
ČESKO
4 OKNA (C1)
Komenského 4, 339 01 Klatovy 
GPS: 49°23'37.100"N, 13°17'42.957"E

Orientační základny
Jiří Hůla (abART), Tomáš Hrůza (ArtMap), 
Martin Kohout (jlbjlt), Diana Tabakov 
(Doc Alliance Films). Termíny sledujte na 
webu: sam83.cz.

ARTMILL (C1)
Červený mlýn, Miřenice 36, Horažďovice 
http://new.artmill.eu 
GPS: 49°19‘10.218“N, 13°33‘56.818“E

Sochařský workshop
17.–20. 7.
Umělkyně Kathleen Caricof bude se 
studenty rozvíjet základní dovednosti 
práce s kamenem ve sto let starém 
vápencovém lomu poblíž ArtMill. Caricof 
pracuje s řadou materiálů, jedinečných 
pro každé umělecké dílo a místo; včetně 
oceli, přírodního kamene, smíšeného 
kamene, dřeva a skla.
Letní tábor (Pro děti ve věku 7-15 let)
5.–15. 7.
Summer Leadership Workshop
17.–20. 7. 2014
Pro všechny motivované ženy! Připojte 
se k nám v létě na třídenní workshop 
vedený Pamelou Miller.

ARTWALL STRAKONICE (C2)
otevřená galerie pod širým nebem 
ulice Želivského (u Euroškoly Strakonice) 
www.artwallstrakonice.cz 
GPS: 49°15‘51.148“N, 13°54‘4.485“E

Prezentace umění ve veřejném prostoru. 
Hlavním záměrem projektu je upozornit 
veřejnost na lokální uměleckou tvorbu. 
Už dva roky dává 7 rámů na prastaré zdi 
v ulici Želivského nahlédnout do tvorby 
regionálních autorů.

BAOBAB (C2)
Galerie Baobab, Žižkova 250, Tábor 
Atelier Dílna, Pražská 157, Tábor 
www.baobab-books.net 
www.facebook.com/galeriebaobab 
GPS: 49°24'51.624"N, 14°39'39.412"E

Výstavy prezentují současnou českou 
ilustraci a grafiku.
ATAK: Zahrady
červen
Výstava účastníků výtvarných kurzů 
pod vedením Juraje Horvátha a Ivany 
Blažkové
červenec
Eva Volfová
srpen
Ilugang Alžběta Zemanová, Fany 
Lachmanová, Magdalena Rutová, Jakub 
Plachý, Václav Havlíček, Jan Trakal, 
Maria Makeeva)
září
Mezinárodní knižní festival Tabook
2.–4. 10. 2014
Výstavy po celém Táboře

CIRCULUS, o. s. (C3)
www.divadlokolarka.cz 
GPS: 49°21‘21.834“N, 16°38‘51.281“E

OS nabízí platformu a zázemí zájemcům 
o umělecké činnosti všech směrů. Podílí 
se na divadelních, hudebních, literárních 
a výtvarných projektech a nabízí členům 
i veřejnosti zajímavé kurzy z oblasti 
umění. OS Cirkulus sídlí v Blansku a vět-
šinu svých aktivit pořádá v tomto městě.
Prázdninový týden pro děti
Příměstský tábor pro děti od 6 do 14 let. 
28. 7. - 1. 8. 2014 
Místo konání: Kollárova 8, Blansko

EAT ART GALERIE (C3)
Kapucínská 1, Mikulov 
http://eatartgallery.eu 
GPS: 48°48‘19.462“N, 16°38‘17.926“E

Výstavy výtvarného umění tématicky 
spojené s EAT-ARTem. Vystavené pro-
jekty se vztahují „k jídlu“ a jsou „o jídle“ 
nebo „z jídla“ v nejširším slova smyslu.
Výstavní galerie je otevřena říjen–duben: 
Čt, Pá 16.00–22.00, So, Ne, svátek 12.00–
22.00 květen–září: St–Pá 16.00–22.00, 
So, Ne, svátek 12.00–22.00
Norbert Švarc: Mexiko
24. 5.–20. 6. 2014 
Fotografie / food style
Vlasta Lichtágová: Magie květin
21. 6.–25. 7. 2014 
� vernisáž: 21. 6. v 17 hod. 
Obrazy - olejomalba / food style
Grau kolektiv – sdružení umělců: 
Grauplener
26. 7.–22. 8. 2014 
� vernisáž: 26. 7. v 17 hod. v Eat Art 
Gallery a v 19 hod v Rudolfínu Mikulov. 
Objekty / instalace / hudební projekt
Flora Sukicz / Rakousko: KUNSTarmut
23. 8.–19. 9. 2014 
� vernisáž: 23. 8. v 17 hod. 
Keramický projekt / food style perfor-
mance
Lea Ruggaldier / Rakousko: Beginning
20. 9.–17. 10. 2014 
� vernisáž: 20. 9. v 17 hod. 
Keramické objekty / instalace
Jiří Holásek: Jak voní víno – 
impresse z Pálavy
18. 10.–21. 11. 2014 
� vernisáž: 18. 10. v 17 hod. 
Obrazy-vaječná tempera / food style

EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA
www.veronica.cz

PRACOVIŠTĚ BRNO (C3)
ZO ČSOP Veronica, Panská 9 
GPS: 49°11‘36.208“N, 16°36‘28.818“E

PRACOVIŠTĚ HOSTĚTÍN (C4)
Centrum Veronica Hostětín 
Hostětín 86, Bojkovice 
GPS: 49°3‘2.074“N, 17°52‘44.004“E

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi
6. 6.–8. 6. 2014 
Víkendový pobyt určený rodičům nebo 
prarodičům s dětmi ve věku 1-6 roků. 
Akci pořádá občanské sdružení Mama 
poď sa hrať.
Přírodní zahrada – praktický seminář
20. 6.–22. 6.
Letní pobyt pro rodiny s dětmi
23. 6.–27. 6. 
Rodinný zážitkový pobyt, na kterém se 
můžete seznámit se základy Montessori 
pedagogiky a užít si společný čas v neo-
pakovatelné atmosféře.
Automatická kresba, muzikoterapie, 
meditace, relaxační techniky
3. 7.–6. 7.
Letní ŠOK aneb Letní škola ochrany 
krajiny 2014
16. 8.–22. 8.
Letní škola zeleného podnikání 
a biozemědělství
31. 8.–5. 9.
Jablečná slavnost 2014
28. 9.

FARA PYŠELY (B2)
Lipová 76, 251 67 Pyšely 
www.farapysely.cz 
GPS: 49°52‘31.282“N, 14°40‘37.801“E

Fara Pyšely je živé společenské centrum 
sídlící na faře ve středočeských Pyšelích, 
místo občanských a kulturních iniciativ. 
Proběhly zde literární večery, výtvarný 
kroužel pro pyšelské děti, veřejná deba-
ta na téma kácení stromů, předvolební 
debata, koncerty, veřejná sbírka a řada 
dalších akcí se zapojením pyšelských 
i přespolních obyvatel.

GALERIE DŮM (B3)
Broumovský klášter 
Klášterní 1, 550 01 Broumov 
10–17 h 
www.galeriedum.cz 
GPS: 50°35‘11.810“N, 16°20‘2.242“E

Vojtěch Míča: Formátování
11. 5.–22. 6. 2014 
� vernisáž: 10. 5., 15–18 h 
Komentované prohlídky: 18. 5 a 1. 6., 15 h
Výstava představí výběr prací sochaře 
Vojtěcha Míči (nar. 1966) v prostřední 
barokní dienzenhoferovské architektu-
ry. Typickým materiálem je pro autora 
beton kombinovaný s jinými materiály 
a prvky (dřevo, umakart, sádra, kámen). 
Pohledem Vojtěcha Míči lze nahlížet ob-
jekt či sochu jako otevřenou vztahovou 
situaci fixovanou v konkrétním materiálu. 
Autor absolvoval Akademii výtvarných 
umění v Praze, obor sochařství a monu-
mentální tvorba. Od roku 1993 působí 
jako odborný asistent na pražské AVU. 
Kurátor: Petr Vaňous.
Daniel Hanzlík
29. 6.–10. 8. 2014 
� vernisáž: 28. 6., 15–18 h 
Komentované prohlídky: 13. 7 a 3. 8., 15 h
Vizuální projekt Daniela Hanzlíka (nar. 
1970) realizovaný přímo pro prostoty 
broumovského kláštera. 
Kurátor: Petr Vaňous.
Richard Loskot. Světlo v obraze
17. 8.–28. 9. 
� vernisáž: 16. 8., 15-18 h 
Komentované prohlídky: 31. 8 a 14. 9. 
od 15 hodin
Richard Loskot připraví pro výstavní 
prostory v broumovském klášteře site 
specific instalaci založenou na výrazo-
vých možnostech světelného paprs-
ku. Pomocí soustavy zrcadel vytvoří 
„světelnou interpretaci“ malby Marka 
Rothka. Richard Loskot (1984) se ve 
svých pracech často zabývá zviditelňo-
váním fyzikálních dějů a idejí přítomných 
v daném místě, a to prostřednictvím 
elektroniky; vytváří audio-vizuální 
prostorové instalace a kompozice inter-
aktivního charakteru.

GALERIE KABINET / CHAOS STŘÍTEŽ 
(B3)
Střítež 68, 572 01 Polička 
Otevřeno po domluvě a v neděli 13-18 h 
Kontakt: verbrom@gmail.com 
GPS: 49°44‘43.224“N, 16°14‘38.915“E

Restart provozu Galerie Kabinet Střítež 
v nové lokaci bývalé zemědělské used-
losti, které říkáme Chaos. Pokoušíme se 
o komunikaci mezi světem umění a svě-
tem přírody s idealistickou vizí o otevírá-
ní se občanské společnosti. Pokus oživit 
a propojit společenský a kulturní život 
malé obce, kde žijeme, s okolními vesni-
cemi a nedalekou kulturní Poličkou.

GALERIE NA SHLEDANOU (C1)
hřbitov Malsička, Volyně 
www.galerienashledanou.blogspot.cz 
GPS: 49°9‘41.104“N, 13°52‘44.288“E

Směřování Galerie Na shledanou vychází 
z přesvědčení, že galerie mají prostřed-
nictvím výtvarného umění reagovat na 
otázky vycházející z daného místa nebo 
dobové situace. Koncepce výstav-
ního programu je prostá. Přivézt do 
Volyně výrazné umělce, kteří se ve své 
předcházející tvorbě věnovali tématům 
spojených se smrtí, dobou normaliza-
ce a architekturou. Případně ty, kteří 
prokazují schopnost reagovat na nové 
situace a ochotu komunikovat s novým 
prostředím. Výstavy vznikají při rezi-
denčních pobytech. Dobře prosvětlený 
prostor lze shlédnout zvenku v otvírací 
době hřbitova, klíče od galerie je možné 
si půjčit v Městském muzeu ve Volyni 
nebo v Informačním centru na náměstí.
Michal Škoda: přítomnostabsence
21. 4.–22. 6. 2014
Michal Škoda se vyjadřuje jako umělec 
svými díly, ale rovněž uměleckými 
záměry v roli kurátora nebo kulturní-
ho organizátora. Jako umělec pracuje 
s prostorem tak, jako by litoval, že není 
architektem.

GALERIE SAM83 (B1)
www.sam83.cz 
Tel.: 731 477 699 
galerie@sam83.cz 
GPS: 49°49‘52.406“N, 13°25‘35.043“E

Veronika Zapletalová a Maciej Rawluk: 
Místa čekání a odpočinku
13. 4.–7. 7.
Výstava nahlíží z pozice pozorovatelů 
drobné architektury lidskou tvořivost.
Václav Girsa 
20. 7.–28. 9. 
� vernisáž: 19. 7. 
+ koncert Střešovické Kramle 
Průřezová výstava malířské práce auto-
ra narozeného na přelomu 60. a 70. let.
Martin Froulík
5. 10.–22. 11. 
� vernisáž: 4. 10. 
Představení zástupce ostravské umě-
lecké scény.
Lenka Vítková
30. 11. 2014–17. 1. 2015 
� vernisáž: 29. 11.

GALERIE SLADOVNA (B1)
Masarykova 356, Žatec 
www.galeriesladovna.cz 
GPS: 50°19‘35.162“N, 13°32‘40.747“E

3. návštěva sbírky manželů 
Zemanových
15. 5.–29. 9. 
� vernisáž: 14. 5. v 17 h 
Vystavená kolekce obrazů nabízí 
jedinečnou možnost seznámit se 
s rozmanitou tvorbou současného mo-
derního umění a s jejich autory, kteří 
dnes pronikají do významných českých 
a světových galerií.

GENGEL (C2)
Veselka 52, Trhové Sviny 
www.gengel.webzdarma.cz 
GPS: 48°52‘27.298“N, 14°35‘4.746“E

Gengel je nejen původní krajová odrů-
da ječmene, ale i jméno obecně pro-
spěšné společnosti, která si od svého 
vzniku v roce 1998 vytkla za cíl aktivní 
záchranu, množení a pěstování starých 
a zapomenutých užitkových rostlin, jež 
představují významné kulturní dědictví 
minulosti.

HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU 
VE VINAŘICÍCH (B2)
Vinařice 56, 273 07 
Tel: 602 717 159 
http://mayrau.omk.cz 
mayrau@omk.cz 
GPS: 50°10‘33.049“N, 14°5‘27.823“E

Jindřich Modráček: obrazy, kresby
28. 4.–10. 8.
Výstava akademického malíře, který 
působí v kladenském regionu. Výstava 
je předzvěstí jubilejní výstavy „Karel 
Souček“ v roce 2015, jelikož tento malíř 
byl jeho žákem a později i odborným 
asistentem na AVU.
Vzpomínková akce Lidice
7. 6. od 10 
Pietní akt v památku padlých horníků.
Výstava 20. let Hornického skanzenu 
Mayrau
24. 8.–2. 11. 
� vernisáž: 23. 8. od 15 h
Den Horníků
13. 9. od 14 h 
Tradiční oslava hornického dne
Industriální víkend 
4.–5. 10.
Procházka do okolí Jedomělic po důl-
ních reliktech.

CHALOUPKY
www.chaloupky.cz

PRACOVIŠTĚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ (C3)
Ostrůvek 288, Velké Meziříčí 
GPS: 49°21‘7.013“N, 16°0‘56.146“E

PRACOVIŠTĚ KNĚŽICE (C3)
Kněžice 109, Okříšky 
GPS: 49°16‘8.562“N, 15°42‘12.143“E

PRACOVIŠTĚ HORNÍ KRUPÁ (B2)
Horní Krupá 39, Havlíčkův Brod 
GPS: 49°40‘26.410“N, 15°34‘57.579“E

PRACOVIŠTĚ KRÁTKÁ (B3)
Krátká 2, Sněžné 
GPS: 49°38‘31.452“N, 16°5‘46.831“E

Chaloupky jsou společností zabýva-
jící se ekologickou (environmentální) 
výchovu a vzděláváním (především pak 
výchovou k ochraně přírody a trvale 
udržitelnému rozvoji). Systém vzdělá-
vání Chaloupek vychází z tradic, které 
středisko za 20 let svého působení na 
poli ekologické výchovy v ČR nabylo, 
a taky z inspirace v zahraničí, přede-
vším Velké Británie a Nizozemí.
8istovky Žďárských vrchů
20. 9.
Ovčí den
21. 9.
Krupský podzim
10.–11. 10.

JINÁ KRAJINA (C4)
www.jinakrajina.eu 
GPS: 50°10‘33.049“N, 14°5‘27.823“E

Kříže cesty sochy krajina lidé
Sochařskými objekty definujeme body 
v krajině. Výsadbou ovocných stromů 
zvýrazňujeme linie cest a chodníků. Zno-
vunalézáme paměť krajiny, paměť lidí.
Jeřábová
2010 bylo započato s obnovou chodní-
ku propojujícího obce Šarovy a Lhotu. 
Chodník je postuně osazován jeřáby, 
definován chůzí.
Hrušňová
28. 10. 2011 byla vysázena hrušková alej 
(stromořadí) v rámci společenské akce 
My vám, vy nám.
Křížová cesta
V roce 2006 bylo zrealizováno 14 křížů 
realizovala podle návrhu Pavly Kačírko-

vé. O dva roky později byly instalovány 
se souhlasem vlastníků dotčených po-
zemků podél polní cesty „Drahovice“.
Kaple I
Kaple byla realizována v květnu 2010, 
autorkou návrhu je Pavla Kačírková.
Kuk
V letních měsících 2011 byl realizován 
dřevěný objekt s pracovním názvem 
Poleh.
Net
V listopadu 2011 bylo započato s rea-
lizací dřevěného objektu s pracovním 
názvem Pavučina.
5 jasanů
bylo vysázeno v roce 2010, a byl tak vy-
mezen prostor pro mokřadní instalaci.
New Design
Oldřich Morys zde zdeskovatěl suchou 
trnku (2009).
Olinkova studánka
Kamenem vyložené prameniště (27.–29. 
11. 2011).
Hvězdy
Realizoval Ladislav Plíhal a instaloval 
Jan Ambruz.
Naučná Stezka I
Kolem Strojilového nad mlynářčinou 
zahradou k Bernatíkově oskeruši v do-
linkách, dál k Ondrašíkově kotovicové 
stodole u Drahovice.
Naučná stezka II
Tato stezka vede po staré obecní cestě 
nad skálou, dál kolem sadu (Peško-
vo) k příkopu, a může pokračovat až 
k Vrchovici.
5055 BUFET
Jeden den v roce krmelec zprovozněn 
jako bufet s nabídkou občerstvení. Den 
a sortiment občerstvení bude zveřej-
něn na webu.

KAPLIČKA V ZÁLESÍ U JAVORNÍKA 
(B3)
http://kaplicka-zalesi.blogspot.cz 
GPS: 49°9‘41.104“N, 13°52‘44.288“E

Venkovská mini-galerie současného 
umění v sakrálním prostoru malé Kap-
ličky sv. Urbana v Zálesí u Javorníka. 
Vyjdete po cestě až nahoru na konec 
osady a dáte se po šotolinové cestě 
doprava. Po cca 300 metrech dojdete 
na místo. V Kapličce pořádáme mini-
výstavy a instalace současného umění. 
Dílo je koncipováno přímo pro prostor 
Kapličky a vychází z citátu či myšlenky 
konkrétního duchovního textu (nemusí 
být nutně jen křesťanský, ale i bu-
ddhistický, taoistický, atd.). Jedná se 
o neodsvěený sakrální prostor.

KEMP HORNÍ VLTAVICE (C2)
Šumakart
http://sumakart.tumblr.com
1. 9.–10. 9. 
Forma sympozia se v podstatě sama 
postupně formovala do dnešní podoby. 
Věděli jsme, že nechceme vytvářet 
žádné mantinely, nějak striktně defi-
novat. Snad jen fakt pramenící z místa 
dění podává celkem jasnou informaci. 
Vždy na přelomu srpna a záři, obsadí-
me chatovou osadu, která je z jedné 
strany omílána Vltavou a z druhé objata 
svahovitým lesem. Do tohoto prostředí 
je tedy zcela zbytečné nějak uměle vni-
kat. Jde nám o komunikaci lidí s lidmi, 
lidí s prostředím, prostředí se vznik-
lými díly. Dále už je volnost velkorysá 
a tematicky i oborově neuzavřená.

KRA (B3)
Hranice 6, 583 01 Chotěboř 
http://yo-yo-yo.org 
GPS: 49°45‘49.439“N, 15°41‘30.894“E

Jarně-letní zahradnická brigáda
29. 5–1. 6. 
Stavění skleníku, konstrukce hřiště pod 
širým nebem či semínkový kurz. A také 
prezentace RurArtMapy.
Hranice On/Off
28. 6. 
Již tradiční hudební událost pořádaná 
sdružením Moth Catchers z Chotěboře 
pod střechou KRA.
Posedy, lovecké a zvířecí stezky
18.–24. 8. 
Malý festival s tématem myslivectví. 
Pozvaní umělci budou vytvářet instala-
ce na mysliveckých posedech. Instala-
ce společně navštívíme s doprovodem 
hudebníků vyhrávajících na přilehlích 
loukách. Umělecký hon vyvrcholí 
zvířecím bálem, kam je vhodné přijít 
v přestrojení za lovnou zvěř.
Větrná zahrada a zpívající draci
24.–28. 9. 2014 
Vytváření ozvučených létajících draků. 
Workshop pro děti (od 0 do 100 let), 
který vyvrcholí slavnostním pouštěním 
draků.
Podzimní zahradnická brigáda
18.–19. 10. 
Příprava KRA na zimu a oslava podzimní 
sklizně.

LUHOVANÝ VINCENT (C4)
Lázně Luhačovice 
www.luhovanyvincent.cz 
www.facebook.com/luhovanyvincent 
GPS: 49°6‘24.876“N, 17°45‘43.884“E

5. ročník multižánrového festivalu
26.–29. 6. 
Svěží kultura versus Lázeňské stere-
otypy

MÁCHŮV VČELÍN (C1)
Krušlov 24, 387 19 Čestice 
Otevírací doba: začátek června až 
konec srpna v úterý, čtvrtek a pátek od 
10:00 do 15:00 hod., v sobotu a neděli 
od 10:00 do 18:00 hod. Září, říjen jen 
víkendy. 
www.kruslovskyvcelin.cz 
GPS: 49°8‘38.231“N, 13°48‘42.120“E

Krušlov je malá obec na Strakonicku, 
kde včelař a řezbář Josef Mach, vytvo-

řil unikátní dílo lidové tvořivosti. Svůj 
život zasvětil nejen živým včelám, ale 
svou lásku k nim promítl i do řezbář-
ského řemesla a z různých druhů dřev 
vytvořil celé včelí království. Včelín 
obsahuje 65 výtvarně zpracovaných 
úlů, některé vyřezávané ztvárňující 
lidovou architekturu, jiné malované. 
Interiéry včelína Josef Mach vyzdobil 
nespočetnými řezbami připomínající 
osobnosti včelařství, místa z okolí 
i památky naší vlasti. Dřevěné včelky 
lemují zrcadlo, posedávají na obra-
zech či hodinách, včelí společenství 
najdeme i na okenních parapetech, 
stolku a židlích. Stavba včelína byla 
započata v roce 1948, takže včelínu je 
dnes už přes šedesát let, a i pro to byla 
nutná rekonstrukce a nezbytné opravy 
chátrajícího včelína. Pro tento záměr 
vzniklo občanské sdružení Krušlovský 
včelín,o.s., které se snaží zachovat toto 
místo pro další generace.

NAHOŘANY (C2)
Hospoda Pod kapličkou 
Nahořany 3, 387 19 Čestice 
http://nahorany.cz 
GPS: 9°8'26.330"N, 13°49'46.268"E

PILGRIM
Pokud máte zájem zúčastnit se někte-
rého putování nebo semináře a dozvě-
dět se o nich víc, kontaktujte nás. Jiří 
Zemánek sarvanga@centrum.cz, 777 117 
466, Tomáš Hrůza, tomashruza@gmail.
com, 775 052 607.
Cílem sdružení PILGRIM je pěstování 
holistických přístupů k osobnímu 
rozvoji, vztahu ke krajině a procesu 
formování lidské kultury. Jde nám 
o rozvíjení takového participativního, 
udržitelného životního stylu, v němž 
lidské společenství v kontextu všech 
svých aktivit samo sebe vnímá jako 
součást přírodních systémů, jako 
součást „jednoho integrálního spo-
lečenství Země“. Pěstování vzájemně 
prospěšných vztahů mezi lidmi a ostat-
ní přírodou – prostřednictvím umění 
a kreativity, ale také současné vědy 
a psychologie – chápeme jako nezbyt-
ný základ dobrých mezilidských vztahů 
a tudíž i předpoklad pro úspěšný, 
dlouhodobý rozvoj lidské společnosti.
Toulky šumavským Podlesím 
a Javornickou hornatinou
24.–28. 6. 
Setkání členů a příznivců občanského 
sdružení Pilgrim na Máchově statku 
v Kváskovicích, spojené se dvěma výle-
ty, přednáškou, diskuzemi a promítá-
ním filmů.
Rostliny jako naši učitelé
8.–12. 7. 
Seminář pořádaný ve spolupráci s Bio-
-institutem a občanským sdružením 
Gengel na Máchově statku v Kvásko-
vicích, věnovaný participaci s rostli-
nami a stromy (našemu soužití s nimi), 
sbírání a šíření semen starých plodin, 
krajových odrůd, netradičních zelenin, 
permakultuře a otázce potravinové 
soběstačnosti. Seminář bude spojen 
se dvěma výlety: do Krušlova (Machův 
včelín) a Čestic a do Strašína (poutní 
místo).
Putování Železnými horami
21.–23. 7. 
Putování pořádané v rámci projektu 
výstavy Seno, sláma. Práce v krajině 
a přírodní procesy v umění v Oblastní 
galerii Vysočina v Jihlavě (29. 5. - 24. 
8.). Putováním propojíme místa půso-
bení dvou velkých českých krajinářů 
- Antonína Chittussiho (Ronov n.D.) 
a Antonína Slavíčka (Kameničky).
Pouť krkonošská
21.–31. 8. 
Putování, jdoucí ve stopách legendární 
pouti básníka Karla Hynka Máchy z Pra-
hy na Sněžku.
Putování krajinami duše a světa
17. 8.–28. 9. 
Výstava čtyř výtvarných umělců v Gale-
rii Co Co na Dobrši – Zuzana Füsterová 
(Zrcadlo noci), Eva Výborná (Labyrinty), 
Marek Florián (Theatrum Mundi) a Anna 
Sypěnová (Mrakománie). 
Viz www.galerie-coco.cz.

PIVOVAR LOBEČ (B2)
Lobeč č.p. 34, Lobeč u Mšena 
www.pivovarlobec.cz 
GPS: 50°27‘39.492“N, 14°40‘0.458“E

Lobečský pivovar je situován v okre-
se Mělník, na samém okraji CHKO 
Kokořínsko. Obec Lobeč je od r. 1996 
vesnickou památkovou zónou, a právě 
pivovar společně s místním barokním 
zámkem tvoří její dominantu. V květnu 
2009 byl Ministerstvem kultury ČR are-
ál lobečského pivovaru, jako významná 
technická památka, prohlášen za 
nemovitou kulturní památku. Občanské 
sdružení Pivovar Lobeč o.s., založené 
na podzim roku 2009, usiluje o její 
záchranu.

POLOM (B3)
Kostel Sv. Kunhuty na Polomu 
www.polom.info 
GPS: 49°46‘46.808“N, 15°46‘20.843“E

Sdružení Polom usiluje o záchranu 
ohroženého kostela sv. Kunhuty v Po-
lomu u Trhové Kamenice. Nejde jen 
o obnovu samotné stavby, ale i snahu 
oživit toto místo - využívat je ke kultur-
ním a vzdělávacím aktivitám.

POVALEČ (B1)
Valeč na Karlovarsku 
GPS: 49°8‘51.209“N, 16°2‘8.761“E

Hudební festival pod širým nebem
1.–3. 8.
Povaleč není o populární kultuře, 
penězích, rozdílěch a o bariérách. 
Povaleč je otevřená akce všem lidem, 
stylům, odvětvím umění a inovacím. 
Povaleč nemá za cíl vydělávat a pro-

fitovat, má za cíl sbližovat lidi a dávat 
prostor kvalitní kultuře, kterou jinde 
často nenajdete.

PŘÁTELÉ PODLIPNICKÝCH  
KOSTELŮ (B2)
www.kostelniduch.net23.net 
GPS 1: 49°37‘51.945“N, 15°23‘18.247“E 
GPS 2: 49°36‘9.542“N, 15°22‘23.624“E 
GPS 3: 49°37‘44.046“N, 15°20‘44.347“E

Občanské sdružení bylo založeno roku 
2011 na podporu tří pozapomenutých 
kostelů Vysočiny, které se nacházejí 
v blízkosti hradu Lipnice. Jedná se 
o kostely sv. Martina v Dolním Městě, sv. 
Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řeči-
ci. Jsou to jedinečné, leč chátrající 
památky, které ukrývají v interiérech 
vzácné nástěnné gotické malby ze 14. 
století. Znovuobnovením tradičních 
poutí, pořádáním koncertů, odborných 
přednášek, výstav a dalších duchovních 
a kulturních akcí zamýšlíme otevřít tato 
ukrytá místa. Od počátku naší činnosti 
také pomáháme získávat finance po-
třebné na opravu kostelů.

RENNEROVY SADY, STRAKONICE (C2)
Sochy pro park 2014
www.suncab.org
16. 6.–21. 6.
� vernisáž: 21. 6., 14 h
Druhý ročník výtvarného sympozia, 
jehož hlavním cílem je naplnit životem 
a tvůrčí energií problematickou 
městskou zónu. Tématem je hledá-
ní nových funkcí městského parku 
skrze umění a zamyšlení se nad jeho 
smyslem v širším kontextu současné-
ho fungování města. Unikátní přírodní 
lokalita ožije site-specific prostorový-
mi objekty, výtvarnými workshopy pro 
děti, těšit se můžete na netradiční 
piknik, koncerty nebo promítání filmu 
Vynález zkázy.

STUDIO BUBEC (B2)
Radouňova 366/1, Praha-Řeporyje 
www.bubec.cz 
GPS: 50°2‘11.356“N, 14°18‘32.244“E

Příměstský tábor – workshop: Dílna 
císaře Rudolfa II.
7.–11. 7. a 4.–8. 8.
Tvořivá dílna pro děti ve věku od 6 do 
15 let, v níž se pod vedením profesio-
nálních umělců hravou formou seznámí 
s Rudolfínskou dobou. Pomocí různých 
výtvarných technik vytvoří kabinet 
kuriozit, herbář pro Rudolfa II., arcim-
boldovské portréty, kameru obskuru 
a sochu Golema.
Příměstský tábor – plenér
14. –18. 7. a 11.–15. 8.
Workshop pod vedením profesionál-
ních umělců je vhodný pro děti od 14 
let i pro uchazeče o studium na umě-
leckých školách. Základy kresby, vypa-
lování uhlů, linoryt, kresba v přírodě, 
intenzivní úkoly na procvičování kresby 
i volnější na rozvíjení kreativity. Výstava 
prací účastníků Art safari 28.
Od 15. 9. otevírá Bubec výtvarné kurzy 
pro děti ve věkových skupinách 6–10 
let, 11–15 let, 16 let a výše. Kurzy budou 
probíhat v nově zrekonstruovaných 
prostorách na Řeporyjském náměstí, 
v odpoledních hodinách od ponděl-
ka do čtvrtka ve dvou vyučovacích 
hodinách.
Od 1. 9. 2014 připravujeme babyBubec 
Tvořivé dílny pro děti předškolní-
ho věku, v nově zrekonstruovaných 
prostorách na Řeporyjském náměstí. 
Od pondělí do pátku od 9–13 hodin se 
Vašim dětem budou věnovat zkušení 
pedagogové. Kreslení, tanec, divadlo, 
zpěv, vycházky do přírody.

Program výstav a residencí:

BUBEC V KAVÁRNĚ NA NÁMĚSTÍ
Řeporyjské náměstí 126/1 Praha 5

Vystavují umělci z okruhu Bubce 
– Čestmír Suška, MICL, Diana 
Winklerová, Tomáš Kubačka, Tomáš 
Bambušek, Honza Dvořák, Michal 
Hradil, Jiří Kliner, Ladislav Plíhal 
a další.
23. 5.–20. 6. 
� vernisáž: 22. 5. v 18 h
Následovat budou výstavy dalších 
autorů z okruhu Bubce.

Od května 2014 chystáme 
residenční pobyty pro umělce, 
v několika termínech.

Studio Bubec nabízí po celý rok místo 
pro dva rezidenty, kteří pracují v sa-
mostatných ateliérech. Dalších osm 
rezidentů může v otevřeném prostoru 
studia pracovat v období od 1. května 
do 31. října.
Art Safari 27
7.–8. 6. 
Letní výstava sochařského studia 
Bubec s dílnou pro děti, hudbou, 
divadlem, autorským čtením a dobrým 
jídlem. 
14-18 h v sochařském studiu (Tělový-
chovná 748, Řeporyje). Pozor, tentokrát 
probíhají instalace ve veřejném pro-
storu obce od 22. 5. do 30. 10. 2014.
Art Safari 28
27.–28. 9.
Podzimní výstava sochařského studia 
Bubec s dílnou pro děti, hudbou, 
divadlem, autorským čtením a dobrým 
jídlem.
14-18 h v sochařském studiu (Tělový-
chovná 748, Řeporyje)

VODŇANY ŽIJOU (C2)
Sovova 391, 389 01 Vodňany 
www.vodnanyzijou.cz

Občanské sdružení pro kulturní a spo-
lečenské oživení města.
Festival V Zátiší 2014
30. 7.–9. 8.
Lesopark V Zátiší

VÝSTAVNÍ PROSTOR NA KALVÁRII 
(B2)
www.prokompot.cz/projekty/vystavni-
prostor-na-kalvarii/ 
GPS: 50°35‘16.201“N, 14°22‘21.011“E

Výstavní prostor Na Kalvárii se nachází 
na barokním poutním místě nedaleko 
obce Ostré u Úštěka, na vrcholu kopce 
Ostrý, jedné z dominant Českého Stře-
dohoří. Spolu s barokním, částečně 
zchátralým areálem vyvolává pocity 
sounáležitosti s místem a kontemplaci, 
které se iniciátoři rozhodli prostřed-
nictvím umělců a jejich děl násobit 
a zprostředkovávat ostatním návštěv-
níkům. Hlavní myšlenkou projektu 
Na Kalvárii je zprostředkování pocitu 
z místa umělcem návštěvníkovi – 
turistovi prostřednictvím prezentace 
uměleckých děl. Kurátoři počítají se 
situací, kdy je návštěvník postaven 
před umění nečekaně a umění je refle-
xí stejné situace, jakou právě prožívá, 
reflexí výletu, který se pomocí umění 
stává poutí.

WHITE GALLERY (B3)
Osík u Litomyšle 371 
13–17 h (nebo po telefonické domluvě) 
www.whitegallery.cz 
GPS: 49°50‘51.875“N, 16°17‘20.220“E

Petr Kvíčala: Zig Zag
15. 6.–28. 9.
Výstava koncipovaná speciálně pro 
White Gallery předvede nejnovější 
práce využívající principy cikcak linie, 
včetně pokusů o jejich prostorovou 
anamorfózu. Specifický charakter 
ornamentů aktivizuje diváky, neboť se 
opticky proměňuje v závislosti na úhlu 
pohledu.

THE WILD PROJECT (B3)
MeetingInZdonov, o.s. 
Zdoňov 31, Teplice nad Metují 
www.thewildproject.eu 
www.meetinginzdonov.nl 
GPS: 50°38‘14.522“N, 16°8‘29.386“E

The Wild Project je kreativní iniciativa, 
kterou založil Alexander Stevenson ve 
spolupráci se Stanem Coendersem 
a uměleckým prostorem Meetin-
gInZdonov na severu České republiky. 
Naším cílem je poskytnout neobvyk-
lý, prakticky zaměřený mezinárodní 
prostor pro rezidence a setkávání pro 
současné evropské umělce.

ZEMĚLOĎ (B2)
www.zemelod.cz

„Všichni jsme na jedné lodi jménem 
Země...“
Zeměnka je první Zeměloď ve střední 
Evropě, kterou postavilo o. s. Zeměloď 
poblíž Sázavy pod vedením arch. Rey-
noldse a s pomocí spousty ochotných 
lidí. Byla postavena 980 let po založení 
Sázavského kláštera; její hrubá stavba 
trvala 21 dní – od 5. do 25. května 2012.
Evropské centrum Zeměloď, které 
Zeměloď vlastní a spravuje, bude po 
dokončení sloužit jako informační 
a vzdělávací centrum soběstačných 
staveb. Návštěvníci si budou moci 
stavbu prohlédnout a seznámit se 
s konceptem Zemělodi na vlastní kůži.

SLOVENSKO
4D GALLERY (D3)
Bývalé štátne majetky, 
Puškinova ulica, Galanta 
www.4dgallery.sk 
GPS: 48°12'03.3"N 17°44'18.4"E

4D je klubová galéria organizovaná 
neziskovým občianskym združením. 
Podporuje mladú súčasnú tvorbu, 
vznik nových výtvarných diel a ich 
prezentáciu.

ALTERNATIVA, o.z. (C5)
Brdárka 11, 049 34 Brdárka 
www.alter-nativa.sk 
GPS: 48°46'01.7"N 20°20'16.5"E

Pospolitosť Brdárska združuje ľudí, 
ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšie-
ho a zmyslupnejšieho bytia. Pokúša 
sa vytvoriť miesto pre život v trvalo 
udržateľnom etickom vzťahu k prírode 
a k sebe navzájom. Pokúša sa o žitie 
v súlade s prírodou s citlivým využíva-
ním výdobytkov ľudského umu (i mo-
dernej doby) spôsobom čo najmenej 
narúšajúcim prírodu a živ. prostre-
die.. zameranie: ekologické bývanie, 
pestovanie bez chémie, Remeslá, 
podujatia, kurzy a školenia, semináre, 
permakultúra.

ART – EKO (C5)
Pri Slanej 47, Tornaľa 
www.art-eko.sk 
GPS: 48°24'50.3"N 20°19'03.5"E

Občianske združenie ART-EKO realizuje 
projekty v oblasti životného prostre-
dia, za účelom jeho zlepšenia a zacho-
vania prírodných zdrojov a v oblasti 
kultúry kvôli prehĺbeniu kultúrneho 
povedomia v regióne Gemera. Hľadá 
spoločné témy na oživenie prírodného 
a kultúrneho dedičstva. Do svojho 
ekologického a kultúrneho programu 
chce zapojiť predovšetkým mladú 
generáci. Ďalším zámerom je vytvoriť 
platformu pre mladých a komerčne 
málo známych umelcov a vytvoriť tak 
priestor pre vystavovanie ich prác, 
stretávanie v umeleckých kempoch, 
pri práci na spoločných workshopoch 
a sympóziách a taktiež sa podieľa na 
organizovaní divadelných festivalov.

ArTUR (D3)
Hrubý Šúr 237, 903 01 Senec 
http://ozartur.sk 
GPS: 48°10'24.3"N 17°25'00.6"E

ArTUR združuje jednotlivcov, odborní-
kov aj firmy, ktorým záleží na udržateľ-
nom stavaní, obnove a bývaní. ArTUR 
bol založené v roku 2001 ako nepoli-

tické dobrovoľné záujmové združe-
nie. ArTUR VZDELÁVA: remeselníkov, 
stavbárov, svojpomocných staviteľov, 
záujemcov. ArTUR sa stal zástupcom 
Slovenska pre medzinárodné projekty 
šíriace a vyvíjajuce učebné materiály 
pre Slovensko a ECVET kurzy v oblasti 
ekologického stavebníctva.

BANSKÁ ST A NICA (C4)
www.banskastanica.sk 
Trate mládeže 6, Banská Štiavnica 
GPS: 48°26‘38.184“N, 18°54‘53.388“E

Otevřená platforma Banská St a nica 
tvoří zázemí pro široké spektrum 
kulturních aktivit. Sídlí v prostorách 
železniční stanice v Banské Štiavnici. 
Konají se zde tvůrčí dílny, workshopy, 
sympózia a rezidenční pobyty umělců.

DIVADLO PÔTOŇ (C4)
Bátovce 358 
www.poton.sk 
facebook.com/divadlopoton 
GPS: 48°17‘14.676“N, 18°44‘46.176“E

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000. 
Účelovo pôsobí mimo hlavného 
mesta Slovenska, ale zato takmer 
v jeho geografickom strede. Profiluje 
sa ako divadlo, ktoré uprednostňuje 
autorskú tvorbu, no nebráni sa ani 
klasike, ktorú prináša v netradičnej 
interpretácii. Popri tvorbe inscená-
cií majú v Divadle Pôtoň priestor aj 
progresívne formy vzdelávania publika 
a profesionálnych umelcov. Atraktív-
nou a interaktívnou formou sa snaží 
študentom stredných a vysokých škôl 
priblížiť umenie vo všeobecnosti i di-
vadlo samostatne. Okrem vzdelávania 
mládeže Divadlo Pôtoň pripravuje aj 
projekty pre skúsených divadelných 
profesionálov formou workshopov na 
rôzne témy (pohyb, práca s hlasom, 
písanie hier). Intenzívna práca na 
týchto projektoch sa postupom rokov 
systematizovala a vyústila do založenia 
Centra umenia a kreativity, ktoré pri 
Divadle Pôtoň funguje od roku 2008.
Workshop sítotisku
14.–15. 6.

DOBROMYSEĽ n. o. (C3)
Koreszkova 37, Skalica 909 01
http://dobromysel.org 
GPS: 48°50‘27.044“N, 17°13‘45.576“E

Nezisková organizace Dobromyseľ 
se věnuje vytváření permakulturního 
vzdělávacího centra Samorast, jehož 
cílem je přinášet environmentální 
osvětu, alternativní vzdělávání a do-
mácí potraviny do města Skalice a jeho 
okolí.

EKOCENTRUM SOSNA (C6)
Družstevná pri Hornáde 
www.sosna.sk 
www.facebook.com/ekocentrum.sosna 
GPS: 48°48‘05.41“N, 21°15‘00.63“E

Ekocentrum SOSNA je ojedinelým prí-
kladom ekologickej stavby postavenej 
s pomocou dobrovoľníkov prevažne 
z miestnych prírodných materiálov: 
slamené baly, hlina, technická konopa, 
ovčia vlna a drevo. Okolitý pozemok 
je ukážkou prírodnej záhrady, kde sa 
pestuje organicky.V Ekocentre fungujú 
ukážky svojpomocne zhotovených níz-
korozpočtových ekologických riešení: 
kompostovacie toalety s bio filtrom, 
solárna sprcha, solárna chladnička, 
parabolický varič, krabicový slnečný 
varič, splyňujúce piecky alebo solárna 
sušička ovocia a zeleniny. Ekocentrum 
SOSNA slúži verejnosti ako informačné 
a vzdelávacie stredisko pre posilnenie 
sebestačnosti a udržateľnosti, kde 
sa pravidelne organizujú vzdelávacie 
programy, víkendové kurzy, ale aj veľké 
festivaly. Záujemcovia o sprevádzanú 
exkurziu sa musia vopred nahlásiť na: 
omar.sosna@gmail.com
Festival babie leto
11. 10.

KINOBUS
www.kinobus.sk

Tematická (nielen) filmová prehliadka 
Kinobus je hravá akcia, experimen-
tujúca s formami prezentácie filmu, 
možnosťami umenia a jeho vzťahu 
k lokalite. Akcia skrz jednoduchú formu 
– cestovanie autobusmi s divákmi po 
starých vidieckych kinosálach, oživuje 
staré, niekedy zabudnuté a zrušené, 
inokedy ešte stále funkčné, dedinské 
kinosály, ktoré prežili v pamäti národa. 
Jedná sa o nekomerčnú a nesúťažnú 
prehliadku, so seminárnym charak-
terom. Zameriavame sa na stredoeu-
rópsky film s dôrazom na slovenskú 
kultúru, čím umožňujeme mladšej 
generácii vidieť a spoznať kvalitné 
diela z našej histórie, ktoré sú žiaľ 
opomínané. Projekt sa dlhodobo ve-
nuje dovozu kvalitného umenia do re-
giónu. Zaoberá sa prepojením rôznych 
umeleckých druhov jednou témou. 
Takouto cestou sprostredkuje divákovi 
možnosť vnímať a učiť sa ucelenejšie 
o súčasnom umení.

kRaj (C5)
Liešnica 1214/7, Kokava nad Rimavicou 
http://vceli.kraj.sk 
www.kraj.sk 
GPS: 48°32'47.4"N 19°49'11.3"E

Občianske združenie, je kultúrna, 
umelecká a environmentálna 
organizácia, ktorá pôsobí najmä 
v banskobystrickom a nitrianskom 
kraji. Ciele združenia su zamerané 
na zvyšovanie environmentálneho 
povedomia občanov a zvyšovanie ich 
participácie na veciach verejných, 
rozvoj ekoturistiky a vidieckej 
turistiky, aplikovanie princípov trvalo 
udržateľného rozvoja a obnovovanie 
tradičných remesiel, historických 
a technických pamiatok.

LESOOCHRANÁRSKE 
ZOSKUPENIE VLK (C6)
082 13 Tulčík 26 
www.wolf.sk 
GPS: 49°05'19.4"N 21°18'33.0"E

Lesoochranárske zoskupenie VLK 
vzniklo v roku 1993 ako občianske 
združenie. Systematicky pracuje na zá-
chrane prirodzených lesov Vytvára sieť 
prísne chránených území pod názvom 
Evolučné lesy®. Prioritami združenia je 
kupovanie lesov a vytváranie súkrom-
ných bezzásahových rezervácií. VLK 
navrhuje vyhlásenie nových a rozšíre-
nie existujúcich rezervácií, odhaľuje 
krádeže a nelegálne činnosti v lesoch, 
priamo v teréne zastavuje ťažbu 
zvyškov najkrajších lesov. Podieľa sa 
na zmenách legislatívy, kde sústavne 
presadzuje skutočnú ochranu našich 
lesov a šeliem. VLK vydalo množstvo 
kníh s tématikou hlbokej ekológie 
a prostredníctvom aktivít Zavýjanie, 
letákov, terénnych pobytov v lesoch, 
akcií, prednášok a konferencií rozšíruje 
vedomie a poznatky verejnosti o dôle-
žitosti prirodzených ekosystémov.

LETAVY (C5)
Kokava - Línia 
www.letavy.sk 
GPS: 48°35'31.4"N 19°44'10.4"E

LETAVY sú stretnutím ľudí, ktorí 
majú k umeniu blízko, ale nie je ich 
profesiou, ľudí, ktorí hľadajú cestu 
ku krásnu a potrebujú usmerniť, ľudí 
ktorí už vedia kam smerujú, ale hľadajú 
nové cesty k dosiahnutiu cieľa. Týmto 
cieľom je výtvarný, divadelný, literárny, 
fotografický, tanečný a hudobný spô-
sob komunikácie.
29. ročník letného tábora...
10.–17. 8.
...výtvarníkov, literatúry, divadla, foto-
grafie, divadla, hudby a tanca. V rekre-
ačnom stredisku Kokava – Línia.

NOVÝ DVOR (D4)
Šurda 144, Brhlovce 
www.novydvor.sk 
GPS: 48°12'54.4"N 18°44'25.4"E

Občianske združenie Nový dvor je 
umelecko-remeselná vzdelávacia spo-
ločnosť a je otvorenou platformou pre 
súčasnú remeselnú činnosť, umelecké 
remeslo a umenie v kontexte možných 
permakultúrnych celkov. Svojou činno-
sťou sa usiluje o uchovanie tradičných 
hodnôt v kompaktnom historickom 
celku uličky „Šurda" v Brhlovciach 
(architektúra, remeslá, životný štýl); 
o dôslednú odbornú rekonštrukciu 
historických skalných obydlí; o vytvá-
ranie dielní s remeselnou, umelecko-
-remeselnou a umeleckou produkciou 
aj pre uplatnenie hendikepovaných 
ľudí; o organizovanie vzdelávania 
v menovaných oblastiach; o vytvorenie 
úžitkového hospodárstva, založeného 
na ekologických princípoch.

OPUSTEN Á (RE)KREÁCIA (C4)
Trenčianske Teplice 
www.abandonedrecreation.com 
www.facebook.com/
abandonedrecreation 
GPS: 48°54‘16.740“N, 18°10‘59.159“E

Projekt Abandoned (re)creation, čiže 
Opustená (re)kreácia vznikla ako výsle-
dok workshopu študentov umeleckých 
odborov, ktorí sa snažili aktivovať 
záujem verejnosti o zdanlivo nepo-
trebné a zabudnuté lokality Trenčian-
skych Teplíc a ich architektonického 
dedičstva. Stagnujúce kúpeľné mesto 
so svojim silným nostalgickým duchom 
ponúka ideálny priestor na reflexiu 
zabúdania, ľahostajnosti, spoločenskej 
aj individuálnej ignorancie, ktoré ústia 
do chátrania hodnotných nadčasových 
entít. Dve z najvýznamnejších a najo-

hrozenejších funkcionalistických pami-
atok Slovenska – kúpalisko Zelená Žaba 
a liečebný dom Machnáč sa nachádzajú 
práve v Trenčianských Tepliciach.

PANGAEA o.z. (C4)
Nová Bošáca 3, 913 08 Nová Bošáca 
http://ozpangaea.wordpress.com 
GPS: 48°52'13.0"N 17°48'08.2"E

O. z. Pangaea sa venuje ochrane prí-
rody a hospodáreniu v krajine Bielych 
Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu 
a propagácii permakultúrneho hospo-
dárenia. V obci Nová Bošáca v Bielych 
Karpatoch založili environmentálne 
centrum s prírodnou záhradou zalo-
ženou na ekologických princípoch, 
ktorá slúži ako ekopedagogická plocha 
o rozlohe 0,5 ha. Organizuje kurzy 
a školenia pre verejnosť, víkendové 
pracovné pobyty, robíme exkurzie, 
školíme študentov vysokých škôl a uči-
teľov. V súčasnosti sa venuje obnove 
starých ovocných sadov, ako aj návrhu 
protipovodňovej ochrany na základe 
revitalizácie krajiny.

PERIFÉRNE CENTRÁ (C4)
Dúbravica 47, Dúbravica 
www.perifernecentra.com 
www.facebook.com/PeriferneCentra 
GPS: 48°40‘55.776“N, 19°16‘32.268“E

Združenie pôsobí na vidieku v obci 
Dúbravica, ktorú chápe ako experi-
mentálny priestor pre tvorbu a prezen-
táciu súčasného umenia – Kunstdorf. 
Intervenuje do verejného priestoru 
dediny a okolitej prírody, organizuje 
kultúrne akcie, poskytuje priestor 
pre rezidencie umelcov, prevádzkuje 
krajinnú galériu, aktívne prispieva 
k starostlivosti o životné prostredie. 
V letnej sezóne 2014 budú prebiehať 
umelecké projekty a rezidencie – Plody 
umenia / Fruit of Art, Projekt Jednota, 
Nosím (sa v) Dúbravicu(i); inštalácie; 
výstavy. Celoročne je sprístupnená 
krajinná galéria priestoru Kunstdorf. 
Potešíme sa každej návšteve. Viac info 
na webe.

PRIATELIA ZEME CEPA (C4)
Nám. Pod krížom 65, Poniky – 
Ponická Huta 
www.priateliazeme.sk/cepa/ 
www.facebook.com/PZCepa 
GPS: 48°41'27.7"N 19°18'13.4"E

Priatelia Zeme-CEPA sú občian-
ske združenie, ktorého poslaním je 
chrániť prírodu a krajinu, presadzovať 
sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, 
podporovať vyvážený rozvoj regiónov 
a posilňovať účasť občanov na rozho-
dovaní o veciach verejného záujmu. 
Združenie vyhľadáva, podporuje 
a aktivizuje občanov a ich skupiny, 
rozvíja zručností a schopností svojich 
členov, pomáha vidieckym samosprá-
vam pripravovať a realizovať projekty, 
ktoré podporujú trvalo udržateľný 
rozvoj a vyvíja osvetovú, publikačnú, 
konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu 
činnosť. Priatelia Zeme-CEPA pôsobia 
na miestnej, regionálnej, národnej 
i medzinárodnej úrovni. Organizácia 
má sídlo na Ponickej Hute a pobočky 
v Banskej Bystrici a v Bratislave.
Rekonštrukcia centra s prírodnými 
materiálmi
jun-oktober 2014
Postupne svojpomocne s minimom 
nákladov sme sa v roku 2013 pustili do 
rekonštrukcie nášho centra na Ponic-
kej Hute. Robíme to formou worksho-
pov určených pre občanov regiónu, 
dobrovoľníkov a záujemcov o trvalo 
udržateľné lokálne staviteľstvo. 
V roku 2013 sme zateplili polovicu 
stropu slamenými balíkmi, kompletne 
zrekonštruovali jednu kanceláriu s po-
užitím hlinených omietok, pripravili 
osvetlenie napájané z fotovoltaiky, 

nainštalovali nábytok z dreva. V roku 
2014 plánujeme pokračovať v rekon-
štrukcii – zatepľovanie slamou, hline-
né omietky, verandu skladanú nasucho 
z kameňa a pod.

RURAL PLURAL (C3)
Borová 
http://andrej.harsany.sk

Projekt Rural Plural je založený na 
aktivite umelcov a ich intervencií 
do kultúrneho a krajinného života 
obce Borová. Rural Plural je platfor-
ma poskytujúca priestor pre tvorbu 
a aktivity spojené s hľadaním reťazca 
singulárnych odpovedí v rámci modelu 
udržateľného rozvoja. Obec Borová sa 
nachádza na úpätí Malých Karpát pri 
Trnave.
Workshop Rural Plural
27.–29. 6.
Zameraný na získanie osobnej skúse-
nosti robinsonovského typu, odlúčenie 
sa od mesta, primknutie k prírode 
a vytvorenie vnútorného, osobného 
landartu v hlave každého z nás.

STANICA ŽILINA – ZÁRIEČIE (C4)
Závodská cesta 3, Žilina 
www.stanica.sk 
GPS: 49°13‘0.480“N, 18°43‘41.161“E

Kulturní centrum Stanica sídlí v budově 
starého a dosud fungujícího nádra-
ží Žilina- Záriečie a spojuje v sobě 
nezávislý kulturní prostor, uměleckou 
laboratoř a kolektiv aktivistů.

ŠUMENIE (C4)
Šumiac 
www.sumiac.net 
www.facebook.com/pages/Mons-
Regius/197166020293530 
GPS: 48°50'25.3"N 20°07'48.5"E

Multižánrové podujatie: Umenie pre 
Šumiac, Šumiac pre umenie...Šumenie!
Festival v obci Šumiac
22.–23. 8.
Približný program: 24 h. fotomaratón, 
hostia: Vlad Dumitrescu – (RO) a jeho 
prezentácia, Jindřich Štreit – (CZ) 
prezentácia, dokument, skladateľ 
a hudobník Matej Haázs a band (impro-
vizácia, projekcia) + dievky zo Šumiaca. 
Katka Máliková, Ľudová hudba Michala 
Nogu, Ženská spevácka skupina Trnki, 
speváci Eva Brunovská a Štefan Štec, 
Šumiačane, študenti Akadémie Umení, 
výstava v miestnom nevyužívanom 
kine, maliar Gabriel Kurák, najdlhšia 
šumiacka Kačierina (t.j. starý ženský 
chorovodný tanec).

VZDELÁVACIE CENTRUM ZAJEŽOVÁ 
(C4)
Polomy 20, Pliešovce 
http://zajezka.sk 
www.zivica.sk/zajezova 
GPS: 48°27‘15.563“N, 19°13‘29.077“E

Centrum vytvorila Živica ako inšpira-
tívny priestor, kde môžu návštevníci 
zažiť iný rozmer života uprostred 
prírody, navrátiť sa k vlastnej sile 
a získať nové inšpirácie. Vzdelávacie 
centrum ponúka širokú paletu tvori-
vých, zážitkových aj sebapoznávacích 
seminárov pre verejnosť, učiteľov, 
žiakov aj individuálne pobyty: ústranie 
v tme a meditačné ústranie na samote 
uprostred lesa na jedinečnom mieste 
v Zaježovej pri Zvolene na strednom 
Slovensku. 
„Sekier“ je tradičné gazdovstvo na laze 
v Zaježovej, ktoré v roku 1994 zakúpilo 
občianske združenie - Pospolitosť 
pre harmonický život (PHŽ). Je to 
priestor pre ľudí, ktorí chcú aktívne 
pomôcť pri projektoch v Zaježovej 
a okolí a súčasne popritom môžu zažiť 
materiálne jednoduchší, prírode blízky 
pobyt na lazoch. 
Ponuka seminárov 2014 (Prihlášky 
a podrobné info: www.zivica.sk/zajez-
ova/kalendar)
Bylinky sú dar zeme
30. 5.–1. 6., 10. 10.–12. 10.
Zážitkový seminár o svete liečivej sily, 
vôní a farieb byliniek.
Dokonalosť múdrosti
1. 6.–8. 6.
Intenzívny meditačný seminár
Kresťanská meditácia a spiritualita 
púštných otcov
27. 6.–29. 6.
Intenzívny meditačný víkend
Tanec života
18. 7.–21. 7.
Systemický seminár pretkaný témami 
rehabilitácie pôrodných zážitkov.
Indiánske liečebné techniky
22. 7.–27. 7.
Intenzívny seminár sebapoznávania 
a liečenia prostredníctvom amazon-
ských rastlín.
Život v meste
31. 7.–3. 8.
Zážitkový seminár environmentálnej 
výchovy pre učiteľov MŠ a ZŠ.
Bdelosť a súcit
27. 8.–1. 9.
Meditačný zásed
Úplný kurz permakultúrneho dizajnu
4. 9.–7. 9., 2. 10.–5. 10., 6. 11.–9. 11.
Nechajte sa obohatiť vedomosťami 
a skúsenosťami o navrhovaní trvalo 
udržateľných ľudských usadlostí cez 
tri predĺžené víkendy. Využijete ich 
na vidieku aj v meste, či máte malú 
záhradku, hospodárstvo alebo veľkú 
farmu.
Zázrak zrodenia
30. 10.–2. 11.
Intenzívny zážitkový seminár o teho-
tenstve a pôrode.

Fotografie: Tomáš Hrůza Grafické řešení: Petr Hrůza
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RurArtMap je mapa uměleckých 
a ekologických iniciativ situovaných do 
venkovských oblastí a částečně i menších 
měst v České republice a okolí. Každá z nich 
svým vlastním způsobem obohacuje místní 
komunitu a vnáší do ní něco specifického. 
Mapa, která vychází již potřetí, přináší 
informace o kulturním programu v letních 
a podzimních měsících, a může sloužit jako 
průvodce prázdninových cest do často velmi 
zapadlých, avšak o to pozoruhodnějších 
koutů země.
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