
 
 

  

 

PŘÍPRAVA PROGRAMU JARNÍHO FESTIVALU ŽIVO 2017 

 
 

 

Informace pro pořádající a spolupracující organizace 
 

V roce 2017 se festival Jarní ŽIVO koná od 1. 3. do 15. 5. 2017.  

Slavnostně bude zahájen na tiskové konferenci v Praze a do programu mohou být zařazeny akce, 

které se konají v celé ČR od 1. 3. do 15. 5. 2017.  

Uzávěrka pro přihlášení akcí do jarního festivalu je 20. 12. 2016. 

 

 

 

Účel festivalu: 
Propagace venkovské turistiky, agroturistiky, regionálních produktů, akcí a poskytovatelů služeb. 

 

Místo konání: 
Festivalové akce probíhají na celém území ČR, v místech pořadatelů jednotlivých akcí. 

 

Termín konání festivalu v roce 2017: 
1. 3. - 15. 5. 2017 

 

Slavnostní zahájení: 
Tisková konference v Praze – konkrétní termín v jednání.  

 

Pořadatelé a partneři akce: 
Akci pořádá Svaz venkovské turistiky ve spolupráci s Asociací regionálních značek, za podpory 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství.  

Partnery akce jsou Asociace turistických informačních center a NS MAS. 

Mediální partner – v jednání. 
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Jak se do festivalu zapojit? 
 Kontaktujte do 20. 12. 2016 Janu Huryovou 

mailto:huryova.prazdninynavenkove@seznam.cz, tel. 724 265 109 a pošlete jí název akce, 

termín a místo konání, krátký popis akce a odkaz na www, kde se mohou zájemci dozvědět 

bližší informace. Uveďte prosím i kontaktní osobu, která udělá korekturu uvedených 

informací na plakátu (mail, telefon). 

 O zařazení akce do programu rozhoduje pořadatel. 

 Zařazení akce do festivalového programu je bezplatné. 

 

Název akce Termín 
konání akce 

Místo konání 
akce 

www stránky 
s odkazem na 
podrobnosti akce 

Kontaktní osoba 
s mailem a 
telefonem 

Stručný 
popis akce  

 

 Podmínky pro zařazení akce do programu festivalu: 
o místo konání na venkově 

o místo konání je možné i ve městě, městysu při splnění podmínky, že akce je 

zaměřená na regionální produkty, regionální gastronomii, agroturistiku 

o akce je vhodná pro návštěvníky, nejenom pro místní 

o ukázky řemesel, řemeslné trhy, dny otevřených dveří v řemeslných dílnách, tvoření 

o ochutnávky specialit z regionů, gastronomické akce 

o tematické pobyty ubytovatelů z projektu Prázdniny na venkově 

o tematické pobyty na farmách, zážitkové programy na venkově, farmářské trhy, 

prodej ze dvora 

o akce s koňmi pro veřejnost, dny otevřených dveří ve stájích 

o Velikonoční a májové slavnosti 

o Vítání jara apod. 

 

Distribuce informací o konaných akcích a festivalu Jarní ŽIVO 2017 
Tištěný plakát Jarní ŽIVO 2017 (prozatím naplánované) 

 leden - Brno Regiontour 2017 

 únor - Praha Holiday World 2017  

 březen - Hradec Králové veletrh cestovního ruchu Infotour a cykloturistika 

 duben - Lysá nad Labem Regiony České republiky 2017  

 Turistická informační centra z celé ČR 

Online 

 www.festivalzivo.cz (v přípravě) 

 www.prazdninynavenkove.cz 

 www.regionalni-znacky.cz 

 www.maminator.cz 

 další v jednání 

 

mailto:huryova.prazdninynavenkove@seznam.cz
http://www.festivalzivo.cz/
http://www.prazdninynavenkove.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/
http://www.maminator.cz/
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Materiály, grafika 
V příštím roce budou vyrobeny materiály respektující grafiku minulých ročníků: 

 Banner k použití na web - pdf, jpg 

 Leták festivalu - pdf, jpg 

 Program festivalu – pdf, jpg 

 Programový leták – tištěná, pdf verze 

 www.festivalzivo.cz 

 

 

 

 

Ing. Zdenka Nosková – předsedkyně  

Svaz venkovské turistiky, z. s. 

www.svazvt.cz 

tel. 777 191 323 

email: zdenkanoskova@svazvt.cz 

 

Jana Huryová – redaktorka www.prazdninynavenkove.cz 

Svaz venkovské turistiky, z. s. 

www.svazvt.cz 

tel. 724 265 109 

email: huryova.prazdninynavenkove@seznam.cz 
 

http://www.svazvt.cz/
mailto:zdenkanoskova@svazvt.cz
http://www.svazvt.cz/
mailto:huryova.prazdninynavenkove@seznam.cz

