
1

Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 3/2016

Slovo úvodem

Přeji Vám všem krásný slunečný zářijový den. 
Pracovní tým MAS se rozrostl, jak už víte 
z minulého čísla zpravodaje. Vzhledem k počtu 
sedmi stálých zaměstnanců jsme byli nuceni najít 
adekvátní kancelářské prostory, kde nám opět 
vyšlo vstříc město Stod a poskytlo větší zázemí za 
rozumné nájemné. Během prázdnin MAS Radbuza 
zorganizovala několik kulturních akcí a setkání, o 
kterých budete mít možnost se dočíst v tomto 
zpravodaji. Proběhl i další ročník animačního 
soustředění, v letošním roce dokonce ve dvou 
různých lokalitách. V tomto čísle se dále dozvíte, 
jak pokračuje hodnocení v rámci SCLLD a jak naše 
MAS postupuje ve schvalovací mašinérii, která je 
nutná pro to, abychom v území byli schopni rozdělit 
rychle a kvalitně všechny alokované prostředky, o 
kterých jsme Vás již informovali minule. Projekty 
MAP pro ORP Stod a Nýřany jsou v plném proudu. 
Uskutečňují se rozhovory s vedením jednotlivých 
škol a vzdělávacích institucí. Konala se i první
setkání řídících výborů. Akce podpořené z našeho 
Grantového dotačního programu v letošním roce 
také již proběhly. Většina byla vyúčtována a 
uzavřena. V rámci činnosti výkonné rady 
diskutujeme o konání akcí pořádaných MAS 
v příštím roce, o nastavení rozpočtu jak na provoz 
MAS jako takové, tak i pro bezproblémové

to. Čeká nás podzim plný práce a očekávání, 
uzavírání konečného hodnocení SCLLD. Ke konci 
roku bychom rádi svolali Valnou hromadu. Budeme 
schvalovat důležité dokumenty, jako například 
rozpočet na příští rok, pravidla výzev, apod. Proto 
žádám všechny členy o maximální účast. 
Pozvánku dostanete v dostatečném předstihu. Na 
závěr bych Vás touto cestou rád pozval na veletrh 
cestovního ruchu ITEP konaný již tento týden od 
čtvrtka 15. 9. do soboty 17. 9. v TJ Lokomotiva 
Plzeň. Informace o naší MAS podané některým 
z našich zástupců obdržíte na společném stánku 
s Mikroregionem Radbuza. Doufám, že i Vám se 
tento rok daří a přeji Vám, aby tomu bylo i nadále. 

Ing. Jan Bostl 

Předseda MAS Radbuza, z.s.

pokračování projektů
MAP a SCLLD, které
jsou pro naše území
zásadní. Dále pak 
o možnostech spolu-
práce s ostatními MAS, 
či institucemi pro nás 
důležitými, jako je 
například Plzeňský kraj, 
Národní síť MAS apod. 
Je tedy za námi poměr-
ně plodné a  úspěšné lé-

Průběh hodnocení SCLLD (nejen) MAS Radbuza 

Jak jsme vás již opakované informovali a i přes 
všechna očekávání a naděje, že se vše urychlí, je 
celý proces schvalování strategií MASek stále ve 
větším skluzu. MMR nestíhá, ze strany řídících 
orgánů jsou překračovány stanovené časové limity 
na jednotlivé fáze hodnocení. Bohužel, MASkám 
nezbývá, než být trpělivé a doufat, že schvalovací
mašinérií co nejdříve projdou. Naše MAS již úspěšně
prošla první fází hodnocení formálních náležitostí a 
kritérií přijatelnosti. Již na této první formální kontrole 
vystavilo MMR stopku zatím 9 MASkám v ČR z cca 
120, přibližně 60 MASek je dosud hodnoceno v této 
fázi. Naše MAS již očekává výsledky věcného 
hodnocení (asi nikoho nepřekvapí, že je již dávno po 
termínu, kdy jsme hodnocení měli obdržet), a jelikož
zatím žádná MAS neprošla věcným hodnocením na 
první pokus, očekáváme i k naší strategii připomínky, 
které budeme muset do strategie zapracovat. Reálně
tak s ohledem na všechna nedodržování termínů ze

strany řídících orgánů můžeme v tuto chvíli doufat, 
že by naše strategie mohla být schválena ještě do 
konce letošního roku. 
Dosud jen 3 MASky prošly celým hodnocením 
SCLLD do fáze, kdy jim byl vystaven akceptační
dopis, zjednodušeně řešeno do stavu, kdy mohou 
zahájit vyhlašování výzev ve svém území. 

Stále věříme, že my odstartujeme první výzvy na jaře 
příštího roku. K tomuto zároveň uzpůsobujeme 
veškeré další činnosti související s přípravou 
vnitřních dokumentů pro vyhlašování jednotlivých 
výzev, stanovování preferenčních kritérií atd. 
Všechny tyto dokumenty budou připraveny ke konci 
tohoto roku jako podklad pro jednání Valné hromady.

Stále jsme vám k dispozici, a jak se dočtete na 
jiném místě zpravodaje, kancelář MAS Radbuza 
je nově na adrese nám. ČSA 24, Stod – 1.patro.
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Animační soustředění mladých historiků a techniků

V pondělí 1. srpna se v 8 hodin ráno sešlo ve výtvarné učebně ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech celkem  21 dětí z 
Dobřan a okolí, aby společně se svými lektory strávily jeden týden různými prázdninovými činnostmi a 
především tvorbou animovaných filmů. První den proběhl ve znamení výletu po okolí a také her a úkolů, do 
kterých již bylo zapojeno téma celého týdne – historie a technika. V úterý  jsme podnikli výlet do plzeňské
Techmánie, která – jak už to tak v Techmánii bývá - nadchla všechny věkové kategorie. O techniku zde 
pochopitelně nebyla nouze a  každý si našel to „své“. 
Ve středu se k naší skupině přidali lektoři z Animánie a nastalo nedočkavě očekávané animování. Respektive 
vše, co k němu patří – od rozdělení do skupin, výběru tématu, přes přípravu pozadí a postaviček, až po snímání
celého filmu, jeho ozvučení a závěrečnou úpravu do finální verze. Věkové rozpětí dětí bylo poměrně značné –
sedm až patnáct let, což zajistilo různorodost „pracovních“ skupin. Každý přispěl ke společnému dílu svými 
možnostmi a schopnostmi a také pojetím tématu odpovídajícímu jeho věku a znalostem. Výsledkem byly čtyři 
zajímavé a originální filmy. Dva z nich byly téměř hotové včetně zvuku, druhé dva potřebovaly ozvučit a všechny 
ještě prošly závěrečným doladěním lektory z Animánie, přesto na závěrečné prezentaci uspořádané pro rodiče 
přítomných dětí měla všechna díla značný úspěch. Animační soustředění proběhlo v Dobřanech již potřetí a 
zhruba polovina dětí byla  na všech třech ročnících – může být lepší vizitka o úspěšnosti než opakovaný zájem 
dětí? 

V týdnu od 22. do 26. srpna probíhalo obdobné soustředění ve Městě Touškově. Zájem byl zpočátku velmi 
nízký, chybělo málo a nerealizovalo se, ale naštěstí se ve finále sešlo osm dětí, což byl stanovený minimální
počet pro spuštění akce. Program týdne byl rozložen stejně jako v Dobřanech a přesto, že se sešly především 
děti ve věku kolem osmi let, animace se zhostily bravurně a výsledkem jsou další tři povedené animované filmy. 
Jsme rádi, že se povedlo zrealizovat i tento druhý týden a dle reakcí účastníků a jejich rodičů nejsme sami – viz. 
e-mail od jedné z maminek:

Dobrý den, ráda bych poděkovala všem, kdo se zúčastnil organizace a hlavně aktivního vedení animačního 

soustředění ve Městě Touškově. Dcera Lída byla celým týdnem naprosto pohlcena a unesena. Jsem nesmírně

ráda, že se nakonec přihlásil dostatek dětí, aby se tento program mohl konat. Ještě jednou i za dceru děkuji a 

přeji hezký den. Pavla Köhlerová, Bdeněves

Zhotovené filmy je možno zhlédnout na následujících odkazech.
Animované filmy - Dobřany:

- Elektrárna - https://www.youtube.com/watch?v=wCERMXCwuN0
- Od pravěku do budoucnosti - https://www.youtube.com/watch?v=ZmqlkPcBUxA
- Neobyčejný kufr - https://www.youtube.com/watch?v=1uDTzQKijGs
- Návštěva Techmnánie - https://www.youtube.com/watch?v=Zq_6r_D8pRA
Animované filmy - Město Touškov:

- Vlak - https://www.youtube.com/watch?v=R5jGN4ji4-M&feature=youtu.be
- Král snílek - https://www.youtube.com/watch?v=jd1oxPGQFhU&feature=youtu.be
- Kostky osudu - https://www.youtube.com/watch?v=ReSsk4lTuZ4&feature=youtu.be

Exkurze do Techmánie Z Animačního soustředění mladých historiků a techniků
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Chotěšovský slunovrat 2016 

V polovině letošního června se v prostorách zahrady 
chotěšovského kláštera konala již tradiční akce 
Chotěšovský slunovrat. Akci jsme letos pořádali po 
čtvrté, stejně jako v předchozích letech ve spolupráci 
se Spolkem Klášter Chotěšov, Klášterní zahrada o. 
s., Brána Kláštera Chotěšov o.p.s., obcí Chotěšov za 
finanční podpory obce a Plzeňského kraje. 
Mediálním partnerem byl, stejně jako loni, Český 
rozhlas Plzeň. V krásném prostředí klášterní zahrady 
měli návštěvníci možnost zhlédnout hudební
vystoupení, občerstvit se, projít si jarmareční stánky 
nebo se povozit na koni. Návštěvníci mohli také dojít 
do areálu lesovny, kde byl program zaměřen spíše 
na mladší návštěvníky – zde bylo připraveno podium, 
kde dvakrát vystoupilo Loutkové divadlo z Třemošné, 
a pro nejmenší byl zajištěn dětský koutek, kde si 
dětičky mohly vymalovat obrázky, nafouknout 
balonek či vyrobit nějakou drobnost z různých 
materiálů. A samozřejmě, protože se celý festival 
konal na půdě chotěšovského kláštera, nesměly 
chybět ani prohlídky konventu, ke kterým se letos 
přidaly i prohlídky gotických sklepů a klášterního 
podzemí pod budovou konventu. 

Motto letošního ročníku bylo „Tvořivá síla žen“ a 
proto není překvapením, že všichni účinkující (až na 
jedinou výjimku) byly ženského pohlaví. Postupně se 
na improvizovaném podiu v zahradním altánku 
vystřídaly Kaya, Martina Trchová a Patrik Henel, 
Marta Topferová se svým venezuelským přítelem 
Ernesto Chuecosem, LoukaBand (tady nám na 
kytaru zahrál jeden ze spolupořadatelů Lubor 
Šimek), Lucie Redlová (dcera slavného folkové
zpěváka Vlasty Redla) a Beata Bocek. Celý hudební
program završila svým vystoupením Lenka Dusilová, 
která svými písničkami ještě více umocnila již tak 
nádhernou atmosféru celého odpoledne. 
Na závěr se ještě sluší říct, že i přes občasné
přeháňky se počasí umoudřilo a za celý den se 
v areálu vystřídalo cca 500 lidí. Za hladký průběh 
celé akce se sluší poděkovat všem 
spolupořadatelům a dobrovolníkům a rovněž
sponzorům, kteří na organizaci akce přispěli a bez 
jejichž příspěvku bychom nebyli schopni zajistit tak 
kvalitní a bohatý program. A teď už se můžeme těšit 
na příští rok, který chceme udělat zase o něco 
atraktivnější než ty předchozí.

Z akce Chotěšovský slunovratZ akce Chotěšovský slunovrat

Z akce Chotěšovský slunovratZ akce Chotěšovský slunovrat
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Baroko na bylinkovém panství Rochlov

Poslední červencovou sobotu se v krásném prostředí
rochlovského zámku odehrál festival s poetickým 
názvem Baroko na Bylinkovém panství Rochlov. Tato 
akce se odehrála jako součást prázdninové akce 
Letní barokní festival a pořádala jí Místní akční
skupina Radbuza ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností při společnosti Pegisan. Podtitul 
letošního ročníku byl „Ochutnej zámek a podzámčí“, 
z čehož je jasné, že jsme se letos pořádně najedli. O 
naše žaludky se postaral Zámecký hostinec 1749 a 
Restaurace U Sousedů, kde každý měl svoje varianty 
luxusnějšího jídla (zámecká kuchyně) a naopak jídla 
pro podzámčí. Mohli jsme ochutnat třeba špíz 
z divočáka, jelení ragú, zvěřinovou paštiku nebo 
hovězí líčka na červeném víně ze zámecké kuchyně, 
a naopak bramborové placky, domácí pomazánky, 
bramboračku nebo slané záviny z kuchyně podzámčí. 
O sladké pokušení se postarala Věra Schiemská, 
která přivezla svoje vynikající dezerty zámecké
kuchyně. 

A o občerstvení spíše tekutého charakteru se 
postaral Pivovar u Lenocha. Kromě vynikajících 
gastronomických zážitků jsme se mohli těšit na 
bohatý doprovodný program. Na téma „Rochlov 
v baroku“ vystoupil se svojí přednáškou Ing. Karel 
Drhovský, který svoje posluchače bavil bezmála půl 
druhé hodiny. V kapli zámku hrál soubor barokní
hudby ve složení Tereza Živná na cembalo, na flétnu 
Martin Rezek a zpěvem doprovázela Adéla Forejtové. 
Kromě poslechu barokní hudby jste si mohli nechat 
vyložit tarotové karty nebo si nechat u kadeřnice 
udělat obdobu barokního účesu. K dispozici byla také
ochutnávka kávy nebo vín. Nenudili se ani nejmenší -
pro děti byly připraveny skákací míče, chůdy nebo 
projížďky na koni. Zkrátka, pro každého se něco 
našlo a nikdo se ani na minutu nenudil. I díky 
krásnému počasí se celá akce podařila a nejenom 
návštěvníci, ale i pořadatelé zhodnotili Baroko na 
Bylinkovém panství Rochlov jako velice zdařilou a už
se těší na příští rok.

Z akce Baroko na bylinkovém panství RochlovVýklad karet

Z akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov
Z akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov –

přednáška Ing. Drhovského
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Koncert barokní hudby ve Vejprnicích

Akce Baroko na bylinkovém panství Rochlov byla jen první polovinou programu, který jsme v rámci Letního 
barokního festivalu nabídli návštěvníkům předposlední červencový den. Na akci v Rochlově totiž navázal 
koncert barokní hudby v kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Již po několikáté jsme využili služeb známého 
hudebního tělesa Ensemble Inégal pod uměleckým vedením Adama Viktory. Ti opět nezklamali a připravili si 
pro návštěvníky akce další barokní perlu – Loutnu českou od Adama Michny z Otradovic. Samotnému 
koncertu předcházela další ze série přednášek o baroku a historii nejen místního kostela od arch. Jana 
Soukupa. I když si na tuto část celodenního programu našlo cestu výrazně méně návštěvníků než odpoledne 
na Rochlov, všichni, kteří přišli, rozhodně nelitovali.

Z Animačního soustředění mladých historiků a techniků

Přednáška Ing. arch. Soukupa

Z koncertu barokní hudby – Ensemble Inégal

Z Animačního soustředění mladých historiků a techniků

Z Animačního soustředění mladých historiků a techniků Z Animačního soustředění mladých historiků a techniků

Další fotografie z letních Animačních soustředění mladých historiků a techniků
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Nová kancelář MAS 

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, z.s., info@mas-radbuza.cz, Sokolská 566, 333 01 Stod

Po nástupu nových pracovníků MAS Radbuza začala původní kancelář na městském úřadě v Sokolské ulici 
působit poněkud stísněným dojmem a z toho důvodu bylo rozhodnuto o jejím přesunu na novou adresu –
náměstí ČSA 24, Stod.  
Základní koncept kanceláře byl jednoduchý. Vyplynul vlastně z dispozičního řešení daných prostor, neboť se 
jedná o jednu velkou místnost o výměře cca 100 m2. Přemýšleli jsme, jak daný prostor vhodně řešit a rozhodli 
jsme se ho rozdělit sádrokartonovou příčkou, a to na dvě části. Část pracovní, tedy tu klasickou kancelář, kde 
budeme sedět a kreativně tvořit, a část zasedací. Prostory naší nové kanceláře využívala před námi 
dlouhodobě Komerční banka, která je ale již před více než rokem opustila a od té doby zely prázdnotou. Jistě
si tak dokážete představit, že kancelář nebyla v takovém stavu, abychom se mohli ihned nastěhovat. Kromě
již zmíněné montáže sádrokartonové příčky došlo zároveň k demontáži skleněné příčky, která sloužila jako 
„velín“ komerční banky, dále proběhla revize a úprava elektrorozvodů, především pak úprava rozmístění
světel a byla položena nová kobercová podlahová krytina. Všechny tyto činnosti byly zajištěny dodavatelsky. 
Abychom alespoň částečně snížili náklady na rekonstrukci prostor nové kanceláře, zapojil se v podstatě celý 
pracovní tým a s nimi i někteří členové Výkonné rady do akce, při které jsme upravili a částečně natřeli 
kazetový strop, provedli drobné začišťovací práce nerovností ve zdech, natřeli radiátory a kompletně celou 
kancelář vymalovali. Samozřejmě to vše ještě před pokládkou koberce. Když bylo vše hotové, mohlo dojít k 
přestěhování celé stávající kanceláře (jejího vybavení) do nových prostor, abychom v provizorních 
podmínkách přečkali do doby, než dojde k vybavení kanceláře novým nábytkem a počítačovou technikou. 
Toto dočasné provizorium bylo způsobeno posunem rozběhu realizovaných projektů, ze kterých jsme nové
vybavení hradili. Dnes, když čtete nové číslo zpravodaje, jsme již plně „zabydlení“ a jsme vám tak k dispozici 
na nové adrese v nové kanceláři a v důstojných pracovních podmínkách. 

Prostory nové kanceláře před zahájením rekonstrukce Z průběhu rekonstrukce

Z průběhu rekonstrukce Nová kancelář MAS Radbuza
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Zveme na akce

Přijďte nás navštívit na náš společný stánek s Mikroregionem Radbuza na Veletrhu cestovního ruchu ITEP 
2016, více v plakátu k akci a na webových stránkách veletrhu http://www.itep-plzen.cz/.


