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Kdo jsme                                 

Sdružení odborníků různých profesí, 

které spojuje pozitivní vztah k domovu

– k naší společné vlasti –

a pocit odpovědnosti za její současný 

i budoucí stav. 



Co děláme



Co to je?

• národní putovní výstava

• svědectví o úctě k domovu a odpovědné péči lidí o svůj kraj

• zahájení a slavnostní setkání srdcí 18.5.2019 na Vyšehradě 

• atributem je kamenné Srdce vlasti, partnerské kraje mají svá Srdce 

kraje, pečuje o ně pan prof. Jan Pirk

• hlavní partnerské kraje – 2018 Olomoucký, 2019 Karlovarský

• hlasování veřejnosti pro nejkrásnější proměnu

• hodnocení odborné poroty pod vedením pana arch. Josefa Pleskota

• výsadba potomka památného stromu z hlavního partnerského kraje

• mise po partnerských krajích



Proč?

• fotit PŘED proměnou, abychom sami 

nezapomněli 

• stmelovat místní společenství, 

posilovat dobré vztahy a tak dělat 

prevenci nemocem a osobním 

problémům

• Šířit dobré jméno krajů v ČR a naší 

země v zahraničí

• posilovat osobní i národní 

sebevědomí

• tipy na výlety - vytáhnout děti od 

počítačů a dospělé od televizí a ze 

supermarketů 

• přirozeně navozovat spolupráci krajů, 

spolků, obcí, jednotlivců, sponzorů..

• S hrdostí představovat dílo 
našich lidí

• děkovat autorům za 
zvelebování našeho domova

• Inspirovat ostatní

• Zachovat paměť místa 



atributy

• Slavnostní zahájení v květnu na 

Vyšehradě

• soutěž vystavených proměn –

veřejná na internetu, a odborná 

porota pod vedením pana arch. 

Pleskota

• Výsadba potomka památného 

stromu z hlavního partnerského 

kraje na Vyšehradě v gesci pana 

Mgr. Větvičky

• Celoroční putování výstavy

• Mise po hlavním partnerském kraji, 

letos 24.-25. dubna OC

• Kamenné Srdce vlasti 

nalezené na Vyšehradě, 

• Kamenná Srdce krajů,

pečuje pan prof. Pirk



Slavnostní zahájení 

na Vyšehradě

• třetí májová sobota, 

18.5.2019

• bohatý kulturní program



Slavnostní zahájení 
na Vyšehradě - setkání srdcí



Slavnostní zahájení 
na Vyšehradě

• výsadba potomka 
památného stromu  
z hlavního 
partnerského kraje

• prezentace partnerů 
projektu



Slavnostní zahájení 
na Vyšehradě

• setkání s osobnostmi

• koncerty



Celoroční putování

• centra měst a obcí

• knihovny hrady, zámky, 
univerzity

• úřady, školy, nádraží

• proměněné lokality

• významné akce 
v regionech



Mise po partnerském kraji

• proměny 
na vlastní oči

• osobní setkání 
s realizátory proměn



Příležitost pro

• kraje – poděkovat těm, kdo zvelebují jejich území

• soukromé majitele, obce a místní sdružení 
představit konkrétní výsledky svých aktivit

• podnikatele – upozornit 
na pozitivní výsledky své 
činnosti 
a získat prostor pro 
netradiční reklamu



S úctou představujeme
proměněnou krajinu

Zbyslavické rybníky, 
Moravskoslezský kraj



a její malá zastavení

Jablonec - křížky, Tyršova stezka



S úctou představujeme
• proměněné návse a náměstí

Újezd nade Mží (Plz) 
a Písek (JČ)



S úctou představujeme
• vzkříšené kostely a kaple

Vatětice a Kříše u Břas, Plz.



S úctou představujeme
• obnovené  památky

Nečtiny a Karlovy Vary



S úctou představujeme
• oživlé parky a památkové objekty

Praha - Vyšehrad a Břevnov



S úctou představujeme
• Probuzené domy a  nádraží

Telč – Nexův dům, Neratovice



Hlasujte pro nejzdařilejší proměnu 
probíhajícího ročníku na    
www.cestamipromen.cz

Na stejné webové stránce

• přihlašujte do příštího ročníku proměny, které 
obohatily Váš domov

• sledujte putování jednotlivých kolekcí

• pozvěte si zvolenou kolekci k vám

Zveme Vás i na facebook CestamiPromen
nebo nás kontaktujte e-mailem na info@aefcz.eu.



•



Termíny:

•

1. Přihlášky krajů do 31. 1. 2019 

2. Registrace proměn do 31.3. 2019

3. Termíny dodání vyžádaných podkladů do 15.4. 2019

4. Hlasování o Nejkrásnější proměnu do 30. 4. 2019

5. Mise do Olomouckého kraje 25. – 26. 4. 2019

6. Slavnostní zahájení na Vyšehradě 18. 5. 2019



Děkujeme vám všem, 

kdo zvelebujete naši zem:

• autorům proměn

• hlavním partnerským krajům - 2009 Jihočeskému, 2010 Praze, 

2011 Jihomoravskému, 2012 Plzeňskému, 2013 Ústeckému, 2016 

Zlínskému, 2017 Libereckému 2018 Olomouckému – a letos kraji 

Karlovarskému 

• spolupracujícím krajům

• partnerům organizačním, mediálním a finančním 

a vám všem, kdo proměnám a výstavě jakkoli pomáháte♥



Těšíme se na setkání s vámi

a s proměnami našeho společného domova

na slavnostním zahájení 11. ročníku 

v sobotu 18. května 2019 v Praze na Vyšehradě  

Srdce vlasti • Srdce krajů • pan profesor Pirk • 

pan architekt Pleskot • pan Mgr. Větvička • bohatý kulturní program • 

stánky domácích produktů • učňové • spousta dalších zajímavých 

osobností a účinkujících • symbolické vstupné do památek NKP 

Vyšehrad • 

otevřen Slavín •  

Tradičně překvapení 

Hlavní partner:

Karlovarský kraj!

Jménem Asociace Souznění

Drahomíra Kolmanová  



Kontakty

Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s.

V pevnosti 159/5b , 128 00 Praha 2

www.aefcz.eu

členové rady: Ing. Karel Drhovský, 

PhDr. Pavel Bureš, JUDr. Jiří Štancl,

Ředitelka - Ing. Drahomíra Kolmanová  

e-mail: kolmanova@aefcz.eu, tel.: 777 581 983

a produkční tým výstavy Má vlast cestami proměn

Mgr. Anna Pavlíková Kutějová e-mail: pavlikova@aefcz.eu, tel.: 602 307 150

PhDr. Kateřina Čadilová e-mail: cadilova@aefcz.eu, tel.: 724 863 604

Tereza Zatřepálková e-mail: zatrepalkova@aefcz.eu, tel.: 733 392 747

www.cestamipromen.cz 


