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Zápis z pracovní skupiny „Kulturní, spolková a zájmová činnost“  
v rámci tvorby Strategie CLLD MAS Blaník 2021-27 

 
 
 
Termín: 25.  3. 2021 od 16,00  
 
Místo: online platforma Google Meet, https://meet.google.com/qrp-gtgv-vuf 

Jednání vedl: Mgr. Tomáš Kramár, MAS Blaník 

Zapsal: Mgr. Hana Bohatová, MAS Blaník 

Přílohy:  
- seznam účastníků 
- fotodokumentace (printscreeny) 
- výsledná SWOT analýza 

 
Záznam jednání:  

1) Tomáš Kramár zahájil v 16,00 h. jednání pracovní skupiny a přivítal a představil její účastníky. 

2) Tomáš Kramár představil výstup z dotazníkového šetření pro spolky a neziskové organizace 

z území MAS Blaník a dále stručně informoval dotačních možnostech v novém programovém 

období. 

3) Tomáš Kramár představil připravenou SWOT analýzu vycházející z minulé strategie, výsledků 

animace území a dotazníkového šetření a zahájil společný brainstorming nad aktualizací SWOT 

analýzy. 

5) Proběhla společná aktualizace a doplnění SWOT analýzy pro oblast Kultura, spolky a zájmová 

činnost. 

6) Plán dalšího postupu zpracování Strategie MAS 21+  a ukončení jednání v 19,00 h. 

Příloha č. 1 - účastníci: 

1. Tomáš Remiš 

2. Jana Lapáčková 

3. Jana Vlasáková 

4. Veronika Vidláková 

5. Jan Bursík 
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6. Karel Lejnar 

7.  Pavla Kovalská 

8.  František Vilímovský 

9.  Lucie Staňková 

10. Lucie Lebedová 

11. Hana Chmelová 

12. Martina Štědrová 

13. Jana Gilchrist 

14. Aleš Truhlář 

15.  Hana Bohatová 

 

 

 

Příloha č. 2: Fotodokumentace – printscreen: 

 

 

Příloha č. 3: SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY 

- v území existují desítky fungujících spolků, tradice spolkového života v obcích je dlouhá 
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- široká je nabídka volnočasových aktivit ve Vlašimi a obcích zřizujících Spolkové domy (Vlašim 

– MěDDM, Ekocentrum, Spolkový dům; dále Pravonín, Studený, Trhový Štěpánov, Louňovice 

pod Blaníkem – není SD, akce zajišťuje Sokol či škola) 

- v území se realizují tradiční společenské a kulturní akce určené pro místní obyvatele i 

návštěvníky vč. akcí nadregionálního významu (př. Svatováclavské slavnosti v Louňovicích 

pod Blaníkem, Májové slavnosti ve Vlašimi, Načeradecké slavnosti, Cyklorytíř, Zimní běh na 

Blaník, sokolská všestrannost - akce každých šest let) 

- v území existují významné a stabilní NNO schopné čerpat státní a evropské dotace (např. 

ČSOP Vlašim, Montessori Vlašim, Vlašimská astronomická společnost)  

- v území existují tradiční ochotnické divadelní spolky (Vlašim, Louňovice ad.) 

- fungují zájmové kroužky (výcviky) pro mládež napříč územím MAS, např. včelařské, rybářské, 

pravidelné setkávání každý rok, pořádání soutěží 

- aktivní skupina lidí, kteří mají zájem o rozvoj spolkové činnosti a aktivit, o které se zajímají a 

chtějí je předat ostatním, rozvoj kultury, která v tuto chvíli v území chybí 

- Festival Routa  

- Vzdělávací centrum Montessori Vlašim a Mateřské centrum Montessori Vlašim 

- V regionu funguje i ocenění Blanický rytíř pro místní osobnosti, které jsou často spojeny se 

spolkovou činností (jsou příkladem pro další následovníky, dodávají smysluplnost 

dobrovolnictví v NNO) 

- fungující spolek Péťův podblanický veterán klub – akce s přesahem území, sběr veteránů a 

vznik muzea  

- Podblanický kreativní jarmark – tradiční akce – velký ohlas od roku 2011 

- Sportovní areál na Lukách Vlašim – pro sportovní spolky 

- Dům přírody Blaníku - Krasovice 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- výrazný trend stárnutí populace  se projevuje na stárnutí členských základen spolků 
(nedostatečné omlazování členské základny spolků, mladí se nechtějí se angažovat ve spolku, ve 
funkcích, děti opouštějí spolky při dospívání, v pubertě…, týká se zejména tradičních spolků jako 
hasiči, myslivci…) 

- chybí vzájemná informovanost o aktivitách v rámci regionu (lidé jsou ochotní dojet za tím, co je 
láká, když není zajímavá/dostatečná nabídka v jejich bydlišti, nespoléhat na návštěvnost 
místních, spolky neumí nebo nechtějí pořádně propagovat své akce – více využít webový kalendář 
Kraje blanických rytířů – spolky to zatím nevědí, je otázka, zda to budou umět plnit samy), plus 
doplnit mobilní aplikací + vhodné pro časové plánování/překryv 

- na propagaci nemají spolky kapacitu – ideálně to někam centrálně poslat, kde to zveřejní 
- je stále málo volnočasových aktivit v menších obcích – zejména oficiálně organizovaných, akce 

se konají často pouze ad hoc (jednorázově) a v režii dobrovolníků 
- volnočasové aktivity jsou podfinancovány, jsou postaveny na aktivitě zapálených osob, které 

vykonávají svou činnost zdarma a bez zázemí či vybavení, které by si přáli, ale už nemají energii 
na jeho zajišťování (a ani odborné schopnosti či finance najmout odborníka – fundraisera) 

mailto:kancelar@masblanik.cz
http://www.masblanik.cz/


 

 

MAS Blaník, z.s., Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, tel: 703 355 807, kancelar@masblanik.cz, www.masblanik.cz 

 

 

- spolky a neziskové organizace v území čerpají dotační zdroje jen v malé míře – nízká 
kapacita/profesionalizace aktérů v této oblasti, žádost o dotaci má nejistý výsledek, čas raději 
věnují samotné činnosti než adnimistrativě 

- zastaralé nebo nedostatečné zázemí pro činnost spolků (financování rekonstrukcí ad.) 
- Montessori: nedostatečné zázemí pro osamostatnění ZŠ a doplnění 2. stupně, otázka, co bude 

po skončení dětských skupin 
- nedostatečná nabídka volnočasových a vzdělávacích aktivit a vyžití pro mládež a dospělé (většina 

je zaměřena na děti, rodiny a seniory) 
- nedostatek veřejných sportovišť (otevřeně přístupné, na volných prostranstvích) 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- zájem obyvatel o život na venkově, sílící trend přesunu na venkov (tzv. environmentální luxus) 
- vznik akčních skupin při školách, podpora aktivizace rodičů, mladých, ale zapojování i starších ( 

apod.) – aktivity SRPDŠ a spolků při školách i školkách 
- podpora dalšího vzdělávání pracovníků v neziskovém sektoru – vzdělávání dospělých pro provoz 

zájmových a spolkových aktivit 
- podpora činnosti spolků v rámci vzdělávacích zařízení např. osvětové programy (projektové 

dny) pro děti financovány z Šablon OPVVV 
- finance na rozvoj a provoz zájmových a komunitních aktivit ve spolkových domech/místnostech 
- zajišťování služeb formou komunitní/spolkové činnosti (wifi Louňovice – již existuje, energetické 

komunity, coworky – sdílené pracovní prostory, distribuce lokálních potravin v regionu např. 
komunitou podporované zemědělství atp.) 

- regionální kalendář (webová a mobilní aplikace) podporující vzájemnou návštěvnost kulturních 
a společenských akcí 

- rozvoj propagace činnosti spolků ve vztahu k veřejnosti včetně podpory osvětových aktivit pro 
veřejnost 

- zlepšení zázemí pro spolkovou činnost a pořízení nového vybavení z příspěvků od obcí, 
národních či evropských dotací 

- spolupráce spolků na místní (zejména menší spolky podobného zaměření), národnní i 
mezinárodní úrovni, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe 

- účast spolků na celostátních akcích (např. soutěže) pro prezentaci spolku i regionu 
- dotační servis (podání žádosti i řízení projektu) pro spolky včetně lepší informovanosti o 

dotačních možnostech pro spolky z národních i evropských zdrojů 
 

HROZBY 

- nezájem mladé generace o pokračování spolkové činnosti, chybějící motivace 
- nedostatek financí ze strany obcí na podporu místních spolků způsobený koronavirovou krizí 
- omezení možností se scházet v důsledku epidemie covid-19 
- přesun aktivit do online prostředí, zejména u mladších generací, neochota mládeže vrátit se 

k volnočasovým aktivitám 
- neochota lidí navrátit se k dobrovolným spolkovým aktivitám a následný úpadek spolkové 

činnosti mimo jiné v důsledky koronavirové krize 
- obava mladé generace převzít odpovědnost spojenou s fuknkcí/řízení organizace 
- pokles motivace dlouhodobého plánování aktivit s ohledem na koronavirovou krizi 
- nedostatek subjektů ke spolupráci na spolkových aktivitách 
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