Propagační akce Místní akční skupiny Lanškrounsko
při Dni školy SZeŠ Lanškroun dne 10. 5. 2014
Propagační akcí byla prezentace MAS Lanškrounsko prostřednictvím vlastního stánku v rámci konání
15. ročníku Dne Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun v areálu školy v Dolním Třešňovci
dne 10.5.2014 od 10.00 do 17.00. Den školy je jednou z nejvýznamnějších a veřejností
nejnavštěvovanější akcí v regionu Lanškrounsko. V rámci Dne školy se uskutečnily mimo jiné
jezdecké závody O hliněný pohár, Festival řemesel, Dětský den nebo Výstava zemědělské techniky a
potřeb pro zemědělce (více viz http://www.szes-la.cz/51/14/den-skoly
Prezentaci MAS Lanškrounsko realizovala firma Mgr. Miloš Krejčí, Infocentrum Lanškroun na dvou
místech v rámci areálu SZeŠ a plochy vymezené pro ZOD Žichlínek a MAS Lanškrounsko, a to
samostatným výstavním a informačním stánkem a vyvýšeným pódiem, na kterém hrála živá hudba
TRAP stylově country hudbu mezi moderním kravínem SZeŠ Lanškroun a stánkem s občerstvením
od JATKA Lanškroun s.r.o. Všichni zmiňovaní jsou členy MAS Lanškrounsko. Umístění výstavního
stánku a hudební produkce bylo při hlavní spojovací cestě mezi areálem školy a jezdeckým kolbištěm,
takže prakticky všichni návštěvníci akce kolem stánku MAS Lanškrounsko prošli. Směrem
k procházejícím byl stánek označen výrazným bannerem o rozměrech š 140 x v 105 cm.

Výstavní stánek byl dovezen a připraven na akci den předem. Obsluha stánku prezentace MAS
Lanškrounsko byla zajištěna dvěma proškolenými osobami Infocentra Lanškroun. Na stánku byly
materiály aktuálně vydané brožury MAS Lanškrounsko se představuje.
Zároveň byli v dostatečném předstihu e-mailovou korespondencí osloveni členové MAS Lanškrounsko
s výzvou k dodání svých prezentačních materiálů. Počátkem týdne konání akce byli členové MAS
Lanškrounsko obvoláni a opětovně vyzváni, aby dodali své prezentace. Příležitost využily jak obce
(např. Luková/Květná), občanská sdružení (např. RC Budulínek) i podnikatelé (např. Kovo Koudelka,
Pokrývačství Purkert). Jejich materiály byly rozloženy na pultu i zviditelněny na bocích výstavního
stánku.

O vystavené materiály byl skutečně opravdový zájem. Návštěvníkům byly nejčastěji zodpovídány
otázky: Co je MAS?; K čemu je Místní akční skupina?; Kdo je/může být členem MAS?
Pozitivem bylo, že přicházeli návštěvníci z jiných venkovských regionů (Svitavsko, Orlicko), kde
již MAS funguje, kteří potvrzovali, že s MAS mají dobré zkušenosti. Že MAS je jedním
z nástrojů, které skutečně pomáhají a jejich obec díky využívání projektů v rámci MAS
skutečně mohla něco pro lidi viditelně udělat, zlepšit.

Na výstavním stánku MAS Lanškrounsko se v průběhu akce zastavil i člen Senátu Parlamentu České
republiky ing. Petr Šilar. Na snímcích je s předsedkyní MAS Lanškrounsko Lenkou Bártlovou. Ke
stánku MAS Lanškrounsko zavítala také paní starostka města Lanškrouna mgr. Stanislava Švarcová.

Dalším výrazným prvkem prezentace MAS Lanškrounsko při akci Dne školy bylo vystoupení country
skupiny TRAP Lanškroun pod vedením Oldřicha Řeháka ve složení kytara, baskytara, banjo, housle,
zpěv. Hudba country byla vybrána právě s ohledem na styl celé akce. Pódium bylo vytvořeno z kryté
ložné plochy nákladního automobilu. Za skupinou byl výrazně umístěn druhý banner MAS
Lanškrounsko s upoutávkou na webové stránky www.maslanskrounsko.cz.

Živá hudba byla profesionálně nazvučena. Proto byl zajištěn zvukař Kulturního centra Lanškroun
v samostatném stanu s veškerou technikou: mix pult pro 6 mikrofonů, 1 jack, 1 bezdrát. mikrofon a
kompletní výkonná reprosoustava. Před pódiem byla plocha pro tanec a dále tři řady balíků slámy pro
sezení a odpočinek posluchačů. Za nimi pak stál otevřený stan se sezením u stolů pro konzumaci
občerstvení, takže pro posluchače bylo vytvořeno ucelené zázemí. Nakládané grilované vepřové
kotlety či různé klobásy si mohli zakoupit u stánku Jatek Lanškroun mezi pódiem a výstavním
stánkem MAS Lanškrounsko, nápoje, tedy pivo a malinovou citronelu, si pak kupovali u posezení.

Hudební produkce začala v 9:30, konec hudebních vystoupení byl v 15:00 hod. Vystoupení trvala
vždy 30 – 45 minut s 20 minutovou přestávkou, celkem bylo sedm hudebních bloků. Před každým
blokem vystoupení a při jeho ukončení oznámil vedoucí souboru, že posluchačům hudební vystoupení
přinesla Místní akční skupina Lanškrounsko.
Pořadatel Dne školy měl vytištěno 2.000 vstupenek, takřka všechny byly prodány. Děti, pro které byla
většina akcí určena, měly vstup zdarma. Akci Den otevřených dveří SZeŠ s řadou doprovodných
programů navštívilo cca 2.500 osob. MAS Lanškrounsko měla výstavní stánek otevřený pro veřejnost
od 08:45 do 17:30 hod. Prezentace MAS Lanškrounsko proběhla úspěšně i díky příkladné vstřícnosti
členů MAS Lanškrounsko, zde patří díky ZOD Žichlínek a pořadateli SZeŠ Lanškroun.

