
 

 
 
 
 

 

Národní konference VENKOV 

15. – 17. 10. 2014, Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj 

 
V polovině měsíce října 2014 se uskutečnil již 6. ročník Národní konference VENKOV, které se 

zúčastnili jednotlivci zajímající se o rozvoj venkova a zástupci různých státních organizací, 

krajských i místních samospráv, mikroregionů, místních akčních skupin, neziskových organizací, 

církví, zemědělci, drobní podnikatelé, vědečtí pracovníci a další. Konference se v letošním roce 

konala v Plzeňském kraji v malém městečku - Konstantinovy Lázně. 

Program konference byl pečlivě připraven a účastníci měli možnost shlédnout mnoho prezentací, 

přednášek, účastnili se diskuzí a také si samozřejmě sdělovali vzájemné zkušenosti. Hlavní témata 

letošního ročníku konference byly „KOSTEL – ŠKOLA – STATEK – HOSPODA“, čili důležité 

prvky každé vesnice. Na tyto hlavní prvky se nahlíželo z hledisek „KREATIVITA – INOVACE – 

SPOLUPRÁCE – ROZVOJ“. 

První den konference začal dvěma pracovními jednáními, a to Spolku pro obnovu venkova ČR a 

výboru Národní sítě MAS ČR. Souběžně bylo možné jít na workshop, který se týkal Politiky 

zaměstnanosti a CLLD. Všichni účastníci se společně sešli na zahajovacím večeru v kapli Máří 

Magdalény na vrchu Krasíkov, který byl pojat netradičně ve stylu venkovské Pecha Kucha (tzn. 

prezentace inspirativních projektů, každá z nich obsahuje 20 snímků a pro každý z nich je určeno 

max. 20 vteřin komentáře). Prezentace se týkaly podpořených projektů v Plzeňském kraji, Plzeň – 

hlavní evropské město kultury v roce 2015, Vesnice roku v Plzeňském kraji, o regionálních 

značkách a další. Všichni se poté přesunuli do nedalekého Dvora Krasíkov, kde pokračoval 

program v country stylu za doprovodu kapely Michal Tučný Revival Band a ochutnávka vín. 

Ve čtvrtek probíhal hlavní konferenční program v kulturním domě, kde účastníky přivítal Karel 

Týzl, starosta obce Konstantinovy Lázně, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje, Mgr. Eduard 

Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky a Ing. Marian Jurečka, ministr 

zemědělství. Následovaly další vystoupení hostů o tématech konference. Po obědě se všichni 

účastnili tematických pracovních skupin s tématy: Kostel, Škola, Hospoda, Statek. V hlavním sále 

poté proběhlo zhodnocení diskuzí v jednotlivých skupinách a další příspěvky odborníků. 

Společenský večer se konal v Chodové Plané, v rodinném pivovaru Chodovar, kde jsme absolvovali 

prohlídku s výkladem za doprovodu „pivcezen“. 



 

 
 
 
 

Na programu posledního dne konference byly odborné exkurze do okolních vesnic, měst a 

zajímavých míst. Paralelně probíhal workshop v kulturním domě, kde prezentovali prof. Markéta 

Sedmíková z ČZU, RNDr. Radim Perlín z Univerzity Karlovy, Ing. Josef Tabery z Ministerstva 

zemědělství, PhDr. Oldřich Čepelka a JUDr. Radan Večerka. Závěrečná slova konference přednesli 

Ing. Stanislav Rampas a Mgr. Eduard Kavala. 

Celou konferenci provázela velice příjemná atmosféra, všichni mohli využít prostor pro vzájemnou 

komunikaci, sdílení zkušeností a případně navázání nové spolupráce. 

 
Zpracovala: Lucie Kokulová 
 
 
 
 
 

 


