě 
prvně vytvořené linie 

„+“ a přehněte vytvořené 
trojúhelníky papíru směrem 
k sobě tak, aby vytvořily cípy 

hvězdy. Slepte je lepidlem 
a nechte zaschnout.



 Ministerstvo zemědělství
Řídicí orgán PRV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

Seznam pracovníků CSV

Centrální pracoviště

KONTAKTY
Celostátní síť pro venkov v ČR

Rychlý
kontakt

e-mailem

Region Jméno a příjmení e-mail mobil

Ministerstvo zemědělství Ing. Zuzana Dvořáková zuzana.dvorakova@mze.cz 724 975 130

Ministerstvo zemědělství Ing. Irena Křížová irena.krizova@mze.cz 777 472 354

Ministerstvo zemědělství Ing. Jana Bačkovská jana.backovska@mze.cz 221 812 102

CP SZIF Mgr. Jana Bartošová jana.bartosova@szif.cz 777 530 535

CP SZIF Ing. Soňa Roškotová sona.roskotova@szif.cz 735 705 490

CP SZIF Ing. Lenka Horníková lenka.hornikova@szif.cz 703 197 468

CP SZIF Ing. Šárka Heřmánková tereza.antosova@szif.cz 724 520 458

RO SZIF Praha Mgr. Miroslav Prokop miroslav.prokop@szif.cz 735 764 266

RO SZIF České Budějovice Ing. Kamila Havel Kupcová kamila.havelkupcova@szif.cz 724 619 120

RO SZIF Ústí nad Labem Ing. Marcela Synková marcela.synkova@szif.cz 731 536 323

RO SZIF Hradec Králové Ing. Miroslava Stárková miroslava.starkova@szif.cz 724 619 187

RO SZIF Brno Ing. Dagmar Adámková dagmar.adamkova@szif.cz 724 619 213

RO SZIF Brno Ing. Lucie Sýsová lucie.sysova@szif.cz 731 689 810

RO SZIF Olomouc Ing. Markéta Bezoušková marketa.bezouskova@szif.cz 730 526 791

RO SZIF Olomouc Ing. Tomáš Čermák tomas.cermak@szif.cz 730 543 753

RO SZIF Opava Ing. Vanda Myšáková vanda.mysakova@szif.cz 601 393 906
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