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Spoločnosť Rožmberk, o. p. s. a jej lokálni, národní a medzinárodní partneri orga-
nizujú pri príležitosti 30. výročia založenia CHKO Třeboňsko, 60. výročia založenia 
Rady Európy a Českého predsedníctva v Európskej únii projekt 

2009: Juhočeská krajina v Európe

Projekt zahŕňa viaceré akcie, ktoré sa vzťahujú k týmto historickým európskym uda-
lostiam, do ktorých budú aktívne vstupovať aj zástupcovia Slovenskej republiky. 

Hlavné podujatia

• 1. európska konferencia na tému Miestna realizácia Európskeho dohovoru o krajine (Nové 
Hrady, 27. – 30. mája 2009)
Zámerom konferencie je vytvoriť komunikačný priestor pre kľúčových hráčov 
z oblasti predstaviteľov miestnej samosprávy, neziskových organizácií, eko-
múzeí a pre všetkých, ktorí chcú participovať na miestnej praktickej realizácii 
Európskeho dohovoru o krajine. Rokovacím jazykom bude angličtina.

• Český národný seminár k Európskemu dohovoru o krajine (Nové Hrady, divadelná sála 
Buquoyský palác, 27. mája 2009)
Tento seminár ponúkne niekoľko kľúčových príspevkov, tematických worksho-
pov a exkurzií, ktoré sprostredkujú české skúsenosti s procesom implementácie 
dohovoru, a rôznych nástrojov ku skvalitneniu tohto procesu, predovšetkým na 
miestnej úrovni. Rokovacím jazykom bude čeština. 

Sprievodné podujatia

Pre sprostredkovanie úzkeho kontaktu s regiónom sú naplánované tieto podujatia:

• Slávnosti a aktivity v Nových Hradoch
V sobotu 30. mája 2009 sa budú Nových Hradoch konať celodenné oslavy, na 
ktorých budú  spolu s kováčskymi dielňami a prezentáciou tradičných remesiel 
a produktov prezentované informácie o Európskom dohovore o krajine, Rade 
Európy a o českom predsedníctve v Európskej únii. 

• Výstavy o krajine (30. mája 2009)
Spoločnosť Rožmberk pripravuje v regióne prevádzku dvoch expozícií: historic-
kého kováčstva v Nových Hradoch a Vidieckeho múzea Kojákovice.  Tieto dve 
centrá súčasne plnia funkciu informačných stredísk o zaujímavostiach regiónu 
a aktivitách mimovládnych organizácií. Súčasťou týchto aktivít budú dve nové 
výstavy na tému Florentského dohovoru. Výstavy budú súčasťou plánovaného 
náučného chodníka o krajine. Výstava v Nových Hradoch, ktorá bude na začiat-
ku náučného chodníka, bude otvorená v sobotu 30. mája 2009 v rámci osláv a 
slávnostného záveru konferencie. 

• Náučný chodník o krajine 
Chodník o krajine je vzdelávacou trasou spájajúcou Třeboňsko a Novohradsko. 
Jeho cieľom bude prezentovať návštevníkom a miestnym obyvateľom túto 
unikátnu, človekom pozmenenú krajinu a zároveň vysvetliť záväzky plynúce z 
Európskeho dohovoru o krajine. 

• Deň pre krajinu (21. júna 2009)
V nadväznosti na aktivity talianskych partnerov zo siete Local Worlds, bude 21. 
júna usporiadaný Deň pre krajinu, zahrnujúci exkurzie na náučnom chodníku o 
krajine a po ďalších regionálnych a miestnych zaujímavostiach.

• Publikácie a internetové stránky
Výstupom konferencie a sprievodných aktivít bude zborník a brožúra venované 
dohovoru, rôzne informačné letáčiky určené k propagácii náučného chodníka a 
výstav v troch jazykoch. Všetky aktivity budú prezentované miestnymi, regio-
nálnymi a celoštátnymi médiami. Ďalšie informácie: Robert Dulfer, www.landscape-
conventionconference.com, ruze.ekomuzeum.cz, www.rozmberk.org 
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