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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE 

 

 
Konferenční příspěvek/vložné ve výši 1.200,-- Kč/os. zahrnuje zejména DVD s filmovým záznamem 
a s výstupy konference, dárkovou poukázku na nákup zboží na tržišti s regionálními výrobky a další 
výdaje spojené s konferencí.   
Ubytování ve výši 800,-- Kč/os. zahrnuje 2 noci vč. snídaní. Není možné uhradit 50 % z ceny 
v případě ubytování na 1 noc, ubytovací kapacity jsou blokovány po celou dobu konání konference. 
 
Vložné a platbu za ubytování uhraďte při odeslání přihlášky, s ohledem na kapacitu ubytování co 
nejdříve, nejpozději však do 4.11.2011 ve prospěch bankovního účtu Spolku pro obnovu venkova 
Středočeského kraje, vedeného u České spořitelny, a.s., č.ú.: 2541937399 / 0800.  
Platby vložného a ubytování je možné uhradit souhrnně. 
 
Jako variabilní symbol uveďte IČ vaší organizace, u privátních osob datum narození ve formátu 
ddmmrrrr a do předmětu zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. 
  
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu: Konference2011.spov.sk@gmail.com co 
nejdříve, nejpozději do pátku 4. listopadu 2011. 

 
Office sekretariát konference: 
 

E-mail konference: Konference2011.spov.sk@gmail.com  
Web konference:          www.spov.org 
 
Radomír Hanačík  - head office, vnější vztahy, hosté, prezentace organizací, media, 
        tel.: +420723787653  
Ing. Monika Hienlová - program konference, tel.: +420381218145, +420775317757 (English) 
Štěpánka Barešová - ubytování, tel.: +420604585087 
Jaroslav Krejčí              - autobusová logistika, tel.: +420604209564 
Vojtěch Štička  - fakturace, účetní dohled, tel.: +420603815540 
 

Kontakty organizátorů: 
 
Garanti konference: Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR, spov@belotin.cz 
    Radomír Hanačík, předseda SPOV SK, spov.sk@gmail.com 
 

Informace k ubytování:  
 

Ubytování je zajištěno v penzionech, hotelech a dalších ubytovacích zařízeních v regionu 
Sedlčanska a Sedlecka-Prčicka, ve 2 – 5ti lůžkových pokojích, které budou obsazovány postupně, 
v pořadí podle doručených přihlášek. Ubytování ze 13. na 14.11.2011 je možné sjednat 
individuálně, prostřednictvím paní Štěpánky Barešové, tel.: +420604585087. 
 

mailto:Konference2011.spov.sk@gmail.com
mailto:Konference2011.spov.sk@gmail.com
http://www.spov.org/
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Obecné informace: 
 

Účast na konferenci je z převážné míry hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
Podrobný odborný program s tématy referátů obdrží účastníci na místě. 
Parkování aut účastníků bude zajištěno na vyhrazeném parkovišti, pod uzamčením, v blízkosti místa 
konání konference – Kulturního domu v Sedlčanech. 
Doprava všech účastníků konference je v rámci všech 3 dnů konference zajištěna autobusy. Trasy a 
časy jízdy jednotlivých linek obdrží účastníci konference na místě. 
S ohledem na exkurze a workshopy v terénu a také Prčický kulturní večer ve venkovském stylu, 
doporučujeme neformální i sportovní, pohodlné oblečení a obuv.  
 
Workshopy: 
 

Nedílnou součástí konference budou workshopy a exkurze, které proběhnou ve všech dnech 
konference. 
Workshopy budou probíhat v navazujících tématech od všeobecně formulovaných vizí budoucího 
rozvoje venkova s ohledem na jeho rizika až po formulaci konkrétních problémů na venkově a 
návrhy jejich řešení. 
 
Workshop A: Rozvoj a ekonomika venkova. 
Popis: během workshopu budou účastníci konference řešit Rozpočtové určení daní (RUD), podnikání 
na venkově, postupné mizení drobných podnikatelů a služeb, vytváření klastrů, trvale udržitelný 
cestovní ruch jako ekonomický činitel, zákon o CR, podporu zaměstnanosti. 
Exkurze s workshopem proběhne ve sportovním a relaxačním centru Monínec a okolí. 
 

Workshop B: Venkov, tradice, rodina. 
Popis: workshop je zaměřen na sociální a společenské aspekty života na venkově. Bude diskutována 
problematika zachování tradic, migrace způsobující stárnutí populace venkovského obyvatelstva, 
potřeba posílení kvalitních služeb, role rodiny ve venkovském prostoru, pracovní příležitosti 
(nejen) pro mladé lidi, zamezení odlivu lidí z venkova. 
Součástí workshopu je návštěva obce Ratměřice – Vesnice roku 2010 a Integrovaného centra 
sociálních služeb Odlochovice.   
 

Workshop C: Zemědělství a životní prostředí. 
Popis: v rámci workshopu se budou účastníci konference zabývat ochranou půdního fondu, dopady 
lidského hospodaření na životní prostředí a s tím souvisejícími změnami krajinného rázu. Dále 
tématy eroze půdy, hospodaření sedláků i velkých družstev, pastevních areálů, prostupnosti 
krajiny, likvidace remízů a historických cest, ochrany vody v přírodě a péče o životní prostředí. 
Do workshopu je zahrnuta návštěva rodinné farmy Kunclův mlýn a ZD Krásná Hora. 
 

Workshop D: Veřejná osobní doprava na venkově. 
Popis: stěžejním tématem workshopu jsou problémy veřejné železniční a autobusové osobní 
dopravy na venkově a také příklady dobré praxe, dále bude řešena otázka osobní dopravy jako 
veřejné služby a provozování a údržba dopravní infrastruktury. 
Workshop zahrnuje přejezd vlakem ze Sedlčan do Olbramovic a návštěvu Štětkovic.  
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Prčický kulturní večer: 
 

Připravujeme pro vás v rámci kulturního večera i netradiční zábavu ve venkovském stylu.  
Soutěž o „nejlepší venkovskou chasu“ – soutěž teambuildingového typu 
Soutěž o „nejlepšího sedláka“ a „nejlepší selku“ – soutěž jednotlivců 
V případě, že máte zájem zúčastnit se některé ze soutěží, případně obou, nezapomeňte uvést tuto 
informaci do přihlášky. Podrobnosti se dozvíte na místě. 
 
Dopravní spojení: 
 

Autem přijedete do Sedlčan např. po silnici č. 18 od Příbrami ze silnice č. 4/R4, od Tábora a 
Benešova ze silnice č. 3/D3. 
Do Sedlčan můžete přijet také vlakem, rychlíkem R 201 Anton Bruckner s přestupem na osobní vlak 
MOs 26106 v Olbramovicích. 
Odjezd Praha hl. n. 7:16, Olbramovice příjezd/odjezd 8:15/8:18, Sedlčany příjezd 8:46. 
Z Prahy je pro  účastníky možná rezervace místa, požadavek uveďte v poznámce přihlášky. 
 
Program konference: 
 

Předběžný program je uveden na poslední straně těchto informací. Podrobný odborný program 
s tématy referátů obdrží účastníci na místě. 

 

Mapa regionu - konference 
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PROGRAM KONFERENCE: 

Pondělí 14.11.2011 

Sedlčany – Kulturní dům města Sedlčany: 

  9:00 –  12:00 Farmářský trh – regionální produkty, řemesla, venkovská tržnice. 
  9:00 –  11:00 Příjezd a prezentace účastníků 
11:00 –  12:30 Slavnostní zahájení 
12:30 –  13:30  Oběd (formou rautu) 
13:30 –  16:00 Nové výzvy a Vize v oblasti rozvoje venkova  - Úvodní společný konferenční blok za 

účasti hostů, zástupců pořádajících organizací, zástupců Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, 
Asociace soukromého zemědělství ČR, Středočeského kraje a zahraničních hostů z EU. 
Představení oborových Vizí pro plánovací období EU 2014-2020, panelová diskuse k rozvoji 
venkova v dalším plánovacím období EU z tuzemského pohledu, zkušenost z okolních zemí. 
Přenos témat do následujících Workshopů. 

16:00 –  16:30 Přestávka coffee break 
16:30 –  19:00 Workshopy A, B, C, D: Vize rozvoje po roce 2013 – rozpracování oborových Vizí pro 

plánovací období EU 2014-2020 podle zaměření jednotlivých pracovních skupin, ve 
vzájemné kompatibilitě (s přestávkou 20 min.).  

19:00 –  21:00 Večeře 
21:00 –  21:30 Rozvoz účastníků do míst ubytování – volný večer 

Úterý 15.11.2011 

Sedlčany – Region – Sedlec-Prčice: 

  7:00 –    8:00 Snídaně v místě ubytování  
  8:00 –    8:30 Svoz účastníků z ubytování do Sedlčan – rozdělení do Workshopů  
  8:30 –  12:00 Exkurze v regionu – podle zaměření  workshopů 
12:00 –  15:00 Jednání pracovních skupin A, B, C, D, výstupy, tvorba prezentací Power point, 

občerstvení, oběd. 
15:00 –  16:00 Odjezd/Příjezd účastníků do Sedlce-Prčice, resort Monínec 
16:00 –  18:00 Večeře restaurace Monínec M2 – dvě etapy   
17:00 –  20:00 Odvoz do míst ubytování, odvoz účastníků do Sedlce-Prčice 
19:00 –  01:00 Společenský a kulturní večer – festival Sedlec-Prčice  
23:00 –  01:00 Odvoz účastníků do ubytování (odjezd nám. Prčice ve 23:00 a každou další celou hodinu) 

Středa 16.11.2011  

Sedlčany – Kulturní dům města Sedlčany: 

  7:00 –    8:30 Snídaně v místě ubytování  
  8:30 –    9:00 Svoz účastníků z ubytování do Sedlčan – 2. část konference  
  9:00 –  12:00 Plénum konference – prezentace výstupů Workshopů Vize ze 14.11. a Wokshopů 

pracovních skupin A, B, C, D z 15.11. (s přestávkou 20 min., o přestávce coffee break).  
12:00 –  13:00 Formulace návrhů, doporučení a závěrů konference. 
13:00 –  14:00 Oběd 
 


