
Má vlast 

 
Slavnostní setkání krajů na staroslavném Vyšehradě 

spojené s výstavou dobrých příkladů úprav veřejných prostranství v jednotlivých krajích  

České republiky, kulturním programem a ochutnávkou místních specialit 

Putovní  

symbol výstavy –  

kamenné srdce, nalezené 

při propojení  

Vyšehradu a Vltavy 



Má vlast 2012 – organizačním partnerem je Plzeňský kraj. 

Patronka ročníku Blanka Stehlíková zahájila výstavu Má vlast i výstavu svého otce, „básníka 

domova“ Ladislava Stehlíka. Nizozemský architekt Pieter van Loon (dole) přinesl před rokem   

myšlenku umístění výstavy 2012 na světové výstavě Floriade (NL). Zdálo se nám to nemožné…   

Předání srdce Mé vlasti – Iveta Macurová (JM)  

Petru Smutnému (Plz.) 



Panely s proměnami měst a obcí 



Má vlast 2012 – zleva vzácní hosté senátoři Karel Šebek a Jiřina Rippelová, uprostřed Iveta 

Macurová (JM kraj), prezident Asociace EF CZ Souznění Karel Drhovský, viceprezident Pavel 

Bureš a vedoucí koordinace krajů Jana Pastyříková     



Má vlast 2012 

 

  Pestrý kulturní program 

Základní škola Písečná 

(Pardubický kraj) – Ze 

starých pověstí 

českých, pěvecký 

soubor Mariela Plzeň 



Má vlast 2012 

 

 

Dechový orchestr 

mládeže Klatovy 

a chodský Mrákovský 

soubor 



 

Má vlast 2012 

 

 

Krušpánek   

z Velké 

Bystřice (OC), 

Big bend 

Plzeňské 

konzervatoře  

a Paniháj  

z Moravan 

(JM) 



Má vlast 2012 

 

Střední odborné učiliště Domažlice -  

zručnost učňů a jejich pedagogů 



Má vlast 2012      

  

Pozorné publikum  

a další krajové speciality  



Má vlast 2012 

 

  …a další pěkné proměny 

Panely krajských vítězů  

Vesnice roku 2011 



Má vlast 2012   

Výsadba potomka památné lípy z Mokrosuk u Klatov    

  Sázejí pánové senátor Karel Šebek, radní Plzeňského kraje Petr Smutný a vedoucí odboru 

  regionálního rozvoje Miloslav Michalec 



Má vlast 2012   

Výsadba potomka památné lípy z Mokrosuk u Klatov    

  



Má vlast 2012 – tradičně výborná spolupráce s Národní sítí místních akčních skupin, 

Vyhlídkami, Posázavím a Rakovnickem    



Má vlast 2012   

Koncert Plzeňské filharmonie v Bazilice sv. Petra a Pavla na 

Vyšehradě,  díky Královské kolegiátní kapitule 

  



Má vlast 2012   

Výklad o historii Vyšehradu – PhDr. Bořivoj 

Nechvátal, Archeologický ústav Akademie věd 

České republiky    

  

Rozloučení s Plzeňskou filharmonií  

a poděkování za krásný koncert 



Má vlast 2012  Přípitek 

na rozloučenou 

mělnickým vínem, 

darovaným paní  

Bettinou Lobkowitz   

  



Děkujeme  všem, kdo se jakkoli podíleli na výstavě Má vlast 2012  

a Slavnostním setkání krajů.  

 

Na shledanou za rok, 11.5.2013, na zahájení pátého ročníku  

národní putovní výstavy Má vlast 2013! 

  


