SPOLUPRÁCE JE KLÍČ
K ROZVOJI A UDRŽITELNOSTI VENKOVA
29.10.2012, 13:00 – 18:30 PRAHA
„Setkání je začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch.“
Henry Ford
„Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech,
kteří se na něm podílejí.“
Otevřená encyklopedie
Pořádá:
 Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s.
 MAS Říčansko o.p.s.
Ve spolupráci s: Ekumenickou radou církví ČR
U příležitosti:
Modlitby za domov 2012
k oslavě Dne vzniku samostatného ČS státu
Termín konání:
29.10.2012 13:00 – 18:30
Místo:
Sál kardinála Berana, Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, Praha 1 (Pražský hrad)
http://konference-2012.webnode.cz/

PROGRAM:

Spolupráce a odpovědnost
Vývoj venkova od roku 1989 do současnosti – proměna společnosti a vztahů
Národní strategický plán Leader 2014+ a metoda Leader na venkově
Příklady dobré praxe – práce pro rozvoj venkova (práce MAS a církví, NNO)
Jak to vidí sousedé – zahraniční zkušenosti

13.00
Slavnostní zahájení, úvodní slovo o projektu
13.00 – 14.40 Konferenční část I. – příspěvky a diskuze
15.00
Přestávka na kávu
15.00 – 17.00 Konferenční část II. – příspěvky a diskuze
17.00
Společné shrnutí a závěr
17.00 – 18.30 Neformální setkání u občerstvení

KOMPLETNÍ PROGRAM
SOBOTA 27. 10. PRAHA

od 18 hodin Ekumenická modlitba za vlast „S vírou a odvahou
do budoucna“
Katedrála sv. Víta

Slavnostní modlitební setkání představitelů církví a koncert klasické hudby
(A. Dvořák, B. Smetana), účinkují Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa –
Liberec, Plzeňská filharmonie a Katedrální sbor Cantores Gradecenses,
dirigent Josef Zadina

NEDĚLE 28. 10. ROUDNICE NAD LABEM
od 11 hodin Celodenní program pro malé a velké
Husovo nám., Kulturní dům Říp, centrum města

– koncerty (Jan Burian, Benjammin, Acant a další), divadla (Sváťovo divadlo,
Bohnická divadelní společnost), soutěžně–naučný program pro děti a jejich rodiče
– stánky s výrobky chráněných dílen, prodej fair-trade výrobků
– čtení Bible a modlitby v rotundě na Řípu (kyvadlová doprava z Roudnice)
– poutní stezka po duchovních místech Roudnice nad Labem

od 15 hodin Ekumenická slavnost Modlitba za domov
kostel Českobratrské církve evangelické, ul. Švagrovského 674
– v přímém přenosu České televize
– moderují Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal
– koncert Roberta Křesťana & Druhé trávy a Třeboňských pištců
– společné setkání a modlitba představitelů církví působících v ČR

od 18 hodin „Archeologie a Bible“ přednáška Doc. P. Charváta
Městská knihovna
Více informací na www.modlitbazadomov.cz

PONDĚLÍ 29. 10. PRAHA

od 13 hodin Konference Místních akčních skupin (MAS)
„Spolupráce – klíč k rozvoji a udržitelnosti venkova“
Pražské arcibiskupství, sál kardinála Berana
Více zde: http://konference-2012.webnode.cz

Pořádá:
Národní síť Místních akčních skupin ČR a MAS Říčansko
Ve spolupráci s:
Ekumenickou radou církví ČR
U příležitosti Dne vzniku samostatného ČS státu
Moderátor :

Daniel Kvasnička (zakladatel MAS Říčansko a kazatel Církve Bratrské)

Poplatky:

Vstup na konferenci, vč. drobného občerstvení, zdarma
Vstup na koncert a slavnost v katedrále sv.Víta, zdarma
Účastníci si hradí cestovné, ubytování z vlastních zdrojů

Doprava:

Doporučujeme Městskou hromadnou dopravu
Trasa 1: Metro A – Malostranská, tramvaj č.22 – Pražský hrad
Trasa 2: Metro A – Hradčanská, Metro C – Vltavská, tram.č.25 – Pohořelec
Seznam všech parkovacích možností P+R v Praze společně s detailní mapou:
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/parkoviste

Registrace na konferenci do 19.10.2012
Přihlásit se můžete
e-mailem na kontakt: pí. Třeštíková e-mail: koordinator@ricansko.eu
Telefonicky: 323 606 881 nebo 774 780 039
přes stránky konference www.konference-2012.webnode.cz

Mapa:

