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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:       Ing. Václav Martan, Mgr. Irena Novotná 

 

 

Personální obsazení:    Ing. Mgr. Jiřina Karasová    ředitelka MAS, vedoucí  

                                                                                       zaměstnanec pro SCLLD 

                                       Ing. Věra Dědíková,   manažerka SCLLD 

                                                                                        Venkovská tržnice 

    Miluše Tlapáková,    účetní 

                                       Ing. Václav 0uška,    hlavní manažer MAP 

   Ing. Iveta Švelchová  regionální značka Prácheňsko, 

     Univerzita třetího věku 

      strategický pracovník MAP 

 Ing. Věra Kubešová   analytik MAP 

 

 

Externí spolupracovníci:  Eduard Oberfalcer 

    Mgr. Eva Hlouchová 

                               František Sáček 

                                           Ing. Jaroslav Bašta 

                                           Bc. Lucie Jeníčková 

  Kateřina Jeníčková                                                

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 – 40 členů (stav k 31. 12. 2016) 

 

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 Místopředseda 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 Člen Rady MAS 

7 
Nadace Jihočeské cyklostezky, 

Pracovní skupina Strakonice 
Ing. Karel Hájek Člen Rady 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 Výběrové 

komise 

19 
Agrární komora okresu 

Strakonice 
Ing. Miroslav Pavlík Člen Výběrové komise 

20 Město Strakonice 
Mgr. Břetislav 

Hrdlička 
Člen MAS 

21 Město Volyně Ing. Václav Valhoda Člen MAS 

22 Svazek obcí Strakonicka Miroslav Krčal Člen MAS 

23 Základní škola Volenice Mgr. Věra Brejchová Členka MAS 

24 Nadační fond „Paměti národa“ Mgr. Jiřina Karasová Členka MAS 

25 
Jihočeská hospodářská komora, 

Oblastní kancelář Strakonice 
Lucie Štěpánová Členka 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. 
Dagmar Vlková Členka MAS 

30 
Česká provincie Congregatio 

Jesu 
Martin Štancl 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 Nela Kohoutová Členka 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. – Farma 

Kraselov 
Lukáš Dlauhoweský Člen MAS 
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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 2016: 

 
 

➢ Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Strakonicko 
 

➢ Podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Strakonicko 
 

➢ Příprava na realizaci SCLLD – školení, semináře, setkávání 
 

➢ Realizace Místních akčních plánů vzdělávání na území ORP 
Strakonice 

 
➢ Animační činnost pro MŠ a ZŠ 

 
➢ Podpora rozvoje venkova 

 
➢ Destinační management Prácheňsko a Pošumaví – 

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: 
 

▪ Země Živitelka v Českých Budějovicích  

▪ Valné hromady Svazku obcí středního Pootaví 

▪ Valné hromady Svazku obcí šumavského Podlesí 

▪ Valné hromady Svazku měst a obcí okresu Strakonice 

▪ Valná hromada Svazku obcí Strakonicka 

▪ Valná hromada Svazku obcí Dolního Pootaví 

▪ Pravidelné setkávání s místními akčními skupinami z Jihočeského kraje 

▪ Propagace MAS na webových stránkách 

▪ Regionální značky Prácheňsko 

▪ Certifikace regionálních produktů 

▪ Destinace Prácheňsko a Pošumaví 

▪ Adventní trhy ve Strakonicích 

▪ Dudácký festival ve Strakonicích 

▪ Virtuální univerzita třetího věku – 3 střediska – Strakonice, Volyně, Katovice 

▪ Účast na slavnostním vyhlášení Vesnice roku Jihočeského kraje v Cehnicích 

▪ Návštěva moldavské delegace v MAS Strakonicko, z.s. 

▪ Návštěva valašského souboru Závršan (MAS Ploština) 

 

 
 

 

Účast na vzdělávání: 

 
▪ Semináře ke tvorbě SCLLD – průběžně po celý rok 2016 

▪ Semináře a přednášky na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích 

▪ Semináře k Programu rozvoje venkova 

▪ Semináře pro IROP 

▪ Semináře k Operačnímu programu Zaměstnanost 

▪ Semináře k Místním akčním plánům vzdělávání 

▪ Seminář k regionálnímu značení 

▪ Semináře k cestovnímu ruchu 
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Nejvýznamnější činnost MAS v roce 2016: 
 

Příprava a podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje: 

 

V roce 2016 byla podána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strakonicko na 

období 2014 – 2020. Strategie má název Strakonicko – místo pro život. Nyní se čeká na její 

schválení ze strany nadřízeného orgánu. Strategie včetně všech povinných příloh je zveřejněna 

na oficiálních stránkách MAS www.strakonicko.net. 

 

Podporované oblasti jsou rozděleny do šesti skupin, které byly zvoleny na základě široké 

diskuze v celém území MAS Strakonicko: 

 

 
 

Klíčová oblast A: Strakonicko otevřené 

Strategický cíl A: Zvýšení kvality života na venkově a podpora rodiny 

• Specifický cíl A.1: Dostupné bydlení a služby 

• Specifický cíl A.2: Kvalitní a komplexní vzdělávání 

• Specifický cíl A.3: Zkvalitnění života rodiny 

• Specifický cíl A.4: Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Klíčová oblast B: Strakonicko prosperující 

Strategický cíl B: Rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti 

podnikatelského prostředí 

• Specifický cíl B.1: Rozvoj zemědělství 

• Specifický cíl B.2: Šetrné hospodaření v lesích 

• Specifický cíl B.3: Rozvoj podnikání 

• Specifický cíl B.4: Rozvoj cestovního ruchu 

• Specifický cíl B.5: Zvýšení zaměstnanosti 

 

http://www.strakonicko.net/
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Klíčová oblast C: Strakonicko živé 

Strategický cíl C: Zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit včetně příležitostí pro rozvoj 

osobnosti 

• Specifický cíl C.1: Dostupnost zařízení pro vzdělávání a volný čas 

• Specifický cíl C.2: Zlepšení postavení ohrožených skupin obyvatel 

• Specifický cíl C.3: Rozvoj zájmových aktivit 

 

Klíčová oblast D: Strakonicko tradiční 

Strategický cíl D: Udržení kulturního a přírodního dědictví a venkovského rázu území 

• Specifický cíl D.1: Zachování kulturního dědictví 

• Specifický cíl D.2: Obnova a udržení tradic 

• Specifický cíl D.3: Kvalitní životní prostředí 

 

Klíčová oblast E: Strakonicko bezpečné 

Strategický cíl E: zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a snížení patologických jevů 

• Specifický cíl E.1: Bezpečná a ekologická doprava 

• Specifický cíl E.2: Snížení patologických jevů 

• Specifický cíl E.3: Kvalitnější integrovaný záchranný systém a protipovodňová 

opatření 

 

Klíčová oblast F: Strakonicko spolupracující 

Strategický cíl F: Rozvoj partnerství a otevřenost veřejné správy 

• Specifický cíl F.1: Spolupráce mezi venkovskými aktéry včetně mezinárodní 

spolupráce 

• Specifický cíl F.2: Zvýšení otevřenosti veřejné správy 
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Místní akční plány vzdělávání – ORP Strakonice: 

 
Místní akční plány vzdělávání neboli 

MAP, je projekt Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Hlavní myšlenka projektu je 

zaměřena na rozvoj kvalitního a 

inkluzivního vzdělávání dětí a žáků 

do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné 

péče, předškolního a základního 

vzdělávání, zájmového a neformální 

vzdělávání. Očekávaným výstupem 

místního akčního plánu je dohoda 

o prioritách vzdělávací politiky 

v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, 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 budou zahrnuty do místního 

akčního plánu pro OPR Blatná. V rámci celé republiky probíhá tento projekt v téměř každém 

ORP. 

 

Místní akční skupina Strakonicko zahájila realizaci projektu 1. března 2016. Projekt je 

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

částkou 3 529 680 Kč, dotace je ve výši 100 procent. Ukončení projektu se předpokládá 

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

 

V projektu působí 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) 

 

 

Prvním úkolem projektu bylo vytvoření Řídícího výboru MAP, který měl pravidly stanoveny 

povinné členy (zástupci základních škol, mateřských škol, zřizovatelů, realizátora projektu, 

rodičů, mimoškolního vzdělávání, atd.). Po složitém procesu výběru konkrétních osob byl 

nakonec ustanoven sedmnáctičlenný Řídící výbor MAP, který se skládá ze všech povinných 

členů. Jeho předsedou byl zvolen Mgr. Jan Babka (zástupce ředitele ZŠ Poděbradova ve 

Strakonicích). Do současné doby se řídící výbor sešel celkem třikrát (5. dubna, 22. června a 

29. srpna). Z veškerých setkání řídícího výboru je pořizován zápis, který je široké veřejnosti 

dostupný na webových stránkách projektu. 
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Prvním výstupem projektu je 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). 

 

Další významnou aktivitou projektu je organizace vzdělávacích seminářů pro aktéry působící 

ve školství. Semináře jsou většinou akreditované a jsou vedeny odbornými lektory s bohatými 

zkušenostmi. V roce 2016 se uskutečnily tyto vzdělávací aktivity: 

 

23. 5. 2016 - Informační seminář pro ředitele škol a 

školských zařízení k novele školského zákona (§16) a 

úprava ŠVP 

2. 6. 2016 - Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování 

v MŠ 

19. 9. 2016 - Netradiční pomůcky ve výuce M a Čj 

26. 9. 2016 - Komunikace s rodiči 

27. 9. 2016 - Matika pro život 

3. 10. 2016 - Děti od dvou let v MŠ 

12. 10. 2016 - Jak upravit ŠVP v běžné ZŠ v souvislosti 

se společným vzděláváním 

25. 10. 2016 - Rozvíjíme matematickou gramotnost II 

31. 10. 2016 - Asistent pedagoga jako člen týmu 

2. 11. 2016 - Asertivita v prostředí MŠ 

14. 11. 2016 - Čtenářská a informační gramotnost 

24. 11. 2016 - Základy Hejného vyučovací metody 

8. 12. 2016 - Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání 

 

V rámci projektu také probíhají různá setkání a kulaté stoly. Jsou ustanoveny tři pracovní 

skupiny, které se pravidelně scházejí. Pracovní skupiny kopírují povinná témata MAP, jsou to 

tyto tři: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem; 

Čtenářská a matematická gramotnost; 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – 

inkluze – kvalita. 

 

Dále probíhají různá tematická setkání – 

například setkání ředitelů základních a 

mateřských škol na území ORP Strakonice, 

setkání zřizovatelů školských zařízení, 

exkurze do speciální školy ve Strakonicích, 

atd. 

 

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 

 
Od dubna 2016 MAS poskytuje 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.“ na základě Avíza výzvy. Po vyhlášení 

Výzvy č. 022 v červnu 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).  

 

 

 
 

Velký úspěch obcí z území MAS Strakonicko 
 

V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění: 

• Zlatá stuha za vítězství v krajském kole 

• Modrá stuha za společenský život 

• Bílá stuha za činnost mládeže 

• Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 

• Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje 2016: 

Zlatá, Bílá a Modrá stuha putovaly do území MAS Strakonicko ! 

 

1. místo: Zlatá stuha – krajský vítěz: Obec Cehnice, okres 

Strakonice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozojidky.cz/
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Bílá stuha – za činnost mládeže: Obec Čejetice, okres Strakonice 

 

Modrá stuha – za společenský život: Obec Nišovice, okres Strakonice 

 

Slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeská Vesnice roku 2016 

proběhlo 12. srpna 2016 ve vítězných Cehnicích. Za MAS Strakonicko se této slavnosti 

zúčastnila předsedkyně MAS Ivana Říhová, ředitelka MAS Jiřina Karasová a Miluše 

Tlapáková. Předsedkyně MAS předala úspěšným obcím blahopřání a kytice v barvě získaných 

stuh – zlatou, bílou a modrou a vítězné obci i finanční příspěvek. 
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Regionální značka Prácheňsko: 
 

Certifikační komice udělila v roce 2016 nové certifikáty službě a výrobku: 

 

Penzion u Sv. Jana 

Má-li nějaké ubytovací zařízení genia loci, je jím 

rozhodně rodinný Penzion u Sv. Jana v Kraselovském 

Dvoře v oblasti zvané Šumavské Podlesí.  

Jedná se o nově zrekonstruovaný objekt původní tvrze, 

kterou roku 1679 koupil Jan Ignác Dlouhoveský 

z Dlouhé vsi, světící biskup pražský a probošt svatovítské 

kapituly. Spojením s Němčicemi vytvořil z obou rodový 

statek. 

Současná podoba vychází ze stavu zámečku, který byl 

roku 1837 vystaven na troskách, a který sloužil jako 

administrativní budova ke správě statků rodu 

Chanovských. Během druhé poloviny 20. století zámeček 

sloužil pro potřeby místního JZD. To ho v 90. letech opustilo v dezolátním stavu. V současné 

době je alespoň část původního dvora po náročné rekonstrukci a původní tvrz vítá své hosty 

pod názvem Penzion U sv. Jana. Na návsi Kraselova se totiž nachází socha sv. Jana 

Nepomuckého, nalevo od sochy je hlavní brána do Kraselovského Dvora. 

V penzionu jsou k dispozici 4 čtyřlůžkové pokoje, 2 pokoje pro dvě dospělé osoby a dvě děti, 

z nichž jeden je koncipován jako částečně bezbariérový. V přízemí penzionu je pro hosty 

k dispozici společná plně vybavená kuchyň a jídelna. Penzion je vhodný zejména pro cyklisty, 

rodiny s dětmi, svůj klid tu ale naleznou i jednotlivci či páry. Objekt je nekuřácký, část dvora 

je vyhrazena soukromému parkovišti, dále zde najdete krb, gril, ohniště, rybník, fotbalový 

plácek a další.  

 

Hančiny koláče z Chlumu 

Klasické kynuté koláče jsou snad nejoblíbenější 

moučník, Hančiny koláče z Chlumu jsou pečeny 

v malé rodinné provozovně v Chlumu u Blatné.  

K pečení se snaží používat ingredience, které 

pocházejí z regionu nebo alespoň z oblasti jižních či 

západních Čech. Z Horažďovic odebírají mouku 

certifikovanou značkou Šumava, vejce nakupují na 

místních farmářských trzích či od soukromých 

malododavatelů, máslo a ostatní produkty z mléka 

od českých dodavatelů (Madeta, Mladá Boleslav). 

Ke zdobení a plnění používají převážně náplně z Chelčic (Zeelandia). Koláče jsou plněny 

tvarohem, mákem, povidly či jinými náplněmi mnohdy dle přání zákazníka. Ti si mohou 

objednat libovolné množství koláčů pro různé příležitosti, peče se na svatby, hostiny i rauty. 

V Blatné má paní Merhautová vlastní prodejnu (Náměstí míru 209, 388 01, Blatná), do které 

koláče dováží každé ráno čerstvé a voňavé.  
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Sdílení zkušeností s metodou LEADER a s činností MAS 

 

23. 8. 2016 – NÁVŠTĚVA  Z  MOLDAVSKA 
Na žádost společnosti HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. (pověřené Českou rozvojovou 

agenturou zřizovanou Ministerstvem zahraničních věcí) spoluorganizovala MAS program pro 

Study trip pro malou skupinu 6 zástupců z Moldavska, se zaměřením na transfer zkušeností, 

know-how a dobré praxe ve směru ČR – Moldávie. V rámci této studijní mise bylo cílem 

přiblížit moldavským partnerům činnost subjektů z oblasti regionálního rozvoje a cestovního 

ruchu. Zejména měli zájem o představení spolupráce MAS na zavedení regionální 

značky  „Prácheňsko regionální produkt“ jako příklad dobré praxe. Zajímala je zkušenost se 

zpracováním  Regionální a marketingové strategie „Regionální značka Prácheňsko“, 

implementací strategie a jejími konkrétními výstupy.  

Program návštěvy v MAS Strakonicko: 

1) Zasedací místnost MAS 

• Představení MAS Strakonicko, z.s. 

• Power-pointové prezentace: Činnost MAS v období 2007 - 2014, Projekty spolupráce 

typu LEADER: Zavedení regionální značky Prácheňsko, Prácheňsko všemi smysly 

(Turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví) 

• Diskuse, sdílení zkušeností, otázky a odpovědi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Procházka městem Strakonice  

• Velké náměstí  - socha Švandy Dudáka - základu dudácké tradice Strakonicka 
• Pivovar Strakonice - nositel regionální značky Prácheňsko regionální produkt 
• Lávka - hrad Strakonice, seznámení s historií 
• Návštěva certifikované ubytovací kapacity Leticia a Galerie Leticia 
• Návštěva certifikované firmy UMKERA - výroba keramických knoflíků a bižuterie 

(oceněná titulem Živnostník roku 2010) 
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• Prohlídka repliky Stonehenge na břehu Otavy ( vytvořil strakonický rodák Ing. Pavel 

Pavel, český technik a experimentální archeolog) 
• Přesun na večeři do restaurace Hotelu Splávek, zařízeného ve stylu 30. let, s terasou a 

výhledem na řeku Otavu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za MAS Strakonicko se podílely na organizaci akce: Jiřina Karasová, Iveta Švelchová, Miluše 

Tlapáková. Večera v restauraci Hotelu Splávek se účastnila i místopředsedkyně MAS, 

etnografka a dudačka Irena Novotná, která seznámila hosty s dudáckou tradicí Strakonicka 

a hrou na dudy 

 

Do hudební produkce zapojila hosty hrou na tradiční 

doprovodný nástroj dudácké muziky „fanfrnoch“. Na 

závěr celá skupina navštívila bystu Josefa Režného, 

„nestora strakonických dudáků“ a zakladatele tradice 

Mezinárodních dudáckých festivalů ve Strakonicích 

v podhradí strakonického hradu. 

 

 

 

Mise se zdařila a těšilo nás, že účastníci byli u nás 

spokojeni. Svědčí o tom dopis konzultanta 

společnosti. 

 

 

 

 

Předně bych Vám ráda jménem svým, naší společnosti HaskoningDHV i moldavských kolegů chtěla 
poděkovat za úžasnou spolupráci při vytváření programu jejich studijní cesty. Kolegové se vrátili ze 
Strakonic nadšeni a velmi spokojeni s průběhem, obsahem Vaší prezentace a návštěvy v regionu 
Prácheňsko. Chtěla bych Vás požádat, zda by bylo možné mi zaslat prezentaci, kterou jste pro ně měli 
připravenou. Kolegové z Moldávie si prezentace vyžádali jako studijní podklady pro follow-up aktivity.  
Mgr. Lenka Žáková  
 

http://www.splavek-strakonice.cz/files/gallery/Hotel-galerie/p7210042.jpg
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25. - 28. 8. 2016 – NÁVŠTĚVA  Z VALAŠSKA    

Na základě žádosti valašského národopisného souboru Závršan z území MAS Ploština zajistila 

MAS Strakonicko organizačně ubytování, program na Mezinárodním dudáckém festivalu ve 

Strakonicích a  prohlídkové trasy  v území.  

Závršan nebyl u nás poprvé, vystoupil 

na Pootavských slavnostech 

v Katovicích, kde předvedl kompletní 

dožínkovou slavnost tak, jak probíhá 

na Valašsku (včetně krojovaného 

průvodu s hudbou). Je častým hostem 

ve Valašském muzeu v přírodě v 

Rožnově pod Radhoštěm, vystupoval i na Jízdě 

králů a jiných významných folklorních 

slavnostech.  

Dudáckého festivalu se jako účinkující soubor  nemůže účastnit z důvodu, že jeho doprovodná 

hudba není dudácká, ale dechová. Členové souboru však byli jako diváci nadšeni naší dudáckou 

tradicí, zhlédli část připravených programů včetně závěrečného průvodu. Někteří se pozdravili 

se členy našich dudáckých souborů, které poznali při své návštěvě v Katovicích (Pošumavská 

dudácká muzika, Prácheňský soubor písní a tanců). 

 

Pro rozhovory byla využita zasedací místnost MAS, kde 

bylo připraveno lehké občerstvení. Byla projednávána 

možnost další spolupráce v oblasti folkloru a řemeslných 

tradic a možnost vzájemných návštěv prostřednictvím 

MAS mezi tradičními regiony Valašskem a Prácheňskem. 

 

Na závěr návštěvy se členové Závršanu vyfotili společně u sochy Švandy Dudáka, symbolu 

Strakonicka. 

Po dobu čtyř dnů jejich návštěvy se souboru věnovala ředitelka MAS Jiřina Karasová, která je 

provázela programem MDF, městem a regionem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kanavoj.rajce.idnes.cz/2014.12.14._Zavrsan_v_Klobukoch/
http://www.nedasov.cz/images/200003307-53457543ef/dozinky 2013.jpg
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Turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví 

byla založena jako výstup z projektu spolupráce Prácheňsko všemi smysly, kde funkci KMAS 

zastávala MAS Strakonicko. 

MAS Strakonicko je nyní též vedoucím subjektem v destinační společnosti Prácheňsko a 

Pošumaví, která je zapsaným spolkem. 

V tomto spolku MAS oficiálně zastupuje RNDr. Ladislav Havel, který je předsedou 

společnosti. Destinační společnost byla založena Místními akčními skupinami Strakonicko, 

Blatensko, Vodňanská ryba a partnerskou MAS Pošumaví v r. 2015. Cílem činnosti a prioritou 

je podpora a rozvoj cestovního ruchu v regionu na území spolupracujících MAS. 

Jihočeským krajem byla po splnění stanovených podmínek 8. 2. 2016 turistická oblast 

Prácheňsko a Pošumaví certifikována. Je to aktuálně jedna z 10 certifikovaných T.O. 

v Jihočeském kraji. Název Prácheňsko je zvolen záměrně z toho důvodu, že ho jistě většina lidí 

v regionu má v paměti uložené a je to vžitý název, žádný syntetický novotvar. Definice regionu 

Prácheňsko vychází z historického území, které zaujímalo část Jihočeského, Plzeňského 

i Středočeského kraje a tvořilo jeden z krajů Království českého. Prácheňsko je též jedním 

z uznaných tradičních regionů ČR v rámci Czech traditions.  Hrad Prácheň (nyní už zřícenina), 

podle kterého se území jmenuje, se nachází u Horažďovic na území MAS Pošumaví. Destinace 

tak přesahuje hranice krajů. 

 

 

MAPA DESTINACE PRÁCHEŇSKO A POŠUMAVÍ 
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Z jednání destinační společnosti, kde se za MAS Strakonicko kromě předsedy Ladislava Havla účastnila 

pravidelně organizačních a pracovních aktivit společnosti i ředitelka MAS Jiřina Karasová. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Prezentace destinační společnosti v Plzeňském kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jednání o projektu Zlaté stezky v Německu. Stezka povede také územím MAS Strakonicko. 
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Z činnosti destinační společnosti v roce 2016: 

 

1. Zajištění loga a corporate design turistické oblasti 

2. Účast na veletrzích a workshopech cestovního ruchu doma i v zahraničí. 

• Holiday World – Praha, únor   

• Veletrh 3 zemí - „Dreiländermesse Passauer Frühling“ – Pasov, březen   

• Kompas - České Budějovice, duben 2016 = prezentace turistické oblasti a jejích 

atraktivit  

• Olympijský park Rio-Lipno – Lipno nad Vltavou, 5. - 21. srpna   

•  ITEP – Plzeň, září   

• Gastrofest – České Budějovice, listopad = prezentace před odbornou veřejností  

 

Destinační společnost tam propagovala nejen turistické atraktivity území, ale i Regionální 

značku Prácheňsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Propagace destinace na webu www.jiznicechy.cz  

 

• Kalendář akcí  

• Turistické cíle  

• Tipy na výlety  

• Školní výlety/výlety pro skupiny  

• Kongresová turistika  

 Propagaci na facebooku Jižní Čechy + Prácheňsko a Pošumaví  – sleduje již 40 000 lidí!!!  
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4. Vydané tiskoviny 

• Katalog „Jižní Čechy“ (pro skupiny a touroperátory včetně zahraničních) – top místa, 

poznávací okruhy, aktivity, svatební místa, ubytování/stravování + fotografie  

• příprava itineráře pro zahraniční trhy – doporučení exkurze – zatím zpracovány trhy 

Rusko, USA/Kanada, v přípravě další (Německo, Rakousko, další Evropa, Čína..) 

s distribucí Czech Tourism – nabídka dle specifikovaných přání a kritérií – program na 

míru  

• Katalog s nabídkou kongresové turistiky za Jižní Čechy - v přípravě 

• Propagační leták - „Letní Blatensko“   

• Propagační brožura turistické oblasti Prácheňsko a Pošumaví – „NEJ Prácheňska a 

Pošumaví“  

 
5. Videospot o turistické oblasti – propagace na youtube, facebook, web.  

6. Zřízení a vybavení Návštěvnického centra turistické oblasti ve Strakonicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 2. 2016 – Setkání se zástupci CZECHTOURISM na JCCR v Českých Budějovicích – 

plánování aktivit na rok 2016 - zúčastnila se ředitelka MAS Jiřina Karasová. 

Běhen roku 2016 uspořádala destinační společnost 5 pracovních schůzek, tři zasedání Rady 

společnosti, dvě porady vedení a dvě Valné hromady. 

V MAS Strakonicko probíhala setkání s produktovou manažerkou JCCR Vendulou 

Hanzlíkovou podle potřeb destinace. Byly připraveny a podány tři projekty, všechny získaly 

finanční podporu. Na jejich přípravě se za MAS Strakonicko podílela Jiřina Karasová. Z nich 

pak byly spolufinancovány shora uvedené aktivity.  

Na kontrole účetnictví společnosti a vyúčtování projektů se podílela za MAS Strakonicko 

Miluše Tlapáková. 
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Virtuální univerzita třetího věku: 

 
Studenti Virtuální univerzity třetího 

věku z konzultačního střediska 

Strakonice, Katovice a Volyně úspěšně 

dokončili další semestr a zúčastnili se 

závěrečného semináře v Borovanech. 

Závěrečný seminář je slavnostním 

ukončením každého semestru. Konají se pod patronací PEF ČZU v Praze v sídlech 

konzultačních středisek, které o organizaci projeví zájem. Cílem vzájemných setkání studentů 

z více středisek je možnost osobního kontaktu s představiteli fakulty a lektorem některého 

semestrálního kurzu, který přednese navazující přednášku s možností diskuze. Závěrem 

přítomní studenti obdrží "Pamětní list", certifikát o absolvování daného semestru. 

Nezanedbatelnou složkou společného setkání je také neformální výměna studijních zkušeností 

se spolužáky z jiných středisek a poznávání místních kulturních, technických a přírodních 

zajímavostí dané lokality. Pro jednotlivá střediska se při seminářích naskýtá možnost 

zviditelnění výukové aktivity střediska u představitelů regionu, popř. veřejné poděkování za již 

projevenou podporu daného konzultačního střediska. K předávání certifikátů v Borovanech 

patřil doprovodný program - návštěva kláštera a komentovaná prohlídka města Borovan.  

 

 

 

V zimním semestru si studenti vybrali nová témata ke studiu – KS Strakonice - Genealogie. 

Hledáme své předky. Kurz posluchače seznámil se základními pojmy z oblasti genealogie 

(rodopisu) a poskytnul jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. 

1. Úvod do genealogie a její dějiny 

2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě. 

3. O matrikách 

4. Využití archivních materiálů ke studiu předků 

5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika. 

6. Rodové kroniky a srazy. 
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KS Katovice – Včelařský rok.  Posluchači se na kurzu seznámili se základními činnostmi 

nezbytnými pro založení včelstva a s dalšími činnostmi, které sebou přináší celý včelařský 

rok. 

1. Med 

2. Časné jaro 

3. Jaro 

4. Choroby včel 

5. Podletí, příprava na zimu a odběr měli 

6. Chov a výměna matek, těžba vosku 

KS Volyně – Barokní architektura v Čechách, přednášky odborným pohledem sledovaly 

architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých 

cest po naší vlasti. Přednášky představily nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, 

jejichž realizace si můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, 

jeho stylů a nejznámějších zástupců se přednášky postupně věnovaly dílům Carla Luraga, Jeana 

Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. 

1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly 

2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka 

3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus 

4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700 

5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky 

6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka 
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Návštěva v Ennsu a Sankt Florianu: 
V návaznosti na studijní programy Virtuální univerzity třetího věku a v souladu se zájmem 

MAS o udržování přeshraničních partnerství uspořádala MAS na pozvání D. Ployer z Horního 

Rakouska zájezd do městečka Enns na Velikonoční výstavu, kam tradičně v rámci značky 

Prácheňsko regionální produkt jezdí předvádět výrobu kraslic i umělkyně z Prácheňska. Jedná 

se o největší výstavu kraslic v celém Rakousku. Spolupráce s MAS trvá od roku 2010. 

Enns je kolébkou rakouské civilizace 

V nadmořské výšce 281 metrů se v oblasti Horního Rakouska ukrývá malebné městečko Enns, 

kterým protéká stejnojmenná řeka. Jde údajně o nejstarší město Rakouska, území bylo osídleno 

již v pravěku. Severně od historického jádra stojí zámek Ennsegg,  

Velikonoční výstava se koná ve všech jeho prostorách. 

Po prohlídce výstavy v Ennsu jsme odjeli do blízkého městečka Sankt Florian s velkolepým 

barokním  klášterem St .Florian s největšími varhanami 

v Rakousku, na které hrál hudební skladatel Anton 

Bruckner (1824-96), který zde působil a pod "svými" 

slavnými varhanami je pohřben. Ačkoli ještě nebyl 

v klášteře zahájen prohlídkový sezonní provoz, byla naše 

skupina na základě objednávky návštěvy provedena velice 

ochotnou místní průvodkyní. Nvštívili jsme císařské 

reprezentační prostory a apartmány určené k císařským 

návštěvám, klášterní knihovnu se 140 000 knihami a manuscripty, klášterní kostel i kryptu pod 

varhanami se sarkofagem Antona Brucknera. 

Slyšeli jsme též vzácné klášterní zvony. Jsou mezi nimi nejstarší dochované zvony z doby 

baroka v Rakousku.  

 

 

 

Klášter, patřící dodnes augustiniánům (od 1071), byl za svoji existenci mnohokrát přestavován. 

Dnes je úžasnou ukázkou barokní architektury, která se studentům VU3V velmi hodila a 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oesterreich_stift_stflorian.jpg
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skutečně je ohromila. Tuto partnerskou a zároveň i studijní cestu zorganizovala ředitelka MAS 

Jiřina Karasová, která zajišťovala při prohlídce kláštera i tlumočení. V souvislosti s dalšími 

studijními programy VU3V bude MAS s podobnými studijními cestami pokračovat. 

 

 

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 2016 se jednalo o: 

 

Projekt Turistická a občanská vybavenost obcí SMOOS:  
 

Tento projekt pokračuje již pátým rokem, 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 mohou členské obce svazku (106, téměř celý 

okres Strakonice) pořídit drobné vybavení, které slouží turistům či místním občanům. Mezi 

nejžádanější patřily party stany, odpočinkové lavičky, tzv. pivní sety (přenosná a mobilní 

posezení na venkovní akce), odpadkové koše, vývěsní plochy, atp. MAS připravila projekt 

(konkrétně Ing. Iveta Švelchová) a podílela se na jeho organizaci, realizaci i administrativě až 

do jeho závěrečného vyúčtování. 

 

 

 

        

 

    

 

 

 

 

 

 

Spolupráce MAS s Jihočeskou univerzitou - Ekonomickou fakultou 

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

studentů. Kromě toho na základě požadavku Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 

přednášela Jiřina Karasová v rámci spolupráce studentům oboru SPEU ve dvou termínech 

zimního semestru,  témata přednášek byla zaměřena na místní akční skupiny:   

24. 11. 2016 - Úloha MAS v rozvoji venkova 

1. 12. 2016  -  Venkov v období 2014 - 2020 a  strategické plánování MAS  

K tomuto tématu poskytla studentům zpracované tématicky příslušné studijní materiály. 

  



Stránka | 29  

 

Další činnosti MAS Strakonicko v roce 2016: 

▪ 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 a Pošumaví 

▪ 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 2016:  

Rozvaha – aktiva a pasiva 
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Výkaz zisku a ztráty – náklady a výnosy 
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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. 

 

 
 

 

 


