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Zprávy z českého venkova
Národní síť Místních akčních skupin České republiky



Co je nástroj CLLD? 

Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local De-
velopment, zkráceně CLLD) je nástroj zaměřený na rozvoj ven-
kovských oblastí. Jeho cílem je přispívat k vyváženému rozvoji 
území České republiky. Vychází z principů metody LEADER. 

Jak pracují MAS?

Jedním z  nástrojů, jak naplňují místní akční skupiny svoji stra-
tegii, je získávání a  rozdělování dotačních prostředků z  fondů 
Evropské unie, z národních nebo krajských programů a od sou-
kromých dárců. 
Klíčovou činností místních akčních skupin není jen dotační 
agenda, ale podpora vnitřního rozvoje území pomocí tzv. ani-
mace. „Animace“ jsou takové činnosti zaměstnanců MAS, které 
aktivně podněcují místní zájem o  rozvoj venkova, spolupráci 
mezi aktéry a přinášejí inovativní nápady a projekty reagující na 
potřeby místních lidí. 

STAŇTE SE I VY ČLENEM MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN A PŘINESTE NOVÁ ŘEŠENÍ DO SVÉHO 
REGIONU. PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ MAS VE SVÉM OKOLÍ.











Pomáháme vašim nápadům od vzniku přes je-
jich financování až po realizaci. Podporujeme 
rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozví-
jíme vzdělávání a sociální programy. Jsme tu 
pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.

Naše poslání

Místní akční skupina

Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezá-
vislým místním partnerstvím, které tvoří aktivní obyvatelé úze-
mí, místní neziskové organizace, místní podnikatelé, firmy, vzdě-
lávací zařízení, obce nebo svazky obcí. Tito všichni se pomocí 
nástroje LEADER a CLLD spolupodílí na ekonomickém, sociálním 
a environmentálním rozvoji venkovského území, ve kterém žijí. 

Co je metoda LEADER? 

Metoda LEADER je zkratkou „Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l´Économie Rurale“ neboli „Propojení aktivit rozvíje-
jících venkovskou ekonomiku“ a  je založena na principu zdola 
nahoru. Veškeré aktivity vycházejí z místní rozvojové strategie 
zaměřené na dané venkovské území. Rozvoj je veden místním 
partnerstvím mezi veřejným a soukromým (tj. podnikatelským 
a neziskovým) sektorem, vše je tedy řízeno zdola, z daného úze-
mí. Místní partnerství mezi sebou spolupracují a vytvářejí sítě. 
Rozvoj je založen na integrovaném přístupu spočívajícím v sou-
činnosti a provázanosti mezi subjekty a projekty z různých 
sektorů a  odvětví hospodářství. Při rozvoji jsou uplatňovány 
inovační postupy a realizovány projekty spolupráce.

Filosofie metody LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní 
společenství dobře zná silné a slabé stránky daného regionu a je 
schopno samo dobře řešit své vlastní problémy. Čím více sub-
jektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro 
transparentnost působení MAS. 

Tři pilíře členské základny pro stabilitu
a lokální know-how MAS

veřejný
sektor

neziskový
sektor

podnikový
sektor

MÍSTNÍ
AKČNÍ

SKUPINA

Proč jsou MAS důležité?

MAS vytváří sítě mezi aktéry, rozvíjí partnerství veřej-
ného a soukromého sektoru, zvyšují podporu a důvěru 
mezi partnery, kteří spolu dříve nespolupracovali.

MAS přináší díky znalosti místních podmínek do území 
smysluplné výsledky, udržitelnost a návazné aktivity. Po-
silují znalosti a dovednosti zúčastněných stran směrem 
k strategickému plánování, monitorování a hodnocení.

MAS zlepšují místní veřejnou správu, rozvíjí a  iniciují 
činnost veřejné správy směrem k potřebám lidí žijících 
a pracujících v regionu, zlepšují koordinaci a komunikaci 
mezi různými úrovněmi správy.

Projekty realizované v  rámci výzev MAS mají velký po-
tenciál využívat synergie financování – propojují různé 
fondy EU, dokáží využívat i národních a krajských dotač-
ních titulů a soukromého financování.

MAS přináší inovace - přenáší koncepty do lokálních 
podmínek, identifikují nové nebo nenaplněné potřeby 
v  území, přináší nová řešení, rozvíjí inovativní postupy 
veřejné správy.

www.mistniakcniskupiny.cz
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Milí přátelé venkova,

ve svých rukách držíte pozvánku do světa místních akčních 
skupin (MAS) v  České republice. Rádi bychom vám na ně-
kolika stránkách ukázali aktivity a  projekty, kterými se 180 
MASek neúnavně snaží pomáhat českému venkovu, aby byl 
lepším místem pro život. 180 MASek znamená 180 silných 
partnerství složených z tisíců drobných podnikatelů, zástup-
ců obcí a spolků, kteří spolu plánují jak zlepšit ekonomické, 
sociální a  environmentální podmínky pro rozvoj venkova 
a v této brožuře Vás chceme pozvat do našeho světa. 

Pokud Vás čtení zaujme, podívejte se na naši webovou 
stránku www.mistniakcniskupiny.cz a seznamte se s výbě-
rem úspěšných projektů a  s  články, kde se věnujeme tolik 
potřebným tématům jako je stárnutí na venkově, boj se su-
chem, podporu drobných podnikatelů na venkově a řadou 
dalších témat. Díky možnosti evropských fondů financovat 
chod MASek a skrze výzvy podporovat projekty na venkově, 
byly podpořeny tisíce malých projektů a bylo tak umožněno, 
aby lidé na venkově naplňovali potřeby, které si sami určili.

Některé projekty naší střešní organizace, Národní sítě Míst-
ních akčních skupin, rychle zareagovaly na krizi vzniklou 
v důsledku pandemie koronaviru z roku 2020. Byla to napří-
klad nově vzniklá interaktivní webová mapa www.regionysobe.cz, kde na jednom místě návštěvníci naleznou to 
nejlepší, co venkov nabízí od restaurací, malých pivovarů, až po místní truhláře nebo farmy. Tato iniciativa vznikla 
kvůli ekonomickým dopadům pandemie na drobné živnostníky na venkově a jejím cílem je propojit lokální na-
bídku podnikatelů s místními zákazníky a s turisty. Obsáhlé nabídky doufáme, že využijí nejen místní zákazníci, ale 
také chalupáři a turisté při svých cestách po republice.

O mnoha našich akcích, projektech a o dalších zajímavých věcech ze světa českých místních akčních skupin se 
dočtete právě v této brožuře. 

Přeji vám za celou Národní síť MAS inspirativní čtení.

Ing. Jiří Krist
předseda Výboru Národní sítě Místních akčních skupin

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NÁRODNÍ SÍTĚ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN JIŘÍHO KRISTA
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Foto: NS MAS ČR
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1. Co pro Vás znamená být v roli místopředsedy NS MAS?
2. Co se NS MAS daří a co byste naopak chtěl/a zlepšit?
3. Před jakými úkoly a výzvami stojí český venkov?
4. Jaké jsou priority NS MAS pro další období?
5. Jak vnímáte práci jednotlivých místních akčních skupin?

1. Znamená pro mě velkou zodpověd-
nost, velký závazek, zkušenost, a ně-
kdy i „velkou“ radost.

2. Daří se upevňovat vyjednávací pozici 
u ŘO OP, Ministerstvech atd. Chce to 
ale zvyšovat její prestiž na národní 
úrovni, ale i evropské úrovni. 

3. Musíme zachovat a  vůbec udržet 
strukturu současné samosprávy, být 
jednotní při vyjednávání v  posílení 
kapacit venkova, záchranou krajiny.

4. Udržení principu Leader, jeho posí-
lení a  trvalého ukotvení na území 
nejen venkovském, zachování struk-
tury MAS na území ČR, udržení jed-
né střešní organizace, být připraveni 
poskytovat venkovu kvalitní, vzdě-
lané, kreativní manažerské síly pro 
jeho rozvoj.

5. V 99 % ji vnímám rozhodně pozitiv-
ně, to 1 % neakčních je ve srovnání 
s ostatním zanedbatelné.

1. Je to hlavně důvěra kolegů. Snažím se, 
aby vše bylo vždy ve prospěch MA-
Sek a  metody LEADER. Místopřed-
sedou NS jsem od založení a  každý 
předseda nás posunul dál.

2. Jsme organizací zastoupenou v  řadě 
orgánů a jsme oslovováni ke konzul-
tacím. Těžší je interní komunikace. 
Někdy se nedaří o  všem informovat 
každého nebo vyjednat podmínky 
vhodné pro všechny. Měli bychom 
maximálně informovat členy a umět 
pracovat se zpětnou vazbou. 

3. Udržet venkov za rovnocenné místo 
pro život. Ať už se týká kvality byd-
lení, dostupnosti služeb, možností 
vzdělávání atd. Výhodou venkova je 
to, že nabízí jiný život. Někdo chce, 
aby děti vyrůstaly na venkově a zaží-
valy dobrodružství v přírodě.

4. Pro mě je vždy důležité, aby všechny 
projekty byly hladce realizovatelné 
bez zbytečných omezení a  nadby-
tečné byrokracie. Bojuji hlavně proti 
úřednické malosti, která se občas 
projeví, ale s většinou partnerů pro-
bíhají jednání velmi konstruktivně 
a je cítit, že nám jde o společný cíl.

5. Baví mě ta pestrost nápadů, přístupů 
a  kreativita MASek. Zajímá mě, proč 
daná MASka volí ten který přístup. 
A  když je někdo nespokojen, říkám 
– bude to takové, jaké si to uděláte. 

1. Možnost být prospěšný všem MAS-
kám, uvažovat o  věcech v  širším 
kontextu a  vidět je v  jiné perspek-
tivě. Je to zkušenost, kterou se sna-
žím uplatnit i pro „svou“ MASku. 

2. NS se daří být střešní organizací, to 
znamená hájit a  prosazovat zájmy 
svých členů, nabízet jim různé ak-
tivity. Zároveň jsme respektovaným 
partnerem ministerstev a  územ-
ních partnerů. Ale zlepšovat je po-
třeba komunikaci dovnitř členské 
základny i PR.

3. Venkov musí být partnerem měst 
se synergickým efektem a  na tom 
je nutné pracovat. Důležité je pod-
porovat konkrétní jednotlivce a tím 
posilovat celou komunitu. 

4. Využití potenciálu, který sebou při-
náší digitalizace a  rozvoj rychlého 
internetu pro venkovské oblasti. 
Dále  posilování resilience venkov-
ských komunit. A  také akcent na 
chytrá řešení problémů, kterým 
venkov čelí.

5. Díky lidem, kteří v nich pracují, jsou 
MASky velmi různorodé. Díky jejich 
vzdělání, předchozí profesní dráze, 
koníčkům a zájmům. Tím je i  různá 
míra aktivity Masek. NS by měla 
oceňovat ty aktivní a  podněcovat 
aktivitu ostatních. 

Je starostkou Obce Hořiněves a od 
založení je členkou rady a krajskou 
místopředsedkyní Sdružení míst-
ních samospráv ČR. Zakladatelka 
MAS Hradecký venkov – místní 
akční skupiny, od r. 2013 členkou 
výboru Národní sítě MAS ČR a  od 
r. 2017 její místopředsedkyní. Má 
ráda venkov a své funkce vykoná-
vá s láskou.

Marek Hartych je „služebně“ nej-
mladším místopředsedou NS MAS 
ČR, pět let působí jako manažer 
projektů v  MAS Český sever. Má 
rád výzvy, které jsou pro něj zdro-
jem tvůrčí práce. Naopak nemá rád 
prázdné řečnění, i proto není a ni-
kdy nebyl politicky aktivní. Věci řeší 
až když se dějí a neplýtvá časem na 
cizí nápady.

Jan Florian pracuje v  MAS Čes-
ký Západ od roku 2005. V  MAS se  
podílel na realizaci pilotního pro-
gramu LEADER+ aj. Připravoval 
program Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015. Od roku 2007 
je místopředsedou Národní sítě 
MAS. Vede Pracovní skupinu LEA-
DER a zastupuje NS MAS ČR v Mo-
nitorovacích výborech PRV a IROP.

Jana Kuthanová Marek Hartych Jan Florian 

Do čela Národní sítě Místních 
akčních skupin byl Jiří Krist 
znovu zvolen v březnu 2019 
a s ním i tři místopředsedové 
– Jana Kuthanová, Marek Har-
tych a Jan Florián. 
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         Co pro Vás znamená být před-
sedou Národní sítě Místních akčních 
skupin ČR?
Je to hlavně zavazující pocit: jako staro-
nový předseda jsem dostal už podruhé 
důvěru členů Národní sítě, zastupující 
více než 160 MASek – musím se snažit 
tuto důvěru nezklamat. Víru v  komuni-
tou podporovaný rozvoj mají tisíce členů 
v  jednotlivých MASkách, přitom dělat 
věci společně se v  Česku stále moc ne-
nosí, a tady cítím také velkou odpověd-
nost, nezradit vizi, že cesta partnerství 
a spolupráce není výraz slabosti, ale na-
opak projev zralosti a sebevědomí, které 
mají jen silné a dobře řízené obce, firmy 
a spolky. Ale vedle těchto „těžkých“ po-
citů je to hlavně radost, dělat dobré věci 
s  dobrými lidmi. Proto jsem předsedou 
NS MAS moc rád.

        Jak chcete, aby NS MAS dále fun-
govala pod vaším vedením?
Napřed povím, jak by fungovat neměla: 
není to Generální ředitelství všech MAS, 
ani dráb nařizující co dělat, ale také to 
není sluha členských MASek bez vlastní-
ho názoru. Takhle jsme si to s ostatními 
členy Národní sítě stanovili, a myslím, že 
to plníme. Činnost Národní sítě se sou-
střeďuje na služby členům, informační 
servis, pomoc v  moderování diskuse 
mezi členy Sítě dovnitř i  s partnery Sítě 
navenek. Hodně energie dáváme do vy-
jednávání podmínek pro příští plánovací 
období 21+. A  ještě malé upřesnění: já 
Národní síť nevedu, já jí předsedám. Ná-
rodní síť je spíš indiánský kruh sobě rov-

Jiří Krist je členem řady spol-
ků zaměřených na venkov 
a  udržitelný rozvoj. Dříve 
byl aktivní ve dvou politic-
kých stranách, v  obecním 
a  krajském zastupitelstvu 
i  v  poradních orgánech vlá-
dy. V roce 2006 se stal spolu-
zakladatelem a  dlouholetým 
předsedou MAS Opavsko, 
která od roku 2017 předsedá 
Národní síti MAS ČR.

Předsedou Národní sítě Místních akčních skupin České republiky je Ing.  Jiří Krist. Jeho MAS Opavsko předsedá 
síti od roku 2017. Vyzpovídali jsme ho o jeho představách, jakou roli by NS MAS měla zastávat ve spolupráci 
s členskými MAS. Představil nám také hlavní cíl interaktivního webu Regiony sobě. 

ných MAS než firemní pyramida s šéfem, 
podšéfy a podřízenými, kterým se musí 
říkat, co mají dělat. MASky ví nejlíp, co je 
pro jejich činnost nejlepší, jen se na tom 
někdy vzájemně neumí rychle domluvit. 
A to je, podle mého názoru, role předse-
dy – ze svého místa „uprostřed kruhu“ 
jim pomoci se dohodnout.

        Co podle vás český venkov po-
strádá? A v čem naopak vyniká?
Už mě trochu unavují ty stesky, co 
všechno na venkově postrádáme, čím 
a  pod kým úpíme, kdo nás šikanuje. 
Skutečnost je taková, že máme všechno, 
co si zasloužíme, jak říká Rudolf Hrušín-
ský ve „Vesničce..“: „Sluníčko nám svítí, 
pivo máme dobrý a holky máme, Karle, 
nejkrásnější na světě“ (dnes bychom 
asi genderově vyváženě řekli, že máme 
nejkrásnější lidi....). Další citovaný výrok 
z tohoto filmu o naší zemi jako zahrádce 
už trochu skřípe, protože jsme si tu za-
hrádku nechali zaplevelit a zabordelařit. 
Pokud mám venkovu něco přát, tak více 
krásy i u nových věcí, nejen u těch pamá-

tečních, a více moudrých lidí, nejen těch 
chytrých až vychytralých. 

        NS MAS stojí za vznikem inici-
ativy Regiony sobě. Můžete nám 
přiblížit přidanou hodnotu tohoto 
interaktivního webu?
Vezmu to zeširoka: když se jeden ne-
místně zasní a dělá kraviny, tak ho pro-
bere jen facka. Nejen česká společnost 
k  takové facce zrála už dlouho, jen se 
nevědělo, z  které strany přijde. Pande-
mie COVID-19 nám uštědřila facku a my 
zjišťujeme, že máme drahý a  přebujelý 
stát, ale roušky si musíme šít sami, a když 
přestanou lítat gastarbajtři z  Rumun-
ska do Itálie, nejsou v  obchodě třešně. 
Regiony sobě mají ukázat, že to jde i  ji-
nak, že u nás je stále dost šikovných lidí, 
kteří umí udělat výborný sýr nebo mošt 
a  nepotřebují k  tomu zakládat globální 
koncern. Snad se to Regionům sobě po-
dařilo, aspoň naznačit, že cesta ven je 
jako v každé pohádce o práci, víře v sebe 
a  taky lásce, v  našem případě v  lásce 
k venkovu. Protože venkov je naše volba.

Moji vizí je dále rozvíjet partnerství na venkově
Jiří Krist, předseda Výboru NS MAS
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Osobní kontakt a znalost území považuji za to nej-
důležitější při své práci ve vztahu k podnikatelům
Eva Hamplová, ředitelka MAS Český Sever, vedoucí PS Podnikání NS MAS

       V čem všem se dá na českém 
venkově podnikat? Jakým projektům 
se tam daří? Můžete uvést konkrétní 
příklady za vaši MAS?
Podnikat na venkově se dá ve všem, 
když jsou k tomu podmínky. My žijeme 
v  nejsevernějších Čechách. Pokrytí in-
ternetem zde je velice slabé. Postavit 
tu novou fabriku nejde. Nemáme totiž 
dostatečnou elektrickou síť a řeší se to 
již 10 let. Když napadne sníh, tak se ne-
dostaneme z  výběžku přes Šébr a  ani 
přes Lísku směrem do Děčína. Jde to 
jedině přes Německo. Náš venkov je 
tedy hlavně o  službách v  cestovním 
ruchu, potravinářství a  chovu dobyt-
ka. Podporujeme podnikatele z oblasti 
zemědělství při zajištění vhodného vy-
bavení a v oblasti diverzifikace a rozši-
řování podnikatelských aktivit.

        Co všechno může místní akční 
skupina udělat pro podporu 
venkovského podnikání?
Osobní kontakt a znalost území pova-
žuji za to nejdůležitější. Manažer MAS 
musí vědět, že ten konkrétní podni-

Žije ve městě Varnsdorf, v re-
gionu na pomezí Českého 
Švýcarska a  Lužických hor, 
v  regionu, který miluje. Má 
ráda toulky krajinou České-
ho Švýcarska. Jejím koníč-
kem je cestování a  pozná-
vání. Pracuje jako ředitelka 
Místní akční skupiny Český 
sever. Tato organizace zajiš-
ťuje dotační servis pro regi-
on, který je vymezen 41 obce-
mi Děčínska a Novoborska se 
73 tis. obyvateli. Společnost 
přinesla do území cca 250 
milionů korun pro jeho roz-
voj – investice do škol, chod-
níků, cyklostezek, podpora 
drobného podnikání včetně 
zemědělství, sociální služby. 

Český venkov se stává stále atraktivnějším místem pro podnikatele. Podle posledních odhadů místní akční 
skupiny spolupracují a podporují téměř 3 tisíce podnikatelů. O podnikání na venkově jsme mluvili s ředitelkou 
Místní akční skupiny Český sever a vedoucí Pracovní skupiny Podnikání NS MAS Evou Hamplovou.

katel potřebuje doplnit svoji dílnu 
o  novou pilu, 3D tiskárnu apod. Začí-
najícímu podnikateli poradí, kde získat 
finanční podporu, pomůže s  žádostí 
atd. Ve velkých krajských městech to 
takto nefunguje. Díky naší práci jsme 
pro období 2014 až 2020 podpořili 
36 podnikatelských projektů, které již 
částečně realizujeme. 

       Spolupracují vzájemně drobní 
živnostníci mezi sebou ve vašem re-
gionu? Co je podmínkou spolupráce 
a jak ji může MAS rozvíjet?
V  našem regionu například touto for-
mou spolupracují chovatelé dobytka 
v  tzv. Odbytovém družstvu. Společně 
tam podnikatelé prodávají dobytek, 
čímž si zajišťují lepší ceny.

       Co vidíte jako hlavní bariéry 
v začátcích podnikání, ať už se jedná 
o mladé podnikatele, nebo o ty ve 
starším věku? Jak nejefektivněji tyto 
bariéry odstraňovat?
Bariéry tvoří zejména stát, který po 
drobných živnostnících chce další formy 
výkaznictví apod. Při tom podnikatel se 
stará sám o  sebe a  po státu vlastně nic 
nechce. Další překážkou jsou přísné pod-
mínky pro malé podnikatele při získání 
evropských dotací a nesmyslné podmín-
ky udržitelnosti, které často vedou k  li-
kvidaci podnikání. A  největší překážkou 
je čas. Podnikatel potřebuje řešit situaci 
teď. To znamená, když získá novou zakáz-
ku, tak potřebuje koupit nový stroj nebo 
zaměstnat člověka. Řízení jakékoliv pod-
pory však trvá rok. 
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V červnu 2020 spustila NS MAS ČR nový interaktivní web 
iniciativy Regiony sobě. Návštěvníci na něm naleznou 
přehled více jak dvou tisíc lokálních producentů a  živ-
nostníků z celé republiky a každý den přibývají další.

„Na jedno místo sdružujeme regionální producenty a posky-
tovatele služeb, kteří jsou např. nositeli regionální značky či 
členy destinačních fondů v  území. Nicméně web je otevřen 
všem regionálním podnikatelům, kteří mají důvěru místní 
MAS. Je určen jednak místním, aby se zorientovali v nabídce 
regionálních producentů a  mohli je svým nákupem podpo-
řit,” popisuje Marek Hartych, který je jedním z autorů pro-
jektu a  zároveň místopředseda NS MAS ČR. Dodává: „Zá-
roveň je web vhodným nástrojem pro plánování dovolené či 
víkendového pobytu.” Kampaň podpořily i Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR a Asociace regionál-
ních značek.
Web vznikl z rychlé reakce na ekonomickou krizi, která šla 
ruku v ruce s pandemií v roce 2020. Podstatná část živnost-
níků a  regionálních producentů přišla o  příjmy a  odbyt 
svých služeb a produktů. „Situace nás přiměla rychle jednat, 
abychom venkovské ekonomice pomohli okamžitě. Web bude 
samozřejmě fungovat i po tom, co krize pomine“, upřesňuje 
Hartych.
Podle výkonného ředitele NS MAS ČR Petra Čápa jednotlivé 
místní akční skupiny prezentují podnikatele na svém úze-
mí a editují texty o nich na portále.  „Díky tomu se vytvořila 
unikátní databáze toho nejkvalitnějšího, co nám venkov dává 
a co je třeba podpořit a zachovat,” říká Čáp.
Jako inspirace pro portál posloužilo Slavkovské tržiště 
z  jihu Moravy, které přehledně prezentovalo na jednom 
místě lokální producenty. Nyní je už na webu regionysobe.
cz. „Využili jsme naše místní kontakty a  udělali tak reklamu 
místním masérkám, hoteliérům, majitelům restaurací a  dal-
ším. To nejlepší z  našeho regionu jsme tak umístili na jedno 
místo a  co víme od místních producentů, tak se hned zvýši-
ly tržby a  zájem ze strany zákazníků,“ říká Hana Tomanová 
z MAS Slavkovské bojiště.
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Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Zaplať nyní a vyber si voucher později nebo reklama pro 
regionální obchodníky a služby, jako jsou farmáři, pekaři 
nebo třeba kadeřnice. To jsou jen jedny z projektů, které 
ekonomicky pomáhaly venkovským drobným podnika-
telům přežít koronavirovou krizi. Pomoc na řadě míst 
v Česku koordinovaly místní akční skupiny. Vytvořily regi-
onální weby pomoci. Ve středních Čechách se navíc ujaly 
koordinace dobrovolníků šijící roušky pro zdravotnický 
personál.

„Vytvořili jsme eshop, kde jsme nabízeli vouchery místních kos-
metiček, kadeřnic, restaurací nebo různých kulturních organiza-
cí,“ říká Eva Tarabová, ředitelka MAS Pomalší. Lidé si předplati-
li voucher a využijí ho později. „Sice to nenahradilo náš měsíční 
příjem, ale určitě to pomohlo přečkat dobu, kdy jsme nemohli 
své služby provozovat a byli jsme téměř bez příjmu. Navíc to byla 
obrovská reklama,“ dodává Petr Tichánek ze sociální firmy KÁ-
VALOCA pražírna.
I lokální produkce prošla velkou zkouškou. Regionální produ-
centi od farmářů, přes drobné zahradníky, až třeba po včelaře 
se potýkali s nedostatkem odbytu svých potravin a výrobků. 
Podle Mirky Soldánové z MAS Stolové hory paradoxně tato 
krize pomohla lidem si uvědomit, kolik produktů lze zakoupit 
lokálně. „Mám pocit, že to fungovalo skvěle a seznam místních 
producentů, který jsme vytvořili, se rychle mezi zdejší lidi rozšířil 
a  ti začali více nakupovat od souseda med, od pekařů chleba 
nebo z malých zahradnictví sadbu,” popisuje Soldánová.
„Já jako místní farmář musím říct, že se lidé postupně naučili jez-
dit ke mně pro hovězí maso a oceňují to, že se mohou podívat, 
kde a v jakých podmínkách zvíře vyrostlo. Najednou lidé dřív než 
kdy jindy chápou, že to, co vložím do regionu, zůstane v regionál-
ní ekonomice, a za to jsem opravdu rád,“ říká majitel ekologické-
ho hospodářství a člen MAS Stolové hory Václav Vítek.
Podpořit a udržet venkovskou ekonomiku není jediné, na co 
se během pandemické krize místní akční skupiny zaměřily. 
Podle předsedy celorepublikové NS MAS Jiřího Krista využily 
MASky své kontakty na místní obyvatele a začaly koordinovat 
dobrovolníky. Své o tom ví MAS Brdy Vltava ve středních Če-
chách. Ta z kanceláře vytvořila malý krizový štáb, kde dobro-
volníci šili roušky a ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
shromažďovali ochranné štíty vytištěné na 3D tiskárnách. Ty 
pak dodávali místním praktickým lékařům, zubařům nebo 
rozdávali vážně nemocným občanům. „Na šití roušek jsme za-
městnali dvě ženy, které díky krizi přišly o práci a aspoň takto jsme 
jim kompenzovali jejich 
finanční výpadek,“ uvá-
dí Markéta Dvořáková 
z  MAS Brdy Vltava. Ve 
středních Čechách 
také vytvořili webové 
stránky, které shroma-
žďují informace pro 
místní nejen o  ote-
víracích dobách úřa-
dů, lékařů, výdejních 
okének restaurací, 
ale například právě 
i  kontakty na lokální 
dodavatele.

Na venkově ve velkém 
vznikají projekty na záchranu 

drobných živnostníků

CO NÁS ZAJÍMÁ
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Místní akční skupiny nejen že podporují kulturu celoživot-
ního učení na území MAS, ale sami investují do interního 
vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců MASek. 

V červnu 2020 byl spuštěn první běh Akademie Leader, kte-
rý se zaměřil jak na nové zaměstnance v  MASkách, tak na 
dlouholeté manažery. Pro nováčky byl přichystán šestidenní 
vzdělávací program zaměřený na základní principy metody 
LEADER, odborná témata politik rozvoje venkova a facilitační 
dovednosti. Pro seniorní zaměstnance byl program zaměřen 
nejen na odborná témata nového programového období, 
ale také na pokročilé facilitační dovednosti a managementu. 
“Výborný výběr lektorů a maximální zapojení všech do aktivit. 
Mám pocit, že jsem v  sobě našel netušené schopnosti. Navíc 
jsme se sešli ve výborném kolektivu,” říká jeden z  účastníků 
Akademie Leader Pavel Válek z MAS Opavsko.. 
Akademie LEADER je založena na principu: „Od MASek pro 
MASky“. To znamená, že prostřednictvím Národní sítě MAS 
si mohou MASky určovat potřeby a témata, o kterých chtějí 
vědět více a být v nich poškoleny. Součástí Akademie Leader 
je i Rada manažerů, která je složena ze zkušených a dlouho-
letých pracovníků MAS. Jsou to lidé, kteří jsou schopni své 
zkušenosti, postřehy a vědomosti předat účastníkům kurzů 
akademie. Ačkoliv na každém kurzu daná témata přednáší 
zkušení a profesionální lektoři, členové Rady manažerů jsou 
na kurzech přítomní a  během své vlastní přednášky sdíle-
jí své vlastní praktické zkušenosti k  tématu s  přítomnými 
účastníky.
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Přibližujeme práci MASek
veřejnosti

Petr Čáp, výkonný ředitel NS MAS ČR

Proč jste se rozhodli vy-
tvořit microsite mistni-
akcniskupiny.cz, když už 
jednu webovou stránku 
NS MAS má? 
Stávalo se nám, že bylo 
těžké vysvětlit lidem, co 
přesně děláme a  jaké ak-
tivity podporujeme. Proto 
jsme se rozhodli jít blíže 
k  lidem, hovořit skrze pří-
běhy změny, které projek-
ty místních akčních skupin 
přináší na venkov. Náš web 

se proto zaměřuje na prezentaci příběhů, které drobné pro-
jekty podpořené díky činnosti místních akčních skupin přináší 
konkrétním lidem na venkově.

K čemu slouží microsite mistniakcniskupiny.cz?
Na webu člověk získá rychlý přehled o tom, jaké aktivity místní 
akční skupiny podporují. Konkrétní příklady malých venkov-
ských projektů. Dále si přečtou rozhovory s představiteli MAS, 
dozví se názory a nápady na aktuální témata, které venkov řeší.

Jaké projekty tam najdeme? 
Vybíráme na web projekty, které vždy představují ucelené 
téma, které MAS podporují. Například Pivovar Kocour z MAS 
Český sever reprezentuje podporu drobných podnikatelů. 
Podporu životního prostředí zastupuje projekt Klimagreen. 
Dále jsou tam prezentovány projekty na podporu seniorů, dětí 
z dětského doma, dlouhodobě nezaměstnaných, zemědělců, 
technologických firem a další. 

Nově se začali točit i videa o zajímavých projektech MAS. 
Jaké jsou na ně ohlasy?
Jedna věc je najít si stránky a něco si přečíst, ale ještě jedno-
dušší pro první setkání s tématem je shlédnout dvouminutové 
video, kde je mi daný projekt představen. Máme štěstí na zdat-
né tvůrce a videa jsou velmi dobře přijímána jak našimi členy, 
tak především veřejností. 

Pro koho je microsite určená? 
Mezi zaměstnanci místních akčních skupin můžete čas od 
času slyšet velmi podobný povzdech „byl jsem na třídním sra-
zu a když jsem spolužákům řekl, kde pracuju, tak se mě ptali co 
to je, že to neslyšeli a co teda vlastně dělám“. Náš web je cílen 
na širokou veřejnost, nejen pro všechny tyto spolužáky :-)

www.mistniakcniskupiny.cz
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        Narodila jste se v Praze a dlouho 
tady také žila. Co vás přimělo se pře-
stěhovat do Špindlerova Mlýna?
Důvodů bylo víc. Zrálo to ve mně dlou-
ho. Nakonec byl tím posledním impul-
sem fakt, že syn chtěl závodně lyžovat. 
A  já se na horách cítila líp, než kdekoli 
jinde. Mimochodem, docela dobře to 
na sobě pozoruju dodnes. Když jsem 
dlouhou dobu někde v  horách a  pak 
z  nějakého důvodu musím bezpro-
středně po návratu třeba zaskočit do 
velkého nákupního centra, připadám si 
velmi nepatřičně, jsem nejistá, plachá – 
zkrátka se tam necítím dobře. 

        Jaký máte vztah k venkovu? Co 
pro vás znamená?
Venkov je klidnou silou vývoje a  mís-
tem, kde často vítězí selský rozum. 
Klidnější tempo má bezpochyby své vý-
hody. Práce je tu obvykle tvrdá a těžká. 
Všechno je tak nějak víc opravdické.

    Co Vám život na venkově dává? 
Proč je pro Vás příjemnější žít na ven-
kově než ve velkém městě? V čem je 
to jiné?
Špindl vůbec není ten pravý venkov. 
Je městečkem s  dobře fungující infra-
strukturou pod krásnými horami. Tu 
nádheru tady máme prostě nadosah. 
Samozřejmě, když si večer v deset uvě-
domím, že mi chybí něco zásadního, už 
si to do krámu koupit prostě neskočím. 
Ale to jsou jen drobnosti.

Vystudovala Matematicko-
fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy. Od roku 1997 působí 
v České televizi v redakci po-
časí. Od roku 2015 moderuje 
v  Českém rozhlase talk show 
Zálety Aleny Zárybnické. Je 
spoluautorkou populárně 
naučných knih o  počasí Sko-
ro jasno a  Když se blýská na 
časy i autorkou knihy Záleto-
vých rozhovorů s  podtitulem 
Blízká setkání rozhlasového 
druhu. S kolegou Jiřím Hölze-
lem natočila už šestou řadu 
seriálu o  skialpinismu Na 
skialpech přes hory vysílané-
ho na ČT Sport.

        Je podle vás na venkově vytvoře-
na dostatečná síť služeb? Co české-
mu venkovu podle vás chybí?
Obecně platí, že všechno záleží na li-
dech. Někdy jsou v mnohem skromněj-
ších venkovských podmínkách schopni 
udělat věci, které by jiní v daleko jedno-
dušších okolnostech vůbec nezvládli.

        Dává podle vás český venkov 
příležitost k podnikání, zábavě nebo 
dostatečnému vzdělávání?
Že jsou výchozí podmínky na venkově 
těžší, to ještě neznamená, že je věc od-
souzena k  zániku. Univerzity jsou sice 
ve velkých městech, ale poctivý základ 
je na dobrém učiteli a toho najdeme jak 
na vsi, tak ve městě. Možná díky větší 
variabilitě a  nutnosti se přizpůsobovat 
náročnějším podmínkám se pak stu-
dent může spoléhat sám na sebe.

        Jaká je podle vás budoucnost 
českého venkova? Jak si myslíte, že 
bude vypadat za pár desítek let?
Těžká otázka. Dobré, nechť zůstane za-
chováno, zlé ať se podaří posunout tím 
správným směrem. Líp to rozklíčovat 
neumím, jsem příliš vzdálená, abych 

mohla mít nějakou takovou vizi. Měli 
bychom nechat venkovu dostatečnou 
suverenitu, aby se každý, kdo tam žije, 
mohl cítit dobře a bylo na něm, jak si to 
zařídí. 

        Nyní se vraťme zpátky k Vám. 
Jste vášnivou skialpinistkou. Kdy 
jste s tím začala? A co na skialpinis-
mu máte nejraději?
Dávno, už to ani nedokážu spočítat, cho-
dili jsme už před víc než dvaceti lety. Co 
mám na skialpinismu nejraději? Záleží, 
kde a  kdy na pásy vyrážíte. Při večerní 
procházce s  čelovkou tady nad Špin-
dlem mám ráda ticho a sílu hor. Nikde ni-
kdo, jen sníh, hvězdy, měsíc – někdy ani 
není třeba tu čelovku rozsvěcet. A když 
chumelí a  fouká, snadno si uvědomím, 
kdo je tady pánem a kdo pouze hostem. 
Po vyšších horách se zase pohybujete 
s  pár dalšími kamarády – kvůli bezpeč-
nosti. Vaše závisí na nich, jejich na vás. Je 
třeba být sehraní a umět případně vyře-
šit i nějakou prekérní situaci. Být vysoko 
v horách, v místech, kde je lidí málo, to 
za tu námahu při výšlapu rozhodně stojí. 
Těžko se to popisuje… Každopádně po-
kora je základním principem.
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Na venkově je všechno nějak víc opravdové
Alena Zárybnická, redaktorka České televize

POHLED ZVENKU
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        Jaké jsou na základě tvých 
zkušeností hlavní trendy a výzvy 
zlepšování kvality života na venko-
vě v dnešní Evropě?
Mnoho věcí ovlivňuje život na ven-
kově a  samozřejmě, že digitalizace 
a chytré technologie jsou hlavními pří-
ležitostmi ke zlepšení života ve všech 
oblastech, pokud se ovšem používají 
správně. Někdy máme tendenci řešit 
vše pomocí digitalizace, aniž se ptáme, 
zda je to nejlepší nástroj. Také vidím 

Marion Eckardt je manažer-
kou švédské MAS Lokalt Ledd 
Utveckling Halland, která se 
nachází v  oblasti Halland. 
Dříve řídila dvě venkovské 
MAS (LEADER Landsbygd 
Halland a  LEADER Kustbygd 
Halland) a  rybářskou MAS 
(Fiskeomrade Halland). Je 
zástupkyní švédských MAS 
v  podskupině ENDR LEADER 
/ CLLD a  v  ELARD (Evropská 
asociace LEADER pro rozvoj 
venkova), kde je v  současné 
době prezidentkou. Vystudo-
vala geografii na Humboldto-
vě univerzitě v Berlíně.

trend v  návratu k  místní produkci po-
travin, k soběstačnosti a k romantizaci 
životního stylu na venkově. Myslím, 
že mnoho lidí si skutečně přeje opus-
tit ruch velkých měst a  žít život blíže 
přírodě a klidu, kde si můžete dokonce 
vypěstovat část svého vlastního jídla. 
Roste mnoho chorob souvisejících se 
stresem a  při tom existují důkazy, že 
nejlepším lékem na vystresovaný mo-
zek je jednoduchá procházka lesem. 
Samozřejmě si myslím, že všechny tyto 
věci nestačí. Jednou velkou výzvou, 
která má všechny tyto příležitosti 
uchopit, je přimět politiky a investory, 
aby pochopili šance, které udržitelný 
rozvoj venkova přináší. A to pro všech-
ny, dokonce i  pro obyvatele měst. 
Musíme vidět rozvoj jako něco, co se 
vytváří ve venkovských a  městských 
oblastech společně, ne v  konkurenci. 
Potřebujeme obojí, ale nyní jde více 
investic do městských oblastí než do 
venkova, a  to je podle mého názoru 
nerovnováha, kterou je třeba změnit.

       Jaké kroky bys během svého 
předsednictví chtěla podniknout 
ohledně zlepšení života na 
venkově a zapojení MAS do rozvoje 
venkova?
Plánuji velmi pečlivě sledovat vytvá-
ření „Dlouhodobé vize pro venkov“ 
a  v  tomto procesu poskytnout pod-
něty od MAS a Národních sítí MAS. Již 
jsme začali rychlým průzkumem, který 
jste možná viděli „Jakou budoucnost 
chcete ve venkovských oblastech“, 
jehož výsledky vyhodnocujeme a  bu-
deme je šířit mezi politiky a  úřední-
ky. Jsem součástí pracovních skupin 
a iniciativ, kde mám možnost pozorně 
sledovat celý proces až po představe-
ní „Dlouhodobé vize“ v  květnu nebo 
červnu 2021. Myslím, že MAS mají 
hrát důležitou roli při zlepšování kva-
lity života na venkově a  myslím si, že 
za tímto účelem by mělo být investo-
váno více finančních prostředků. Také 
aktivně zapojuju ELARD do posílení 
hlasu venkova v  rámci Evropského 
venkovského parlamentu (EVP). Bude 
zodpovědný za část EVP pro mládež 
a  také za shromažďování dobrých 
příkladů environmentálních projektů 
Zelená dohoda. Příští EVP se uskuteč-
ní v Polsku v roce 2021. Myslím si také, 

že by ELARD měl posilovat jednotlivé 
národní sítě MAS, protože věřím, že sil-
nější sítě dělají silnější MASky, a právě 
v nich se rodí práce, která přináší změ-
ny na venkov.

        Jak bude podle tebe vypadat 
role MASek v budoucnosti?
Financování z  veřejných peněz bude 
zcela jistě vzácnější po skončení Fon-
du obnovy. Všechny MASky se budou 
muset považovat za skutečné rozvojo-
vé aktéry a dobře se spojit s těmi, kteří 
je spolufinancují – s obcemi a regiony. 
MASky pravděpodobně také budou 
muset jasněji zastávat politiku EU –
veřejné peníze sledují specifické cíle 
a  strategie a  místní aktéři musí uká-
zat, jak těchto cílů lze lokálně dosáh-
nout. Takže MASky musí komunikovat 
o  cílech EU, jako nová Zelená doho-
da, Restart EU a  podobně. Bude také 
nutné, aby MASky hledaly doplňkové 
financování, jako je crowdfunding 
a další zdroje.

         Jaké bude hlavní poslání a role 
ELARDu v příštích letech?
ELARD požaduje Evropu, kde žádná 
venkovská oblast nezůstává opo-
menuta. Proto je součástí formování 
„Dlouhodobé vize evropského venko-
va“ a  také Evropského venkovského 
parlamentu, jak již bylo zmíněno výše. 
Všichni víme, že v  současném progra-
movém období se pro občany čerpat 
fondy EU nezjednodušila, právě na-
opak. Pokud je pro občana jediným 
kontaktem s  EU přebyrokratizovaný 
systém, pak tento systém jen podně-
cuje euroskepticismus. Zjednodušová-
ní je proto důležité pro zmírnění euro-
skepticismu a podporu solidarity.

     Co pro tebe osobně znamená být 
prezidentkou ELARD?
Je mi velkou ctí získat důvěru jak členů 
ELARD, tak všech švédských MASek, 
které ji do mě vložily. Cítím jako výzvu 
dosáhnout výsledků, které mají dopad 
a smysl pro  obyvatele venkova po celé 
Evropě. Takže to vyžaduje spoustu prá-
ce. Opravdu mě baví pracovat s  těmi 
nejkompetentnějšími a nejnadšenější-
mi partnery z venkova po celé Evropě 
a doufám, že se s vámi brzy budu moci 
setkat!











Je potřeba změnit nerovnováhu investic, které 
jdou více do velkých měst, než do venkova
Marion Eckardt, prezidentka ELARD
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Na počátku varnsdorfského 
Pivovaru Kocour v roce 2007 
stál Josef Šusta s  kamará-
dem. Z  malého pivovaru se 
i  díky spolupráci s  MAS Čes-
ký sever stal postupně hojně 
navštěvovaný podnik. 
V čem je váš pivovar jiný než 
ostatní?
Myslím si, že to je hlavně 
v  tom, kolik piv děláme. Ka-

ždý den nabízíme kolem 10 druhů piv. My jsme se vlastně 
proslavili tím, že jsme začali vařit jiné pivo. Snažíme se lidem 
ukázat, že pivo není pouze chlazená desítka, ale že se dá pít 

mnoho různých pivních stylů třeba podle ročních období, jídla, 
které jíte apod. 
Jaké byly začátky? Jaké to je začít vařit pivo a  zakládat 
vlastní pivovar?
S kolegou, se kterým jsem začínal v roce 2007, jsme se to museli 
učit postupně asi tak dva tři roky. Měli jsme odborný dohled. 
Naše první pivo jsme vařili ve velkém hrnci. Teprve v roce 2010 
jsme si koupili klasickou varnu. Začali jsme spolupracovat s člo-
věkem z Ameriky, který nám pomáhal a ukázal nám, jak se dělá 
jejich Ale. Asi jsme jediní, kteří uvařili Ale v Česku.
Můžete více přiblížit, co všechno váš areál nabízí?
Mimo ochutnávek našeho piva, se u nás lidé mohou najíst v re-
stauraci, přespat buď v hotelových pokojích, nebo ve speciál-
ních vlakových kupé. 

Z malého pivovaru se i díky spolupráci s MAS Český sever stal 
postupně hojně navštěvovaný podnik 
Josef Šusta, pivovar Kocour Varnsdorf

Češi začínají vyžadovat kvalitu na místo ceny a upřednostňují
poctivé výrobky 
Čokoládovna Drahonice

Bez MAS bych měl mnohem menší šanci na úspěch 
Jiří Bock, Farma Křivce

M
A

S 
an

eb
 #

b
ez

M
A

Sb
yn

eb
yl

o

PODNIKÁNÍ

Rodinná farma Křivce leží blízko Bezdružic v Plzeňském kraji 
a funguje téměř 12 let. Jiří Bock s manželkou chová 20 koní, 
kteří za sebou mají ve většině případů sportovní kariéru 
a farma jim umožňuje klidné stárnutí. S pořízením potřeb-
ných hospodářských strojů, kterými mimo jiné upravuje i ve-
řejná prostranství, mu pomohla MAS Český Západ.
Farmu Jiří Bock vlastní od roku 2003, kdy ji se svojí ženou za-
koupil původně jako rekreační usedlost pro sebe a svoji rodi-
nu. Po čtyřech letech a mnoha rekonstrukcích hospodářství 
začali provozovat jako koňskou farmu. Koně chovají na vel-
kých pastvinách, aby měli dostatečný pohyb. „Pastviny jsou 
rovinaté i kopcovité v nadmořské výšce 600 metrů. To je ideální 
prostředí pro chov koní. Ti se díky tomu výborně pohybově rozvíjí 
a nemají dýchací nebo pohybové problémy,” říká Jiří Bock.
Farma Křivce dlouhodobě spolupracuje s  Místní akční sku-
pinou Český Západ. Ta zde pomohla se získáním finančních 

prostředků na nákup malotraktoru, mulčovače, čelního nakla-
dače, vidlice na balíky nebo třeba sekačky a obraceče. Stroje, 
které majitel Bock pořídil s pomocí MAS, jsou nezbytné pro 
úpravu pastvin, na nichž chová koně. „Jiří Bock společně s man-
želkou výrazně pomáhají udržet život ve vesnici Křivce. Z pozice 
starosty, kterou jsem téměř dvacet let zastával, jsem se vždy sna-
žil aktivity pana Bocka a  jemu podobných velmi podporovat. 
Pan Bock podporu 
od města vrací for-
mou údržby veřej-
ných prostranství,“ 
vysvětluje Jan 
Soulek, předseda 
MAS Český Západ 
a  bývalý starosta 
Bezdružic.

Sociální podnik Čokoládovna Drahonice vznikla jako od-
nož chráněné dílny A  MANO, která zaměstnává osoby se 
zdravotním postižením, a to fyzickým i mentálním. V dra-
honické čokoládovně se vyrábí nová řada čokoládových 
výrobků ojedinělým způsobem tzv. “bean to bar”, tedy od 
bobu k tabulce. 
Jak sám majitel Václav Prokop říká, tak je přístup bean to 
bar zcela odlišný od většiny ostatních čokoládoven. Firma 
A MANO v roce 2011 jako své první pracoviště vytvořila chrá-
něnou keramickou dílnu na Žižkově s  osmi zaměstnanci, 
kteří byli absolventy jejich učiliště. Nyní má tato dílna asi 20 
zaměstnanců. Podle Václava Prokopa je sociální podnikání 
v základu stejné jako jakékoliv jiné podnikání. 
Postupně přibývaly další provozovny v Drahonicích a v Sedli-
ci. „Nyní je hlavní částí portfolia společnosti A MANO káva, obec-

ně je však cíl pořád stejný – vytváření pracovních míst pro osoby 
se zdravotním postižením. Dnes naše společnost zaměstnává 
přibližně 70 pracovníků,” říká Václav Prokop. 
Na českém trhu si tyto čokolády získávají velkou oblibu. Češi 
již začínají vyžadovat kvalitu na místo ceny a upřednostňují 
poctivé výrobky. „Čokoládu vyrábíme principem “bean to bar”, 
tedy ze surových kakaových bobů. V portfoliu chceme mít vždy 
5 až 6 single origin čokolád. Tento přístup je zcela odlišný od 
přístupu většiny konvenčních čokoládoven,” vysvětluje ředitel 
čokoládovny.
Čokoládovna vznikla za pomoci Místní akční skupiny Vod-
ňanská ryba, která pomohla se získáním financí v  celkové 
hodnotě 1,8 milionů korun na nová tři pracovní místa a stroje 
pro výrobu, jako je například temperovací stroj nebo chlad-
nička na zatuhnutí čokolády ve formě dotace z fondů EU. 
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PODNIKÁNÍ SOCIÁLNÍ OBLAST

Podle nejnovějších dat domácího hospice Cesty domů si 
více jak 75 procent lidí přeje strávit zbytek svého života 
doma, ale pouze třetině z nich je to umožněno. I jednotlivé 
MAS v  Česku podporují na svém území organizace, které 
tyto služby poskytují.
O  to, aby se lidem umíralo lépe, se snaží organizace 
Malyra v Českém ráji a Pojizeří. „Každý by měl zbytek živo-
ta prožít důstojně a s podporou komunity. Důstojné stárnutí 
na venkově bude v příštích letech zaměstnávat celý systém od 
ministerstev, krajů, obcí až po samotné rodiny,” říká předseda 
NS MAS Jiří Krist.

Existují dva typy lidí. Jedni se snaží o smrti v rodině vůbec 
nemluvit a dělat, že neexistuje. Druhá skupina lidí o smrti 
mezi sebou mluví naopak velice otevřeně. „Zažili jsme i ro-
diny, kde se toto náročné období pojalo jako období plnění 
přání, smíření a loučení,” popisuje Kamila Sedláková z orga-
nizace Malyra. V  Česku se sice v  dnešní době o  paliativní 
péči mluví stále více, ale informovanost široké veřejnosti 
je stále velice nízká. „V naší praxi se setkáváme s tím, že blízcí 
neznají možnosti pomoci a obrátí se na nás až tehdy, kdy jsou 
naprosto vyčerpaní,“ uzavírá Sedláková.

Místní akční skupina prostřednictvím vlastního programu 
Pracovní četa usiluje o to, aby na pracovní trh dostala lidi, 
kteří jsou i  déle než pět let bez práce. Téměř 70 procent 
z  účastníků tohoto programu se poté uchytí na běžném 
trhu práce, což je podle Markéty Dvořákové, ředitelky MAS 
Brdy-Vltava, obrovský úspěch. 

Na jakých principech “Pracovní četa” funguje?
Část lidí na začátku absolvuje rekvalifikační kurzy, aby 
mohli vykonávat zadanou práci. Podle potřeby zprostřed-
kujeme našim zaměstnancům různé druhy poradenství. 
Odborníci jim radí, jak se vypořádat s  dluhy nebo jak 
zvládnout různé typy závislostí apod. 

Jak se mohou do projektu zapojit obce, podnikatelé 
a spolky na území MAS?
Obce jsou našimi klíčovými partnery, kteří nám zadávají 
jednotlivé práce, které četa vykonává. Starostové obcí 
smysl projektu od začátku uchopili jako příležitost. Čás-
tečně to řeší dlouhodobou nezaměstnanost v obci. Co se 
týká místních podnikatelů, tak zejména spolupracujeme 
se zahradnickými firmami, kterým naše pracovníky do-
poručujeme. MAS v tomto případě mohou administrovat 
agendu související s výkonem veřejně prospěšných prací 
na obcích. 

Umírání přestává být tabu, stále více lidí si přeje zemřít doma
organizace Malyra

Brdská pracovní četa dává možnost znovu pracovat 
Markéta Dvořáková, ředitelka MAS Brdy-Vltava, vedoucí PS Sociální NS MAS
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Děti z dětských domovů to na startovací čáře do dospělos-
ti nemají vůbec lehké. Téměř polovina z  nich při opuštění 
dětského domova neví, kde bude bydlet nebo jakou bude 
mít práci. MAS Hradecký venkov svým projektem O  krok 
napřed pomáhá připravit mladé lidi odcházející z dětského 
domova na reálný život.
Projekt cílí na mladé lidi, které většinu času svého života strá-
vili v dětském domově v Nechanicích u Hradce Králové. Jed-
ná se zejména o děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, 
pocházejí z  nefunkčních nebo sociálně slabých rodin, děti 
ohrožené sociálním vyloučením nebo vyrůstající v náhradní 
rodinné péči.
„V  našem projektu je v  současné době zapojeno šest mladých 
lidí, kterým se snažíme ulehčit odchod z dětského domova a při-
pravit je na život venku. Chceme, aby se orientovali v možnos-
tech bydlení, které region nabízí, aby uměli zacházet s  penězi 
a dobře se uplatnili na běžném trhu práce,“ popisuje projekt ře-
ditelka Hradeckého venkova Jana Rejlová. Podle ní je problé-
mem zejména to, že v dětském domově děti nemají takový 
prostor pro kritické a samostatné myšlení. To je pak zastihne, 
až když domov opustí. „To vede k  jejich následnému selhání. 
Někteří z nich se neudrží na pracovním trhu, protože prostě neví 
jak. Vnímám jako obrovský problém, že jakmile dítě dětský do-
mov opustí, tak již není cesty zpět”, říká. 
Místní akční skupina zapojila do podpory místní obce i  za-
městnavatele. Zástupce obce je podle Rejlové dětem tako-

vým mentorem. Této role se většinou ujímá starosta, který 
dítěti ukáže, jak obec funguje, jaké má možnosti bydlení, 
jaká v místě funguje spolková činnost. Místní starostové tím 
podporují sociální bydlení a zabraňují tak odlivu mladých lidí 
z regionu. Další styčná osoba pro děti mířící do “dospělácké-
ho” života je zástupce potenciálních zaměstnavatelů.

Stárnout doma, v  prostředí, které dobře znám. Mít mož-
nost stárnout důstojně a  s  podporou svého nejbližšího 
okolí. To zajišťuje místním seniorům MAS Hříběcí hory na 
Kroměřížsku, která přišla s projektem komunitní podpory 
seniorům a pečujícím. 
Vše začalo v roce 2015, kdy s myšlenkou přišla Eva Lízalová 
z MAS Hříběcí hory. Celý koncept je založený hlavně na pod-
poře pečujících, kteří se o seniory starají a pomáhají jim. Pod-
le Lízalové se však často stává, že dotyčný senior na venkově 
nemá žádné příbuzné, a tak roli pečujícího zastává starosta, 
kamarád nebo třeba soused. V praxi to znamená, že dotyčný 
zajistí seniorovi především základní potřeby, nakoupí, pomů-
že vyřídit poštu, léky apod.

Postupně se na základě získaných zkušeností vytvořila pozi-
ce tzv. Koordinátor podpory. Ten navštěvuje domácnosti a je 
jakousi psychickou podporou. „Koordinátor dává seniorům 
najevo, že mezi nás patří, že je máme rádi a  zajímá nás, co je 
těší, co jim dělá radost nebo naopak, co je trápí a s čím mají pro-
blémy. Radí a pomáhá jak jim, tak jejich nejbližším. Samozřejmě 
koordinátor spolupracuje i s navázanými sociálními službami, 
obvodními lékaři, nemocnicemi, úřady práce apod.,“ dodává 
Lízalová.
Princip podpory, který na území místní akční skupiny posky-
tují, vyšel podle Lízalové zejména z toho, že na venkově sys-
tém podpory není takový jako ve městě. „Narazili jsme na to, 
že na venkov příliš nechtěla dojíždět sociální služba, a to z eko-
nomických důvodů. Platby dostávají za čas strávený s klientem, 
nikoliv za čas strávený cestou za ním. Proto služby raději upřed-
nostní péči o klienty ve městě,” upřesňuje Lízalová.

Téměř polovina z nich při opuštění dětského domova neví,
kde bude bydlet a kde pracovat 
projekt O krok napřed

Venkov se umí postarat o své seniory
MAS Hříběcí hory
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Z venkova musíme udělat smart místo pro život
Miloslav Oliva, ředitel MAS Pošembeří, vedoucí PS Chytrý venkov NS MAS

MAS přinášejí nová řešení a podněcují inovativní přístupy

CHYTRÝ VENKOV

Největší výzvou je zrovnopráv-
nění obyvatel venkova s  oby-
vateli ve městech. O  inovačním 
podnikání jako o  budoucnosti 
českého venkova jsme hovořili 
s Miloslavem Olivou, předsedou 
Krajské sítě NS MAS Středočes-
kého kraje a vedoucím Pracovní 
skupiny Chytrý venkov NS MAS.

Jak nejlépe zapojit aktéry v regionu do jednotlivých aktivit, 
aby pomohli udělat venkov smart místem pro život?
Tohle je velká výzva právě pro místní akční skupiny. Musíme být 
více s lidmi a vidět jejich skutečné problémy a potřeby a méně 
hledět do počítačů v  kancelářích. Když se nám podaří tato 
„vnitřní obroda“, můžeme být těmi, kdo pomohou vrátit venkov 
k jeho kořenům, tzn. pokusit se udělat z venkova smart místo 
pro život.

Na vašem území působí i  Středočeské inovační centrum? 
Co má toto centrum na starosti a jak může spolupracovat 
s MASkami?

Spolupracujeme s  inovačním centrem už od r. 2017. Řešili 
jsme např. sběr dat z obcí poměrně široké škály oblastí, kte-
rá centrum potřebovalo pro aktualizaci Programu rozvoje 
kraje. Posledním příkladem spolupráce byl cyklus 4 vzdělá-
vacích workshopů o inovativních řešení pro venkov a jejich 
závěrečná konference MAS k  Chytrému venkovu v  Dolních 
Břežanech.

Nyní se hodně hovoří o inovačním podnikání. Co si pod 
tím můžeme představit? A jakou roli hraje inovační pod-
nikání pro rozvoj daného regionu?
Protože jde o podnikání, děje se za účelem zisku, kdy za nižší 
vstupy jsou vyšší výstupy. A právě zmíněné vstupy musí být 
inovativní – nižší spotřeba energií, používání nových mate-
riálů a technologií. Nemůže být založené jen na materiálech 
nebo robotech. Musí být hlavně o novém přístupu k  lidem 
a  zaměstnancům. Chce-li mít dobrý podnikatel chytré za-
městnance, musí do nich investovat mnohem víc a  jinými 
formami, než byl třeba dosud zvyklý. I na to se chceme jako 
MASky např. ve spolupráci s  právě již jmenovaným inovač-
ním centrem, agenturou CzechInvest, akademickou a  vý-
zkumnou sférou i dalšími relevantními partnery zaměřit.

Digitální technologie sloužící místní komunitě, vlastní ini-
ciativa při hledání praktických řešení nebo propojování za 
hranici vlastní obce. To je chytrý venkov. Místní akční skupi-
ny v tomto procesu hrají roli tzv. inovačního brokera. Přená-
ší tak znalosti a motivují své partnery. Model pro realizaci 
konceptu Chytrého venkova v  České republice představila 
NS MAS 20. a  21. března 2019 v  Dolních Břežanech ve vý-
zkumném laserovém centru Eli Beamlines.
Chytrý venkov není podle místních akčních skupin pouze 
o  technologiích, ale zejména o způsobu fungování služeb, 
pracovního trhu nebo třeba lokální ekonomiky. Podle od-
borníků se venkov musí naučit nabídnout to, co poskytují 
města. Ať už se jedná o  možné alternativy různých forem 

práce, služby, vysokorychlostní internet nebo třeba mo-
bilitu a  dopravní obslužnost. Místní akční skupiny mají za 
posledních patnáct let na venkově klíčové místo. Díky zís-
kaným znalostem a kontaktům v území hrají roli inovačního 
brokera v  mnoha ohledech již dnes. „Aktivity jednotlivých 
místních akčních skupin přinášejí nová řešení a podněcují ino-
vativní přístupy. Místní akční skupiny tak dokáží propojit klíčo-
vé hráče a orientovat se v oblastech, které je žádoucí inovovat. 
Navíc můžeme naše znalosti uplatnit v  rámci Tematické pra-
covní skupiny Smart Village, která se schází v Bruselu a jejímž 
posláním je připravit podklady pro uvedení konceptu Chytrého 
venkova do reálného života. A  to včetně dotací a  finančních 
nástrojů Evropské unie,” dodává Hartych.

Pracovní skupina Chytrý venkov na půdě Smíchovské 
střední průmyslové školy v  Praze prezentovala inovativ-
ní nápady čtyř týmů, jak zapojit smart řešení do zlepšení 
a ulehčení života lidí v regionech.
„Řada MASek si s  inovacemi, potažmo jejich podchycením při 
zpracování nové územní strategie, neví rady. Chceme tudíž po-
skytnout něco jako návod, vodítko, jak se inovací nebát a  jejich 
prostřednictvím je přiblížit i aktérům či žadatelům o dotace v úze-
mí MASek“, uvedl Miloslav Oliva, vedoucí Pracovní skupiny.
Mezi cíle, které si účastníci hackathonu stanovili, bylo vytvo-
ření komunikační platformy mezi občany a dalšími subjekty 
v  území. Zlepší implementaci nových technologických ná-
strojů a inovativních přístupů. Omezí bariéry a nedorozumě-
ní mezi zúčastněnými stranami, a  zvýší vzájemnou pomoc 
a solidaritu.

Školy by měly respektovat potřeby výuky všech generací 
v  21. století s  důrazem na lokální potřeby, zvyšování kom-
petencí podnikatelů a  kvality v  podnikání. Studenti by tak 
mohli nahlédnout do podnikání na daném území, kdy by do 
škol chodili přednášet lokální podnikatelé, jejichž firmy by 
studentům umožnily exkurze a praxi.
Digitální technologie mohou v regionech poskytnout dosta-
tečné pokrytí území sociálními a zdravotními službami – vy-
šetření online či monitoring zdravotního stavu pomocí chyt-
rých hodinek (tzv. telemedicína). Mezikomunitním sdílením 
služeb je možné zajistit rychlejší dopravu k lékaři, nákup, so-
ciální i zdravotnické potřeby. Zapojit se mohou dobrovolníci, 
vysokoškoláci či sousedé. Tyto a další inovativní nápady po-
slouží místním akčním skupinám jako vodítko v rámci nově 
vytvářených Strategií CLLD pro období 2021–2027.

Smart Hackaton přinesl nové „chytré cíle“ za přispění 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 
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V  Česku zabírá zemědělská půda přes 4 miliony hektarů, 
tedy více než polovinu celkové rozlohy našeho státu. Z důvo-
dů výstavby mizí každý den 7,5 hektaru zemědělské půdy. 
O zbývající ornou půdu je potřeba se zodpovědně starat. Své 
o tom ví MAS Oslavka, která spolupracuje se spolkem Veselá 
biofarma Velké Hostěrádky.
„Na naší biofarmě se snažíme ukázat dětem i dospělým, jak má 
ekologické zemědělství pozitivní vliv na životní prostředí, kraji-
notvorbu nebo třeba pohodu hospodářských zvířat. Jde nám 
o motivaci rodin k tomu, aby dávali přednost kvalitním biopotra-
vinám,” říká Jarmila Urbanová z Veselé biofarmy. MAS Oslavka 
z Vysočiny se rozhodla podílet se na projektech s biofarmou, 
která na své půdě hospodaří ekologicky a šetrně k přírodě. Pod-
le Urbanové ekologické zemědělství zachovává vyšší rozmani-
tost živých organismů ve fauně a  flóře na ploše, kde se hos-
podaří. Na této půdě tak najdeme až o 30 procent více druhů 
živých organismů a každému zvířeti v ekologickém chovu je za-

jištěná dostatečná plocha jeho výběhu. Ekozemědělci nevnáší 
syntetické chemické látky do vody, ovzduší, rostlin a živočichů, 
včetně člověka. A v neposlední řadě je půda hnojená kompos-
tem, hnojem hospodářských zvířat a zeleným hnojením.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Na záchranu místního ekosystému spustilo ve spolupráci 
s Dolnorakouskou vládou, Jihomoravským a Jihočeským 
krajem a dalšími organizacemi více jak 40 místních akč-
ních skupin projekt Klimagreen – Klimatická zeleň, do 
kterého se zapojily už více jak stovka obcí a  tři desítky 
spolků z jihomoravského regionu.
Projekt se soustředí na výsadbu zejména ovocných stromů, 
které za poslední desetiletí z české krajiny téměř vymize-
ly. „Celkem v  obou krajích máme v  plánu vysadit na 5 tisíc 
stromů do obecních a školních sadů, alejí a mezí,“ uvádí Vít 
Hrdoušek z MAS Střážnicko. „Mozaikové výsadby ve stepní 
krajině polí zamezují větrné a  vodní erozi, zvyšují biodiver-
situ. Stromy stabilizují půdu, zadržují vodu, kterou ochlazují 
okolí, a tvoří se ranní mlha a rosa. Naše krajina potřebuje více 
odolné stromové zeleně, aby dokázala odolávat klimatickým 
výkyvům,“ popisuje Hrdoušek.
Pokud budou horké roky pokračovat, tak se podle Hrdouš-
ka přiblížíme stepnímu klimatu. To znamená hodně teplá 
a suchá léta s přívalovými srážkami, jaro a podzim budou 
kratší a  zima bude spíše suchá, větrná a  studená. Výsled-
kem budou sezonně vyschlé potoky a řeky, což se projeví 
i  trvalým nedostatkem vody ve studnách. „Dojde k velkým 
změnám v  lesnictví, zemědělství, vodohospodářství i  v  dal-

ších oborech. Naučíme se více vážit si vody, půdy, stromů 
a  chápat funkci přírodních cyklů, jak to uměli dříve sedláci,“ 
popisuje Hrdoušek. Důležité je, aby lidé uměli s vodou hos-
podařit. Naučit se ji zadržovat, recyklovat a  využívat pro 
pěstování rostlin, nejlépe pak stromů ve svém okolí.

Více zeleně znamená lepší klima
projekt Klimagreen

Chceme motivovat lidi k tomu, aby dávali přednost biopotravinám
Ekofarmáři z Veselé Biofarmy
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Z odpadového materiálu udělat opět zdroje, opravit, vy-
lepšit nebo změnit chování spotřebitele. To je cirkulární 
ekonomika – koncept trvale udržitelného rozvoje nebo 
jednoduše řečeno spolupráce a přemýšlení při každoden-
ních činnostech. O to usiluje i Národní síť Místních akčních 
skupin, která na český venkov přináší tzv. smart řešení 
a snaží se, aby byla česká obec chytrá. 
Třídění a nakládání s odpady je momentálně velmi žhavým 
tématem. Může se zdát, že např. bioodpad se na vesnici té-
měř nevytváří, opak je ale často pravdou. Přitom by podle 
expertů stačilo jen vyčlenit malý kousek zahrady pro kom-
post, ze kterého vzniká dobrá půda plná živin. „Lidé ale často 
tuto problematiku bagatelizují, neuvědomují si, kolik odpadu 
skončí na skládkách, nebo jsou prostě jen líní se odpadem zabý-
vat. Proto je důležité, aby odpadové hospodářství v obcích bylo 
efektivnější, udržitelnější a zároveň výhodné pro obec i její oby-
vatele,“ vysvětluje odbornice na cirkulární ekonomiku Soňa 
Jonášová.
Podle Marka Hartycha, místopředsedy NS MAS a vedoucího 
Pracovní skupiny Enviro NS MAS, je důležité v českých obcích 
využívat nejnovějších technologií, ale hlavně vzdělávat se, 
kooperovat, inspirovat se, a to i v oblasti nakládání s odpady. 
„U  nás se hodně propaguje třídění odpadu, ale to je jen první 

krok. Musíme se naučit tento vytříděný odpad využívat jako 
surovinu. Vyrobme z  PET lahví zatravňovací dlaždice a  z  nich 
na vesnici budujme parkoviště a  další zpevněné plochy,“ uvá-
dí Marek Hartych, a pokračuje: „Tomuto kroku však předchází 
důsledné dotřiďování odpadu v obcích. Jednak se tím obci sníží 
poplatek za likvidaci komunálního odpadu a zároveň vytříděné 
suroviny zpeněží na surovinových on-line burzách.“

Zadržování (retence) srážkové 
vody v intravilánu, využití srážkové 
vody zachycené v  akumulačních 
nádržích, hlavní zásady péče o ze-
leň nebo princip intravilánových 
revitalizací. To vše obsahuje manu-
ál pro starosty Klimatická změna I. 
Tu vydala pracovní skupina Enviro, 
která pracuje pod hlavičkou NS 
MAS. Manuál v tištěné podobě by 
měl být k  dispozici v  kancelářích 
MAS. Lze ho získat i v elektronické 
podobě, a to buď na webech zapo-
jených MAS, nebo přímo na webu 
Národní sítě MAS ČR www.mistni-
akcniskupiny.cz/enviro.

Manuál pro 
starosty v boji 
proti klimatickým 
změnám

Kompletní základní 
informace o možnos-
tech, jak čelit dopadům 
klimatické změny pro 
obce a představitele 
samospráv. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodit, opravit nebo darovat?
Cirkulární ekonomika umí nakládat s odpady

Ráj nad Broumovem
Výsadba lipové aleje plní pět funkcí naráz

V  obci Hejtmánkovice byl dlouhá léta veliký přírodní prostor, který nebyl 
nijak rozdělen a v zásadě tam nebylo nic ani stromy. Proto se obec rozhod-
la vysázet podél cest lipové aleje, prostor tím zkrášlit, pomoci zadržovat 
vodu, chránit před větrnou erozí a povodněmi a poskytnout obživu včelám. 
S projektem pomohla obci MAS Broumovsko+, do jejíž strategie péče o kra-
jinu dlouhodobě patří.
„Stromy zároveň fungují jako větrolam a  byl díky nim dotvořen krajinný ráz 
obce,“ uvádí vedoucí manažerka MAS Broumovsko+ Kristýna Jagošová. Hlav-
ním partnerem pro přípravu projektů zaměřených na výsadby dřevin byl pro 
MAS Dobrovolný svaz obcí Broumovsko. „Velmi si toho vážíme, jelikož se nám 
díky jejich osvětě podařilo podpořit více projektů, než jsme původně očekávali,“ 
doplňuje Jagošová. Na výsadbě třešňovo-lipové a  javorové aleje se podílel 
Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol a zemědělské subjekty, čímž došlo k pod-
poře drobných podnikatelů. Alej vede k rozcestníku Ráj nad Broumovem, kde 
se nachází menší posezení s výhledem na celý broumovský výběžek.
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Cameron Ramsey odešel z manažerské funkce, aby se stal 
pedagogickým asistentem při výuce cizích jazyků na míst-
ních základních školách v  MAS Horní Pomoraví. Mluvili 
jsme s  ním o  tom, jak funguje pozice sdíleného školního 
asistenta, nebo jak vnímá české školství.  

Jak to funguje?
Působím jako školní asistent, tzn. vždy jsem ve výuce s peda-
gogem. MAS má připraven plán na školní rok, kde jsou roze-
psané jednotlivé týdny výuky a do něj si školy rezervují dny, 
kdy budu ve škole jako lektor. Někdy je to týden, jindy třeba 
tři. Bez spolupráce s učiteli nemohu dělat svou práci. Jejich 
podpora je pro mě opravdu velmi důležitá.

Co děti učíte?
Více než učit se snažím motivovat děti, učitele, ředitele i uklí-
zečky komunikovat v  cizím jazyce. Učím děti anglicky také 
třeba v biologii, vlastivědě, tělocviku, výtvarce a hudební vý-

chově apod. Jezdím s nimi na výlety, na jazykové kempy. Při-
spívám k multikulturní výchově, ukazuji dětem, že lidé jsou 
různí, mají různé zvyky, tradice a  že není třeba se jinakosti 
bát. Domnívám se, že české školství je na velmi dobré úrovni. 
Jediné, co bych možná doporučil, je nebát se dělat chyby. 
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VZDĚLÁVÁNÍ

        Markéto, vedete již několik let 
Pracovní skupinu vzdělávání Výboru 
NS MAS, když se ohlédnete na zpět, jak 
se vyvíjí přemýšlení místních akčních 
skupin o významu podpory vzdělávání 
na venkově?
Jako vedoucí PS Vzdělávání jsem se za-
měřila na spolupráci MAS a regionálního 
školství, tj. místních škol a  školek. Vychá-
zela jsem z  toho, že pro každou MASku 
je důležité, aby na jejich území působily 
kvalitní školy. Vytvořila jsem tým MASá-
ků, který začal skutečně spolupracovat, 
vyměňovat si zkušenosti a podporovat se. 
Následně s podporou týmu jsme začali vy-

jednávat možnost propojení s OP VVV. Zá-
stupce Evropské komise požadoval vznik 
regionálních vzdělávacích strategií, které 
by směřovaly k rovným příležitostem dětí. 
MŠMT se nechalo inspirovat fungováním 
MAS a tak vlastně vznikl model Místních 
akčních plánů. Vznik výzvy na MAP vzdě-
lávání se stal příležitostí pro MAS. Vznikla 
velká skupina zaměstnanců MAS, které 
se specializují na systematickou podporu 
a  zvyšování kvality regionálního školství. 
Postupně si zvyšují kvalifikaci a vidím, jak 
tato práce dává řadě MASáků smysl. Roz-
hodně za posledních 5 let se vzdělávání 
stalo pro MASáky tématem. 

        NS MAS je součástí platformy 
Úspěch pro každého žáka, můžete 
představit jaké jsou cíle této platformy?
Vizí platformy, která sdružuje řadu pe-
dagogických organizací je, že každý žák 
denně ve škole zažívá osobní i společný 
úspěch, plně rozvíjí svůj potenciál a zod-
povědně si nachází své místo na světě. 
Naším cílem je vytvářet podmínky pro 
trvalý pedagogický rozvoj každé školy 
a  každého učitele, rozvíjet v  běžné vý-
uce potenciál každého žáka a vyhodno-
covat, jak se to daří. K tomu se potřebu-
jeme všichni ve školství celoživotně učit, 
stávat se dobrými lídry a spolupracovat 
na všech úrovních vzdělávacího systé-

mu. Doporučuji všem navštívit web plat-
formy na https://uspechzaka.cz

       Jaké jsou představy místních 
akčních skupin v zapojení do nové-
ho operačního programu Jan Amos 
Komenský v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v le-
tech 2021 – 2027?
Věřím, že i v OP JAK s námi bude počítáno, 
budeme i  nadále organizovat regionální 
akční plány v oblasti vzdělávání. Jako vý-
zvu vidím větší propojení s  celoživotním 
učením v regionech i testování fungování 
středního článku podpory vedení regio-
nálního školství.

       Jak Vy osobně vnímáte propojení 
širokého tématu podpory vzdělanosti 
na venkově a naplňováním cílů strate-
gií CLLD?
Hledání synergií a možnost i na první po-
hled netradičních partnerství je moje ce-
loživotní vášeň. V oblasti CLLD si myslím, 
že příležitostí je řada. Osobně vidím nejjas-
nější synergii s OP Z (MPSV) a IROP (MMR), 
ale i  v  ostatních operačních programech 
jsme našli řadu inspirativních projektů 
i dalších možností. Vzdělávání nás prová-
zí celým životem. Až se osobně potkáme, 
tak vám prozradím, v čem se aktuálně ve 
svém volném čase vzdělávám já.

 





Pro trvalý rozvoj pedagogů i žáků se 
potřebujeme všichni ve školství celoživotně učit
Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, vedoucí PS vzdělávání NS MAS

Chybami se učíme, proto bychom se neměli bát je dělat
Cameron Ramsey, MAS Horní Pomoraví
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Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) jsou celonárodním projektem Ministerstva školství 
zaměřeným na spolupráci partnerů v území, stanovují priority a jednotlivé kroky k dosažení 
cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a podloženosti  daty a analýzami 
z území. Místní akční skupiny jsou hlavními realizátory 60 % všech MAP v České republice. 
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VZDĚLÁVÁNÍ

        Jak funguje a co to vlastně je MAP 
rozvoje vzdělávání?
Jádro MAP Chomutovsko dnes tvoří 
skvělá parta lidí, kteří se chtějí průběžně 
zlepšovat v  tom, co dělají.  Projektovým 
jazykem je to dohoda široké skupiny 
aktérů ve vzdělávání (asistentů, učitelů, 
ředitelů, zřizovatelů, politiků, zástupců 
neziskovek a mnoha dalších organizací) 
na současných potřebách a  budoucích 
cílech. Společné plánování je pro většinu 
ta méně záživná část, to zajímavé začíná 
po schválení Místního akčního plánu. 
Ten je oporou pro realizaci mnoha akti-
vit, které mění vzdělávání v regionu. Jed-
ná se o  miliónové investice do učeben, 
o tisíce účastníků stovek seminářů, před-
nášek, panelů, výstav, veletrhů, exkurzí, 
o sdílení dobré i špatné praxe a o pilotní 
nákupy pomůcek a také materiálu do vý-
uky. Pro školy je vše „zdarma“ a bez ad-
ministrativní zátěže, které jiné projekty 
vždy zahrnují. 

       Můžete uvést konkrétní příklady, 
jak MAP pomohly rozvoji vzdělávání 
u Vás na Chomutovsku?
V té obecné rovině pomohl s něčím dnes 
již tak samozřejmým, jako je setkávání 

Z Chomutovska se vzdálil jen 
na osm let za účelem studia 
politologie na UJEP v  Ústí 
nad Labem, sociální a  kul-
turní ekologie na UK v Praze 
a  angličtiny v  Oxfordu. Pro-
fesně se postupně zabýval 
sběrem jablek, drogovými 
závislostmi, environmen-
tálním vzděláváním, a  soci-
álním začleňováním. Ve ve-
řejném prostoru se realizuje 
přes patnáct let v rámci sdru-
žení Kuprospěchu. 

učitelů stejných aprobací z různých škol. 
Učitelé se začali vzájemně podporovat 
a  obohacovat zkušenostmi a  osvědče-
nými nápady na zlepšování výuky, ale 
i  klimatu ve třídách. Z  konkrétních akcí 
bych vypíchl spolupráci s  Chomutov-
skou knihovnou. Společně s češtináři se 
vyberou ty nejzajímavější tituly, nakoupí 
se v  sadách po třiceti kusech, ke každé 
se připraví metodický list a tento balíček 
je knihovnou posouván každé dva měsí-
ce po jednotlivých školách. Pro jazykáře 
byly zajištěny konverzační hodiny s  ro-
dilým mluvčím, dílnařům byl nakoupen 
materiál a  žáci vyráběli stavebnice pro 
děti v mateřských školách, otevřeli jsme 
v  území tři polytechnické kroužky a  je-
den čtenářský, pořádáme workshopy, 
kde si metody práce a  neobvyklé po-
můcky ukazují učitelé ze škol v  území 
navzájem. 

       Po pěti letech realizace MAP, jaké 
jsou hlavní priority rozvoje vzdělává-
ní ve Vašem regionu?
Máme dva „interní“ a  přibližně 30 ofici-
álních. Plníme samozřejmě primárně ty 
druhé.  Méně obsahu kvalitněji předá-
vaného a partnerský přístup nejen mezi 
učitelem a  žákem, ale v  celé škole jsou 
v pozadí toho všeho. Jinak plán obsahu-
je skutečně v 8 oblastech – 30 priorit – 

90 cílů – 405 kroků a necelé dvě stovky 
indikátorů a na jejich výčet zde bohužel 
nebo spíše bohudík není místo. Vize však 
zůstává po celou dobu stejná – učitel na 
Chomutovsku má mít nejlepší dostupný 
servis pro výkon svého povolání. Pravda, 
ještě máme co dělat. 

       Jakým způsobem MAP podporuje 
rodiny a děti ze sociálně znevýhod-
něného prostředí? Jaké projekty 
tomu pomohly, například zejména 
v Krušnohoří?
Diskusi jsme chtěli otevřít nebo spíše její 
neplodnou část uzavřít panelem nazva-
ným Inkluze – příležitost nebo riziko. Ná-
sledně byla realizována řada seminářů 
a akcí zaměřených na aspekty společné-
ho vzdělávání počínaje tandemovou vý-
ukou, komunikací s žáky, zavádění tech-
nik sociálně emočního učení, prevencí 
školního neúspěchu a výchovných pro-
blémů, jak na specifické poruchy učení 
a další. V neposlední řadě jsme pilotovali 
supervize pro asistenty pedagoga a  fi-
nančně podpořili podpůrnou superviz-
ní skupinu pro učitele. V  této i  dalších 
oblastech je toho celá řada,  koukněte 
na web www.mapchomutovsko.cz, který 
běží pod hlavičkou Místní akční skupi-
ny Sdružení Západní Krušnohoří, kte-
rá je realizátorem MAPu od roku 2016.









Místní akční plány realizují aktivity, které mění 
vzdělávání v regionu
Karel Straka, koordinátor MAP v MAS Sdružení Západní Krušnohoří
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Projekt „Máš na to“ podnikatelského družstva BEC Družstvo, MAS Šumperský venkov. Olomoucký kraj

Dobročinný obchod Dobromysl, MAS Střední Polabí, Středočeský kraj

Čokoládovna MAS Vodňanská ryba, Jihočeský kraj

Lipová alej v Hejtmánkovicích, MAS Broumovsko+, Královehradecký kraj 

NAPŘÍČ NAŠIMI PROJEKTY



23

Klimagreen, MAS Strážnicko, Jihomoravský kraj

Domácí zdravotní péče Malyra, MAS Český ráj a Střední Pojizeří, Středočeský kraj

Společenské centrum MAS Lašsko, Moravskoslezský kraj

Rodinná farma Křivce, MAS Český Západ, Plzeňský kraj



Podpořte s námi místní obyvatele a služby

Silní lidé dělají silný region!
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