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Preambule spolku 

Ve snaze přiblížit historický a kulturní odkaz jižního Plzeňska nejen obyvatelům území, ale 

všem bez rozdílu věku a názorů, ve snaze pomoci při vzájemné mezigenerační diskuzi o dalším 

rozvoji kraje, ve snaze probudit v mladých lidech kladný vztah k rodnému území a udržet tak v 

regionu základní prvek budoucího rozvoje, s cílem pečovat o kulturní a zájmový rozvoj území a 

jeho propagaci, zakládáme spolek „Pod Zelenou Horou“. 



 

Základní cíle 

a) propagační, popularizační a publikační činnost k tématu regionálního a kulturního rozvoje a 

historického odkazu, zvláště na území Plzeňska, b) vzdělávací akce (přednášky, semináře, 

exkurze), c) informační a komunikační činnost, d) administrativní, organizační a poradenská 

pomoc při rozvoji regionu, e) propagace obnovy a kultivace venkova, zvláště veřejného 

prostranství a drobných sakrálních památek, poradenství a spolupráce v těchto oblastech, f) 

spolupráce se sdělovacími prostředky a společenskými organizacemi, občanskými a 

podnikatelskými iniciativami vedoucími k propagaci a obnově venkova, g) na území okresu 

Plzeň-město zastupuje spolek neformální skupinu Plzeňanů Maják Plzně. 

 
Adresa: Tojice 22, 335 01 Nepomuk 1  
IČO: 228 18 740  
Url: www.zelenahora.cz/  
E-mail: pavelmot@volny.cz  
Tel.: 604 442 409  
Č.ú.: 242 926 500/0300  

Datum registrace: 1. 2. 2010 

 

 
 
Tříčlenný výbor sdružení je ve složení: 
 

1. Pavel Motejzík, DiS., předseda 

 

 
 

2. BC. Lukáš Mácha, místopředseda, vedoucí Majáku Plzně 

3. Martina Krumpholcová 



Maják Plzně  
 
Platformu spolku Pod Zelenou Horou pro okres Plzeň-město tvoří „Maják Plzně“, neformální 
skupina mladých Plzeňanů pod vedením Lukáše Máchy.  
 

 

 

 
 
Maják dává lidem světlo a jistotu, otevírá jim oči do zákoutí, kam jinak sami nedohlédnou a 
snad ani vidět nechtějí. Je naším strážným andělem pokaždé, když se vydáváme na cestu i 
když se vracíme domů, dává nám pocit bezpečí a řídí naše kroky.  
I Plzeň má svůj „maják“ v podobě věže Prazdroje, která je věrnou kopií neznámé, údajně 
holandské předlohy. Protože plzeňské pivo proslavilo Plzeň jako nikdo jiný, bereme si „maják“ 
z místa, kde tento zlatavý mok vzniká, za svůj hlavní symbol. I my chceme otvírat lidem oči, 
bdít nad krajinou a udávat směr...  
 
 
e-mail: majakplzne@gmail.com  
www.facebook.com/MajakPlzne 

 

 

 

 



Činnost v roce 2015 

 

Vracíme Zelené Hoře duši 

V červenci 2015 spoluorganizoval spolek Pod Zelenou Horou spolu s obcí Klášter a 

Mikroregionem Nepomucko slavnostní návrat sochy Zelenohorské madony do kostela na 

Zelené Hoře. V rámci této akce vystoupila Eva Urbanová. 

 

 

 

 

 



Zelená Hora otevřena 

V červenci 2015 spoluorganizoval spolek Pod Zelenou Horou spolu s obcí Klášter a 

Mikroregionem Nepomucko program na zámku Zelená Hora (návštěvnost 4000 lidí) a rovněž 

zahájení barokní linie projektu Plzeň-Evropské hlavní město kultury. 

 

 

 

 



Partner nového webu 

Spolek se podílel na tvorbě nového webu www.zelenahora.cz. 

 

Příprava a vydání CD Sny a vzpomínky Josefiny Napravilové 

Významná Plzeňská rodačka Josefina Napravilová (1914-2014) byla jednou 
z nejdobrosrdečnějších dam, které se v Plzni narodily. Již od útlého věku pomáhala dětem či 
živočichům v okolí, kterým bylo ubližováno, a tuhle vlastnost si nesla hrdě celým svým 
životem. Pomáhala v době náletů za války, poválce, v emigraci v Kanadě i po návratu domů. V 
závěru života věnovala veškeré své jmění na podporu vysokoškolských studentů medicíny, 
celý svůj život prožila se srdcem na dlani. Opustila nás v únoru 2014. V letošním roce si 
připomínáme 70. výročí od jejích aktivit a při této příležitosti jsme vydali námi zpracované 
vzpomínky na CD nosiči hlasem významné české herečky Dany Černé. 

 

 

 

http://www.zelenahora.cz/


Projekt Tojické nutrie 

Realizovali jsme projekt za podpory Nadace ERA. Velká voda v roce 2002 přinesla do Tojic 

poklad – párek říčních nutrií. Místní lidé si je zamilovali a starají se o ně s takovou péčí, že se 

rodinka rozrostla až na celkový počet zhruba dvaceti jedinců. Tato přírodní atrakce nejen láká 

návštěvy z širokého regionu, ale hlavně povzbuzuje místní k dalším aktivitám. Realizovali jsme 

nový přístřešek, koš na pečivo a posezení. 

 

 

 

Městská plovárna v Plzni 13. - 17. 7. 2015 

 

Spolupráce na konání 2. ročníku mezinárodního workcampu „Foster the city“, části, která se 

odehrávala na již předchozí rok obnovené městské plovárně, jejímž iniciátorem byl Maják 

Plzně. K dobrovolníkům vedeným Pěstuj prostor z. s., Mobilní architektonickou kanceláří a 

Majákem Plzně se přidali i studenti architektury z ateliéru MáMA na FA ČVUT. Dobrovolníci a 

architekti se nesoustředili jen na úpravu samotné plovárny, ale obřími lavičkami, vyhlídkovou 

lavičkou, schodovou lavičkou, sedacím mezníkem a dalšími prvky zvelebili okolní břehy 

Radbuzy a přístupovou cestu z města. Nově vzniklo i pódium přestavitelné na taneční parket, 

lanovka spojující oba břehy řeky a stojan na houpací sítě. Dále se pokračovalo v prořezávkách 

vyhlídky  a bývalého plovárenského parku a úpravách centrálního plácku. Akce se zúčastnilo 

10 mezinárodních a 15 místních dobrovolníků. 



 

 

Publikování a propagační činnost 

Spolek pravidelně publikuje například v časopisu Vítaný host. Za publikační činnost obdrželi 

členové první cenu v soutěži „Prix non pereant – Památky potřebují publicitu“, udělovanou 

Syndikátem novinářů ČR. 

 



Účast na konferenci 

Členové se účastnili například konference Genius Loci (Blovice, listopad 2015), kde přednesli 

příspěvek Fenomén Zelená Hora: rok 2015. 

 

 

Betlémské světlo od poustevníka 

Organizovali jsme oblíbené rozdávání betlémského světla přímo u poustevníka Lochoty, 

kterého náš spolek v roce 2013 obnovil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účetnictví: 

 


