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Centrum pro komunitní práci, MAS Aktivios a MAS Ekoregion Úhlava Vás 
zvou na seminář s názvem

Život na venkově

Seminář se uskuteční dne 24.11.2011 od 9:00 do 17:00 v kulturním 
domě v obci Borovy (u Přeštic)

Program semináře:
8:30 – 9:00 Prezence 
9:00 – 9:10 Zahájení
9:10 – 9:55 Evangelický sbor v Přešticích – 

duchovní, sociální i vzdělávací 
aktivity v regionu MAS Aktivios  

Jan Satke 
(Českobratrská církev 
evangelická)

profil
10:00 – 10:45 Vliv krajiny na podobu 

venkovských sídel
Josef Krauze (architekt)

10:55 – 11:40 Od nevidím do nevidím – přenos 
života malé moravské vesnice do 
Londýna

Kateřina Šedá 
(výtvarnice)

profil
11:45 – 12:30 Chatařství – obrazová a literární 

sonda do tohoto českého 
fenoménu

Veronika Zapletalová 
(výtvarnice a grafička)

profil
13:30 – 14:30 MAS Aktivios – exkurze po 

zrealizovaných projektech
Hana Bouchnerová (MAS 
Aktivios)

profil
14:35 – 15:20 Soukromá základní škola Adélka – 

aktivity malé školy z obce Mašovice
Vladislav Halík (ředitel 
školy)

profil
15:20 – 16:05 Dešenice – držitel zelené stuhy 

krajského kola soutěže Vesnice 
roku 2011

Helena Boučková 
(tajemnice obecního 
úřadu)

profil
16:05 - 17:00 Kreativní demokratická škola – 

prezentace projektu a prohlídka 
výstavy

Olga Dankovičová 
(CpKP)

profil
17:00 Závěr semináře

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, potvrďte, prosím, svou účast do 

18.11.2011 na e-mailové adrese tomas.svoboda@cpkp.cz nebo telefonicky 

na čísle 377 329 558.

     
         

mailto:tomas.svoboda@cpkp.cz
http://www.cpkp.cz/index.php?template=cpkp&page=project&project_id=160
http://www.sumavanet.cz/desenice/
http://skolyzakladni.cz/soukroma-zakladni-skola-adelka-o-p-s/
http://www.mas-aktivios.cz/neco-o-nas/
http://www.artlist.cz/?id=979
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_%C5%A0ed%C3%A1
http://prestice.evangnet.cz/


                                                                                          
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Co bude obsahem semináře?

Přednášky
Program  semináře  tvoří  šest  přednášek,  které  jsou  zaměřeny  na  obnovu  kulturního  a 
společenského života na venkově a zapojení obyvatel venkova do rozvoje svých obcí. První 
příspěvek bude popisovat kulturní, sociální i duchovní aktivity, které realizuje Českobratrská 
církev evangelická v přeštickém regionu. Součástí příspěvku bude i zamyšlení nad úlohou 
této církve v současné venkovské komunitě. Druhá přednáška umožní účastníkům semináře 
nahlédnout  do minulosti  a odhalí  jim některé důvody i  vlivy,  které měla příroda,  kultura i 
náboženství na podobu venkovských obcí. Po tomto příspěvku budou následovat prezentace 
dvou uměleckých projektů, jejichž cílem je kreativně ztvárnit  podobu venkova i  života lidí 
v něm.  V prvním z těchto  dvou  příspěvků  představí  účastníkům semináře  Kateřina  Šedá 
(držitelka  ceny  Jindřicha  Chalupeckého)  svůj  projekt  „Od  nevidím  do  nevidím“,  jehož 
záměrem byla konfrontace života malé moravské vesnice Bedřichovice a Londýna, hlavního 
města Anglie. Vyvrcholení celého projektu se konalo před londýnskou galerií Tate Modern, 
kde ve vymezeném prostoru 80 obyvatel Bedřichovic rekonstruovalo každodenní život ve své 
obci. Ve druhém příspěvku představí Veronika Zapletalová svou obrazovou a literární sondu 
do typicky českého fenoménu – chatařství. Odpolední blok přednášek otevře ředitel malé 
venkovské soukromé školy, která se nachází v obci Mašovice u Horšovského Týna. Cílem 
této přednášky bude na konkrétním případě popsat výhody i nevýhody venkovských škol a 
také  jejich  nezastupitelnou  roli  v kulturním  i  společenském  životě  venkovských  obcí.  Ve 
druhém odpoledním příspěvku popíše tajemnice obecního úřadu v Dešenicích (držitel zelené 
stuhy krajského kola soutěže Vesnice roku) projekt, jehož cílem bylo zapojit  veřejnost do 
obnovy veřejných prostranství v obci.
       
Výstava
Součástí semináře bude i výstava Kreativní demokratická škola. Výstava je jedním z výstupů 
projektu  Kreativní  demokratická  škola  –  cesta  k aktivnímu  občanství,  který  realizovalo 
Centrum  pro  komunitní  práci  ve  školách  v Blovicích,  Domažlicích,  Kdyni,  Staňkově  a 
Velharticích.  Hlavním  cílem  projektu  bylo  vytvořit  vzdělávací  program,  který  přispěje  ke 
zkvalitnění  výuky průřezového tématu Výchova demokratického občana a pomůže posílit 
zapojení  škol  do  života  a  rozvoje  místní  komunity.  Na  výstavě  účastníci  semináře  uvidí 
prezentaci  žákovských  projektů  z  výše  uvedených  škol,  jejichž  cílem  bylo  zlepšit  život 
v obcích, kde se školy nacházejí.

Exkurze   
Seminář  proběhne  v obci  Borovy,  která  leží  v území  působnosti  místní  akční  skupiny 
Aktivios.  Toto místní  partnerství  obcí,  podnikatelů i  neziskových organizací  funguje již  od 
roku 2005 a realizuje projekty a aktivity, jejichž cílem je udržitelný rozvoj regionů Blovicka, 
Přešticka, Staroplzenecka a Mirošovska. Během exkurze představí zástupci této místní akční 
skupiny některé projekty, které během své sedmileté existence toto partnerství realizovalo.    

Co seminář přinese?   
Účastníci semináře budou mít možnost získat inspirativní náměty pro svou další činnost, a to 
ať prostřednictvím prezentací jednotlivých řečníků, tak i v diskusích, které jsou naplánovány 
po každém bodu programu. Důležitým aspektem semináře bude možnost setkání zástupců 
státní  správy,  samosprávy  a  neziskových  organizací  v mezisektorovém  dialogu 
k problematice obnovy a rozvoje venkovského prostoru.


