
 

 

 

 
Tisková zpráva, Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti 
5. dubna 2010 
 

Oslavy Dne země 2010 – 
 

- v atraktivním prostředí ekofarmy PENIKOV nabídne Slavonická 
renesanční, o.p.s. pilotní výuku programů EVVO projektu ,, Znám, 
mám rád a pečuji o místo, kde žiji".   

      

„K uvedení do života prvních výukových programů VODA a TEXTIL, jsme si vybrali 
symbolicky jaro, týden okolo mezinárodního svátku Dne Země “ uvedla manažerka 
projektu Olga Žampová. „V týdnu 19. – 23. dubna 2010 nabízíme školám účast na 
prvních dvou výukových programech. Premiéru ozvláštní i atraktivní prostředí 
ekofarmy PENIKOV, kde je v rámci programu i možnost prohlídky a ukázky pořezu 
vodní pily “ upřesnila Žampová.  
 

 Projekt „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“ byl v roce 2009 podpořen 
z Operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost (OPVK), který administruje Jihočeský 
kraj. Projekt nabízí příležitost pro významné rozšíření nabídky environmentálních výukových 
programů ve venkovských oblastech Slavonicka a blízkého okolí. Celkový objem dotace je 3,3 mil Kč a 
projekt realizuje SR,o.p.s. (partner projektu Gymnázium Boženy Němcové v Dačicích) v období leden 
2010 – červen 2012.   

Slavonická renesanční, o.p. s.  byla ustanovena v roce 2006 na základě rozhodnutí valné hromady členů 
občanského sdružení Slavonická renesanční společnost (SRS,o. s. zal. 1996).  Hlavními důvody k založení 
„sesterské“ o.p.s. byla náročnost některých projektů, která přesáhla možnosti občanského sdružení – 
zejména projekt obnovy a následný provoz bývalého Německého spolkového domu, a s tím související 
potřeba rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb – v oblasti vzdělávání, poradenství, šetrné turistiky a 
dalších. 
     Hlavní cíl Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti je tímto stanoven - obnovit a 
provozovat bývalý Německý spolkový dům (později rozestavěné kino) ve Slavonicích, poskytovat v něm 
služby stanovené zakládací listinou organizace.     
 
Podle zakládací listiny – hlavní činnosti - pracovala organizace na následujících programech: vzdělávání 
včetně environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, rozvoj města a regionu, sociální služby, šetrná 
turistika, kulturní služby a v neposlední řadě projekt obnovy bývalého Německého spolkového domu ve 
Slavonicích. Podrobněji ve Výroční zprávě 2008.   

Uvítáme Váš zájem! 
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