
Program
Jaro 2020

Péče o ovocné stromy na zahradách 
a v krajině

Výroba papírových květin

Zpracování mléka a výroba mléčných 
produktů

Pielęgnacja drzew owocowych 
rosnących w ogrodach i poza ogrodami

Wytwarzanie wyrobów papierowych

Przetwórstwo mleka i produkcja 
mlecznych wyrobów 

14. 3. 2020, 9:00 – 15:00

Kulturní dům
Hlavní 180, Rohov

Workshop bude zaměřen na názorné ukázky péče o ovocné 
stromy v zahradách a ve volné krajině. Konkrétně se zaměříme 
na řez v průběhu celého života ovocného stromu – výchovný řez, 
průklest, zmlazování, dále také na zásady péče po celý rok. Druhá 
část workshopu bude probíhat formou praktické ukázky řezu 
ovocných stromů. 

28. 3. 2020, 9:00 – 15:00

Kietrz

Odjezdy
8:00 – Hlučín, autobusové nádraží 
8:20 – Kravaře, autobusová zastávka Nádražní 
(směr Opava)
8:40 – Głubczyce radnice

V průběhu workshopu se účastníci seznámí krok po kroku s 
vytvářením květin z krepového papíru a také s historií této 
tvorby.

16. 5. 2020, 9:00 – 15:00

Agroturistika Zielone Wzgórze
Radynia 4, gm.Głubczyce

Odjezdy
7:45 – Hlučín, autobusové nádraží 
8:00 – Kravaře, autobusová zastávka Nádražní (směr Opava)
8:20 – Kietrz (sídlo LGD)
8:45 – Głubczyce radnice

Účastníci se seznámí s možnostmi tradičního zpracování mléka 
a s tradičními postupy výroby másla, sýrů, tvarohu a jogurtů. 
Také si prakticky vyzkoušejí dojení krávy nebo kosení louky, a to 
tradiční metodou – kosou. Workshop proběhne v zemědělském 
hospodářství, jehož součástí je agroturistika „Zielone Wzgórze“, 
v obci Radynia, která se nachází v gmině Glubčice.

Účast na workshopech je bezplatná.
Na akci je zajištěn oběd, po celou dobu je přítomen překladatel.
Kapacita workshopu je 25 účastníků z ČR.
Na workshop do Polska je zajištěna bezplatný autobus.
Registrace účastníků probíhá na webu: 
www.mashlucinsko.cz, e-mailem: mashlucinsko@seznam.cz, 
nebo telefonicky na čísle: 553 764 082

Udział w warsztatach jest darmowy.
Na warsztatach zapewniony jest obiad i tłumacz. 
Maksymalna liczba uczestników z Polski to 25 osób.
Zapewniamy darmowy transport autokarem.
Rejestracja uczestników: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl 
lub telefonicznie pod numerem 77 485 43 04

14. 3. 2020, 9:00 – 15:00

Dom Kultury
Hlavní 180, Rohov

Zbiórka
8:20 – Głubczyce Ratusz
8:45 – Kietrz (biuro LGD)

Warsztaty skierowane są na pielęgnację drzew owocowych w 
ogrodach i tych rosnących poza ogrodami. W szczególności 
skupimy się na obcince drzewa w ciągu całego jego życia - cięciu 
formującym, prześwietlającym, odmładzającym, a także na 
zasadach opieki przez cały rok. Druga część warsztatów będzie 
miała formę praktycznego pokazu cięcia drzew owocowych.

28. 3. 2020, 9:00 – 15:00

Kietrz

Zbiórka
8:00 – Hlučín, dworzec autobusowy
8:20 – Kravaře, przystanek autobusowy „Nádražní“ (w kierunku 
miasta Opava)
8:40 – Głubczyce Ratusz

Podczas warsztatów zaznajomimy Was krok po kroku z 
technikami wyrobu kwiatów z bibuły, krepy oraz z historycznymi 
tradycjami tej techniki.

16. 5. 2020, 9:00 – 15:00

Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielone Wzgórze”
Radynia 4, gm.Głubczyce

Odjazd z miejscowości Hlučín
7:45 – Hlučín, dworzec autobusowy
8:00 – Kravaře, przystanek autobusowy „Nádražní“ (w kierunku 
miasta Opava)
8:20 – Kietrz (biuro LGD)
8:45 – Głubczyce Ratusz

Uczestnicy zapoznają się z możliwościami tradycyjnego 
przetwarzania mleka i metodami produkcji masła, sera, twarogu 
i jogurtu. Będą mieli okazję własnoręcznie wydoić krowę, czy 
skosić łąkę tradycyjną metodą, za pomocą kosy. Warsztaty będą 
miały miejsce w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zielone 
Wzgórze“, w wiosce Radynia położonej na obszarze gminy 
Głubczyce.
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Wiosna 2020

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venskovských oblastí
Program rozvoje venkova

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


