Zápis
z prezentační akce
„Venkovské EXPO, Venkovský dům Plzeňského kraje – informace o venkově pod jednou střechou“
konané dne: 21. září – 23. září 2017
Ve dnech 21. září – 23. září 2017 se v hale TJ Lokomotivy Plzeň na Slovanech uskutečnil čtvrtý ročník
Venkovského Expa v rámci veletrhu cestovního ruchu s názvem ITEP 2017, který navštívilo více než třináct
tisíc návštěvníků nejen z Plzeňského kraje.
Místní akční skupiny (MAS) Plzeňského kraje se společně prezentovaly za finanční podpory z Celostátní sítě
pro venkov prostřednictvím připravovaného projektu Venkovský dům Plzeňského kraje.
Na rozloze 81m2 byla pro návštěvníky připravena expozice barokního venkovského domu s prezentací
úspěšných projektů podpořených z Programu rozvoje venkova, dále s ukázkou venkovských řemesel a
výrobků či s prezentací kulturních a turistických zajímavostí.
Nechyběla ani interaktivní zábava pro rodiny s dětmi. Pro ty nejmenší účastníky byla připravena batolecí deka
s motivem mapy Plzeňského kraje a zajímavostmi z území v podobě plyšových hraček, starší děti si mohly
sestavit puzzle a kostky s fotografiemi z území, vyzkoušet si podojit kravičku v životní velikosti stejně jako
rozpoznat jednotlivé druhy obilí.
Připravena byla i aktivní prezentace úspěšného projektu Programu rozvoje Venkova, stezky s názvem
„Po stopách sv. Vojtěcha“ s ukázkou jednotlivých zastavení a živým sv. Vojtěchem, který návštěvníky po
jednotlivých zastaveních poutavým výkladem provedl.
Na otázky k jednotlivým prezentovaným projektům financovaných z Programu rozvoje venkova, stejně jako
k fungování MAS v Plzeňském kraji, odpovídali z jednotlivých MASek především zástupci z řad jejich
manažerů.
V průběhu všech dnů byli na expozici přítomni zástupci MAS Radbuza (tj. organizátor akce), MAS Aktivios a
MAS sv. Jana z Nepomuku, v zahajovací den byli přítomni i zástupci MAS Vladař a MAS Český západ.
Celá akce měla pozitivní dopad a byla hodnocena jako velmi úspěšná. Z tohoto důvodu byl projeven velký
zájem o další společnou prezentaci všech MAS Plzeňského kraje i v následujících ročnících a to právě
prostřednictvím akce Venkovské Expo, které by se opět mohlo uskutečnit na veletrhu cestovního ruchu ITEP.
Zapsala: Ing. Kamila Havel Kupcová, koordinátor Celostátní sítě pro venkov NUTS 2 Jihozápad

