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Studijní cesta 2019 – MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. 

 

Ve středu 10. dubna 2019 v odpoledních hodinách se partneři MAS Království - Jestřebí hory, 

o.p.s. vydali na studijní cestu na jihovýchod Moravy, konkrétně za MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. a 

naší průvodkyní po celé tři dny nebyl nikdo jiný, než Jana Bujáková – vedoucí manažerka této 

spřátelené MAS. 

Ihned po příjezdu jsme se ubytovali v penzionu v Blatnici pod Svatým Antonínkem, jehož 

majitelé jsou také i majitelé známého Vinařství Hruška. V krásném novém sklípku přímo pod 

penzionem se debatovalo o realizovaných projektech z dotací, a také proběhla degustace vín z již 

zmiňovaného vinařství.  

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se na obecním úřadě setkali s paní starostkou této dvoutisícové 

obce - Svatavou Blahynkovou, kde jsme se seznámili s chodem obce a byly nám představeny projekty 

jak administrativně, tak i konkrétně na místě. Také jsme měli šanci se podívat na právě probíhající 

velikonoční výstavu. 

Poté jsme se přesunuli do místní základní a mateřské školy, kde nás paní ředitelka Mgr. 

Ladislava Nosková provedla po škole, předvedla nám realizované projekty, které škola hojně využívá 

a především nám ukázala svoji neuvěřitelnou chuť využívat a realizovat další projekty, které 

pomohou ve zkrášlování a ještě lepšímu fungování této školy. 

Naše další zastávka byla ve Vinařství Staňkovi, kde jsme se díky poutavému vyprávění 

majitelek opět dozvěděli něco málo o jimi využívaných dotacích, a také náš slovník byl obohacen o 

několik speciálních vinařských názvů a výrazů. 

Po obědě ve školní jídelně jsme navštívili kapli Svatého Antonínka a nedaleký bunkr „Jitulka“, 

kde nás místní nadšenci vtáhli svými příběhy do dob dávno minulých. 

Naše třetí a poslední zastávka ve sklípku byla ve Vinařství Vyskočil, kde nás paní Vyskočilová 

seznámila s jejich odrůdami vín, nepatrně nám nastínila jejich know-how a výrobní procesy a opět 

jsme degustovali a především debatovali o dotacích, které čerpají.  

„Jsem velmi rád, že za tak krátkou dobu jsme měli možnost se setkat s tolika schopnými a 

úspěšnými ženami, ať už šlo o paní starostku, ředitelku školy, nebo vinařky. Je až s podivem, jak 

zvládají vykonávat funkci manželky, matky a zároveň být tak šikovné ve svých oborech. Když jsme se 

jich ptali, jak to vše dokáží a ještě s úsměvem na rtech, tak nám bylo prozrazeno, že za to může pár 

deci vína denně. Tak uvidíme, zkusíme to taky – na zdraví!“ zakončil s úsměvem naši studijní cestu 

Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
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