
Praotec Čech svolal své kmeny zpět aneb MASky na Řípu 
 „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete míti 
hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli!“ 
 
Pod bájnou horou Říp, odkud vyslal praotec Čech kmeny do všech koutů naší vlasti, sešli se 
ti, kdo o ni pečují – Místní akční skupiny z celé republiky. V rámci netradiční oslavy státního 
svátku, kterou organizovala Ekumenická rada církví, proběhla na hoře Říp a na její úpatí 
v obci Krabčice "Modlitba za domov 2009“. V letošním roce bylo hlavním tématem pouti "Být 
solí země". Byla věnována Místním akčním skupinám – obecně prospěšným společnostem a 
lidem, kteří se starají o krajinu, památky, vybavení obcí i dění v nich, vzdělávání lidí…prostě 
o to, aby se na venkově lépe žilo. A protože principem práce MASek je vyhledávat ty, kteří se 
nebojí přiložit své síly a ruce k dílu, chtějí aktivně spolupracovat, a protože církve jsou plné 
pracovitých a vzdělaných lidí, došlo k propojení těchto dvou (pro některé možná 
nesourodých) skupin. Během přímého televizního přenosu si každá ze třinácti účastnících se 
MASek vylosovala partnera z řad církví, partnera, který ji bude celý nadcházející rok držet 
svými modlitbami a přímluvami na místech nejvyšších a se kterým společně uskuteční nějaký 
obecně prospěšný projekt. 
 
Losování a přímý přenos byl ale bonbónkem, jakousi tečkou celé pouti. Program pro všechny 
aktéry i pro tisíce návštěvníků začal již v 10 hodin dopoledne v parku Domova odpočinku ve 
stáří, který provozuje Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Krabčicích. Na 
místě byla řada stánků s nabídkou výrobků chráněných dílen, knížek s duchovní tematikou, 
stánků s výrobky z fair trade i s představením regionů a místních produktů z Místních akčních 
skupin. Konkrétně se účastnili: MAS Říčansko – coby koordinační skupina, a dále MAS 
Podlipansko, MAS Přemyslovské Střední Čechy, MAS Vladař, MAS Střední Vsetínsko, MAS 
Chance in Nature – LAG, MAS Boskovicko plus, MAS České Středohoří, MAS Region 
Pošembeří, MAS Lípa pro venkov, MAS Pošumaví, MAS Karlštejnsko, MAS Vyhlídky. Skupiny 
ze všech krajů a koutů České republiky. Na místě byla k dostání i speciální edice "řípské 
bible", kterou k této příležitosti vydala Česká biblická společnost. 
 
Bohatý program byl připraven pro děti i pro dospělé, a to jak kulturní – divadla, hudební 
produkce, soutěže, duchovní zastavení, tak i odborný. Seminář na téma „Spoluprací k rozvoji 
venkovského prostoru aneb Praktické uplatňování metody Leader“ s představením příkladů 
z MASek dobré venkovské praxe a s výbornou prezentací ředitele agentury STEM Jana Hartla 
byl praktickou ukázkou toho, kde se církevní a MASkové aktivity mohou potkávat.  
Celá akce vyvrcholila přímým přenosem ČT2 z krabčického evangelického kostela. Průvodci 
byli moderátorka Martina Kociánová a biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal,v programu 
hovořili religionista Pavel Hošek, filozof Jan Sokol, kazatel Církve bratrské a zakladatel MAS 
Říčansko Daniel Kvasnička a manažer MAS Říčansko Vladimír Haš. Svůj region a program 
krátce představily všechny zúčastněné MASky, delší obrazové reportáže byly ze tří z nich. 
 
Celá akce je, věříme, začátkem širší spolupráce MASek i církví.  
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