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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 
 

Vážené členky, vážení členové, příznivci MAS, 

dostává se Vám do ruky první Výroční zpráva MAS Blaník o. s., tedy místní akční skupiny, která se formuje pod horou 

Blaník v rámci území 4 mikroregionů - Podblanicko, Blaník, Želivka a Český Smaragd. Naše skupina začala vznikat už 

na podzim roku 2012, když jsme společně diskutovali tehdy ještě společnou strategii rozvoje regionu Posázaví na 

roky 2014 až 2020. Ukázalo se, že prvním krokem jakékoliv nové strategie je hodnocení stávajícího stavu a tehdy 

jsme došli k závěru, že nám vlastně začlenění do velkého území Posázaví (od Hulic po Jílové u Prahy) už dále 

nevyhovuje, že se identifikujeme jako samostatná a svébytná část, kterou vlastně ani název Posázaví tolik 

nevystihuje, a která chce jít vlastní cestou a formovat vlastní cíle. Vazba na Vlašim se ukázala i organizačně 

praktičtější. Odstranilo se problematické dojíždění, začalo se schůzovat večer namísto dopoledne. V rámci Posázaví 

jsme se na rozdělení jednoho území do dvou domluvili bez problémů. Obce 4 mikroregionů nově připsaly svá 

katastrální území MAS Blaník o. s. od 1. 1. 2014. 

Na začátku spolu s chutí, logickými argumenty a odvahou založit novou MAS byla i řada obav. První byla, že nás 

nebude dost. V té době bylo v MAS Posázaví o.p.s asi 6 členů z tohoto území a tak střízlivý odhad bylo získat do 

začátku 10 zájemců. Nyní je nás členů 55 a pravidelně se scházíme v počtu cca 35. Druhá obava byla, jak zvládneme 

vlastně s nulovým rozpočtem, téměř žádným zázemím a žádnými zaměstnanci připravit strategii rozvoje regionu a 

další dokumenty (všechny ty jednací řády a neřády), které z nás udělají „standardizovanou“ a „úspěšnou“ MAS. 

Aktuálně máme přibližně 15 spolupracovníků z řad členů i dalších expertů území, kteří pracují na přípravě strategie. 

Realizovali jsme celkem tři kola pracovních skupin, kdy každá skupina má svého garanta, který ji svolává a 

organizačně zajišťuje a tím práci významně ulehčuje. MAS podpořilo finančně Město Vlašim, mikroregiony a nakonec 

jsme pro rok 2014 získali dotaci 750 000,- Kč z Operačního programu technická pomoc na přípravu strategie. Našli 

jsme sídlo ve Spolkovém domě Vlašim a kancelář jsme založili v ulici Jana Masaryka. Snad jenom ta nám už začíná být 

pro tolik aktivit a aktivistů malá. V roce 2013 jsme veškerou práci zvládli víceméně dobrovolnicky za ovšem velkého 

nasazení výboru, manažerů mikroregionů, statutárů a všech členů i podporovatelů. I náklady na schůze se podařilo 

díky vstřícnosti hostitelů minimalizovat a ještě jsme přitom procestovali a poznali region. Třetí (trošku moje 

soukromá) obava byla, aby se našel někdo, kdo bude potenciálním hlavním zaměstnancem MAS. Věděla jsem, že 

sama tolik času, který MAS potřebuje pro svůj rozjezd a bude hlavně potřebovat dál, prostě nemám. A našla se 

Zuzana Klímová Vaňková. Je respektovanou představitelkou MAS Blaník o. s., jak kdyby u LEADERu byla od začátku. 

Jako mnozí z nás, kteří si ještě cíle tohoto programu a jeho principy pamatují z doby vstupu do EU (2004), kdy jsme 

sdíleli nadšení pro metodu LEADER v tom upřímném a dobrém smyslu. Pamatujeme doby, kdy kvalita a potřebnost 

znamenala úspěch v dotacích.  A tomuto principu věříme dodnes jako jedinému trvale udržitelnému. 

Jenom jedna obava tedy zůstala a tou je, abychom skutečně byli úspěšní a získali, kromě dobrého pocitu z  vykonané 

práce, také peníze na realizaci strategie rozvoje našeho regionu. Ale žádný důvod, proč by to tak nemělo být, mě 

nenapadá – tedy ne na naší straně. A tak se těším, že v roce 2014 strategii zdárně dopracujeme, abychom ji v roce 

2015 a dalších letech mohli naplňovat. 

Některé věci se naplánovat dopředu nedají. Třeba to, že se z pocitu nutnosti zakládat MAS stane radost…. 

Díky Vám všem! 

Ve Slověnicích dne 11. 6. 2014 

        Mgr. Renata Vondráková 

                     předsedkyně  
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vznik MAS Blaník o. s. 
MAS Blaník o. s. byla registrována dne 10. 5. 2013 u Ministerstva vnitra od č. j. VS/1-1/93234/13-R. IČO: 016 758 42. 

Ustavující Valné shromáždění MAS Blaník o. s. se konalo dne 18. 6. 2013 v Čechticích, kde proběhla také první volba 

členů orgánů MAS Blaník o. s. s mandátem na 2 roky. 

Proces vzniku MAS a definování území MAS Blaník 
Samotnému založení MAS Blaník o. s. předcházela řada jednání. MAS Blaník vznikla vydělením území 4 mikroregionů 

z půvo dní MAS Posázaví o.p.s., která vznikla již v roce 2004. Hlavním důvodem pro vznik nové MAS Blaník byl fakt, že 

představitelé později oddělené části shledali již region Posázaví tak velkým, že se v rámci něj začala část Podblanicka 

stávat okrajovou, přitom se cítila zcela svébytnou, aktivní a přirozeně spádující do Vlašimi jako obce s rozšířenou 

působností. Řada aktivních spolků, fungující Spolkové domy ve Vlašimi, Trhovém Štěpánově, Studeném, Včelí svět 

v Hulicích nebo osobitá prezentace turistické destinace Kraje blanických rytířů, to všechno byly impulsy pro snahy o 

zformování samostatné místní akční skupiny v území ORP Vlašim. Pro hladký průběh rozdělení MAS Posázaví o.p.s. 

na dvě menší MAS byla zformována pracovní skupina složená ze zástupců obou částí. 

Do prvního Valného shromáždění MAS Blaník o. s. byly realizovány zhruba níže vyjmenované kroky a neformální 

setkání, která měla za cíl intenzivně oslovovat a aktivizovat občany a instituce odlučujícího se území a současně 

připravit participativně spolu s aktéry z území první dokumenty (zejména stanovy) pro vznik právní formy MAS: 

 4. 10. 2012 - Informační přednáška k LEADER - Spolkový dům, informování cílové skupiny, aktivizace území 

 10. 10. 2012 – Setkání se starosty iniciované Mikroregionem CHOPOS – diskuse nad rozdělením 

 12. 10. 2012 – Prohlášení 4 mikroregionů o tom, že plánují založení vlastní MAS s platností od roku 2014 (tj. 

v novém dotačním období) 

 16. 10. 2012 - Neformální schůzka pracovní skupiny pro vznik nové MAS 

 2. 11. 2012 - Schůzka s Posázaví o rozdělení stávající MAS Posázaví o.p.s. – řešení formálních náležitostí a 

vypořádání vztahů pro rozdělení MAS 

 13. 11. 2012 – Schůzka pracovní skupiny oddělující se MAS samostatně a poté s Posázavím o.p.s. 

 18. 12. 2012 - I. neformální setkání nové MAS - Spolkový dům Vlašim 

 22. 1. 2013 – Veřejná přednáška LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim – informování cílové skupiny, 

aktivizace území 

 29. 1. 2013 – II. neformální setkání MAS - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (Téma: Stanovy) 

 25. 2. 2013 – Veřejná konzultace ve Spolkovém domě pro zájemce o členství v MAS 

 5. 3. 2013 – III. neformální setkání MAS v Kondraci 

 16. 4. 2013 - IV. neformální setkání MAS v Martinicích (Téma: Budoucí orgány MAS) 

 10. 5. 2013 - Provedena oficiální registrace MAS Blaník, o. s. Ministerstvem vnitra ČR 

 14. 5. 2013 - V. neformální setkání MAS v Trhovém Štěpánově (Téma: Strategie, pracovní skupiny I. kolo) 

Sídlo organizace, kancelář 
Sídlem MAS Blaník o.s je Palackého náměstí 65, Vlašim 258 01 

Kancelář MAS Blaník o.s. je na adrese Jana Masaryka 399, Vlašim 258 01 

Jednání Valného shromáždění členů MAS Blaník o.s. hostí zpravidla některý ze členů na vlastní náklady, případně jsou 

organizována ve Spolkovém domě ve Vlašimi na náklady MAS Blaník o.s. – nájemné se neplatí. 
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ČLENSTVÍ 

SEZNAM ČLENŮ MAS k 31. 12. 2013 
K poslednímu dni v roce měla MAS celkem 58 členů z toho: 

- Veřejný sektor - obce, mikroregiony: 19 

- Veřejný sektor - příspěvkové organizace: 2 

- Neziskové organizace: 19 

- Podnikatelé - fyzické a právnické osoby: 9 

- Podnikatelé - zemědělci: 3 

- Nepodnikající fyzické osoby: 6 

Členy byli: ČSOP Vlašim; Pavel Duda; Milan Hájek; Karel Havlíček; Petr Jíša; SDH Hulice; Zuzana Klímová Vaňková; SDH 

Trhový Štěpánov; Petr Košťál; Vlašimská astronomická společnost; Pavel Kuře; Stanislav Kužel; Farní charita Vlašim; 

Občanské sdružení ZOE; Radmila Matušková; SDH Střítež; TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem; Pavel Procházka; 

Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi; TJ Sokol Trhový Štěpánov, oddíl kopané; RC Světýlka o.s.; Letecký klub Vlašim, 

o.s.; TJ Sokol Trhový Štěpánov; Renata Vondráková; Radek Vondrák; TJ Sokol Kondrac; Josef Buršík; TJ Sokol Čechtice; 

Římskokatolická farnost Vlašim; Sdružení pro rozvoj regionu Bene.cz; SDH Čechtice; Nakladatelství Sedmikráska; 

Atelier EH Vlašim; Sport Podblanicko,o.s.; Jaroslava Měchurová; Recta, s.r.o.; Hotel Klokočkův mlýn; Obec Strojetice; 

Obec Radošovice; Kulturní dům Blaník (Spolkový dům Vlašim) - zřízeno Městem Vlašim; Městys Načeradec; 

Mikroregion Podblanicko; Obec Kamberk; Městys Louňovice pod Blaníkem; Blaník - svazek obcí; Obec Pravonín; Obec 

Miřetice; Obec Kondrac; Město Trhový Štěpánov; Obec Vracovice; Mikroregion Želivka, svazek obcí; ZŠ Čechtice; 

Mikroregion Český smaragd; Městys Křivsoudov; Obec Loket; Obec Šetějovice; Obec Studený; Obec Blažejovice. 

Členství následně k 1. 1. 2014 ukončily: Obec Studený, Obec Loket, Městys Křivsoudov, které nadále chtějí být 

zastoupeny v MAS prostřednictvím Mikroregionu Želivka. Od 1. 1. 2014 má tedy MAS Blaník o. s. 55 členů. 
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Území MAS Blaník o. s. k 31. 12. 2013 
Území tvoří obce sdružené do 4 dobrovolných svazků obcí: Podblanicko, Blaník, Želivka a Český Smaragd: Vlašim, 

Radošovice, Slověnice, Ctiboř, Libež, Římovice, Pavlovice, Hradiště, Kamberk, Kondrac, Louňovice pod Blaníkem, 

Miřetice, Načeradec, Ostrov, Pravonín, Velíš, Vracovice, Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Čechtice, Děkanovice, 

Dolní Kralovice, Dunice, Chmelná, Keblov, Křivsoudov, Kuňovice, Loket, Mnichovice, Snět, Strojetice, Studený, 

Šetějovice, Tomice, Trhový Štěpánov, Zdislavice, Chlum, Hulice, Javorník, Kladruby, Rataje, Tichonice, Soutice. 

V roce 2013 všechny obce regionu dali závazné usnesení zastupitelstev obcí o souhlasu náležitosti k MAS Blaník o. s. 

na roky 2014 – 2020 pro realizaci strategie LEADER/CLLD. 

 

Obrázek č. 1: Mapa území 

 

 
 

Členství v dalších organizacích 
V roce 2013 nebyla MAS Blaník o. s. členem dalších organizací. Od 1. 1. 2014 je členem Národní sítě MAS o. s. 

s pořadovým číslem 172. 

  



8 
 

HLAVNÍ CÍLE A ČINNOST SDRUŽENÍ 
Sdružení MAS Blaník, o. s. je dobrovolným neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jejichž cílem je rozvoj 

regionu MAS Blaník (dále jen zájmové území), naplňování společných zájmů členů sdružení, koordinace spolupráce 

veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER a realizace rozvojové strategie regionu 

prostřednictvím následujících činností: 

 tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,  

 koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,  

 rozvoj a propagace regionu, 

 podpora nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, 

 podpora obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot,  

 podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,  

 služby při financování projektů k rozvoji regionu,  

 posuzování projektů zaměřených k rozvoji regionu,  

 koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,  

 tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu,  

 součinnost se zahraničními subjekty,  

 příprava informačních a metodických materiálů a školících pomůcek,  

 výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,  

 spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,  

 zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,  

 komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,  

 poradenská činnost, činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,  

 vydávání tiskovin. 

V roce 2013 nevykonávala MAS Blaník o. s. žádnou vedlejší ani doplňkovou činnost. Nezřizovala žádné živnostenské 

listy. Nerealizovala ani žádné projekty z dotačních prostředků. 
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY MAS BLANÍK O. S. 
Všechny byly zvoleny od 18. 6. 2013 s mandátem na 2 roky 

Předsedkyně: Mgr. Renata Vondráková 

Místopředsedkyně: Mgr. Zuzana Klímová Vaňková 

Místopředseda: Bc. Jaroslav Švejda 

Výbor MAS Blaník 
Výbor MAS Blaník tvořilo v roce 2013 celkem 11 členů. Výbor se sešel v roce 2013 celkem 3 krát v těchto termínech: 

17. 7.; 24. 9; 18. 11. Členy výboru byli: Mgr. Renata Vondráková, Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, Bc. Jaroslav Švejda, 

Ing. Václav Nekvasil, MgA. Eva Vrzalová, Ing. Eliška Švejdová, Mgr. Radovan Cáder, Pavel Duda, Pavel Kuře, Ing. 

Růžena Kučerová, Mgr. Karel Havlíček 

Představení členů výboru 

Mgr. Renata Vondráková – OSVČ – Poradenství v oblasti humanitních věd 

narodila se v roce 1980 v Praze, kde do 14 let věku žila. V roce 1994 se s rodiči a sestrou přestěhovala do Slověnic u 

Divišova, kde má její rodina kořeny (pradědeček Fabián Horák v místě hospodařil a byl tam i starostou). Od studií na 

Gymnáziu Vlašim se intenzivně zabývá rozvojem venkova a tématem života na venkově jak prakticky, tak teoreticky. 

Vystudovala Fakultu humanitních studií obor bakalář humanitních věd a na stejné fakultě potom magisterský 

program sociální a kulturní ekologie. V roce 2004 spoluzakládala Posázaví o.p.s. místní akční skupinu jako jeden z 

partnerů za Podblanickem o.s.. Právě v Podblanickem o. s. je od roku 2005 až do dnešní doby předsedkyní. Spolu s 

kolegy vytvořila dlouhodobý projekt „Studenti pro venkov“, který si klade za cíl přilákat mladé lidi k trvalému životu 

na venkově. V místní akční skupině Blaník reprezentuje podnikatelský sektor. Od roku 2002 také nabízí služby v 

oblasti zpracování žádostí o dotace, zapojení veřejnosti, facilitace, konzultace atp.  Momentálně působí jako 

zahraniční tajemnice Asociace soukromého zemědělství ČR a reprezentuje tuto organizaci v evropské Copa-Cogeca. 

„Baví mě pracovat v týmu a rozjíždět nové projekty, které dávají smysl, proto jsem přijala roli první předsedkyně MAS 

Blaník o. s. s cílem tuto skupinu uvést v život. Přeji si, aby se stala prostorem, kde je možné prezentovat své názory a 

komunikovat je otevřeně s ostatními aktéry regionu“. Volný čas nejraději tráví na zahradě s jejími dvěma syny. Doma 

se cítí všude tam, odkud je vidět Blaník. 

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková - koordinátorka meziobecní spolupráce - ORP Vlašim, lektorka 

narodila se v roce 1978 ve Vlašimi, kde navštěvovala základní školu i gymnázium. Dále vystudovala obor Sociální 

práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia se zaměřovala zejména na problematiku rovných 

příležitostí a po absolvování magisterského studia se vydala do Indie na stáž do neziskové organizace působící na poli 

rozvoje venkova.  Po návratu do ČR začala pracovat v nadnárodní korporaci jako vedoucí týmu v oblasti personálních 

služeb. Souběžně se založením rodiny se vrátila do Vlašimi a začala se věnovat vzdělávání dospělých (zejména 

globálnímu rozvojovému vzdělávání). Postupně zaměřovala svou pozornost i činnost od globální problematiky více 

směrem k místnímu rozvoji. V současnosti působí jako koordinátorka v rámci projektu meziobecní spolupráce. Je 

místopředsedkyní MAS Blaník. Volný čas věnuje rodině a sportu.  

Bc. Jaroslav Švejda – projektový manažer Mikroregionu Želivka 

narozen roku 1976 ve Vlašimi, bytem v Dolních Kralovicích. Po ukončení studia byl členem představenstva a později 

předseda představenstva S.K.S. Praha a.s.  Poté půl roku pracoval ve společnosti Maso Bohemia CZ, s.r.o. na pozici 

vedoucího ISO. Po civilní službě v březnu 2001 začal pracovat jako manažer pro Mikroregion Želivka – svazek obcí. Od 

roku 2005 do roku 2008 byl zaměstnán ve společnosti Posázaví o.p.s. na pozici projektového manažera pro oblast 

Mikroregionu Želivka, později ještě jako vedoucí managementu jakosti a zástupce ředitele. V roce 2008 mj. také 

vykonával funkci euromanažera pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy. V letech 2006 až 2009 byl 
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rovněž jednatelem společnosti ACHEM BOHEMIA CZ s.r.o. Od roku 2009 je opět zaměstnancem Mikroregionu Želivka 

jako projektový manažer. V roce 2006 dokončil bakalářské studium práva na Univerzitě Komenského v Bratislavě. 

MgA. Eva Vrzalová – projektová manažerka Mikroregionu Český smaragd 

narodila se v roce 1977 v Ústí nad Labem. Vystudovala obory Tvůrčí psaní (filmová scénáristika) a Mediální 

komunikaci na vysoké škole v Praze. Část svého soukromého i studijního života strávila v Anglii, USA a v Izraeli. Ve své 

profesní kariéře se zpočátku věnovala mediální oblasti – působila například několik let v Českém rozhlasu. Když se 

potom s rodinou usadila ve středních Čechách, začala se zajímat o regionální rozvoj. V roce 2010 nastoupila v 

Mikroregionu Český smaragd jako projektová manažerka. Tato profese jí dala mnoho cenných zkušeností a několik 

dobrých přátel i vzorů. Působí v kraji, odkud pocházejí její prarodiče a kde strávila podstatnou část dětství. Mimo 

pracovní dobu ji zajímá především rodina a potom literatura, film, cestování a sport. Hraje také na příčnou flétnu.    

Ing. Eliška Švejdová – projektová manažerka Mikroregionu Blaník 

narozena v roce 1981 v Dačicích, od roku 2007 trvale bytem v Dolních Kralovicích. Po maturitě na Obchodní akademii 

v Českých Budějovicích studovala provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Po 

ukončení studia pracovala jako referentka oddělení přímých plateb regionálního odboru Státního zemědělského 

intervenčního fondu v Praze. Od ledna 2007 do září 2008 byla zaměstnána v Posázaví o.p.s., zejména jako projektová 

manažerka pro mikroregion Blaník – svazek obcí. V průběhu roku 2008 současně vykonávala funkci euromanažerky 

pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy. Od října 2008 je zaměstnankyní mikroregionu Blaník – svazku 

obcí, kde nadále působí jako projektová manažerka.  

Ing. Václav Nekvasil – starosta Města Trhový Štěpánov 

narodil se v roce 1946 a dětství strávil ve Štěpánovské Lhotě u Trhového Štěpánova. Po ukončeném základním 

vzdělání nastoupil v JZD Štěpánovská Lhota jako traktorista. Po skončení vojenské služby následovala práce v JZD 

Trhový Štěpánov na pozici agronoma. Současně při zaměstnání studoval Střední zemědělskou školu v Benešově. Ve 

studiu potom pokračoval i na Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze, kde v roce 1991 složil 

státní zkoušku. Jako agronom pracoval stále v JZD Trhový Štěpánov a po transformaci na ZD Trhový Štěpánov a.s. 

setrval až do roku 2004. Od voleb roku 2002 do 2006 byl místostarostou v Trhovém Štěpánově. Od roku 2006 je v 

městečku starostou.  Mimo práci ho zajímá včelaření, cestování a chalupa.  

Ing. Růžena Kučerová – starostka Městyse Louňovice pod Blaníkem 

narodila se roku 1957, žije v Louňovicích pod Blaníkem.  Po absolvování Střední průmyslové školy zeměměřické 

vystudovala ČVUT v Praze - fakultu stavební, obor geodézie a kartografie, kde studium ukončila v roce 1981 státní 

zkouškou. Hned potom začala pracovat v zemědělství: na Státním statku Vlašim, v JZD Podblanicko Louňovice a v 

Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. Od roku 2006 je starostkou Městyse Louňovice pod Blaníkem. „V MAS 

Blaník chci zvelebovat území městyse Louňovice  pod Blaníkem a okolí“. 

Pavel Duda – soukromý zemědělec 

narodil se v roce 1977 a bydlí v Pravoníně. Po ukončeném základním vzdělání absolvoval Střední průmyslovou školu 

strojní ve Vlašimi. Po maturitě nastoupil do podniku Sellier a Bellot jako řidič; v té době ale už začal i soukromě 

hospodařit. Od roku 2002 je soukromé zemědělské podnikání jeho hlavní činností. Od roku 2010 funguje také jako 

místostarosta obce Pravonín. Od roku 2013 je rovněž spoluzakladatelem a předsedou regionální asociace 

soukromého zemědělství okresu Benešov. V MAS Blaník reprezentuje soukromé zemědělce -  je přesvědčen, že právě 

oni dokáží udržovat krajinu v pořádku a v dobrém stavu. „Tomu, kdo pracuje na svém, není lhostejné, jak vypadá 

okolí vlastního pole - příjezdové obecní cesty a ostatní krajinné prvky“.  

Pavel Kuře 

narodil se roku 1981 v Kutné Hoře, mládí prožil ve Zruči nad Sázavou. Už během střední školy se začal aktivně 

zapojovat do sportovního a společenského života ve městě a uspořádal celkem osm ročníků Posázavské neckyády. Po 

maturitě nastoupil na základní vojenskou službu k letectvu v Čáslavi. V období profesního života hledal své pravé 
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poslání. „Zvítězil duch vetešníka a kramáře.“ A proto ho dnes najdeme v jednom z největších vetešnictví v ČR, na 

zámku v Martinicích u Dolních Kralovic. Stavebně zanedbaný zámek od roku 2008 rekonstruuje – hotová je střecha, 

pokračuje se obnovou interiérů. Právě na záchranu zámečku pořádá pravidelné a oblíbené benefiční aukce. V objektu 

vetešnictví můžete navštívit také koncerty, výtvarná sympozia, divadelní představení a další kulturní a společenské 

akce hemžící se známými osobnostmi. Do budoucna chce v areálu vybudovat infocentrum a organizovat pravidelné 

trhy. 

Mgr. Karel Havlíček - Česká obchodní inspekce, zástupce ředitele inspektorátu Jihočeský a Vysočina  

narodil se v roce 1967 v Táboře. Nyní žije v Pravěticích u Načeradce. Po Střední ekonomické škole v Blatné začal 

studovat Západočeskou univerzitu v Plzni, právnickou fakultu - bakalářské studium. Vzdělání potom ukončil na 

Metropolitní univerzitě v Praze - mezinárodní teritoriální studia, mezinárodní a regionální vztahy v právu 

průmyslového vlastnictví. Nyní pracuje pro Českou obchodní inspekci jako zástupce ředitele inspektorátu Jihočeský a 

Vysočina. Na Podblanicku začínal před více jak 20 lety jako chalupář, a ač původem z rovinatého Třeboňska, byl a 

doposud je zcela uchvácen Blaníkem a jeho okolím. Takže v okamžiku, kdy mu to pracovní a rodinné poměry dovolily, 

se s manželkou okamžitě natrvalo přestěhovali právě do Pravětic. 

Mgr. Radovan Cáder – ředitel Muzea Podblanicka 

narodil se v roce 1977 ve Vlašimi. Po absolvování benešovského gymnázia vystudoval historii na Ostravské univerzitě. 

Od roku 2000 působí v Muzeu Podblanicka, nejprve jako historik, a od roku 2005 zastává funkci ředitele muzea. V 

současné době je také místopředsedou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Žije ve 

Vlašimi. 
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Valné shromáždění členů MAS 
Valné shromáždění členů MAS se sešlo v roce 2013 celkem 4krát. 

Datum konání, 
místo konání 

Program Foto 

18. 6. 2013 
 
Čechtice (volební 
Valné 
shromáždění 
členů) 
 

1. Představení účastníků (členů)+ informace o akcích (léto 
2013) 

2. Dohoda nad dalšími pracemi/činností >> dotazníky pro obce 
(léto), účet, účetní, rozpočet bude předložen na další schůzi, 
příspěvkový řád, platby od mikroregionů (jakou formou), 
termíny setkávání - úterý dopoledne vs. úterý od 17 - 21 
hodin (případně střídat?), mezinárodní spolupráce 

3. Nabídky spolupráce (př. sdílené nástěnky; výtvarný projekt), 
které se mohou realizovat ještě do září 

4. Shrnutí výsledků veřejného setkání pracovních skupin 
5. Informace o vývoji dotací a přípravy nového dotačního 

období, certifikace MAS, atp. 
6. Schválení volebního řádu 
7. Volba orgánů sdružení (výbor, předseda, místopředsedové, 

výběrová komise, monitorovací a kontrolní výbor) 
8. Ostatní 

 

10. 9. 2013 
 
Studený 
 

1. Zpráva o projektu Svazu měst a obcí 
2. Diskuse k výdajům roku 2013, výhled 2014 
3. Termíny >> 

- schůze výboru (rozpočet 2013 + 2014) 
- schůze valné hromady k rozpočtu 
- schůzky pracovních skupin (říjen, listopad) 

4. Zajištění účetní sdružení 
5. Logo – zadání, postup, co dál k logu a souvisejícímu 
6. Web – zadání, postup, obsah 
7. Vize 
8. Aktualizace kontaktů 
9. Informace k novému občanskému zákoníku + možnosti 

školení 
10. Zasedání KS MAS – 13.9. 
11. Další, různé, diskuse 

 

8. 10. 2013 
 
Vlašim - 
Spolkový dům 

1. Přijetí nových členů: Obec Blažejovice, Nakladatelství 
Sedmikráska (Louňovice pod Blaníkem) 

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013. Diskuze nad 
návrhem rozpočtu z výboru, diskuze nad návrhy a 
připomínkami. Projednání a schválení rozpočtu. 

3. Zpráva o činnostech od poslední schůze (vč. pozvání na 
pracovní skupiny), Zpráva z jednání výboru MAS, Revize 
úkolů 

4. Zpráva o projektu Svazu měst a obcí 
5. Diskuse k jednacím řádům MAS Blaník o.s. – návrh bodů 

jednacích řádů (př. ověřovatelé, řešení sporných postupů, 
atp. – týká se jednání orgánů MAS – shromáždění členů, 
výběrová komise, výbory). 

6. Podmínky členství v Národní síti MAS ČR 
7. Další, různé, diskuse 
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26. 11. 2013 
 
Hotel Štamberk, 
Pravětice u 
Načeradce 

1. Přijetí nových členů: paní Houdková, paní Měchurová 
(Trhový Štěpánov, Senzační senioři), Sport Podblanicko o.s., 
Recta s.r.o., Hotel Klokočkův mlýn 

2. Zpráva o činnostech od poslední schůze (pracovní skupiny, 
certifikace, stav schvalování území, zpráva k projektu SMO) 

3. Zpráva z jednání výboru MAS 
4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014. Diskuze nad 

návrhem rozpočtu z výboru, diskuze nad návrhy a 
připomínkami. Způsob projednání rozpočtu a schvalování 
změn během roku. Projednání a schválení rozpočtu. 

5. Projednání jednacích řádů MAS Blaník o. s., diskuze nad 
návrhy a připomínkami, projednání a schválení. 

6. Další informace – ples?, prezentační akce, logo 
7. Další, různé, diskuse 

 

 

Monitorovací a kontrolní výbor 

Složení: J. Jelínek (předseda), J. Buršík (člen), M. Hájek (člen) 

Termíny setkání v roce 2013: 18. 6. v Čechticích. 

Výběrová komise 
Výběrová komise měla v roce 2013 celkem 7 členů: Karel Havlíček, Pavel Duda, L. Proschková (ZŠ Čechtice), J. Jelínek 

(starosta Městyse Načeradec), V. Nekvasil (starosta města Trhový Štěpánov), Pavel Kuře, Jiří Pospíšil (TJ Sokol 

Louňovice pod Blaníkem). Výběrová komise se v roce 2013 dále nesešla, byla pouze zvolena s mandátem na 2 roky. 

MEZINÁRODNÍ A JINÁ SPOLUPRÁCE 
Eva Vrzalová, Zuzana Klímová Vaňková a Renata Vondráková navštěvovaly střídavě všechna jednání Krajské sítě MAS. 

Dlouhodobě funguje konzultační a odborná spolupráce pro nastavení principů fungování MAS Blaník o.s. s Annou 

Čarkovou z Kyjovského Slovácka. Dále zástupci MAS – R. Vondráková, R. Vondrák a K. Říha reprezentovali MAS na 

LAG Summer Festivalu v Biogradu na Moru v Chorvatsku. 

LOGO MAS BLANÍK O. S. 
Na jednání Valného shromáždění MAS Blaník o. s. dne 10. 9. bylo vybráno logo autorky pí. malířky Aleny Grendysové 

Kadavé z celkem cca 15 návrhů. Je to oficiální logo MAS Blaník o.s. 

Obrázek č. 2: Logo MAS Blaník o. s. 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MAS BLANÍK O. S. 
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WEB MAS BLANÍK O. S. 
Pro zajištění informovanosti členů a veřejnosti byly založeny internetové stránky www.masblanik.cz. Na stránkách je 

sekce „Aktuality“, kde jsou zejména informace k nadcházejícím setkáním MAS Blaník (schůze orgánů, členské schůze, 

setkání pracovních skupin, setkání s veřejností, atp.) a jsou zde zveřejňovány i zápisy. Dále web obsahuje kontaktní 

údaje na MAS Blaník a statutární zástupce, ve složce „Dokumenty“ jsou stanovy, zápisy, jednací řády, atd., web 

obsahuje i informace o vzniku MAS Blaník, území, členech, orgánech včetně jejich členů. Nechybí ani informace 

k přípravě strategie a jak se stát členem.  

 

  

http://www.masblanik.cz/
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HOSPODAŘENÍ MAS BLANÍK O. S. 
V roce 2013 MAS Blaník hospodařila zejména s: 

 Příspěvky členů, které byly stanoveny na 100,- Kč/člen 

 Neinvestiční dotací mikroregionů na zajištění provozu MAS Blaník o. s. ve výši 28 800,- Kč za každý 

mikroregion (Český Smaragd, Želivka, Podblanicko, Blaník) – tj. celkem 115 200,- Kč 

 Neinvestiční dotací Město Vlašimi na zpracování strategie území územní působnosti MAS Blaník o. s. v roce 

2013 a 2014 ve výši 100 tis. Kč 

V roce 2013 nebyly všechny tyto zdroje (131 tis. Kč) vyčerpány a jsou převedeny do dalšího roku. Rozpočet byl 

schválen na Valném shromáždění členů MAS Blaník o. s. dne 8. října 2013 na měsíce říjen – prosinec. Dále byl 

rozpočet upraven Rozpočtovým opatřením č. 1 na Valném shromáždění členů dne 26. 11. na Štamberku. 

V roce 2013 byly zaměstnány v MAS Blaník o. s. pouze na DPP Mgr. R. Vondráková v částce 30 tis. Kč celkem včetně 

daně a Mgr. Zuzana Klímová Vaňková ve stejné částce. Obě byly oceněné za práci na strategii MAS Blaník o.s. Dále 

byla formou DPP zaměstnána účetní pí. Slezáková, v dalším roce pokračuje na smlouvu o dílo. Jiní zaměstnanci v MAS 

v roce 2013 nebyli. 

Číslo účtu MAS Blaník o.s je 3300003389/0800 a je vedený u České Spořitelny a.s. 
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DARY 

V roce 2013 obdržela MAS Blaník o. s. následující dary:  

 1000,- Kč v hotovosti od společnosti DAM-STAVBY s.r.o.,  
 1000,- Kč v hotovosti od společnosti RECTA s.r.o.  
 500,- Kč v hotovosti od Mgr. Karla Havlíčka 
 500,- Kč v hotovosti od pana Antonína Hlinského 
 500,- Kč v hotovosti od sdružení Sport Podblanicko o. s. 

Dary byly určeny na podporu činnosti MAS Blaník o. s., konkrétně na občerstvení a pronájem prostor pro pořádání 
valné hromady. 

Výše jmenovaným dárcům děkujeme. 

 

TERMÍNOVÉ SHRNUTÍ DOSAVADNÍ AKTIVITY MAS 
Shrnutím dosavadního vývoje >>> přednáška k LEADER dne 4. 10. 2012, 10. 10. 2012 – setkání se starosty - CHOPOS, 

12. 10. 2012 – prohlášení 4 mikroregionů, 16. 10. 2012 – schůzka pracovní skupiny, 2. 11. 2012 – schůzka 

s Posázavím o.p.s., 13. 11. 2012 – schůzka pracovní skupiny a poté s Posázavím o.p.s., 18.12.2012 - první setkání 

nové MAS, 22. 1. 2013 – veřejná přednáška LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim, 29. 1. – Schůzka MAS v sídle ČSOP 

Vlašim, 25. 2. 19 hodin – konzultace ve Spolkovém domě, Vlašim, 5.3. – Schůzka MAS v Kondraci, 16.4. - Schůzka 

MAS v Martinicích, 14.5. - schůzka MAS v Trhovém Štěpánově, I. kolo setkání pracovních skupin (5.6. Výchova a 

vzdělávání, 6. 6. Využití potenciálu krajiny, 6.6. Fyzický rozvoj obcí, 11.6. Cestovní ruch, 12.6. Sociální služby, 12. 6. 

Kulturní spolkový a zájmový život), 18. 6. schůzka MAS – ustavující valná hromada v Čechticích – restaurace Zlatá 

Praha, klubovna, 17. 7. – schůzka výboru MAS – Spolkový dům Vlašim, 10. 9. v 17 hodin schůzka MAS ve spolkovém 

domě v obci Studený > 24. 9. 18 hodin – schůzka Výboru MAS ve Spolkovém domě Vlašim, 8. 10. 9 hodin valná 

hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí nových členů, rozpočet 2013), >> II. kolo pracovních skupin 

v rámci přípravy strategie (23.10. Výchova a vzdělávání, 24.10. Fyzický rozvoj obcí, 31.10. Kulturní spolkový a zájmový 

život, 7.11. Cestovní ruch, 14.11. Využití potenciálu krajiny) >> 26. 11. 17-21 hodin, Hotel Štamberk/Pravětice - valná 

hromada MAS – projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů >> 11. 12. – II. kolo pracovní 

skupiny Sociální služby >> 16.12. setkání pracovní skupiny „Studenti“ – Gymnázium Vlašim 
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PŘÍPRAVA STRATEGIE NA ROKY 2014 – 2020 
Hlavní činnost MAS Blaník o. s. se v roce 2013 soustředila na přípravu strategie rozvoje regionu pro období 2014 – 

2020. V roce 2013 proběhla dvě kola jednání pracovních skupin. Setkání pracovních skupin je odsouhlaseno Valným 

shromážděním MAS, obce vyvěšují informaci na jednom letáku na vývěskách (fyzicky i elektronicky), všechny ostatní 

organizace také. Informace je také ve vývěsních tabulích Města Vlašimi. Setkání jsou veřejná a přístupná všem – 

nikoliv jenom členům. V prvním kole byla provedena analýza území formou diskuse a zápisu do jednotlivých SWOT 

analýz. V druhém kole byly identifikovány tematické okruhy „hlavní cílové pod-oblasti“ pro jednotlivé pracovní 

skupiny (to jsou i hlavní cílové oblasti strategie). 

V rámci MAS Blaník o. s. funguje celkem 6 pracovních skupin: 

1. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

2. KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

3. CESTOVNÍ RUCH 

4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

5. FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ 

6. VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY 

Specificky dle potřeby také bývají svolávány zvláštní cílové skupiny: Senioři a mladí, protože bylo problematické jejich 

zapojení, které je úspěšnější při přímém oslovení. 

Proběhlá pracovní jednání skupin v roce 2013 
Název 
skupiny 

VÝCHOVA A 
VZDĚLÁVÁNÍ 

KULTURNÍ, 
SPOLKOVÁ A 

ZÁJMOVÁ 
ČINNOST 

CESTOVNÍ 
RUCH 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY 

 

FYZICKÝ 
ROZVOJ OBCÍ 

VYUŽITÍ 
POTENCIÁLU 

KRAJINY 

Termíny 
jednání 

5.6. / 23.10. 12.6. / 31. 10. 11.6. / 7. 11. 12.6. / 11.12. 6.6. / 24. 10. 6.6. / 14. 11. 

Počet 
účastníků 

25 / 11 
 

26 / 22 11 / 16 16 / 19 9 / 13 12  / 9 

Garant Eva Vrzalová Eva Hájková Kateřina 
Červenková 

Petra Rajmanová Jaroslav Švejda Eliška Švejdová 

Facilitátor Zuzana Klímová 
Vaňková 

Zuzana Klímová 
Vaňková/ Renata 
Vondráková/ 

Renata 
Vondráková 

Zuzana Klímová 
Vaňková 

Renata 
Vondráková/ 
Zuzana Klímová 
Vaňková 

Renata 
Vondráková/ 
Zuzana Klímová 
Vaňková 

V tabulce jsou uvedeny termíny, počty účastníků, garanti a moderátoři setkání – vždy první údaj se vztahuje 

k prvnímu termínu. 

Dále se dle 16. 12. 2013 sešla skupina „Studenti“ na Gymnáziu Vlašim. Setkání se zúčastnilo celkem  40 studentů a 

moderovala ho Zuzana Klímová Vaňková. 
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PŘÍPRAVA MAS NA STANDARDIZACI 
Další činností byla příprava MAS na tzv. standardizaci. Proběhlo vypracování, projednání a schválení těchto vnitřních 

předpisů a dalších prvků pro standardizaci: 

- Stanovy MAS Blaník o.s. 

- Volební řád MAS Blaník o.s. 

- Jednací řád MAS Blaník o.s. 

- Jednací řád Výběrové komise MAS Blaník o.s. 

- Principy a nastavení fungování orgánů MAS 

- Principy a nastavení procesů MAS Blaník o.s. – formy zápisů 

- Založení webových stránek 

- LOGO 
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KONTAKTY 
 

Funkce  Jméno Kontakt 

předsedkyně 
vedoucí PS Využití potenciálu krajiny 

Renata Vondráková  info@masblanik.cz 
tel. 604 540 583 

místopředsedkyně, garant zpracování části strategie 
v rámci dotace OPTP 

Zuzana Klímová 
Vaňková 

info@masblanik.cz 
tel. 777 567 177 

místopředseda /garant PS rozvoj obcí Jaroslav Švejda info@masblanik.cz 
info@zelivka.cz 
tel. 724 183 529 

předseda monitorovacího a kontrolního výboru 
 

Jiří Jelínek starosta@naceradec.cz; 

 

garant PS Výchova a vzdělávání 
 

Eva Vrzalová eva.vrzalova@ceskysmaragd.cz 
tel. 724 191 440 

vedoucí PS Výchova a vzdělávání 
 

Petr Jíša  

garant PS Využití potenciálu krajiny Eliška Švejdová eliskasvejdova@ 
mikroregionblanik.cz 
tel. 722 941 925 

garant PS Sociální služby Petra Rajmanová petrarajmanova@seznam.cz 
tel. 721 956 312 

vedoucí PS Sociální služby Pavla Kovalská  
 

garant a vedoucí PS Spolková, kulturní, zájmová 
činnost 

Eva Hájková info@spolkovydum.cz 
tel. 737 505 605 

garant PS Cestovní ruch Kateřina Červenková katka.cervenkova@csop.cz 
tel. 777 800 461 

vedoucí PS Cestovní ruch Lenka Röschelová  
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