
MAS Blaník
Newsletter
Místní akční skupiny Blaník č. 10/2015

MAS Blaník, z. s.  
Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, e-mail: info@masblanik.cz, www.masblanik.cz 
Redaktorka Newsletteru: Mgr. Jitka Fialová, jitka.fialova@masblanik.cz, tel. 731 219 123, Sazba: Radek Vondrák, Karennet
MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské 
subjekty) a neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do 
sdružení obcí – Podblanicko, Blaník, Želivka a Český smaragd

10/2015-uzávěrka 8. 6., další bude 18. června

Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

tohle slovo úvodem vychází den po volební členské schůzi MAS Blaník. Po dvou letech se v Louňovicích pod Blaníkem 
volilo nové osazenstvo všech orgánů MAS, včetně volby nové předsedkyně a místopředsedkyní. Automaticky se nabízí 
psát o rekapitulaci toho, čeho jsme dosáhli, co se nám povedlo nebo o tom, co bychom příště udělali lépe. Bylo by to 
ale asi dlouhé slovo úvodem. A proto bych Vám hlavně chtěla poděkovat za sebe osobně. Za cennou lidskou zkušenost, 
kterou jsem mohla udělat jako první předsedkyně MAS Blaník. Ráda bych zdůraznila, že mi bylo ctí moci se s Vámi po 2 
roky života v roli předsedkyně potkávat. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jsem se snažila nastartovat v život 
organizaci, která, pevně věřím, bude hrát svou roli v rozvoji regionu dál a ve které se bude práce a úsilí, které jsme 
všichni do založení MASky vložili, dále zhodnocovat a pěstovat pro společný cíl. Tím je náš spokojený a barevný život na 
venkově, který si troufám napsat, máme všichni rádi.

Ve Vlašimi dne 10. 6.

Mgr. Renata Vondráková

Aktuality

23. 6. – vyjde další číslo Newsletteru – připravujeme pro Vás volební speciál s představením všech nových členů orgánů 
MAS Blaník

25. 6. 2015 od 10 hodin – seminář ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na témata:
1) možnosti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek v projektech CLLD;
2) novinky v oblasti sociálního podnikání (sociální podniky založené svazky obcí apod.);

Kde: Starý tiskový sál na Úřadu vlády (Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha) 

Přihlášení možné přes elektronický formulář zde: http://goo.gl/forms/wX5XtZWswd

Projekt Podpora meziobecní spolupráce pokračuje – Projekt byl prodloužen do 31. 10. 2015. Koordinátorkou projektu 
zůstala Mgr. Zuzana Klímová Vaňková. Dalšími členkami týmu jsou Mgr. Petra Rajmanová (oblast sociální služby 
a podpora administrativám v území) a Mgr. Veronika Van der Ent (oblast odpadového hospodářství a školství). Nyní už 
budou jednotlivé náměty rozpracovány do konkrétních projektových záměrů.
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Noví členové ve volených  orgánech MAS Blaník, z. s.

Výbor

Zuzana Klímová Vaňková – předsedkyně spolku

Renata Vondráková – místopředsedkyně spolku

Mikroregion Český smaragd – zastoupen Evou Vrzalovou – místopředsedkyně spolku

Městys Louňovice pod Blaníkem – zastoupen Růženou Kučerovou

Pavel Duda

Město Vlašim – zastoupeno Evou Lupačovou

Město Trhový Štěpánov – zastoupeno Josefem Kornem 

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy – zastoupena Věrou Janoušovou

Farní charita Vlašim – zastoupena Danielou Laloučkovou

Blaník- svazek obcí – zastoupen Eliškou Švejdovou  

TJ Blaník Načeradec – zastoupena Jiřím Jelínkem

Monitorovací a kontrolní výbor

Obec Pravonín – zastoupena Janou Lapáčkovou

Městys Načeredec – zastoupen Blankou Krejčovou

ZŠ Čechtice – zastoupena Lenkou Proschkovou

Karel Havlíček

Jaroslava Měchurová

Výběrová komise

Marie Marhanová

Stanislav Kužel

TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem- zastoupena Jiřím Pospíšilem

Dana Kuchaříková

Miroslav Lalouček

Václav Nekvasil

Mikroregion Podblanicko – zastoupen Karlem Kroupou
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Představení člena

Petr Jíša

Narodil jsem se 16. 11. 1980 ve Vlašimi. Po absolvování Obchodní 
akademie Vlašim jsem nastoupil na Fakultu tělesné výchovy a sportu 
Univerzity Karlovy na obor Management sportu. V průběhu studia 
se mou prioritou stala touha učit. Vybral jsem si obor Pedagogika na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem se věnoval 
otázkám filosofie výchovy, skrytého kurikula, školním vzdělávacím 
programům a pedagogice osobnostní a sociální výchovy, která se stala 
mou specializací. Zajímal jsem se o dílo a odkaz Jana Ámose Komenského. 
V roce 2005 jsem se oženil a absolvoval obor Management, v roce 
2007 obor Pedagogika a Učitelství pedagogiky. Od roku 2005 jsem 
spolupracoval se Základní školou Brigádníků na Praze 10. Měl jsem na 
starosti tvorbu školního vzdělávacího programu a zároveň jsem zde 
vedl kroužky zaměřené na rozvoj komunikace, kreativity a učebních 
dovedností. Hned po studiích mi v této škole bylo nabídnuto místo 
učitele občanské výchovy, zároveň jsem pokračoval v práci na školním 
vzdělávacím programu. Po prvním roce mne oslovila nová paní ředitelka, 
abych jí dělal zástupce. Tuto funkci jsem zastával tři roky, během nichž 
jsme zavedli do školy moderní technologie. V prvních třídách jsme spustili 
projekt „počítačových hnízd“, kde měli žáci vedle interaktivní tabule 
možnost využívat pro výuku žákovských počítačů a učitel mohl dávat 
různou práci různým skupinám žáků. V roce 2008 jsem se s narozením 
syna odstěhoval z Prahy do Divišova a hned následujícího roku z Divišova 
do Vlašimi, kde žiji dodnes. Zde se mi před dvěma lety narodila dcera. 
V roce 2011 jsem byl na základě konkurzu jmenován ředitelem Základní 
školy Vorlina ve Vlašimi. V této škole jsem také začal rozšiřovat možnosti 
pro použití moderních technologií vybavením školy počítači a interaktivními tabulemi. Zařazení techniky do výuky však bylo možné hlavně 
díky píli učitelů při mnoha školeních a výrobě elektronických příprav do hodin. Profesně se zajímám v současné době o kariérní systém 
a možnosti koučovacích a mentorských přístupů při rozvoji lidí. Mou velkou zálibou je vedle mnoha sportů program instrumentálního 
obohacování profesora Feuersteina, který přináší účastníkům možnosti naučit se reflektovat své myšlení, pracovat s vlastním zklidněním 
a vnitřní motivací, hodnotit své poznávací dovednosti a mnoho dalšího... 

Zajímá mne rozvoj regionu jako občana i jako zaměstnance školy. Proto jsem byl hned u vzniku MAS Blaník, kde jsem se podílel na analytické 
části strategie v oblasti Výchova a vzdělávání. 

autor: Mgr. Petr Jíša, ředitel ZŠ Vorlina
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Informace o dotacích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá Výzvu (č. 57) z OP VK  - výzva je zaměřena na zkvalitnění praktické 
výuky (například vybavení pracovních dílen nebo knihy pro čtenářské dílny).

Více: www.op-vk.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 1. výzvu z Operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost.

Téma: Podpora podnikání

Název programu podpory: Inovace – inovační projekt

Doba platnosti: 29. 5. 2015 - 31. 1. 2016 

Plánovaná alokace: 4 mld. Kč

Více: www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-%281%29/OPPIK/Vyzva-1-INOVACE-%E2%80%93-
Inovacni-projekt-%28OPPIK%29 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje II. výzvu předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního programu 
podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem.

Celková alokace: 50 mil. Kč

Příjem žádostí nejpozději do 30. 6. 2015 do 16.00.

Více: http: www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-
podpory-cestovniho-ruchu-%282010-201/ROK-2015-PODPROGRAM-CESTOVANI-DOSTUPNE-VSEM 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR přijímá žádosti v poslední výzvě z Operačního programu Životní prostředí 2007-
2013. Podpořeny mohou být projekty na podporu biodiverzity, obnovy krajinných struktur, optimalizace vodního režimu 
krajiny, regenerace urbanizované krajiny a prevence sesuvů, skalních zřícení a monitorování geofaktorů a následků 
hornické činnosti.

Celková alokace: 200 mil. Kč

Příjem žádostí nejpozději do 19. června 2015.

Více: www.opzp2007-2013.cz/clanek/11/2582/poslednich-200-milionu-na-zlepseni-prirody-a-krajiny-z-opzp-2007-
2013-prijem-zadosti-zacina-zitra
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Co se děje v regionu

V Kamberku se v sobotu rýžovalo zlato

V sobotu 30. května se sjelo do Kamberka na 150 
dospělých i dětí na Cestu za zlatem. Druhý ročník pochodu 
s rýžováním zlata měl svůj start i cíl na Biofarmě Dolejší 
mlýn. Kromě pochodu si účastníci vyzkoušeli rýžování 
skutečného zlata pod vedením zkušených zlatokopů. 
Všichni tak společně oslavili Dny geoparků, ke kterým se 
touto akcí připojil i národní geopark Kraj blanických rytířů. 
Letos měli účastníci na výběr ze tří různě dlouhých tras, 
na své si přišli rodiče s dětmi i zdatní turisté. Všechny 
tři trasy měly zastávku v Muzeu venkova v Kamberku 
a kdo měl zájem, mohl absolvovat exkurzi a ochutnávku 
na kozí Ekofarmě Líza v Hrajovicích. Akci pořádal Český 
svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Českým 
klubem zlatokopů, obcí Kamberk a Biofarmou Dolejší 
mlýn. Podpořil ji Středočeský kraj a koná se pod záštitou 
náměstka hejtmana PhDr. et Bc. Marka Semeráda, MBA. 
Více o akci na www.blanicti-rytiri.cz.

autor: Mgr. Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim

Den vlašimské hvězdárny

Každoročně v květnu si připomínáme výročí otevření 
vlašimské hvězdárny pro veřejnost v roce 1961. Na Den 
vlašimské hvězdárny v pátek 29. 5. 2015 jsme pozvali 
Petra Horálka, který se už od dětství věnuje astronomii 
a fotografování zajímavých vesmírných objektů a jevů. 
S těmi nejznámějšími seznámil malé i velké návštěvníky. 
Největší pozornost a velká část diskuse byla věnována 
úplnému zatmění Slunce Měsícem, za kterým cestuje Petr 
Horálek po celém světě stejně jako vlašimští amatérští 
astronomové, výjimečná atmosféra tohoto úkazu ohromí 
každého zúčastněného pozorovatele.

Pro návštěvníky jsme po přednášce připravili pozorování 
Slunce a pak i objektů noční oblohy našimi dalekohledy. 
Všichni přítomní si mohli prohlédnout celou hvězdárnu 
a pozorovací techniku.

Těšíme se na Vás na vlašimské hvězdárně každý pátek - do konce srpna 2015 ve

21 hodin, v září 2015 ve 20 hodin. Pozorovací sezónu zakončíme v pátek 25. 9. 2015 od 18 hodin speciální přednáškou 
u příležitosti celokontinentální Noci vědců.

autor: Mgr. Pavla Kovalská
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Hledačky blanických rytířů

V geoparku Kraj blanických rytířů si nyní můžete zpestřit výlet zajímavou aktivitou pro celou rodinu. Questing neboli 
hledačka je hra podobná naší šipkované, ve které se pomocí veršů dozvíte něco zajímavého o daném místě. Ke hře 
potřebujete jen tužku a pracovní list, který si buď vyzvednete v informačním centru, nebo si ho stáhnete a vytisknete 
ze stránek www.blanik.net nebo www.questing.cz. Vaším úkolem je všímat si maličkostí a postupně doplňovat tajenku, 
díky níž objevíte poklad. Tato hra není omezena věkem, stačí umět číst a sledovat okolí. V pracovním listu se dozvíte 
vše, co budete k vyluštění tajenky a hledání pokladu potřebovat. Když správně vyluštíte tajenku a pošeptáte ji v cíli, 
dostanete se k pokladu. Cílem hry je nejen najít poklad, ale hlavně poznat něco nového a užít si společný čas s rodinou 
nebo přáteli. V rámci geoparku Kraj blanických rytířů jsou vytvořeny celkem tři hledačky, každou z nich provází jiná 
historická nebo bájná postava. (Vlašim – Putování za pokladem s rytířem Rolandem, Načeradec – Putování po Načeradci 
s Janem Nepomuckým a Zruč nad Sázavou – S rytířem Milotou kolem celé Zruče). Projekt realizoval ČSOP Vlašim za 
podpory Středočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.

autor: Ing. Barbora Hozová, ČSOP

Medová koktejlová párty ve Včelím světě

Poslední květnovou sobotu to ve Včelím světě v Hulicích opět hučelo jako 
v úle. Ve Včelím světě totiž probíhala Medová koktejlová párty. Každý 
z návštěvníků párty si mohl dle libosti namíchat koktejl z bylinek a prvního 
letošního medu. Koktejl si pak ozdobil vlastnoručně vyrobenou koktejlovou 
ozdobou. A navíc každý účastník získal volný vstup do expozice! Odpoledne 
všem k dobré náladě zahrála kapela ze ZUŠ z Dolních Kralovic.

A zde je recept na nejžádanější medový koktejl:
Meduňkové osvěžení
Do šejkru dát 
hrst nasekané meduňky
1 dcl brusinkového džusu
2 lžičky medu
a led
Vše dobře protřepat, nakonec dolít perlivou vodou a ozdobit lístkem meduňky.

Srdečně zveme k prohlídkám expozice, která je nyní otevřena denně kromě pondělí. V našem včelím obchůdku si můžete 
také koupit med, medovinu, kosmetiku s včelími produkty i medové dobroty. Více na www.vcelisvet.cz. autor: Jarmila 
Pavlicová, koordinátorka expozice

Vlašimská karabina 2015

Lezecké závody ve Spolkovém domě ve Vlašimi začaly po všech přípravách 
nabírat obrátky v den svého konání - v neděli 7. června. Kolem jedné 
hodiny přicházeli první závodníci, podporováni svými rodiči či kamarády, 
plni očekávání a sportovního nadšení. Po krátkém úvodu, seznámení 
s pravidly a radami do horkého slunečného počasí od lezeckého instruktora 
Míry Brožka se děti i dospělí vrhli na lezeckou a boulderovou stěnu. Měli 
možnost prokázat své schopnosti v soutěži lezení na rychlost i obtížnost. 
Tak jako celý den, i vyhlašování výsledků probíhalo v příjemné atmosféře 
a žertovném duchu. Organizátoři se inspirovali dětskými vodními hrátkami, 
které probíhaly na zahradě, a tak vítězové všech kategorií dostali jako 
jednu z odměn osvěžující proud vody za krk. Užili jsme si jednu z dalších 
vydařených akcí v Domě sourozenců Roškotových, děkujeme organizátorům, závodníkům i návštěvníkům!

autor:Tereza Turková
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

15. června (16:00) Charitní obchůdek ve 
Vlašimi

Tvoření pro dobrou věc –ostré nůžky s sebou

21. června (15:00) Vlašim (nádvoří 
zámku ve Vlašimi, při 
nepříznivém počasí v KD 
Blaník)

Sebranka – koncert dechové hudby

22. června (19:30) Vlašim (nádvoří zámku) Večer světových muzikálů

25. června (18:00 – 21:30) Spolkový dům Vlašim Rodinné konstelace - sebepoznávací seminář

1. července (16:00) Charitní obchůdek ve 
Vlašimi

Veselé narozeninové oslavy – přijďte se podělit se svým 
příběhem

5. července (registrace od 
12:30)

Velíš Velíšskej přespolňák

Inspirace mimo region

Stromy pro včely – zkušenosti z Novoměstska

Snaha o návrat k tradičnímu způsobu péče o včely. Pro včelaře začíná být opět důležité, aby měly včely v průběhu sezóny 
dostatek vhodných stromů a keřů. Včelaři se rozhodli oslovit zahrádkáře, aby jim pomohli s výsadbou medonosných 
stromů a rostlin. V základní škole v Bobrové vytvořili balíčky s jednoletou medonosnou směsí, o kterou byl veliký zájem. 
Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro včely s dostatkem pylu a nektaru. I v našem okolí by mohl být podobný záměr 
úspěšný, nemyslíte?

Více: www.agris.cz/clanek/188251
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Co děláme v MAS

Dne 27. května jsme se účastnili schůze Mikroregionu Podblanicko. Hlavním bodem jednání bylo projednání prodloužení 
projektu Podpora meziobecní spolupráce a také kandidatura Mikroregionu do volených orgánů MAS Blaník.

Dne 27. května jsme se také účastnili schůze Mikroregionu Český smaragd, kde jsme představili aktuální verzi strategie 
MAS a informovali o volební členské schůzi. 

Dne 29. května jsme se účastnili jednání Krajské sítě MAS. Hlavními body jednání byly aktuální informace o operačních 
programech, průběhu standardizace a zapojení MAS do přípravy místních akčních plánů škol. Dále se řešil Metodický 
pokyn pro integrované nástroje a jaký bude mít vliv na strategie místních akčních skupin. Zástupci místních akčních 
skupin se také podělili o výstupy hodnocení svých strategií ze strany MMR.

Dne 2. června jsme se účastnili schůze Mikroregionu Želivka, kde jsme řešili kromě strategie a volební valné hromady 
také stav schválení příspěvků členských obcí do rozpočtu MAS. A bylo přislíbeno projednání těchto příspěvků během 
měsíce června. Většina obcí se vyjádřila pozitivně, jedinou obcí z mikroregionu, která zatím má negativní zprávu – 
nedá příspěvek – je Obec Mnichovice. Příspěvek projednaly pozitivně například Tomice, Čechtice, Křivsoudov, Keblov 
a Bernartice.

Dne 3. a 4. června jsme se zúčastnili školení „Facilitace“ pořádané Nadací Neziskovky.cz. 

Dne 8. června jsme se účastnili Konference k projektům spolupráce, kde jsme hledali nové inspirace a možné partnery 
pro projekty MAS Blaník. Dále jsme se účastnili valné hromady Národní sítě MAS, kde hlavním bodem jednání bylo 
schválení rozpočtu na rok 2015.

Připravovali jsme všechny nutné podklady a formuláře pro volební členskou schůzi.

Foto závěrem

Radošovice daly kostelu Sv. Víta nový plášť a tak se jím může potěšit každý, kdo obcí prochází nebo projíždí.

autor: Radek Vondrák


