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Výprava z Podkrkonoší vyrazila za inspirací i sdílením praxe 
 

Cesta za zkušenostmi v jiných krajích. Tak se jmenoval výjezd, který podnikla 
šestnáctičlenná výprava z Královéhradeckého kraje. Inspirativní akci uspořádala ve dnech 16. 
– 18. září Celostátní síť pro venkov společně s Místní akční skupinou (MAS) Království – 
Jestřebí hory, o.p.s.    
 „Součástí každé takové exkurze je cesta autobusem a večerní neformální program. 

Pro účastníky se tak naskýtá jedinečná příležitost více se seznámit nejen profesně, ale 

hlavně osobně,“ vysvětluje ředitel spolupořádající MAS Jan Balcar. Účastníci zájezdu se na 
Moravě seznámili s projekty realizovanými s přispěním evropských i národních dotací. Ve 
Vinařství Hruška v Blatnici pod Svatým Antonínkem se dozvěděli například o pořízení 
speciálních strojů pro zpracování produkce, dále o možnostech podpory diverzifikace 
zemědělských činností a s tím spojeným rozvojem agroturistiky. Prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 zde byl mimo jiné vybudován penzion s šestnácti lůžky za 
účelem rozšíření služeb pro zákazníky, kteří do této části republiky zavítají. Ve Vinařství Cícha 
se koštovala místní odrůda Blatnický Roháč a došlo také na prohlídku automatické plničky 
lahví, pořízené opět v rámci PRV. 
 Účastníci výpravy mohli na vlastní oči vidět rozvoj venkovského prostředí v jiném 
regionu. Seznámili se třeba s česko - slovenským projektem zaměřeným na oživování 
venkovských stavení. „Líbily se mi například zrekonstruované památkové domečky 

v Ostrožské Nové Vsi. Jsou stylově vybavené dary místních lidí, děti i dospělí se v nich 

mohou scházet, poznávat se, povídat si,“ vyzdvihla během zájezdu Miroslava Stárková, 
královéhradecká krajská koordinátorka Celostátní sítě pro venkov.  
 Výprava tvořená převážně starosty z Trutnovska si prohlédla také Slovácký dvůr, kde 
proběhla prezentace projektů realizovaných na Horňácku a Ostrožsku a také prohlídka 
umýváren realizovaných za finanční podpory Programu rozvoje venkova 2007-2013.  
„Společně s dalšími partnery jsme například vyznačili ovocné stezky nebo příhraniční trasy 

pro běžkaře. Podporujeme také projekty zaměřené na lidové stavitelství, máme 

malovanou mapu, je toho spousta,“ vyjmenovala během své prezentace Jana Bujáková, 
hlavní manažerka hostitelské MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. „Bylo to přínosné, přivezli 

jsme si spoustu zážitků. Díky sdílené praxi jsme se mohli seznámit s dalšími možnostmi 

financování projektů. Děkujeme organizátorům za tento výjezd a už teď se těšíme na další 

cestu za inspirací,“ nechal se slyšet starosta Pilníkova Josef Červený. Účastníci výjezdu 
pochopitelně probírali také současnou nelehkou situaci vyvolanou šířením koronaviru. 
Hovořilo se rovněž o nových možnostech rozvoje podkrkonošského regionu a na základě 
nově získaných informací a sdílených zkušeností také o dalším směřování MAS. 
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