
Venkovské tradice v krajině II     

Cílem projektu je podpora místní tradice zpracování ovoce a vytváření předpokladů pro 
rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a dalších místních produktů jak venkovskými 
spolky, tak obyvateli regionů.  
 
Projekt rozšiřuje produkční základnu výsadbami nových ovocných stromů, kurzy a 
exkurzemi posiluje znalosti a dovednosti obyvatel v dané oblasti, akcemi posiluje vzájemnou spolupráci MAS, spolků i 
veřejnosti a spoluvytváří technologické zázemí pro zpracování produktů pro vlastní potřebu a potřebu akcí komunitního 
charakteru. Projekt se snaží zvýšit povědomí veřejnosti o kulturním dědictví a souvislostech plodin a krajinné a kulturní 
diverzity. 
 
Na projektu spolupráce se podílí pět místních akčních skupin: MAS Sdružení Růže, MAS Pomalší, MAS Krajina srdce, MAS 
Nad Orlicí a MAS Strážnicko. 
  
Období realizace projektu: září 2012 - leden 2014.  

 

Výstupy projektu jsou: 
    2x  Exkurze pro členy MAS  

  25x  Exkurze a výukové programy pro školy  

    7x  Vzdělávací akce 

  22x  Akce pro širokou veřejnost 

  22x  Výsadba dřevin 

    1x  Naučná stezka 

    7x  Technologické zázemí pro zpracování ovoce a plodin 

    2x  Chlebová pec  

    3x  Publikace 

    3x  Studie ovocnářských a s nimi souvisejícíh tradic a studie legislativních dopadů 

    1x  Výukový program 

 
 
 

Výstupy projektu v MAS Pomalší 

B) Exkurze a aktivity pro školy 
B1.-B3  Projektová výuka - ovocné stromy v krajině a jejich využití 
Termín: 24. 9. 2013, 13.00 – 15.00 
Místo: základní škola Besednice, okres Český Krumlov 

Termín: 30. 9. 2013, 13.00 – 15.00 
Místo: základní škola Kaplice Fantova, okres Český Krumlov 

Termín: 02. 10. 2013, 13.00 – 15.00 
Místo: základní škola Přídolí, okres Český Krumlov 
Děti ze ZŠ na území MAS Pomalší poznávaly jednotlivé druhy ovoce na zahradě zábavnou formou, vyslechli přednášku o 
letních, podzimních a zimních odrůdách jabloní a hrušní, o vzniku plodu ze semínek, jaké jsou vhodné druhy ovoce ke 
konzumu a k dalšímu zpracování. Děti přenesly získané informace na papír formou kreslených obrázků. 

 

C) Vzdělávací akce 
C1. Kurz ošetřování ovocných stromů 
Termín: 9. 3. 2013, 10:00 – 17:00 
Místo: Genofondový sad ve Velešíně, okres Český Krumlov 
Celkový počet hodin: 7 hodin 
Účastníci kurzu byli seznámeni s technikami ošetřování a řezu ovocných stromů, které si vyzkoušeli 
na stromech v gefonondovém sadu starých ovocných odrůd ve Velešíně. 

 

D) Akce pro širokou veřejnost 
D1. Přednáška Staré a krajové odrůdy letních hrušní  
Termín: 20. 9. 2012, 16:00-19:00 
Místo: Infocentrum Velešín, okres Český Krumlov  

D2. Přednáška Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska 
Termín: 18. 10. 2012, 16:00 - 19:00 
Místo: Infocentrum Velešín, okres Český Krumlov 

http://mas.sdruzeniruze.cz/index.asp
http://www.maspomalsi.cz/
http://www.maskrajinasrdce.cz/
http://www.nadorlici.cz/
http://www.nadorlici.cz/
http://www.straznicko-mas.cz/


D3. Podzimní výstava 
Termín: 27. - 28. 10. 2012, 10:00 - 17:00 
Místo: Kantůrkovec, Velešín, okres Český Krumlov 
Program: Tradiční akce spojená s ochutnávkou různých druhů ovoce a soutěží v pečení 
o nejlepší ovocný koláč. 

D4. Pečení tradičního regionálního pečiva 

Termín: 28. 9. 2013, 10:00 - 18:00 
Místo: Kantůrkovec, Velešín, okres Český Krumlov 
Program: Při slavnostním zapálení nové chlebové pece budou při tradiční akci 
"Svatováclavské slavnosti" představeny různé druhy pekařských výrobků pečených v 
peci. 

 

E) Výsadba dřevin 
E1. Výsadba stromků ve Vidově 
Termín: 28. 4. 2013, 10:00 - 18:00 
Místo: Vidov, Vidov 18/1, okres České Budějovice 
Pořádá: obec Vidov, spolek přátel Vidova  
Obec Vidov ve spolupráci se Spolkem přátel Vidova 
založila poblíž naučné stezky ovocný sad.  

 

E2. Založení experimentálního pole 
Místo: Ekofarma Gita, Dolní Třebonín 108/11, okres Český Krumlov 
Pořádá: MAS Pomalší ve spolupráci s Ekofarmou Gita 
MAS Pomalší ve spolupráci s Ekofarmou Gita založí experimentální plochu o rozloze cca. 20 arů na pěstování starých 
odrůd obilí - pšenice jednozrnka, dvouzrnka a špalda, ječmen nahý. Výsev, údržba a 
sklizeň bude probíhat ekologickým způsobem - ručně. Sklizené zrno bude semleto 
(mlýnek MAS Sdružení Růže) a použito na pečení pečiva v chlebové peci. 

 

H) Chlebová pec 
H1. Stavba chlebové nabíjecí pece 
Místo: Kantůrkovec, Velešín, okres Český Krumlov 
Chlebová nabíjecí pec bude sloužit při společenských veřejných akcích pořádaných 
Spolkem přátel města Velešína k tvorbě příjemného zázemí pro tyto akce 
doprovázené pečením tradičních produktů z obilí.  

 

I) Publikace 
I1. Kuchařka české a moravské vesnice II 
Společná kuchařka je zaměřena na tradiční recepty z Pomalší. K dispozici bude v místních knihovnách v regionu, ve 
školách, Informačních centrech a zájmovým spolkům, popř jako propagační materiál MAS. 

 

 

 

 

I2. Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska 
Samostatná specificky zaměřená publikace pro úzkou cílovou skupinu odborníků, ovocnářů. Bude distribuována zdarma 
na vyžádání pouze vážným zájemcům = záměr J2. 

 

J) Studie ovocnářských a s nimi souvisejících tradic a studie legislativních dopadů 
J1. Legislativa prodeje ovoce a výrobků z něj 
Legislativa prodeje ovoce a výrobků z něj na farmářském trhu a v místní maloobchodní prodejně objasňující možnosti 
prodeje ovoce a výrobků z něj bude vytištěna v omezeném počtu v režii MAS Pomalší a bude distribuována stávajícím i 
potenciálním prodejcům a zpracovatelům ovoce ve všech zapojených partnerských MAS a nabízena pro potřeby 
organizátorů farmářských trhů minimálně na území zapojených MAS. Studie bude trvale uložena elektronicky na 
http://www.maspomalsi.cz/, popřípadě webových stránkách partnerů. 

J2. Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska 
V rámci projektu dojde ke zpracování studie starých a krajových odrůd hrušní Českokrumlovska. Studie bude k dispozici v 
tištěné formě jako publikace odborným knihovnám a knihovnám v regionu, skupině odborníků a dalším v elektronické 
formě na webu MAS Pomalší. 


