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 Účast na školení: 

 Gong, o.s.  

 Obec Třebotov 

 Obec Bubovice  

 Město Dobřichovice  

 Dobnet, o.s.  

 Daniel Machala  

 Obec Koněprusy  

 Obec Mořina  

 Trněný Újezd  

 EKOS-Beroun, s.r.o. 

 

 

 

  

 

 Školení žadatelů pro 3. Výzvu 

přednesena úvodní prezentace 

místopředsedou představenstva MAS 

panem Radomírem Hanačíkem, která 

byla zaměřena na historii MAS, 

praktické naplňování metody 

LEADER, Programu rozvoje venkova 

a na povinnosti, které z nich 

vyplývající pro žadatele při realizaci 

projektů.  

V druhé části školení byly Ing. 

Tomášem Žáčkem představeny 

jednotlivé Fiche vyhlášené Výzvou, 

formulář Žádosti o dotaci a postup 

jeho správného vyplnění.  

Školení se zúčastnili potenciální 

žadatelé, kteří neměli dosavadní 

zkušenosti s žádostmi o dotaci z MAS 

či PRV. Soustředěně naslouchali a 

kladli mnoho doplňujících dotazů. 

Jejich odezva potvrdila, že informace a 

doporučení, které si účastníci semináře 

odnesli, jim velmi pomohly k sepsání 

úspěšného projektu, který přispěje 

k dalšímu rozvoji našeho regionu. 

          Tz 

 

V pondělí 19. prosince 2011 jsme 

vyhlásili 3. Výzvu k předkládání 

projektů pro 15. kolo příjmu žádostí o 

dotaci z PRV, v rámci realizace 

Strategického plánu LEADER MAS 

Karlštejnsko, o.s. V rámci aktivit, 

které jsou vždy realizované před 

podáním samotných projektů, 

proběhlo 5. ledna 2012 školení, na 

kterém byli potenciální žadatelé 

seznámeni s metodou LEADER a 

aktuálními požadavky a specifiky 

předkládání projektů ve smyslu 

Pravidel.  

Po zveřejnění výzvy se začali o účast 

na semináři aktivně zajímat zástupci 

obcí, podnikatelského a neziskového 

sektoru. Prvotní zájem se projevil při 

samotném semináři, kterého se 

zúčastnilo 14 účastníků zastupujících 

10 subjektů. 

Seminář proběhl v Mořině, v areálu 

ZD Mořina, v kterém sídlí i kancelář 

MAS Karlštejnsko, o.s.. 

Po úvodním přivítání účastníků byla 

1/2012   MAS Karlštejnsko, o.s. 

 ZPRAVODAJ 

Lidé       Partnerství       Spolupráce       Projekty       Rozvoj venkova     
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Harmonogram Veřejných obhajob 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

V rámci 3. Výzvy k předkládání 

projektů pro 15. kolo příjmu žádostí 

o dotaci z PRV, z finanční alokace 

MAS Karlštejnsko, o.s., se ve čtvrtek 

23.2.2012 od 13:00 uskutečnily 

v Obecním domě v Chodouni první 

veřejné obhajoby hodnocených 

projektů.  

Z počtu třinácti projektů, podaných 

v rámci 3. Výzvy MAS Karlštejnsko, 

o.s., prošlo administrativní kontrolou 

a kontrolou přijatelnosti 12 projektů.  

Možnosti prezentovat veřejně svůj 

projekt a získat více preferenčních 

bodů využilo 11 žadatelů. Přesto, že 

se úroveň jednotlivých prezentací 

lišila, byla znát kvalitní příprava 

všech žadatelů.  

Každý žadatel měl k dispozici 20 

minut, během kterých projekt 

představil, obhajoval jeho potřebnost, 

efektivitu a užitečnost. Po každé 

obhajobě byl dán prostor pro 

doplňující dotazy členům výběrové 

komise a zástupcům Státního 

zemědělského intervenčního fondu 

(SZIF), kteří se zúčastnili veřejných 
obhajob i následného jednání  

Výběrové komise. Otázky mohl 

položit i kdokoliv z řad přítomné 

veřejnosti.  

Sedmičlenná výběrová komise MAS 

Karlštejnsko, o.s. i zástupci SZIF byli 

mile překvapeni pestrostí podaných 

projektů, jejich kvalitou i kvalitou 

jejich veřejných obhajob. 

Členové Výběrové komise kvitovali 

nově zařazené hodnotící kritérium 

veřejných obhajob. Pokud si kdokoliv 

nebyl jistý o správnosti jím 

přidělených bodů, mohl se při 

veřejných obhajobách zeptat na 

sporný bod a ten mu byl žadatelem 

objasněn, pokud k tomu nedošlo již 

během samotné obhajoby. 

Touto cestou děkujeme obci Chodouň 

a jejímu starostovi panu Františku 

Rambouskému, za poskytnutí prostor 

v Obecním domě pro veřejné 

obhajoby a jednání Výběrové komise.  

        Tz 

 

 

Veřejné obhajoby projektů   
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Přehled podpořených projektů v rámci 3. Výzvy MAS Karlštejnsko, o.s. 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sedmičlenná Výběrová komise pro 3. 

Výzvu MAS Karlštejnsko, o.s. měla 2 

nové členy, kteří neměli dosavadní 

zkušenost s hodnocením Žádostí o 

dotaci z opatření IV.1.2 PRV. 

Tito členové byli MAS proškoleni a 

připraveni na hodnocení. 

Ve čtvrtek 16. Února 2012 členové 

Výběrové komise obdrželi kompletní 

Žádosti o dotaci a metodické pokyny 

pro hodnocení projektů. Po seznámení 

se s projekty jednotliví hodnotitelé 

vyplnili hodnotitelskou tabulku pro 

každý projekt a zaslali je zpět do 

kanceláře MAS, která je zpracovala do 

jedné souhrnné tabulky. Ta zohlednila 

předběžné hodnocení každého z nich. 

Samotnému zasedání Výběrové komise 

předcházely veřejné obhajoby projektů.  

(viz článek výše). 

 

 

 

 

MAS Karlštejnsko, o.s. ve své 3. 

Výzvě podpoří dvanáct projektů, 

součet požadovaných dotací dosahuje 

částky 9;496.774,-- Kč. 

Nedočerpaná část alokace na tuto 

Výzvu bude přesunuta do Výzvy 

následující tak,  aby prostředky určené 

pro rozvoj území MAS byly vyčerpány 

v co největší míře a dopad našich 

aktivit byl co nejefektivnější. 

Všem úspěšným žadatelům upřímně 

gratulujeme a těšíme se na spolupráci 

při realizaci jejich projektů. Věříme, že 

jejich projekty budou úspěšné a hodné 

následování, jako příklady dobré 

praxe.          Tz 

Výběr projektů k financování dotace MAS Karlštejnsko, o.s. 

Žadatel
Místo realizace 

projektu
Název projektu

Doporučená výše dotace 

(Kč)

EKOS Beroun, s.r.o. Všeradice Víceúčelové hřiště Všeradice
Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v 

oblasti cestovního ruchu
1 197 282

Město Dobřichovice Dobřichovice Chodník Dobřichovice-Karlík Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska 968 688

DOBNET, o.s. Řevnice
Televizní studio pro mediální 

výchovu dětí a mládeže
Občanské vybavení a služby Karlštejnska 807 749

Gong, o.s. Řevnice Digitalizace Kina Řevnice Občanské vybavení a služby Karlštejnska 1 800 000

Městys Liteň Liteň
Rekonstrukce Úřadu městyse 

Liteň 
Občanské vybavení a služby Karlštejnska 677 991

Obec Koněprusy Koněprusy Komunitní centrum Koněprusy Občanské vybavení a služby Karlštejnska 448 193

Městys Karlštejn Karlštejn Dětské hřiště Karlštejn Občanské vybavení a služby Karlštejnska 335 432

Daniel Machala Karlštejn
Rekonstrukce Penzionu Pod 

Dračí skálou

Podpora rozvoje služeb Karlštejnska v 

oblasti cestovního ruchu
296 076

Náruč, o.s. Řevnice
Modrý domeček - rozšíření 

služeb
Občanské vybavení a služby Karlštejnska 432 090

2

2

Obec Karlík Karlík Urnový háj - Obec Karlík Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska 672 409

Obec Třebotov Třebotov
Pořízení zahradního traktoru  v 

obci Třebotov
Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska 150 000

2

1

1

1

7

Obec Mořina Mořina
Obnova povrchu místních 

komunikací v obci Mořina
Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska 1 710 864

2

2

2

1

7

Fiche

Do vypracované tabulky s předběžným 

hodnocením všech členů Výběrové 

komise byly zapracovány body 

hodnotitelů za veřejnou obhajobu 

žadatelů. Probíhala diskuze ke každému 

hodnotícímu kriteriu předložených 

projektů a hodnotitelé se vyjadřovali 

k výši jimi udělených bodů. 

Po ohodnocení všech bodovacích 

kriterií byl proveden součet bodů. 

Celkový počet získaných bodů každého 

žadatele určuje součet aritmetických 

průměrů bodů od hodnotitelů u každého 

kritéria. 

Ve 3. Výzvě MAS Karlštejnsko, o.s., 

nepřesáhla celková poptávka na dotace 

alokovanou částku pro tuto Výzvu. 

Mohly tak být vyhověno všem 

žadatelům a jejich Žádosti o dotaci byla 

navrženy k financování dotace MAS.  
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  Rekonstrukce hospodářského objektu statku 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Jsme rádi, že zde opět můžeme krátce 

představit jeden z realizovaných 

projektů, který byl podpořený 

z finanční alokace MAS Karlštejnsko, 

o.s.. Jedná se o projekt Výstavba 

malého ubytovacího zařízení 

v Chodouni.  

Ing. Josef Stehlík, který provozuje 

v obci Chodouň rodinný statek 

s rostlinnou a živočišnou výrobou, se 

rozhodl vybudovat v jedné části svého 

statku malokapacitní ubytovací 

zařízení sloužící pro zájemce o 

agroturistiku a okolní zajímavosti.  

V podkroví jednoho z objektů statku 

vybudoval hostinské pokoje se 

sociálním zařízením. Objekt dosud 

využíval jen pro hospodářské účely, 

ale jeho rekonstrukcí vznikl prostor a 

zázemí pro ubytování s kapacitou 4 – 

6 osob. Vzhledem ke své kapacitě 

bude ubytovací zařízení orientovat 

hlavně na rodinné rekreace, především 

pak na mladé rodiny s dětmi. Součástí 

projektu byl i nákup horských kol a 

sportovního vybavení, které si zde 

hosté mohou zapůjčit a sportovně se 

vyžít.  

 

 

 

Za agroturistikou do Chodouně 

Tento projekt významně rozšířil 

nabídku služeb samotného žadatele, ale 

i obce Chodouň, v které se další 

ubytovací kapacity nenachází.  

Po nezbytných administrativních 

krocích byla Žádost o proplacení 

zaregistrována na RO SZIF Praha a 

15.2.2012 byl projekt podroben fyzické 

kontrole ze strany SZIF. Jeho zástupci 

neshledali žádné nedostatky ani 

pochybení. Žadatel má už dotaci 

proplacenou a aktivně spolupracuje 

s naší MAS. Prostřednictvím svého 

zástupce pracuje ve Výběrové komisi 

MAS.           Tz 
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Jedním ze znaků metody LEADER, 

kterou pracuje a kterou rozvijí MAS 

Karlštejnsko, o.s., je vzájemná výměna 

dobré praxe mezi jednotlivými MAS 

v České republice. 

Ve středu 12. Února t.r. absolvovali 

zástupci MAS další pracovní cestu 

s tímto cílem.  Srovnávací destinací 

bylo tentokrát Valašsko, Vizovice a 

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s.. 

Témat k výměně zkušeností bylo 

mnoho. Od podmínek činnosti MAS, 

práce a vzdělávání managementu 

MAS, které ovlivňuje přemíra 

byrokracie obsažená v pravidlech 

Programu rozvoje venkova, přes 

finanční management, kulturní a 

Výměna dobré praxe v praxi 

sociální rozvoj regionů MAS až po 

možnosti tvorby společných projektů 

vzájemné spolupráce mezi MAS. 

S ředitelem MAS Vizovicko a 

Slušovicko, panem Mgr. Petrem 

Žůrkem, ST.D., jsme se shodli na 

tématech možných společných 

projektů. Jedním z nich může být 

projekt „Ochutnejme naše kraje“. 

Společným výstupem projektu by měla 

být kuchařka krajových receptů a 

workshopy se zaměřením na jejich 

přípravu. 

Nyní hledáme společně třetího partnera 

pro projekt, aby byl obsahově i krajově 

pestrý. Není vyloučeno, že partnerem 

bude některá ze zahraničních MAS. 

   Erha   
 

 

Projekt spolupráce čtyř MAS a Vlídná nádraží Karlštejnska 
 
Projekty spolupráce v opatření IV.2.1 

PRV jsou možností jak v území 

působnosti různých MAS vyřešit 

stávající problémy nebo rozvojové 

aktivity, které jsou různým územím 

společné. 

MAS Karlštejnsko, o.s., společně 

s MAS Serviso, o.p.s., MAS Naděje 

pro Mostecko, o.s. a MAS Jemnicko, 

o.p.s., připravuje od roku 2010 projekt 

spolupráce „Naše vlídná nádraží“. 

U nás projekt navazuje na projekt 

Karlštejnské linky
©

. 

Reaguje na podněty a požadavky 

starostů i mikroregionů (dobrovolných 

svazků obcí) z území zúčastněných 

MAS a na skutečnost, kdy správci a 

provozovatelé železnic na jejich území 

zanedbávají údržbu nádraží i zastávek, 

údržbu vlastních tratí a tento stav je 

obcím k ostudě. 

Kromě toho, že tento stav směřuje k 

zastavení železniční osobní dopravy a 

někde k zastavení už došlo, nemohou  

obce a jejich starostové zasáhnout do 

zlepšení stavu nádraží a zastávek, které 

jsou vstupními branami do obcí a měst. 

 

Cílem projektu je zmapovat na území 

partnerských MAS aktuální stav 

lokálek a regionálních drah, hrozby 

jejich zániku i možnosti jejich 

zachování, rozvoje a modernizace. 

Realizace projektu předpokládá 

zapojení zástupců municipalit 

z regionů, spolků, podnikatelského 

sektoru i jednotlivých občanů. 

Společným výstupem projektu bude 

např. metodická dokumentace, která 

poskytne obcím a městům podrobný 

přehled o legislativě a přehlednou 

orientaci v ní. Poskytne rovněž návody 

a pomoc při jednání se Státem, 

ministerstvy, správci železniční 

infrastruktury, s  drážními dopravci. 

V neposlední řadě poskytne metodiku 

účasti ve správních řízeních o drahách, 

až do fáze případného převzetí dráhy a 

drážní dopravy do správy kraji nebo 

přímo municipalitami. 

Lokálními výstupy budou dokumentace 

pro stavební úpravy nádraží a zastávek 

v území MAS, s návrhy řešení nového 

využití nádražních budov a prostor, 

které ztratily původní dopravní funkci. 

Výstupy obdrží dotčené obce a města 

v území MAS pro své využití. 

Sledujte proto webové stánky obcí, 

měst a stránky MAS Karlštejnsko, o.s. 

www.karlstejnskomas.cz  i lokální tisk. 

Dozvíte se z nich termíny seminářů 

k projektu, komunitních projednání a 

exkurzí do partnerských MAS. 

Projekt spolupráce bude předložen ke 

schválení na MZe v říjnu 2012. 

               Erha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karlstejnskomas.cz/
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V pondělí 26.3.2012 jsme se zúčastnili 

prezentace návrhů pro využití metody 

LEADER v období 2014–2020, která 

probíhala za účasti zástupců Evropské 

unie v Evropském domě v Praze. 

Jedním z výstupů byla i tisková zpráva 

NS MAS, kterou vám zde uvádíme. 

 

Česká republika je podle Evropské 

LEADER asociace pro rozvoj venkova 

(ELARD) v používání metody 

LEADER vzorem pro další státy střední 

a východní Evropy. Použití této metody, 

založené na spolupráci místních 

společenství a partnerství občanů, 

veřejné správy, neziskových organizací 

a podnikatelů při řešení problémů 

daného regionu, přispívá ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, k ochraně 

životního prostředí, zlepšení kvality 

života a diverzifikaci hospodářství 

venkova v ČR, uvedl vedoucí bruselské 

kanceláře ELARD Stefanos 

Loukopoulos.  

„Česká republika byla první zemí mezi 

členskými státy, které vstoupily do EU 

v roce 2004 a začaly uplatňovat metodu 

LEADER,“ připomněl Stefanos 

Loukopoulos. O pouhých osm let 

později je podle něj Česká republika v 

používání této metody všeobecně 

považována za příkladnou a metodu 

LEADER velmi dobře rozvíjí. 

Připravenost České republiky potvrzuje 

i zástupce DG Agri Pedro Brosei, který 

byl účastníkem pondělní prezentace 

návrhů pro využití metody LEADER v 

období 2014–2020 pořádané v 

Evropském domě v Praze: 

 

 

„Vím pouze o probíhajících jednáních 

ve Finsku, Německu a Itálii, kde se 

iniciativy chopila příslušná ministerstva 

a organizují různé pracovní skupiny. 

Návrhy, představené Národní sítí 

Místních akčních skupin ČR na využití 

metody LEADER pro další období jsou 

věcné, a pokud se je podaří prosadit na 

národní úrovni do Společného 

strategického rámce, tak i technicky 

proveditelné.“ 
Metoda LEADER se v Evropské unii 

používá už od roku 1991. Jejím hlavním 

reprezentantem v České republice je 

Národní síť Místních akčních skupin 

ČR (NS MAS), která sdružuje 134 ze 

151 existujících MAS v ČR. Podle NS 

MAS by metoda LEADER mohla být 

účinným nástrojem rozvoje 

venkovských oblastí i po roce 2014 

v podobě komunitně vedeného místního 

rozvoje. Mohla by najít široké uplatnění 

ve všech operačních programech, které 

budou realizovat své cíle ve 

venkovském prostoru. ELARD je 

mezinárodním neziskovým sdružením, 

které bylo založeno v roce 1999 

národními sítěmi LEADER jednotlivých 

členských států EU. Jeho cílem je 

podpořit rozvoj venkova, prosazovat 

výměnu zkušeností a podporovat 

spolupráci prostřednictvím přeshranič-

ních projektů. ELARD, který v 

současnosti sdružuje asi 450 místních 

akčních skupin, je hlavním 

propagátorem a zastáncem metody 

LEADER na místní i institucionální 

úrovni. 

     Z podkladů NS MAS ČR, Tz 

 

 

Česká republika je v používání metody LEADER vzorem pro 

země střední a východní Evropy 
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Všeradice 100, 267 26 Všeradice 

Office/Doručovací adresa: Mořina 124, 267 17 Mořina 
IČ: 226 89 001, DIČ: CZ22689001 

tel.: +420739364039 

e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com 

web: www.karlstejnskomas.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

DVD Konference Venkov 2011 

V minulém vydání Zpravodaje jsme vás 

informovali o průběhu Národní 

konference Venkov 2011. Spolek pro 

obnovu venkova Středočeského kraje 

(SPOV SK), jako hlavní organizátor, 

nechal vyrobit záznam této konference. 

Štáb videostudia Fonka byl přítomen po 

celou dobu konference a z natočeného 

materiálu sestřihal téměř osmnácti 

minutové video. Tvoří průřez celou 

konferencí a dokumentuje její 

nejdůležitější témata a závěry. 

MAS Karlštejnsko, o.s. se podílela 

 

 

nejenom na přípravách Národní 

konference Venkov 2011, konané 

v Sedlčanech a Sedlci-Prčici, ale naše 

spolupráce se SPOV SK pokračovala i 

po jejím skončení. 

SPOV SK hledal při finalizaci výroby 

DVD finančně nejvýhodnější řešení. 

Obrátil se proto nejdříve na své 

partnery, kteří na konferenci 

organizačně participovali nebo mu s ní 

pomáhali. 

 Naše MAS disponuje technologií pro 

potisk CD a DVD nosičů. 

 

 

SPOV SK nám poskytl nutné grafické 

podklady (loga), kancelář MAS 

zpracovala grafický návrh a následně 

potiskla více než 250 DVD, které byly 

určeny pro účastníky konference. Nyní 

jsou k dispozici i zájemcům z řad 

široké veřejnosti.  

Pokud máte zájem o DVD z Národní 

konference Venkov 2011, kontaktujte 

SPOV SK nebo kancelář MAS. 

           Tz 

Nabídka potisků CD a DVD 

Jak jsme uvedli v předchozím článku, 

disponujeme nově technologií 

k potisku CD a DVD. 

Kancelář MAS má volnou kapacitu 

této technologie a proto může 

nabídnout možnost potisku CD a DVD 

i vám. 

Pokud budete mít zájem o naši službu 

(např. výroba a potisk nosičů určených 

pro vaše partnery, přátele, dodavatele, 

zákazníky, který zvýší prestiž nosiče) 

neváhejte a kontaktujte nás. 

Rádi vám zpracujeme grafický návrh, 

následně potiskneme požadovaný 

počet CD/DVD nebo vyrobíme 

potřebný počet jejich kopií. 

 

 

mailto:maskarlstejnsko@gmail.com
http://www.karlstejnskomas.cz/
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Více informací naleznete na 

internetových stránkách: 

 

http://www.smocr.cz  

oficiální web Svazu měst a obcí 

 

http://www.vzdelanyzastupitel.cz 

web zaměřený na stejnojmenný 

projekt 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Projekt Vzdělaný zastupitel 

Rádi bychom upozornili obce na 

zajímavý a prospěšný projekt Svazu 

měst a obcí ČR, který je v současné 

době realizován. 

V České republice působí zhruba 62 

tisíc místních zastupitelů, z nichž se po 

každých komunálních volbách vymění 

zhruba jedna třetina. Nějakou dobu 

proto trvá, než se ve své nové funkci 

zorientují a než je zastupitelstvo obce 

funkční jako celek. Například v Norsku 

pravidelné vzdělávání zastupitelů 

probíhá již 15 let. U nás vzdělávací 

program pro zastupitele zatím chyběl. 

Projekt Svazu měst a obcí ČR 

Vzdělaný zastupitel nabízí voleným 

představitelům města a obcí různé 

formy vzdělávání a informačně-

poradenskou podporu. Projekt je 

spolufinancován z prostředků 

Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu 

lidské zdroje a zaměstnanost.  

Cílem tříletého projektu je na základě 

realizace   vzdělávacího   programu   a  

 

zprovoznění systému komplexních 

služeb zvýšit efektivitu, transparentnost 

a kvalitu rozhodovacích procesů na 

úrovni měst a obcí, jejichž nositeli jsou 

právě místní zastupitelé.  

Projekt Vzdělaný zastupitel nabízí 

zastupitelům vzdělávání e-learningovou 

formou, prezenční formou (semináře) a 

k dispozici je zastupitelům právní 

poradna. Služby jsou bezplatné 

(převážná část nákladů je 

financována z Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost) a mohou je využít 

všechny obce, městyse a města v České 

republice po dobu příštích dvou let. Bez 

ohledu, zda jsou členy SMO nebo ne. 

E-learningové kurzy a právní poradnu 

mohou využívat všichni zastupitelé 

individuálně.  Semináře se zajišťují pro 

zastupitelstva nebo skupiny zastupitelů, 

např. v rámci mikroregionu nebo po 

domluvě několika obcí. 

           Z podkladů SMO ČR, Tz 

 

 

http://www.smocr.cz/
http://www.vzdelanyzastupitel.cz/
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STAROČESKÉ MÁJE 2012 
 V rekordních devíti obcích (Liteň, Lety, 

Mníšek pod Brdy, Vinařice, Mokropsy, 

Hlásná Třebaň, Všeradice, Zadní 

Třebaň a Karlštejn) se letos bude konat 

již třináctý poberounský folklorní 

festival Staročeské máje. 

K Berounce a na Podbrdsko během 

května dorazí čtyři desítky souborů z 

celé republiky. Diváci se mohou těšit 

na »ostřílené«, každoroční účastníky 

festivalu, včetně všech folklorních 

skupin působících po okolí, i na 

renomované soubory, které se na 

Staročeských májích předvedou 

poprvé. K těm nejzajímavějším bude 

určitě patřit bezmála čtyřicetičlenný 

soubor lidových písní a tanců Valašský 

vojvoda z podbeskydských Kozlovic, 

který vystupoval i v Římě před 

samotným papežem, chodský soubor z 

Postřekova, slovenští Šarvanci  či 

Krušnohorská dudácká muzika z 

Mostu. 

Kromě přehlídky tanečníků a 

muzikantů organizátoři v jednotlivých 

obcích chystají stylové jarmarky, 

pobožnosti, průvody krojovaných 

účastníků, ceremoniály žádání o právo, 

dražby a kácení májek, ukázky české i 

moravské besedy či taneční zábavy. 

Ochutnáváte-li rádi víno, přijdete si na 

své v Mokropsech, pivaři si užijí v 

Letech. V Mníšku pod Brdy se budou 

prezentovat řemeslníci, v Zadní Třebani 

jsou v plánu malé »Chodské slavnosti«. 

                NN/Tz 

PROGRAM-STAROČESKÉ MÁJE 
 

LITEŇ, zámecký park a náměstí, sobota 5. května od 13.00  

* Domažlická dudácká muzika, Dechovka Petra Jungmanna, Klíček, Muzikantík 

* Májovky, Domeček Hořovice, Krojovaná chasa, Česká beseda 

* Od 20.00 Taneční zábava Ve Stínu lípy, hrají Vepřové hody 

 

MNÍŠEK P/B, zámek a náměstí, sobota 12. května od 9.00  

* Valašský vojvoda, Krušnohorská dudácká muzika, Krušpánek, Spolek Hanáků  

* Cimbálová muzika, Třehusk, Kvítko, MŠ a ZŠ Mníšek pod Brdy 

 

LETY, náves, sobota 12. května od 10.00 

* Chodovarka, Valašský vojvoda, Třehusk, Notičky, Motáček, Leťánek  

* MŠ Lety, Pramínek, Bonbon, Spolek Hanáků, Krušnohorská dudácká muzika   

* Cluaran, Medicimbal 

 

VINAŘICE, náves, sobota 12. května od 14.30  

* Notičky, Proměny, Muzikantík, Domeček Hořovice, Česká beseda  

* Krojovaná chasa, Třehusk  

 

MOKROPSY, náměstí, neděle 13. května od 14.00  

* Furiant, Kominíček, Pramínek, Valašský vojvoda, Klíček, Třehusk  

* MŠ a ZŠ Černošice 

 

VŠERADICE, u hospody, sobota 19. května od 12.30 

* Elčovická dudácká muzika, Dechovka Skalanka, Rumunští Češi, Třehusk 

* Proměny, Krojovaná chasa, MŠ Všeradice, Česká beseda 

* Od 20.00 Taneční zábava Na Růžku, hraje Skalanka 

 

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves, sobota 19. května od 15.00  

* Třebaňáčci, Pozdní sběr, Rumunští Češi, Elčovická dudácká muzika  

* Holky v rozpuku, Krojovaná chasa, Česká beseda 

* Od 20.00 Májová zábava v sokolovně, hraje Karavel 

 
Zadní TŘEBAŇ, náves, sobota 26. května od 8.00 

* Domažlická dudácká muzika, Postřekovský národopisný soubor, Dechovka       

* Hájenka, Notičky, Krojovaná chasa, MŠ a ZŠ Zadní Třebaň, Česká beseda 

* Od 20.00 Taneční zábava ve Společenském domě 

 

KARLŠTEJN, náměstí, neděle 27. května od 13.30 

* Ledecká dudácká muzika, Pramínek, Motáček, Šarvanci, Cimbálová muzika  

* Proměny, Třehusk, ZŠ Karlštejn, Moravská beseda  
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  Čtení s Michalem Vieweghem 

V naší Obecní knihovně na Mořince se 

snažíme oslovit čtenáře, podporovat a 

rozvíjet čtení. Proto jsme se rozhodli 

pozvat k nám známého spisovatele 

Michala Viewegha. Pozvání přijal na 

středu 4. dubna. Hned na začátku nám 

dal vybrat, jestli máme chuť si něco 

přečíst nebo si rovnou budeme povídat. 

Jednoznačně jsme souhlasili 

s přečtením něčeho odpočinkového. 

Přečetl nám námi vybranou povídku 

z knihy Povídky o lásce a poté jsme 

měli prostor k diskuzi. Zaujala mě 

odpověď na otázku „Co Vás vedlo 

k tomu, že jste začal psát?“ Odpověď 

zazněla: „zjistil jsem, že vlastně nic 

neumím a jedině slohové práce za něco 

stáli, tak jsem spisovatel“. 

Čtenáře zajímala jeho rodina, práce, 

cestování a také jeho účast na 

půlmaratonu. Zástupci obce Mořinka 

k této příležitosti pogratulovali panu 

Vieweghovi za vynikající výkon 

v Hervis Prague Half Marathon 2012vv 

čase 01:52:12 a zároveň popřáli 

k narozeninám, které měl v tento den. 

Každý ze čtenářů se určitě dozvěděl to, 

co ho o něm zajímalo.  

 

Pan Viewegh nám také prozradil, že už 

přemýšlí, o čem bude psát v nové 

knize. Dostal od nás návrh, co bychom 

si v budoucnu od něj mohli přečíst, tak 

uvidíme, jestli zůstane u své myšlenky. 

Všem čtenářům, kteří měli zájem, 

podepsal donesené knihy a nebylo jich 

málo. Také zájemci se s ním mohli 

vyfotografovat.  

 

Setkání s ním bylo velmi milé a 

příjemné. My jsme ho na oplátku 

potěšili naším domácím švestkovým 

koláčem. Pro naši knihovnu byla 

beseda s ním velmi přínosná, protože 

jsme získali nové čtenáře. Mám radost, 

že v dnešní uspěchané době jsou mezi 

námi tací, kteří dají přednost dobré 

knize. 

 Lucie Chroustová - knihovnice 

 Pozvánky na akce pořádané obcí Mořinka 
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Všenorská knihovna a Informační 

centrum Berounka (dále knihovna) se 

v nedávné době přestěhovala do 

nových zrekonstruovaných prostor, 

kde je i čítárna.  V sousedství se 

nachází společenský sál, což knihovně 

samotné přináší daleko lepší možnosti 

plnit své poslání společenského, 

kulturního a vzdělávacího centra.  

Ve fondu knihovny ve Všenorech je 

kolem 10 tisíce svazků (beletrie, 

literatura dětská a pro mládež, 

detektivky, historické knihy, knihy o 

umění i regionální, cestopisy, 

průvodce atd.).  

Knihovna se např. specializuje na 

životopisy osobností. Jsou mezi nimi i 

ty, které jsou spjaté se Všenory.  

Knihovna v roce 2011 získala od Dr. 

Galiny Vaněčkové řadu českých i 

ruských knih o vynikající básnířce 

Marině Cvětajevé  (Kvůli Marině 

Cvětajevé  navštěvuje Všenory řada 

turistů z celého světa.)  Dr. Vaněčková 

je sama autorkou knih o Marině 

Cvětajevé.   

Dále se např. jedná o pedagoga Josefa 

Kubálka, filosofa Karla Kosíka 

architekta Břetislava Štorma, 

hudebního skladatele Zdeňka Krotila 

(Všenorská polka, Dobřichovická 

polka), básníka Vladimíra Holana. 

Široce zastoupena je také regionální 

literatura. Knihovna archivuje 

publikace, regionální noviny, 

zpravodaje a další periodika vydávaná 

okolními městy a obcemi a 

samozřejmě Všenorský zpravodaj. Má 

ve svém fondu též filmy o historii 

obce. V knihovně je možné rovněž 

využít internetového připojení. 

Knihovna ve Všenorech má 

zaregistrováno kolem 200 čtenářů. 

Stále častěji sem zavítají maminky s 

dětmi. Společně si vybírají knížky 

nebo jim tady rovnou čtou.   

Ze všeho nejvíce by byl třeba katalog 

online na webu.  Tak se o to snaží. 

V současné době knihovnice 

komunikuje se čtenáři i dalšími 

zájemci pomocí e- mailu. Zasílá 

aktuální informace o knihovně, 

knižních novinkách a akcích - nejen 

knihovny.  Na knihovnu se obrací 

studenti, autoři odborné literatury, 

novináři. Často se jedná o Marinu 

Cvětajevu nebo památky obce. Občas 

přijde diplomant nebo zájemce o 

historii obce, který pátrá po svém 

rodu.  

Knihovna spolupracuje s Oblastním 

archivem v Dobřichovicích nebo s 

Regionálním muzeem v Jílovém. 

Pravidelně na jaře a na podzim pořádá 

geologické vycházky do okolí 

společně s Mgr. Filipem Stehlíkem, 

geologem (viz níže). Vycházek se 

zúčastní zhruba 40 zájemců včetně 

dětí.  Není výjimkou, že je mezi 

účastníky kočárek nebo pes. Vycházky 

se těší díky panu Stehlíkovi velké 

oblibě. Lidé se ptají i během roku, kdy 

bude další vycházka, nechtějí o ni 

přijít.  Bližší informace o vycházce je 

na webových stránkách knihovny. 

Se Základní školou a Mateřskou 

školou Josefa Kubálka ve Všenorech 

už druhým rokem v květnu pořádají 

akci nazvanou Pasování na čtenáře. 

Cílem je přivést děti do knihovny v 

době, kdy už umí všechna písmenka. 

Rytíř je pasuje na čtenáře, dostanou 

knihu a ukáží záložku, kterou si sami 

připravily. 

Tímto by to nemělo končit, ale začínat. 

Měly by se do knihovny vracet. 

Na autorské čtení knížek Malostranské 

psí jaro a Malostranský psí podzim 

spisovatelky Pavly Skálové přišli 

dětští čtenáři, kteří byli vloni pasováni 

na čtenáře, což je skvělé. Někteří z 

nich chodí do knihovny s rodiči.    

Nelze opomenout dobrou spolupráci s 

představiteli obce, starostou Ing. 

Zdeňkem Seidlerem a OZ. Při 

vyhledávání některých informací pro 

zájemce o historii Všenor pomáhá paní 

Olga Stryková z OÚ ve Všenorech, 

která se dobře vyzná v archivu úřadu. 

Knihovna má řadu příznivců, přátel. V 

prostorách knihovny se jednou 

měsíčně schází kulturní komise. 

 

Co se připravuje? 

Kromě již zmíněných akcí 

připravujeme akci k oslavě 120. výročí 

narození básnířky Mariny Cvětajevé a 

k 105. výročí narození Ing. Arch. 

Břetislava Štorma.  Knihovna často 

spolupracuje s Občanským sdružením 

pro Všenory, se Společností Mariny 

Cvětajevé a s ak. architektem 

Vojtěchem Štormem, synem Ing. arch. 

Břetislava Štorma a se Sdružením 

Liebscher. 

 

          Mgr. Alena Sahánková, Všenory 

Všenorská knihovna a Informační centrum Berounka 
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Pozvánka: 

 
Autorské čtení spisovatele Jiřího Kahouna 
 

Setkání s Jiřím Kahounem se uskuteční v sobotu,  

21.4.2012 od 10:00 ve Společenském sále budovy  

Obecního úřadu ve Všenorech, který se nachází  

blízko vlakové zastávky.  

Jiří Kahoun (12.3.1942, Praha) je český spisovatel, 

autor mnoha knížek pro děti. Mimo jiné autor velmi  

oblíbených Příběhů včelích medvídků.  

 

Děti se na něho moc těší 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pozvánka: 

 
Jarmareční sobota v Nučicích 

19. května 2012 

 

Celodenní kulturní program na Prokopské návsi a přilehlém okolí 

Celodenní stánkový prodej: keramika, šperky, skleněné dekorace, háčkované ozdoby, dřevěné 

hračky, perníčky, ořechy, med, medovina, sýrové speciality, koření, trdelník, koblížky… 

Speciální program pro děti 

Doprovodný program: výstava výtvarných děl + otevření Místního muzea Nučice 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JARNÍ GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA 

DO ÚDOLÍ SÁZAVY 
 

Abychom se mohli na vlastní oči 

seznámit s další epizodou geologického 

vývoje Prahy a okolí, zavítáme při naší 

jarní geologické vycházce do 

malebného údolí Sázavy. Ve svazích 

nad řekou v okolí Jílového u Prahy a 

Kamenného Přívozu jsou odkryty 

magmatické horniny, které vznikaly 

hluboko pod povrchem v kořenech 

dávného horstva. Bez ohledu na počasí, 

bude nám tedy pěkné horko.  
 

Těšíme se na vaši účast!  

 

Mgr. Filip Stehlík  

Přírodovědecká fakulta UK v Praze & 

G-servis Praha, s.r.o. 

 

V případě potřeby je možné kontak- 

tovat paní Mgr. Alenu Sahánkovou na 

e-mail Alena.Sahankova@seznam.cz 

nebo telefonicky na číslo 607263700. 

 

Kdo má, nechť tentokrát ke kladívku 

přibalí i lupu, aby se mohl kochat tvary 

a barvami některých miniaturních 

minerálů. Virtuální výprava hluboko 

pod zem do magmatického krbu začíná 

na vlakové zastávce Jílové u Prahy 

v sobotu 28. dubna 2012 v 10:30. 

Celá trasa je dlouhá 6 km a možnost 

občerstvení (oběda) se nabízí v 
hospodě v Kamenném Přívozu (zhruba 

na půli cesty).  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1942
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy_v%C4%8Del%C3%ADch_medv%C3%ADdk%C5%AF
mailto:Alena.Sahankova@seznam.cz
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                                        VÝSTAVNÍ PLÁN 2012 – Zámecký dvůr Všeradice 

  12.  1.2012 - 26. 2.2012 - Retrospektiva Art Sympozium 2006 – 2011 

  do 15. 3. 2012  - Výstava fotografií Aloise Crka a Jiřího Kadeřábka 

    3.  3.2012 - 15. 4.2012 - Nové sdružení pražských umělců – obrazy 

  19.  4.2012 -   3. 6.2012 - Jadran Šetlík – fotografie 

    7.  6.2012 - 22. 7.2012 - Jan Saudek – fotografie 

  26. 7. 2012 -   9. 9. 2012  - Eva Hašková, Jan Maget – grafika, ilustrace 

  13.  9.2012 - 28.10.2012 - Milan Blšťák makro – fotografie 

    1.11.2012 - 31.12.2012 - Paul van den Berg - olej 

 

 

 

 

 
 

Pro více informací navštivte 

internetové stránky: 

 

 www.zamecky-dvur.cz 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

Zámecký dvůr Všeradice 
 

Rádi bychom vás upozornili na 

zajímavé aktivity a akce, které se 

odehrávají v Zámeckém dvoře ve 

Všeradicích a dát vám, našim čtenářům, 

tip na výlet či víkendovou aktivitu. 

V areálu Zámeckého dvora se nachází 

galerie, muzeum, pořádají se zde 

zámecké večery se zajímavými hosty, 

výstavy a soutěže.  

Součástí zámeckého areálu je i unikátní 

minigolfové hřiště, které bylo 

vytvořeno jako oddechový park s 

arboretem, ve kterém můžete obdivovat 

na 1900 druhů keřů a rostlin. To bylo 

navrženo profesionálním zahradním 

architektem. Na jaře kvetou v areálu o 

rozloze 5000 metrů čtverečných 

rododendrony, bezy a mnoho dalších 

okrasných rostlin. Výstavba celého 

arboreta, jehož součástí jsou i cvičební 

prvky pro seniory, byla realizována 

v průběhu léta 2011 z finanční dotace 

od MAS Karlštejnsko, o.s.. 

Osmnáctijamkové minigolfové hřiště v 

Zámeckém dvoře nabízí návštěvníkům 

nejen skvělou relaxaci ale rovněž 

možnost tréninku. Hřiště získalo 

certifikát pro mistrovská utkání, 

Mistrovství České republiky i Evropy. 

V sobotu 28. dubna můžete vyrazit do 

Zámeckého dvora na zdejší unikátní 

minigolf. Právě poslední dubnový 

víkend tu začíná nová sezóna. 

Zámecký dvůr ve Všeradicích neustále 

rozšiřuje své aktivity a nabídku. Proto 

se v sobotu 5. května poprvé otevřou 

dveře nové všeradické restaurace, která 

se nachází v Zámeckém dvoře. Nabízet 

bude tradiční českou kuchyni i vlastní 

pivo. 

Obec Všeradice vznikla splynutím 

dvou osad. Všeradicemi se přitom 

nazývala dolní část, kde bývala tvrz, 

dvůr, fara, mlýn a kostel svatého 

Bartoloměje, později zde stával i 

pivovar a vinopalna. Více se ovšem o 

jeho provozu v historických pramenech 

nedochovalo. Pivovar se však do obce 

brzy vrátí. Bude součástí Zámeckého 

dvora. 

Pivo se zatím v Zámeckém dvoře ještě 

nevaří, ale práce na jeho výstavbě jsou 

v plném proudu. Vařit zlatavý mok by 

tu měl sládek z nejpovolanějších - pan 

Matuška z Broum. Pivo vaří řemeslným 

způsobem bez filtrace či pasterizace. Za 

to získal již mnohá ocenění. Zatím si 

tak vyznavači dobrého pití mohou 

pochutnat na domácích všeradických 

kořalkách. K dostání je švestkový likér 

Magdalena, ořechový likér Zámecká, 

medový likér s mandlí Dobrota. 

Prodává se i hořký likér Bylinná, 

višňový likér Magdička a Všeradova 

slivovice. 

           Tz 
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MAS Karlštejnsko, o.s. 
 

je nestátní nezisková organizace (NNO), jejíž náplní činnosti je rozvoj území Karlštejnska 

V partnerství municipálního, podnikatelského neziskového a občanského sektoru řeší společné problémy území, 

zlepšování prostředí pro život, obnovu duchovních, etických i ekonomických hodnot v Karlštejnsku, 

s využitím principů metody LEADER 
 

MAS Karlštejnsko, o.s., zajistilo, pro rozvoj území své působnosti do roku 2013, finanční prostředky ve výši 

75 mil. Kč z evropských i národních zdrojů Programu rozvoje venkova 
 

Území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., je vymezeno územím 68 obcí, ležících od hranic Prahy 

k řece Litavce 

 
 
Zpravodaj Karlštejnska   > Číslo 1 – Ročník 2012 <   Tento informační občasník vydává MAS Karlštejnsko, o.s. jako zpravodaj pro informování všech subjektů 

se zájmem o rozvoj území Karlštejnska.   Za informace uvedené v článcích jsou odpovědni jejich autoři.   Vedoucí vydání Radomír Hanačík, ředitel společnosti 

MAS Karlštejnsko, o.s., tel.: 738 364 039.   Šéfredaktor Ing. Tomáš Žáček (Tz), tel. 724 786 840, e-mail: spl.maskarlstejnsko@gmail.com . 
MAS Karlštejnsko, o.s.    •    Sídlo Všeradice 100, 267 26 Všeradice    •   Office / Doručovací adresa:  Mořina 124,  267 17 Mořina  (areál ZD Mořina) 

IČ: 226 89 001,  DIČ: CZ22689001,  Tel.: +420724786840, +420739364039,  E-mail: maskarlstejnsko@gmail.com,  Web: www.karlstejnskomas.cz  

Své dotazy, připomínky, náměty a příspěvky můžete zasílat na e-mail šéfredaktora: spl.maskarlstejnsko@gmail.com .  


