
 

 
 

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na 

prosazování rovných příležitostí žen a mužů“ 
 

 
ZÁPIS ZE 7. SEMINÁŘE 

 
Dne 18. 1. 2013 v Kasejovicích 

 
Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, matky s dětmi, zástupci 
produktivního věku, ženy 50+, zástupci místní samosprávy, lektor. 
 
Téma: Kultura a spolkový život v naší obci a okolí 
 
Cíl semináře:  
     Zjistit potřeby a problémy spolků a organizací na Kasejovicku. Případně zajistit 
koordinaci akcí těmito spolky pořádaných. 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Představení jednotlivých spolků a organizací. Zjištění jejich potřeb a problémů. 
3. Diskuze 
4. Závěr a shrnutí 

 
Ad 1 
     Komunitní koordinátorka Kasejovic Lenka Černá přivítala přítomné a manažerku 
projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“ a lektorku toho 
semináře v jedné osobě Ing. Miroslavu Vackovou. 
 
Ad 2 
      
     Při předem připravené prezentaci se jednotlivé spolky a organizace představily a 
popsaly problémy a potřeby ve třech oblastech:  
1. Spolek/organizace a jeho /její členové (organizace uvnitř) 
2. Spolek/organizace a spolupráce s obcí 
3. Spolek/organizace a spolupráce s ostatními spolky/organizacemi 
 
1.Spolek/organizace a jeho/její členové (organizace uvnitř) 
  
KŠ Kasejovice, o. s. – věkově pestrá členská základna 
                                    - členové většinou zkušenosti z jiných spolků 
 
TJ SOKOL Kasejovice – věkově pestrá členská základna 
                                       – 30% méně aktivních členů  
 
ČČK – členové vyšší věkový průměr (cca 50 členů) 
          - složité získávání mladších členů  
          - snaha obnovit kurz Mladý záchranář,ale školení placená 
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – vysoký věkový průměr členů, přibližně 75 let (cca. 36  
                                                           členů) 
                                                        - problematické získávání nových (mladších) členů 
                                                        - nízká účast veřejnosti na pořádané výstavě 
                                                         
KLUB BABÍ LÉTO – klub pro seniory 
                                - bez problémů 
                                - členové jsou místními pamětníky 
                                - opakovaná docházka členů (pokud zájemce klub navštíví, většinou  
                                  se stává stálým členem) 
 
SDH Chloumek – akce zaštítěny SDH, ale do aktivit se zapojuje celá obec (včetně   
                              chalupářů) 
                            - akcí se občas účastní i rodiny s dětmi z okolních obcí 
                            - stálí obyvatelé cca 12 dětí 
                            - obec vlastní webové stránky a profil na Facebooku 
                            - snaha vydat publikaci o obci 
                            - obecní kronika přepsána a k dispozici 
                             
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s. – věkový průměr členů 60 let 
                                                   -  39 členů, z toho 4 ženy 
                                                   -  problematická výchova mladých členů, možná v  
                                                      podstatě  pouze přes členy rodiny 
                                                    
KLUB PŘÁTEL BLATENSKA – problematické načasování akcí, každá cílová skupina  
                                                     preferuje jiný den a čas konání akce 
                                                  -  někdy přílišná kumulace akcí (advent) 
                                                     Pozn. Klub přátel Blatenska má velice pestrou členskou          
                                                               základnu, momentálně se soustředí především na  
                                                               organizování vlastivědných vycházek a přednášek 
 
 
2. Spolek/organizace a spolupráce s obcí 
 
KŠ Kasejovice, o. s. – bez problémů 
 
TJ SOKOL Kasejovice – chválí dostatek sportovišť 
 
ČČK – bez problémů 
 
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – spolupráce není potřeba 
 
KLUB BABÍ LÉTO – obec poskytuje prostor pro setkávání a hradí energie 
 
SDH Chloumek – bez problémů 
 



 

 
 

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na 

prosazování rovných příležitostí žen a mužů“ 
 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s. – bez problémů 
 
KLUB PŘÁTEL BLATENSKA – s obcí Kasejovice zatím nespolupracoval (pozn.  
                                                     Koordinátora) 
 
3. Spolek/organizace a spolupráce s ostatními spolky/organizacemi 
 
KŠ Kasejovice, o. s. – spolupráce s SDH Polánka a klubem Babí léto, bez problémů 
 
TJ SOKOL Kasejovice – bez problémů 
 
ČČK – bez problémů 
 
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – bez problémů, většina členů členy jiných spolků 
 
KLUB BABÍ LÉTO - bez problémů, většina členů členy jiných spolků 
 
SDH Chloumek  - bez problémů 
 
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o.s. – komplikovaná, aktivní včelaři vytíženi po celou sezonu 
 
KLUB PŘÁTEL BLATENSKA – v tuto chvíli spolupráce s jinými spolky není potřebná 
 
Z dotazů vyplynuly dva základní problémy, a to získávání nových (mladých) členů do 
některých spolků a načasování (tedy zvolení dne a hodiny konání) akce tak, aby termín 
vyhovoval co největší části veřejnosti. 
 
Ad 3 
 
     Následující diskuze se týkala jednak koordinace akcí a jejich načasování, jednak 
možností, jak zapojit do pořádaných akcí i spolkového života jako takového děti a mládež. 
     Koordinace akcí je – alespoň v rámci Kasejovic a nejbližšího okolí – bezproblémová. 
Velké množství akcí je stabilně stanoveno na fixní termín. Nedaří se a zřejmě není za 
současné situace ani možné připravit neměnný kalendář akcí na celý následující rok. 
     Načasování akcí – myšleno volba dne a hodiny konání akce – je třeba přizpůsobit v 
cílové skupině. 
     Jako nejvhodnější metoda propagace se osvědčily letáčky se seznamem akcí na daný 
měsíc (či delší období) distribuované všem obyvatelům Kasejovic a okolí do poštovních 
schránek. 
     Mládež lze zapojit do spolkového života za pomoci ZŠ. Je vhodné zvát družinu, ZŠ  a 
případně MŠ na akce. Připravit soutěž fotografií přírody pro žáky ZŠ apod. 
     Pokusit se naplánovat společnou schůzku ZŠ a spolků a zjistit, zda by bylo možné 
zapojit spolky do výuky (začlenit je do učebních plánů) 
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Ad 4 
     Závěrem lze říci, že spolkům a organizacím se na Kasejovicku celkem daří. Mezi větší 
problémy patří získávání nových (mladých) členů do některých spolků a naplánování 
vhodného termínu (dne a času) konání akce tak, aby s akce mohla účastnit co možná 
největší část veřejnosti.  
     Termín akcí by měl být stanovován tak, aby vyhovoval především cílové skupině. 
     Pro získávání nových aktivních členů do spolků by bylo vhodné pokusit se o cílenou 
spolupráci se ZŠ. 
 
  Shrnutí: 
     Přestože se semináře účastnilo pouze 12 osob, byli přítomni zástupci velké části 
místních spolků a organizací. Seminář tedy splnil svůj účel. Téma bylo komunitě 
projednáno. Přesto by bylo vhodné se k tématu vrátit a zaměřit se na možnosti spolupráce 
ZŠ (případně MŠ) a místních  spolků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kasejovicíh dne 25. 1. 2013 
 
Zapsala Lenka Černá 
Komunitní koordinátorka města Kasejovice 


