Mediální partner
akce

Pozvánka na vzdělávací akci

Drobné sakrální památky jižní Moravy a tvorba
pěších tras, venkovských muzeí a dalších produktů
venkovského cestovního ruchu

Vzdělávací akce je součástí projektu Krajského sdružení NS MAS ČR Jihomoravského
kraje Tradice a inovace ve venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě
Datum: 5. – 6. května 2011
Místo : Přednášky v objektu Školicího střediska v Rostěnicích, č.p. 109, 682 01 Vyškov
Exkurze: Návštěva Muzea v Rostěnicích s expozicí hliněného stavitelství, Vlastivědné a
Kostelní muzeum ve Švábenicích, rodinný dům se žudrem v obci Lysovice a obci Kučerov.
Program 1. den (8.00- 14.00):
1) Projekty spolupráce – drobné sakrální stavby v projektech
– přednášející Ludmila Kolářová, manažerka MAS Společná cesta
2) Dotační tituly na obnovu drobných sakrálních památek
– přednášející Ludmila Kolářová, manažerka MAS Společná cesta
3) Charakteristika venkovského cestovního ruchu, současné trendy
– přednášející Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. – Mendelova univerzita Brno
4) Využití moderních informačních technologií při plánování a rozvoji regionu (GIS,
Geocaching)
– přednášející Mgr. Jitka Machalová, Ph.D. –Mendelova univerzita Brno
5) Rozdělení památek, databáze, legislativa, nejčastější chyby při opravách
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– přednášející Matuszková Jitka PhDr. - NPÚ
Odpoledne v 15.30 hlína v praxi - vlastnoruční výroba hliněných předmětů.
Program 2. den (8.00-14.00):
1) Exkurze do městyse Švábenice – návštěva Vlastivědného a Kostelního muzea
přednášející Libor Pištělka
2) Exkurze do vesnických památkových zón Kučerov, Lysovice, Rostěnice a Zvonovice.
3) Otevření expozice hliněného stavitelství v Rostěnicích.

Další informace:
Vzdělávací akce a exkurze je bezplatná s výjimkou oběda (pro předem nahlášené zájemce bude
zajištěn). Účastníci obdrží zdarma CD, tištěné studijní materiály a občerstvení (káva, čaj, nealko
nápoje). Účastníkům mimo Jihomoravský kraj bude zajištěno a hrazeno ubytování ze čtvrtka na
pátek.
Na akci je nutné se předem přihlásit nejpozději 5 dnů před konáním !
Kontakty:
Jana Koudelková
MAS Moravský kras o.s.
tel. 511 141 728
e-mail:
masmk@seznam.cz
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