
 

                                                                       

 
V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 

si Vás dovolujeme pozvat na dvoudenní exkurzi 
 
 

„Kyjovské Slovácko inspiruje“ 
 
 

 
Ve dnech 22. a 23. října 2016 se uskuteční exkurze, zaměřená na úspěšné projekty  
zrealizované na území Kyjovského Slovácka z dotačních prostředků PRV. 
 
Hlavním cílem exkurze je představit dotační možnosti Programu rozvoje venkova 2014-
2020 a dalších nástrojů EU a ukázat jejich přínos v oblasti materiálního, komunitního a 
sociálního rozvoje venkova. 
 
Účastníci exkurze budou mít možnost diskutovat o Společné zemědělské politice EU, 
metodě komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a nechat se inspirovat úspěšně 
realizovanými projekty (nejen místních akčních skupin). 
 
Bližší informace k programu exkurze viz níže. Exkurze je primárně určena zástupcům a 
členům MAS z řad veřejného i soukromého sektoru. 

 
 
 

Doprava, ubytování a prohlídky projektů jsou hrazeny Celostátní sítí pro venkov. 
Účastníci si hradí náklady na večerní program. 

 
Rezervace místa na exkurzi prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDWI_SS41XCTcGjA0dgM5T4Z3-

Fv86dTkUSsMIAQqJimNTjg/viewform   
 
 
 

Za organizátory srdečně zvou 
 
 
Mgr. Renata Vondráková                           Ing. Martin Benda 
předsedkyně            koordinátor pro Středočeský kraj 
MAS Blaník, z. s.         Celostátní síť pro venkov 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDWI_SS41XCTcGjA0dgM5T4Z3-Fv86dTkUSsMIAQqJimNTjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDWI_SS41XCTcGjA0dgM5T4Z3-Fv86dTkUSsMIAQqJimNTjg/viewform


 

                                                                       

Program exkurze 
 

 

sobota 22. října 
 

 11:00 odjezd autobusu:  Praha – autobusová zastávka OPATOV (směr k dálnici D1) 
     GPS: 50.0276683N, 14.5076511E 
 

12:00 odjezd autobusu:  Vlašim – autobusové nádraží 
     GPS: 49.7002211N, 14.8983833E 
     účastníci exkurze obdrží obědový balíček 
 

 15:00 přestávka  

15:30 obec Ždánice  
 

návštěva provozovny paní Švábíkové v rámci projektu „Bezpečná kosmetika 

paní Švábíkové“ 
 

- představení majitelky a její výrobny  

- principy přírodní kosmetiky, technologie 

návštěva projektu Ždánický plenér - rekonstrukce výstavních prostor v zámecké 
vile 
 

17:00 obec Ratíškovice  

 projekt: Kompostárna a sběrný dvůr, Operační program Životní prostředí 

 obec oceněná Oranžovou stuhou v rámci soutěže Vesnice roku JMK 2013  

- prohlídka kompostárny 
 

 18:00 odjezd na ubytování: Hotel Junior, Bzenec 

 18:30 ubytování, večeře  

20:00  večerní program 

 
neděle 23. října 

 
   8:00 snídaně v hotelu Junior, odhlášení z hotelu 

   9:00 přesun do obce Skalka u Ježova 

   9:30  obec Skalka u Ježova  

  představení místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu a jejích projektů 

projekt: Modernizace technologií vinného sklepu Skalák 

- prohlídka a prezentace vinného sklepu Skalák a jeho technologií 

 



 

                                                                       

 

projekt: Vzděláváním ke kvalitnějšímu životu na vesnici  

- přednáška, promítání 
 

  11:30 oběd v restauraci Skalák 

  13:00 obec Vlkoš 

projekt: Opatření v krajině po realizaci Komplexních pozemkových úprav 

- ukázka v terénu 
 

14:00 odjezd autobusem do Vlašimi 

17:00 předpokládaný příjezd: Vlašim – autobusové nádraží 

 18:00 předpokládaný příjezd: Praha – autobusová zastávka OPATOV  
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 


