
 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva 
                                                                                                                          Český Brod dne 21. května 2014 

 

Samospráva napříč regionem Pošembeří 

V úterý 20. května tým kanceláře Region Pošembeří o.p.s. pozval odbornou veřejnost k předposled-

nímu semináři s diskusí realizovaných v projektu Učíme se filmem.  Zástupci samospráv i neziskového 

sektoru se tentokrát sešli v českobrodském NZDM Klub Zvonice nad tématem SAMOSPRÁVA NA 

VENKOVĚ. Seminář vedl pan Ing. Jiří Dušek, Ph.D. prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj při Vysoké ško-

le evropských a regionálních studií, o. p. s., v Českých Budějovicích. Teorii do praxe území regionu Po-

šembeří vnesl pan Roman Hrdlic, starosta obce Šestajovice. Přidali se ostatní účastníci a tak debata 

byla opravdu plodná. Diskutovalo například o fungování úřadů v malých obcích, o dobrovolnictví a o 

spolkové činnosti, jež jsou nedílnou součástí dnešního venkova. Žhavým tématem byl také systém 

získání dotací a praktická realizace projektů se všemi jejími klady i zápory. Na semináři byl promítnut i 

inspirující krátký film Libochovičky sobě. Šlo o reportáž z malé středočeské obce, jejíž cílevědomý sta-

rosta se svým nápadem podporující rozvoj obce probudil potenciál místních lidí i jejich zájem o pro-

stor, v němž žijí.  

Tento krátký film je k zapůjčení v mediatéce přímo v kanceláři Regionu Pošembeří o.p.s. na adrese 

nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod. Realizátoři mají pro zájemce k zapůjčení zdarma ještě dal-

ších 28 snímků. Prostřednictvím českých i zahraničních filmů, z nichž mohou návštěvníci malou 

ochutnávku sledovat na seminářích s diskusí, chtějí přinést inspiraci pro zkvalitnění venkovského ži-

vota v regionu Pošembeří. 

Další seminář se koná v úterý 3. června 2014 od 9:00 do 13:00 hodin taktéž v kanceláři na výše uve-

dené adrese.  Za pomocí dalších dokumentárních filmů se bude diskutovat na téma EKONOMIKA NA 

VENKOVĚ.  Seminářem nás provede Mgr. Tomáš Tožička, teoretik a praktik regionálního rozvoje u nás 

i v zahraničí, spolupracovník Ekumenického týmu při OSN v New Yorku se zaměřením na mezinárodní 

finanční reformu, koordinátor projektů EDUCON, technik, teolog a odborník na rozvojovou problema-

tiku. Všichni jste srdečně zváni! 

  Za tým projektu Učíme se filmem  

Petra Ištvániková 


