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Široká škála stáží a seminářů pro studenty, 
kurzy kreativity a komunikace
I takto můžeme shrnout uplynulých šest měsíců projektu. O naše studenty 
bylo vzorně postaráno, jak na Univerzitě Palackého, v Lázních Luhačovice, 
nebo ve společnosti Agritec Plant 
Research. 

Počasí nám přálo a polní dny přilákaly 
mnoho návštěvníků. MENDEL Agro, Polní 
dny Zemědělského výzkumu Troubsko 
nebo akce květnového mezinárodního dne 
rostlin – Fascinující rostliny.

Realizační tým v létě absolvoval kurz 
kreativity. Ing. Karel Červený pomohl týmu 
podívat se na problémy jinýma očima. 
Což se ukázalo jako velmi inspirativní, 
na podzim tak partneři připravili zajímavé odborně zaměřené akce, jako 
například  Gastronomické sympozium, odborný seminář „Biometan a 
efektivita využití energie v bioplynové stanici“ nebo Odbornou vinařskou 
konferenci „Apelace´12 pořádanou ve Velkých Pavlovicích.

3 otázky pro starostu Velkých Pavlovic 
Ing. Pavla Procházku
Jaké víno máte nejraději?
Mám rád všechna moravská vína a velmi jim fandím. Díky tomu, 
že Česká republika se nachází v severní, okrajové vinařské 
části, poskytují zejména bílá moravská vína velké množství výrazných 
vůní a chutí. Ve Velkých Pavlovicích jsou vynikající bílá vína z Veltlínského 
zeleného či Pálavy, z modrých pak například Frankovky či velkopavlovické 
odrůdy André. Vinařství udělalo v uplynulých letech obrovský kvalitativní 
krok kupředu a naše vína dosahují významných ocenění po celém světě.
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Město Velké Pavlovice na konci srpna úspěšně ukončilo velký projekt 
Ekocentrum Trkmanka. V první řadě velká gratulace. Zeptám se, jak 
projekt vůbec vznikl?
Město Velké Pavlovice dlouhodobě realizuje několik projektů pro zlepšení 
životního prostředí a taky velmi pečlivě dbá o zvelebení a propagaci místní 
krajiny. Jedním z dlouhodobějších cílů rozvoje Města Velké Pavlovice bylo 
vytvořit zázemí pro školení, semináře a osvětu, zaměřenou   na náš region, 
na tradiční produkty, zejména víno a meruňky. Místo pro děti, mládež, 
dospělé, které by pomohlo vzdělávání o přírodě a její ochraně.  Dlouho jsme 
uvažovali o vhodném objektu a s otevřením výzvy OP Životního prostředí se 
nám podařilo získat objekt bývalého zámečku, ve kterém centrum vzniklo. 
V současné době již Ekocentrum Trkmanka nabízí velmi krásné prostory 
právě pro environmentální vzdělávání.

Na jaké akce se v Ekocentru Trkmanka můžeme těšit?
Ekocentrum Trkmanka  bylo uvedeno do provozu v září roku 2012, a hned  
na úvod zde proběhla mezinárodní konference „Apelace´12“, která se 
zabývala zatřiďováním vín dle jejich původu a značení. Další konference již 
byly pořádány v oblasti životního prostředí a především jsou zde pořádány 
zajímavé vzdělávací programy pro děti a studenty škol. V programu pro 
rok 2013 nechybí například významná podzimní výstava ovoce, zeleniny, 
hroznů a květin, která se v září uskuteční pod názvem: „Dary jižní Moravy“. 
Nejen na tuto, ale i na mnoho dalších akcí jsou členové projektu velmi 
srdečně zváni.


