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Místní akční skupina Strakonicko, 

zapsaný spolek 
 

 

 

 

 

Právní forma:             zapsaný spolek, vedený u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, složka L 3869 

 

IČ:                               266 60 121 

  

 

Sídlo:                           Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice                

                                     tel: 383 387 331, e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz 

 

 

Webové stránky:           www.strakonicko.net 

  

 

Bankovní spojení:        644952349/0800 

 

 

Předsedkyně MAS:            PhDr. Ivana Říhová 

     

 

Místopředsedové:       Vladimír Hoštička, Mgr. Irena Novotná 

 

 

Personální obsazení:    Ing. Věra Dědíková   ředitelka MAS, vedoucí  

                                                                              zaměstnanec pro SCLLD 

                                                                          manažerka SCLLD 

                                                                               Venkovská tržnice 

    Miluše Tlapáková       účetní 

                                       Ing. Václav 0uška     projektový manažer PRV 

          Ing. Iveta Švelchová   projektový manažer OP Z                           

regionální značka Prácheňsko, 

Univerzita třetího věku 

         hlavní manažer MAP 

 Ing. Věra Kubešová      projektový manažer IROP   

          Ing. Martina Hrušková manažer klíčových aktivit MAP II 

          Lenka Kadečková     koordinátor MAP II  

 

Externí spolupracovníci:  Eduard Oberfalcer 

               

mailto:lag.strakonicko@seznam.cz
http://www.strakonicko.net/
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MAS Strakonicko, z.s. 
 

 

Poslání sdružení:  přispívat ke všestrannému rozvoji regionu Strakonicko 

 

Základní směry činnosti:    realizace strategie regionu metodou LEADER 

koordinování spolupráce veřejného sektoru, podnikatelské sféry 

a NNO 

                                             spolupráce subjektů v intencích programu LEADER 

                                             naplňování společných zájmů a jejich ochrana 

 

Rozloha:                457,76 km2
 

Počet obyvatel:      41 192 (k 1. 1. 2016) 

Počet začleněných obcí:  57 (4 svazky obcí, 2 města) 

 

 

 

Mapa území MAS Strakonicko, z.s. 
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Členská základna – 42 členů (stav k 31. 12. 2018) 

 

Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

1 Muzeum středního Pootaví PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS 

2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Ing. Václav Martan Člen MAS 

3 
Bezpečná a zdravá a komunita, 

o.s. 
Mgr. Irena Novotná 

Místopředsedkyně 

MAS 

4 Svazek obcí Dolního Pootaví Helena Sosnová Členka Rady MAS 

5 Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. RNDr. Ladislav Havel Člen Rady MAS 

6 Vladimír Hoštička Vladimír Hoštička Místopředseda MAS 

7 
Nadace Jihočeské cyklostezky, 

Pracovní skupina Strakonice 
Josef Štrébl Člen MAS 

8 
Římskokatolická farnost 

Katovice 
Josef Zábranský Člen Rady MAS 

9 Zdeněk Kadlec Ing. Zdeněk Kadlec Člen Rady MAS 

10 
Sdružení pro obnovu Řepice a 

okolí 
Karel Skalický 

Předseda Kontrolní 

komise 

11 Svazek obcí středního Pootaví Jiří Janus Člen Kontrolní komise 

12 Ekochov, s.r.o. Terezie Daňková 
Členka Kontrolní 

komise 

13 Petr Janoch Ing. Petr Janoch Člen Kontrolní komise 

14 
Prácheňský soubor písní a tanců 

Strakonice 
Václav Novák Člen Kontrolní komise 

15 Prácheňáček Ing. Jaroslav Bašta 
Předseda Výběrové 

komise  
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

16 Svazek obcí šumavského Podlesí Milan Žejdl Člen Výběrové komise 

17 Jana Vohryzková Bc. Jana Vohryzková 
Členka Výběrové 

komise 

18 Interiéry Tesař TTK s.r.o. Iveta Tesařová Členka MAS 

19 
Agrární komora okresu 

Strakonice 
Ing. Tomáš Komrska Člen MAS 

20 Město Strakonice 
Mgr. Břetislav 

Hrdlička 
Člen MAS 

21 Město Volyně Ing. Václav Valhoda Člen Výběrové komise 

22 Svazek obcí Strakonicka Miroslav Krčal Člen MAS 

23 Základní škola Volenice 
Mgr. Luděk 

Cimerhanzl 
Členka MAS 

24 Nadační fond „Paměti národa“ 
Ing.  Mgr. Jiřina 

Karasová 
Členka Rady MAS 

25 
Jihočeská hospodářská komora, 

Oblastní kancelář Strakonice 
Blanka Ratojová Členka Rady MAS 

26 TJ Osek Miloslav Kinkor Člen MAS 

27 Oblastní Charita Strakonice Olga Medlínová Členka MAS 

28 
OTAVAN - spolek pro kulturu, 

ekologii a vzdělávání 
Miluše Tlapáková Členka MAS 

29 
Měšťanský pivovar Strakonice 

a.s. 
Ing. Rudolf Oberfalcer Členka MAS 

30 
Česká provincie Congregatio 

Jesu 
Helena Vasilová Člen MAS 

31 Vladimír Diviš Bc. Vladimír Diviš Člen MAS 
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Č. Název subjektu 
Jméno zástupce 

subjektu pro MAS 

Postavení a funkce 

v MAS 

32 Westernová jízda Štěkeň Ing. Věra Dědíková Členka MAS 

33 DOLEJŠ s.r.o. Pavel Dolejš Člen MAS 

34 Lenka Nestřebová Ing. Lenka Nestřebová Členka MAS 

35 
Sbor Selských jízd Jana Žižky 

z Trocnova, o.s. 
František Sáček  Člen MAS 

36 Štěpánka Braťková Štěpánka Braťková Členka MAS 

37 Jezdecký klub Hoslovice Martina Hampejsová Členka MAS 

38 Mladá dudácká muzika Bc. Patrik Ředina Člen MAS 

39 Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
Mgr. Ing. Pavel 

Vondrys 
Člen MAS 

40 Ing. Lucie Švecová, MSc 
Ing. Lucie Švecová, 

MSc 
Členka MAS 

41 Chana – DW s.r.o. Lukáš Dlauhoweský Člen MAS 

42 Stejika Ing. Ivana Kadochová 
Členka Výběrové 

komise 

 

 

Volby do Rady MAS, Výběrové komise, kontrolní 

komise a statutárních orgánů proběhly 

15.11.2018  
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Zapojení MAS: 
 
MAS Strakonicko, z.s. je:  

    

 členem Národní sítě MAS ČR    

 členem KS Národní sítě MAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAS je členem Asociace regionálních značek, o.s. 

 
 

 

 V rámci KS MAS JčK je partnerem Spolku pro obnovu venkova – Jihočeský kraj 

 

 

 

 

 
 

 

 MAS se angažuje v realizaci aktivit CSV 

 

 

 

 

 

 

 

 MAS je partnerem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

 

 

  

javascript:ShowImage('index.php?nid=2436&lid=CZ&fn=imgdetail&oid=1282419&pid=1282366&cc=UDALOST&ci=0&ei=-29',560,530,true);
http://www.ef.jcu.cz/it_services/it_documents/logo-ef-ju-format-png/image_view_fullscreen
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Základní činnost MAS v roce 2018: 

 
 

 Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Strakonicko 
 

 Realizace CLLD – vyhlašování výzev OPZ, PRV, IROP 
 

 Realizace Místních akčních plánů I. a II. 
 

 Animační činnost pro MŠ a ZŠ 

 
 Podpora rozvoje venkova 

 
 Destinační management Prácheňsko – podpora cestovního 

ruchu, aktivit na venkově, agroturistiky, atp. 
 

 Regionální značka Prácheňsko 
 

 Navazování partnerství mezi veřejným a soukromým 

sektorem 
 

 Udržování přeshraničních partnerství 
 

 Poradenství, semináře, workshopy 
 

 Spolupráce mezi MAS zejména v jihočeském kraji 
 

 Spolupráce se vzdělávacími institucemi 
 

 Konzultační místo pro diplomové a bakalářské práce 

 
 Virtuální univerzita třetího věku se třemi středisky na 

území MAS – Strakonice, Volyně, Katovice                            
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Informační a propagační akce MAS: 
 Valné hromady Svazku obcí středního Pootaví 

 Valné hromada Svazku obcí Šumavského Podlesí 

 Pravidelné setkávání s místními akčními skupinami z Jihočeského kraje 

 Propagace MAS na webových stránkách, Facebook 

 Regionální značky Prácheňsko 

 Certifikace regionálních produktů 

 Destinace Prácheňsko  

 Adventní trhy ve Strakonicích 

 Virtuální univerzita třetího věku – 3 KS – Strakonice, Volyně, Katovice 

 

 
 

 

Účast na vzdělávání: 

 
 Semináře k Programu rozvoje venkova 

 Semináře pro IROP 

 Semináře k Operačnímu programu Zaměstnanost 

 Semináře k Místním akčním plánům vzdělávání a MAP II 

 Semináře k cestovnímu ruchu 

 Semináře k projektu Šablony do škol 
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Nejvýznamnější činnost MAS v roce 2018: 
 

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje: 

Místní akční skupina MAS Strakonicko, z. s. začala realizovat začátkem roku 2018 svoji 

strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Strakonicko – místo pro život, která 

jí byla schválena koncem roku 2017. Na realizaci získala z evropských fondů cca 96 mil. Kč, 

které může poskytnout žadatelům ze svého území. Počínaje lednem 2018 vyhlašuje výzvy            

z Programového rámce Programu rozvoje venkova, Programového rámce Operačního 

programu Zaměstnanost a Programového rámce Integrovaného regionálního operačního 

programu. Celkem bylo v roce 2018 vyhlášeno 16 výzev a přijato od žadatelů z území MAS  

62 žádostí. Žádosti byly vyhodnoceny podle předem stanovených a schválených kritérií, 

vybrány a předány jednotlivým řídícím orgánům ke konečnému schválení finanční podpory. 

Přijaté projekty byly zaměřeny na podporu základních a mateřských škol, družin, bezpečnou 

dopravu, prorodinná opatření, sociální služby, zpracování plodin, lesní hospodářství, cestovní 

ruch a zemědělství. V roce 2019 bude MAS nadále pokračovat ve vyhlašování výzev                       

z jednotlivých Programových rámců, přijímat žádosti o finanční podporu a administrovat celý 

proces. Mimo to pracovníci MAS poskytují poradenství a konzultace zájemcům o podání 

žádostí o finanční podporu do některé z vyhlášených výzev. Zároveň MAS poskytovala a 

nadále poskytuje poradenství, konzultace a administrativní pomoc Základním školám, 

Mateřským školám a Základním uměleckým školám v rámci projektu "Šablony do škol I" a 

„Šablony           do škol II“.  

Harmonogram výzev a podrobnější informace o území, činnosti spolku, aktuality   a kontakty 

lze získat na webových stránkách www.strakonicko.net případně na FB a emailové adrese: 

lag.strakonicko@seznam.cz.  

 

PRV 

V roce 2018 byla vyhlášena 1. výzva v rámci PRV. Předmětem této výzvy bylo všech 7 Fichí 

a alokace byla ve výši 15 312 000 Kč. Zaregistrováno bylo celkem 46 žádostí o dotaci, z toho 

ve Fichi 1 bylo 31 žádostí, ve Fichi 2 byly 3 žádosti, ve Fichi 3 byly 2 žádosti, ve Fichi 4 byly 

3 žádosti, ve Fichi 5 nebyla žádná žádost, ve Fichi 6 bylo 5 žádostí a ve Fichi 7 byly dvě 

žádosti. 

K realizaci bylo nakonec vybráno 39 žádostí. Největší přesah byl ve Fichi 1 určené pro 

zemědělce, kde nebylo z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeno 6 žádostí. 

Jeden vybraný žadatel z oblasti cestovního ruchu nakonec od realizace projektu odstoupil, 

takže je celkem realizováno 38 projektů. 

 

IROP 

V roce 2018 bylo vyhlášeno celkem 9 výzev z PR IROP v celkové alokaci 33.005.555 Kč. 

Celkem bylo přijato k hodnocení 10 projektů, některé projekty jsou momentálně v procesu 

hodnocení. Výzvy č. 8 a č. 9 mají termín ukončení příjmu žádostí až v roce 2019. 

1. Výzva - Podpora ekologické autodopravy   

2. Výzva – Podpora vzdělávání v ZŠ  
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3. Výzva – Podpora předškolního vzdělávání  

4. Výzva – Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání  

5. Výzva – Infrastruktura pro sociální péči a služby  

6. Výzva – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu  

7. Výzva – Podpora komunitních center   

8. Výzva – Kulturní dědictví  

9. Výzva – Sociální podnikání  

 

OPZ 

Z Operačního programu Zaměstnanost bylo vyhlášeno v roce 2018 šest výzev v celkové 

alokaci 14.230 000 Kč. Přijeto bylo 6 projektových žádostí o podporu. 

OPZ - Podpora prorodinných aktivit - Výzva č. 1 

OPZ - Zlepšení kvality sociální péče dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách -      

Výzva č. 2 

OPZ -Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby nad rámec zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách - Výzva č. 3  

OPZ - Zlepšení kvality sociální péče dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách -      

Výzva č. 2/II 

OPZ – Aktivity na trhu práce -Výzva č. 4 MAS Strakonicko, z.s. 

OPZ- Podpora sociálního začleňování - Výzva č. 5 MAS Strakonicko, z.s. 

 

Detailní rozpis výzev je uveden v harmonogramu výzev z PR IROP, OPZ a PRV pro rok 

2018, který je zveřejněn na webových stránkách MAS. Veškeré informace a podklady k 

jednotlivým výzvám jsou zveřejňovány na webových stránkách MAS a informace o vyhlášení 

výzev je         na Facebooku, dále na stánkách jednotlivých ministerstev a na stránkách NS 

MAS. Po vyhlášení každé výzvy je pro žadatele pořádán seminář, následně je uspořádán 

seminář pro příjemce. Dále poskytujeme individuální poradenství v kanceláři MAS, 

popřípadě telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové korespondence.  

 

 

 

 

 

 

https://www.strakonicko.net/mas/user/2018/OPZ/VYZVA%203.pdf
https://www.strakonicko.net/mas/user/2018/OPZ/VYZVA%203.pdf
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Ukončení projektu Místní akční plány vzdělávání – ORP Strakonice: 

 
V únoru 2018 byl ukončen projekt „Místní akční plány vzdělávání“ zkráceně MAP, který byl 

zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků od 3 do 15 let. Zahrnoval 

oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální 

vzdělávání. Hlavním výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací 

politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, finální dokument MAP a dále 

soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých 

prioritách. Jeden MAP odpovídá vždy jednomu území ORP, v našem případě odpovídá území 

ORP Strakonice. Výjimkou z území ORP je mateřská škola a základní škola Radomyšl, obě 

tyto školy byly zahrnuty do místního akčního plánu pro OPR Blatná.  

 

Místní akční skupina Strakonicko zahájila realizaci projektu již od 1. března 2016. Projekt byl 

podpořen z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Projekt byl 

podpořen částkou 3 529 680 Kč, dotace byla ve výši 100 procent.  K ukončení projektu došlo 

28. února 2018. Doba realizace tak činila 24 měsíců. 

 

V projektu působily tyto osoby z MAS Strakonicko, z.s.: 

 

Ing. Václav Ouška – hlavní manažer projektu (0,5 úvazku) 

Ing. Iveta Švelchová – odborník na strategické plánování (1,0 úvazku) 

Ing. Věra Kubešová – analytik (1,0 úvazku) 

Miluše Tlapáková – účetní projektu, finance (0,25 úvazku) 

 

Hlavním výstupem projektu byl finální dokument MAS, který se skládá z povinných součástí 

- analytické části, SWOT analýzy, strategické části, implementační části a akčního plánu na 

rok 2018.  

Dokument Strategický rámec MAP, který obsahuje priority a cíle v místním akčním plánu pro 

území ORP Strakonice. Součástí je taktéž přehled investičních a dalších priorit všech 

školských zařízení ve sledovaném území. Uvedení investičního záměru konkrétní školy ve 

Strategickém rámci MAP je podmínkou pro získání případné dotace na tuto akci 

z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Strategický rámec lze ve 

stanovených intervalech aktualizovat. 

 

Další významnou aktivitou projektu byla organizace vzdělávacích seminářů pro aktéry 

působící ve školství. Semináře jsou většinou akreditované a jsou vedeny odbornými lektory 

s bohatými zkušenostmi.           
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Navazující projekt MAP II ORP Strakonice 
 

V září 2018 začala realizace navazujícího projektu MAP II ORP Strakonice. Doba realizace 

projektu je 46 měsíců. Rozpočet projektu je 10 442 320 Kč. Projekt je podpořen z Operačního 

programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). 

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území zahrnujících 

vzdělávání pedagogů, žáků, zapojení rodičů, podporu kroužků, mimoškolního vzdělávání a 

volného času. Projekt podporuje aktivity naplánované v místním akčním plánu I, které vedou 

ke zlepšení kvality vzdělávání především v mateřských a základních školách. Podpořeny 

budou také vzdělávací aktivity a akce ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizaci 

neformálního vzdělávání. 

V projektu působí osoby z MAS Strakonicko, z.s.: 

 

Ing. Iveta Švelchová – hlavní manažer projektu (0,5 úvazku) 

Ing. Martina Hrušková – manažer klíčových aktivit (1,0 úvazku) 

Lenka Kadečková – koordinátor (1,0 úvazku) 

Věra Kubešová – asistentka (DPP) 

Miluše Tlapáková – účetní projektu, finance (0,25 úvazku) 

 

Uskutečněné aktivity projektu: 

V říjnu 2018 se uskutečnil workshop Rovné příležitosti ve vzdělávání. Součástí workshopu 

byl seminář na téma „Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“ pod vedením             

Mgr. Martiny Košťálové, ředitelky ZŠ, MZŠ a Praktické školy ve Strakonicích. Vzhledem 

k vysokému zájmu po realizaci workshopu o exkurzi do ZŠ, MŠ a Praktické školy                          

ve Strakonicích, byla domluvena návštěva s odborným výkladem Mgr. Martiny Košťálové. 

V listopadu 2018 se uskutečnil seminář pod názvem „Živá výuka počtů pro třídu s různě 

nadanými dětmi (1. stupeň),“ jehož cílem bylo poukázat na skutečnost, že děti nemusí jen 

sedět a poslouchat nudný výklad matematiky. V prosinci 2018 probíhalo ve vybraných 

mateřských školách vánoční povídání s knížkou a programem „Advent v lidových zvycích.“ 

Pro děti byl připraven jednoduše formulovaný výklad s názornými ukázkami předávaný 

hravou formou.  
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Koncem roku 2018 se uskutečnily první schůze všech čtyř pracovních skupin a to: 

pro financování, pro rovné příležitosti, pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka a pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 

žáka. Také proběhla první aktualizace Strategického rámce MAP. 

 

Veškeré informace o projektu jsou uvedeny na http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-

projektu/orp-strakonice/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/
http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/
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Animační činnost pro MŠ a ZŠ  

v rámci projektů zjednodušeného vykazování- Šablony do škol I a II 

 
Po celý rok 2018 MAS poskytovala metodickou pomoc a poradenství Mateřským školám a 

Základním školám s podáním žádostí do Výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. a II“ na základě Avíza výzvy. Po 

vyhlášení Výzvy č. 063 byly osloveny všechny Mateřské a Základní školy v regionu MAS a 

byly jim podány základní informace o možnostech účasti v projektu a poskytnutí pomoci ze 

strany MAS.  Od této doby některé Mateřské a Základní školy využívají této možnosti a MAS 

jim poskytuje konzultační a poradenskou pomoc při sestavování jednotlivých šablon do 

rozpočtu projektu, při práci se systémem MS2014+ a pomáhá školám s administrací realizace 

celého projektu včetně komunikace s Řídícím orgánem (MŠMT).  
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Regionální značka Prácheňsko: 
 

Certifikační komice zasedala 1.3.2018 a udělila certifikáty výrobkům dvou novým výrobkům: 

 

Dekorativní keramice od Gabriely Šípové 

 

 
 

 

Ovocným moštům od výrobce Miroslava Krčála 

 

 
 

 

Držitelé regionální značky Prácheňsko navštěvovali farmářské trhy, jarmarky, veletrh na 

Vyšehradě, Země živitelku a další prodejní a propagační akce v regionu. 

Dále MAS Strakonicko vydalo certifikovaným výrobcům propagační DL materiály.  
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Sdílení zkušeností s metodou LEADER a s činností MAS 

 

 

 

Turistická destinace Prácheňsko 

Prácheňsko se rozprostírá v severní části Jihočeského kraje, u hranic s krajem Plzeňským 

a Středočeským a zahrnuje mikroregiony Blatensko, Strakonicko a Vodňansko. Geograficky 

se téměř shoduje s povodím řeky Otavy. Celá turistická oblast se takřka prolíná s původním 

historickým územím Prácheňska, jenž bylo pojmenováno podle někdejšího hradu Prácheň 

u Horažďovic. Prácheňsko je živý region, který má mnoho podob a tváří - malebné vísky 

s udržovanými lidovými zvyky a tradicemi, či kvalitní řemeslné výrobky oceněné regionální 

značkou „Prácheňsko regionální produkt“. Krajina protkaná rybníky, lesy a voňavými 

loukami nabízí prostor pro mnoho sportovních aktivit i pro trávení klidné dovolené. 

Prácheňskem cválejte na koni, plujte lodí po Otavě, jezděte na kole po značených 

cyklostezkách, jako pěší turista se procházejte ve stínu staletých dubů po poutních stezkách 

vedoucích až na Sv. Horu 

 

 

 
 

Destinace Prácheňsko má nové logo 
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Virtuální univerzita třetího věku:                                     
Místní akční skupina MAS Strakonicko, z. s., ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou 

České zemědělské univerzity v Praze provozuje již pátým rokem výuku Virtuální Univerzity 

třetího věku v konzultačním středisku Katovice, Strakonice a Volyně 

Zimní semestr akademického roku 2017/2018 zakončili další absolventi VU3V                                 

z konzultačního střediska Strakonice, nárok na promoci mělo sedm studentů. Slavnostní 

promoce se uskutečnila 16. 1. 2018 od 12 hodin v aule ČUZ v Praze. Studijní cyklus „Svět 

okolo nás“ v zimním semestru akademického roku 2017/2018 ukončilo 471 posluchačů 

ze 123 středisek. Slavnostní promoce v aule ČZU se za přítomnosti 180 hostů zúčastnilo 270 

posluchačů ze 68 KS. 

Hlavní promoční projev přednesl a Osvědčení o absolutoriu zástupcům jednotlivých 

konzultačních středisek předal Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF ČZU v 

Praze.   

 

 

Také konzultační středisko Volyně má již své úspěšné absolventy. V letním semestru 

2017/2018 zakončili úspěšně studium Slavnostní promoce se uskutečnila 14. 5. 2018 v Praze. 

Promoci absolvovali také studenti z KS Strakonice a KS Katovice. 

 

 

 

 

https://photo.czu.cz/picture.php?/33012/category/233
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O svém studiu napsala studentka z KS Volyně následující článek: 

 

První volyňští senioři „promovali“ 

Po absolvování 6 semestrů dostaly 14.května 2018 v Praze první čtyři seniorky a 1 senior 

zaslouženě „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku „Svět okolo nás I.“   

Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta, pořádá již desátým 

rokem nabídkovou výuku pro seniorskou populaci v rámci tzv. virtuální univerzity. Ve Volyni 

se jí před třemi roky na podzim 2015 ujal seniorský spolek SPAS Volyně z.s. a zahájil ve 

spolupráci se strakonickou správou MAS Strakonicko z.s. první semestr – tehdy se ho 

zúčastnilo 6 osob a konal se ještě ve spolkové klubovně v domě s pečovatelskou službou.  Do 

zatím posledního letního semestru se přihlásilo již 17 žen a mužů v seniorském věku a zdá se, 

že zájem na Volyňsku ještě poroste.  

Virtuální nebo také distanční výuka za pomoci internetu je totiž stává i pro seniorskou 

generaci velmi oblíbeným nástrojem k udržení a rozšíření jakýchkoliv vědomostí. Po 

společném shlédnutí jednotlivých lekcí, které zde, ve Volyni, podporuje Kultura Volyně 

propůjčením prostor v kině, si mohou přihlášení účastníci kurzu lekci shlédnout neomezeně 

opakovaně doma, u svého počítače. Následný krátký test si také mohou zopakovat několikrát, 

i za pomoci vytištěných materiálů. Stejně tak pak semestrální ukončovací test po šesti lekcích.  

Volynští a dnes již „promovaní“ absolventi nabyli v prvních dvou semestrech znalosti                     

o čínských bylinkách a léčivých houbách, poté se již narůstající skupina rozhodla pro umění      

a seznámila se ve třech semestrech s českým barokem, italskou renesancí a speciálně                        

s Michelangelem a v posledním, právě ukončeném semestru pak začal 3dílný kurz českých 

dějin s těžištěm na nejstarší dějiny. Do příštího semestru (začátek cca v říjnu 2018) se 

17členná skupina rozhodla pro jeho pokračování a jak se zdá, budou v něm pokračovat i právě 

„promované seniorky a promovaný senior“.   

Za SPAS napsala Saša Lienau  

 

https://photo.czu.cz/picture.php?/35219/category/256
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Ostatní studenti z KS Strakonice, Volyně a Katovice měli možnost zúčastnit se slavnostního 

předávání diplomů, které proběhlo v Klatovech. Součástí předávání byl doprovodný kulturní 

program, například komentovaná prohlídka centra města.  

  

 
 

 

V průběhu letního semestru 2017/2018 a zimního semestru 2018/2019 navštěvovali studenti 

následující semestrální kurzy: 

KS Katovice: Cestování, co jste možná nevěděli - LS 17/18 

                      České dějiny a jejich souvislosti II. - ZS 18/19 

 

KS Volyně:  České dějiny a jejich souvislosti - LS 17/18 

                     České dějiny a jejich souvislosti II. - ZS 17/18 

 

KS Strakonice: České dějiny a jejich souvislosti - LS 17/18 

                        České dějiny a jejich souvislosti II. - ZS 18/19 

                      Dějiny oděvní kultury II. - LS 17/18 

                      Dějiny oděvní kultury III. - ZS 18/19 

 

V roce 2018 oslavila VU3V deset let od svého založení, k této příležitosti vydala ČZU 

Almanach. 
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Spolupráce MAS Strakonicko, z.s. se svazky obcí: 

 
Pracovníci MAS pomáhají od roku 2004 s administrativou a s realizací projektů svazkům obcí 

typu DSO na svém území.  V roce 2018 se jednalo o: 

 

Projekt Oprava komunikací obcí SMOOS:  
 

Tento projekt je nový, jeho nositelem je Svazek měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS). 

Projekt je podpořen z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, dotační titul číslo 7. 

V rámci tohoto projektu si členské obce svazku (109, téměř celý okres Strakonice) v roce 

2018 pořídily tři stroje na opravu asfaltových povrchů vozovek a chodníků. MAS připravila 

projekt a podílela se na jeho organizaci, realizaci i administrativě až do jeho závěrečného 

vyúčtování. 

 

Prioritou této akce je podpora obcí při zajištění oprav dopravní infrastruktury v jejich 

vlastnictví. Cílem akce je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu místních 

komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav.  

 

Projekt řeší havarijní technický stav místních komunikací na území SMOOS vedoucí                       

k důležitým objektům hospodářského, kulturního a cestovního rozvoje regionu. Projektem 

dojde k rekonstrukci a modernizaci místních komunikací s důrazem na zvýšení kvality a 

bezpečnosti silničního provozu. Celkově projekt přinese zkvalitnění dopravy, zlepší 

přístupnost objektů hospodářského rozvoje a přispěje k řešení dopravní a bezpečnostní situace 

v celém území SMOOS.  

 

Cíl projektu je v souladu s dokumenty strategického Plánu rozvoje mikroregionu SMOOS a 

rozvojovými plány členských obcí, které mají jako jednu z aktivit spolupráci v oblasti 

dopravy, řešení dopravní infrastruktury a obslužnosti obcí Blatenska, Strakonicka a 

Vodňanska. Svazek měst a obcí okresu Strakonice byl založen v roce 1999 za účelem 

společného řešení dopravní obslužnosti a uspokojování dalších potřeb rozvoje území okresu 
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Spolupráce MAS s Jihočeskou univerzitou - Ekonomickou fakultou 

 
V MAS probíhaly během roku konzultace studentů k diplomovým a bakalářským pracím 

studentů.  

 

Mezinárodní spolupráce 

MAS spolupracovala se společností Cassia Development & Consulting, s.r.o., která pracuje 

ve spolupráci s Člověkem v tísni na projektu UNDP (OSN), který v Moldávii podporuje 

vytvoření „asociací podnikatelů“ s cílem podpory jejich spolupráce a vzájemné pomoci při 

rozvoji podnikání. 

V únoru 2018 přijelo 12 podnikatelů z Moldávie do Čech na studijní cestu, která byla 

zaměřená na prezentaci fungování asociací, na co se zaměřují, jak podporují své členy, jaké 

služby jim poskytují apod. Zároveň proběhlo setkání s místními podnikateli stejného zaměření 

pro případné diskuse o možné spolupráci. 

MAS Strakonicko prezentovalo zapojení místních výrobců do projektu Regionální značka 

PRÁCHEŇSKO.  

Při diskusi s jednotlivými moldavskými podnikateli se ukázalo, že jsou mezi nimi nejenom 

podnikatelé typu „prodejci, či zástupci výrobních podniků“, ale velmi často i malí zemědělci, 

často chovatelé ovcí nebo včelaři a proto je regionální značka velmi zaujala.  

 

 

 

            

 

 



Stránka | 23  

 

 

  

Další činnosti MAS Strakonicko v roce 2018: 

 Práce na nové strategii MAS Strakonicko na období 2014 – 2020 

 Projekt spolupráce Prácheňsko všemi smysly – zajištění udržitelnosti 

 Venkovská tržnice II – zajištění udržitelnosti 

 Projekt spolupráce Zavedení regionální značky Prácheňsko – zajištění udržitelnosti 

 Provozování Virtuální univerzity třetího věku – spolupráce s ČZU Praha 

 Organizace aktivit pro seniory 

 Spolupráce na činnosti destinační společnosti Prácheňsko  

 Certifikace výrobků regionální značkou Prácheňsko 

 Propagace regionální produkce na různých akcích 

 Administrativní a organizační služby pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice 

 Celostátní síť pro venkov – Jihočeský kraj 

 Spolupráce s Jihočeskou univerzitou – bakalářské a diplomové práce – konzultace, 

oponentury 

 Práce pro KS NS MAS Jihočeského kraje  
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Hospodaření MAS Strakonicko, z. s. v roce 2018:  

 Zpráva o hospodaření bude předložena samostatně po ukončení povinného auditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem 
 
Velkou pomocí pro realizaci tak obsáhlé činnosti byla opět dobrovolná práce všech členů 

MAS a externích spolupracovníků - aktivistů, kteří odvedli mnoho hodin práce bez nároku na 

odměnu, proto mohla MAS v rozvoji regionu dále uplatňovat metodu LEADER. 

 

 
 

 

 


