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Dejte vědět o svých akcích 

prostřednictvím národního festivalu 

PODZIMNÍ ŽIVO 2016! 
 

Svaz venkovské turistiky a Asociace regionálních značek 

pořádají i v letošním roce Národní festival venkovské 

turistiky a regionálních produktů nazvaný PODZIMNÍ ŽIVO 

2016. Jeho hlavním účelem je propagace regionálních akcí, 

výrobců a poskytovatelů služeb ve venkovské turistice 

a agroturistice na celostátní úrovni.  

 

Jak to funguje? 

Sesbíráme akce pořadatelů z celé ČR a vytvoříme z nich program festivalu. 

Jedná se v podstatě o kalendář akcí s tématikou venkovské turistiky, 

agroturistiky a regionálních značek. Takto společně prezentované akce, pod 

jednou hlavičkou, jsou zajímavé nejenom pro širokou veřejnost, ale i pro 

regionální a celostátní média. Festival propagujeme v tisku, rozhlase, TV, na 

www i FB. Program festivalu je dostupný v elektronické i tištěné podobě. 

Zařazení akce do festivalového programu je pro pořádajícího bezplatné. 

 

Kdy se festival koná? 

Od 1. 9. do 13. 11. 2016 
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Kde se festival koná a bude zahájen? 

Festivalové akce probíhají na celém území ČR a jsou v plné režii svých 

organizátorů. V letošním roce bude festival slavnostně zahájen na večeru 

venkova na výstavě Země Živitelka dne 26. 8. 2016 v Českých Budějovicích. 

 

Jak se do festivalu můžete zapojit? 

Kontaktujte Janu Huryovou huryova.prazdninynavenkove@seznam.cz, nebo 

tel. 724 265 109 do 28. 7. 2016 a napište jí: název akce, termín a místo konání, 

krátký popis a odkaz na www, kde se mohou zájemci dozvědět bližší informace. 

 

Podmínky pro zařazení akce do programu:  

- místo konání na venkově 

- místo konání je možné i ve městě, městysu při splnění podmínky, že 

akce je zaměřená na regionální produkty, regionální gastronomii, 

agroturistiku 

- akce je vhodná pro návštěvníky, nejenom pro místní obyvatele 

Tipy na vhodné a osvědčené akce:  

- ukázky řemesel, řemeslné trhy, dny otevřených dveří v řemeslných 

dílnách, tvoření 

- ochutnávky specialit z regionů, gastronomické akce 

- tematické pobyty u ubytovatelů z projektu Prázdniny na venkově 

- tematické pobyty na statcích, zážitkové programy na statcích, 

farmářské trhy, prodej ze dvora 

- akce s koňmi pro veřejnost, dny otevřených dveří ve stájích 

- výlovy rybníků 

- svatováclavské akce 

- Hubertovy jízdy 

- svatomartinská vína a husí pochoutky 

- vinobraní 

 

mailto:huryova.prazdninynavenkove@seznam.cz
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Kde se v minulosti o festivalu mluvilo a psalo? 

Česká televize - pořad Sama doma  

Český rozhlas, Rádio Impuls 

Deník Právo, MF DNES, regionální deníky, COT business, MOJE ZEMĚ  

www.prazdninynavenkove.cz, www.regionalni-znacky.cz, 

www.kudyznudy.cz, www.tyden.cz, www.ona.idnes.cz, www.maminator.cz, 

www.kamsdetmi.com, www.ttg.cz, www.icot.cz, www.impuls.cz, 

www.rodina.cz, www.babyfriendlycertificate.cz, www.novinky.cz, 

www.navikend.cz,  www.prodamy.cz, www.trendyzdravi.cz, 

www.mojezeme.cz, www.smacr.cz, www.vysocina-news.cz, 

www.regionhranicko.cz, www.jihoceskezpravy.cz, www.plzensky.denik.cz, 

www.ostrozsko,ct, www.regionalist.cz, www.jihlavsko-listy.cz, 

www.tourist.posazavi.com, www.i-vysocina.cz, www.zlinskezpravy.cz …. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková konference Praha, 2013 

Praha 

V pořadu České televize Sama doma, 2013 

http://www.prazdninynavenkove.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.tyden.cz/
http://www.ona.idnes.cz/
http://www.maminator.cz/
http://www.kamsdetmi.com/
http://www.icot.cz/
http://www.impuls.cz/
http://www.rodina.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.navikend.cz/
http://www.prodamy.cz/
http://www.trendyzdravi.cz/
http://www.mojezeme.cz/
http://www.smacr.cz/
http://www.vysocina-news.cz/
http://www.regionhranicko.cz/
http://www.jihoceskezpravy.cz/
http://www.plzensky.denik.cz/
http://www.ostrozsko,ct/
http://www.regionalist.cz/
http://www.jihlavsko-listy.cz/
http://www.tourist.posazavi.com/
http://www.i-vysocina.cz/
http://www.zlinskezpravy.cz/
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Ukázka plakátů a programu z minulých ročníků:  

 

 

 

 


