
     
 

 

 
Program studijní cesty a exkurze 

 
v rámci projektu „Aktivity ŠOV Třanovice 2012“ podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a 
rozvoje venkova ve dnech 29. – 31. srpna 2012 za realizovanými projekty na území MAS 
Pošumaví a MAS Vodňanská ryba a účast na Večeru venkova na výstavě Země Živitelka 
v Českých Budějovicích 

 
Středa 29. srpna 2012  
11,00 -  Odjezd z Třanovic, přibírání účastníků: Nový Jičín, čerpací stanice Lukoil – 
cca 11.40 hod, Olomouc – parkoviště komplexu Olympia – cca 12.30 hod, další 
zastávky na trase možno domluvit podle přihlášených. 
18,00 hod Příjezd na ubytování, Penzion U Jandů (projekt SROP a PRV), Úborsko, 
MAS Pošumaví. Ubytování, večeře, společenský večer účastníků studijní cesty. 
 
Čtvrtek 30. srpna 2012 
7.30 – Snídaně 
8.30 – Odjezd na dopolední program – vodní tvrz Švihov, farma Bílek  Keply 
(spalování biomasy – kulaté balíky senáže) 
12.00 –  Oběd 
13.30 – Odpolední program - Dobrá Voda – poutní chrám opravený díky rozvojovým 
projektům (skleněný oltář, křížová cesta, betlém), Eurocamp Běšiny, projekty 
přeshraniční spolupráce s Bavorskem. 
18.00 návrat na ubytování, společná večeře a seminář s výkladem o realizovaných 
projektech se zástupci MAS Pošumaví a AG Akcent Klatovy. 
 
 
Pátek 31. srpna  2012 
7,30 - Snídaně 
10,00 – Příjezd do Albrechtic nad Vltavou – projekt „Rekonstrukce venkovského 
hřbitova“ – náhrobní kapličky s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy, 
Tálín – „Komplexní úpravy veřejného prostranství v obci“,  
Protivín – prohlídka projektů z ROP – „Krokodýlí farma“ pana Procházky nebo 
návštěva tzv. Kaplanky – městské výstavní prostory s expozicí malíře a grafika Jiřího 
Koláře  
13,00 – Vodňany, polední posezení se zástupci MAS Vodňanská ryba v restauraci 
Zlatý soudek  
15,00 – České Budějovice, výstava Země Živitelka, individuální prohlídka výstavy - 
stánky místních akčních skupin a SPOV ČR v Pavilonu venkova (pavilon Z) 
19,00 – společná účast na Večeru venkova, organizovaném na výstavišti 
s přislíbenou účastí ministra zemědělství 
21 hod odjezd domů do Moravskoslezského kraje, plánovaný příjezd mezi 2 a 3 hod 
ranní v sobotu 1. září. 
 
 
Kontakt na organizátora: Jana Liberdová – tel. 777 549 286, 606 234 807 
Kontakt na řidiče: Bus Stříbrný – tel. 736 205 666 


