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tisková zpráva 

KRAJINA ŽIJE: Umělci vytvoří divadelní představení  
v otevřené krajině Národního geoparku GeoLoci 
Počátkem srpna se nedaleko Dolních Polžic na Konstantinolázeňsku sejdou herci, tanečníci, hudebníci, ale i 
lidé bez zkušeností z uměleckého světa, kteří zde během několika dní připraví unikátní představení 
inspirované místní krajinou. Na pětidenní workshop je možné se přihlásit ještě nyní! 
 
Ve spolupráci Národního geoparku GeoLoci, sdružení Barevný děti, Teatrum Mundi a místní akční skupiny Český 
Západ – Místní partnerství se bude od 1. do 6. 8. 2012 na louce mezi Bezdružicemi a Konstantinovými Lázněmi 
konat cyklus kulturních akcí KRAJINA ŽIJE. 
 
Dvacítka herců i neherců, zkušených performerů i amatérů, kteří chtějí tvůrčí svět divadelníků teprve poznat, bude 
čtyři dny sestavovat netradiční divadelní představení LES, ušité přímo na míru místu, kde bude také na konci 
workshopu poprvé uvedeno.  
 
„Velmi nás těší, že tvůrci inscenace LES si pro její vznik vybrali právě náš region. Je pro nás velmi symbolické, že neživá 
příroda – tedy kameny a skály, tvořící hlavní podstatu geoparku, se stanou kulisou i součástí živé současné kultury,“ říká 
ředitel v dubnu vyhlášeného Národního geoparku GeoLoci Jan Florian. „Budeme rádi, když se na workshop přihlásí 
účastníci různého věku i zkušeností z Tachovska i mimo něj. Máme zkušenosti, že pestrá skladba účastníků podobných 
akcí je pro všechny zúčastněné vždy výhodou a inspirací,“ dodává Florian. Zájemci o účast na workshopu se mohou 
přihlásit na e-mailu barevnydeti@seznam.cz.  
 
Ačkoliv workshop bude určen pro zhruba 20 účastníků, bude otevřený i široké veřejnosti – a to především v sobotu 
4. 8. 2012, kdy bude uspořádán „lesní den“ pro děti a jejich přátele ve věku 4 – 100 let a pak především v neděli 5. 8. 
2012, kdy se bude možné zúčastnit odpoledních workshopů a večerního divadelního představení. Více informací 
na www.geoloci.cz a www.barevnydeti.org.  
 
Akce bude součástí prvního ročníku cyklu KRAJINA ŽIJE, jehož cílem bude prezentovat živé umění v krajině 
Národního geoparku GeoLoci. 
 
 

PROGRAM / KRAJINA ŽIJE aneb živé umění v krajině Národního geoparku GeoLoci 

1. - 5. 8. 2012 – celý den Lesní tvůrčí workshop 

4. 8. 2012 – 10-16 hod. Lesní den pro děti a jejich přátele (4 – 100 let) 
Vstupné dobrovolné. 

5. 8. 2012 – 15-18 hod. Workshopy ve stanu i v kraji 

5. 8. 2012 – 19 hod. Dobrodružné lesní divadlo 
Vstupenky v ceně 200 Kč (150 Kč pro děti, studenty, seniory a ZTP; 450 Kč rodinné) 
v místních infocentrech nebo na místě. 

6. 8. 2012 – 18 hod. Ondřej Smeykal – didgeridoo solo koncert 
Jaroslav Dušek a spol. – Čtyři dohody 
Vstupenky v ceně 350 Kč v místních infocentrech nebo na www.vstupenkov.cz. 

 
 
kontakty pro média 
Jan Florian, ředitel GeoLoci o.p.s., e-mail: reditel@geoloci.cz, tel.: 774499396 
Tereza Dobiášová, režisérka a performerka, Barevný děti o.s., e-mail: TD.2@email.cz, tel.: 602409311 
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Co je geopark? 
Geopark je region, zahrnující řadu přírodně cenných a geologicky zajímavých míst, která prezentuje 
veřejnosti v rámci vzdělávacích a osvětových aktivit, pečuje o ně a zprostředkovává jejich využití v souladu 
s principy šetrného cestovního ruchu a udržitelného rozvoje. Geopark propojuje aktivity místních obcí, 
neziskových organizací a podnikatelů a koordinuje jejich zapojení do rozvojových projektů a dalších aktivit. 
Narozdíl od přírodních parků, chráněných krajinných oblastí nebo národních parků, není geopark žádnou 
zákonem stanovenou formou ochrany, ale spíše platformou pro spolupráci jmenovaných subjektů při rozvoji 
území a společnou marketingovou značkou území. 
 
Česko-Bavorský geopark 
Myšlenka utvoření přeshraničního Česko-Bavorského 
geoparku je představiteli regionů, obcí i hornických spolků 
postupně rozvíjena od roku 2001. V Karlových Varech bylo 
dne 25. 6. 2003 slavnostně podepsáno Společné prohlášení 
o podpoře Česko-Bavorského Geoparku hejtmany 
Karlovarského a Plzeňského kraje a zemskými rady čtyř 
bavorských okresů: Neustadt, Tirschenreuth, Wunsiedel a 
Bayreuth. Pozdější jednání upřesnila mapu rozlohy Česko-
Bavorského geoparku, který tvoří tři regiony, tzv. Národní 
geoparky. Geopark Bayern leží na území zmíněných čtyř 
bavorských okresů, Geopark Egeria zabírá většinu území 
Karlovarského kraje a Geopark GeoLoci tvoří území okresu 
Tachov a města Úterý v Plzeňském kraji. 
 
Národní geopark GeoLoci 
Severozápadní část Českého masivu je z geologického hlediska jedna z nejzajímavějších oblastí v 
celosvětovém měřítku. Lze zde spatřit řadu atraktivních lokalit – údolí řeky Mže nebo Tiché se souvislými 
skalními masivy, údolí Hadovky či Kosího potoka nebo geomorfologicky zajímavé území Tachovské brázdy. 
Vyskytují se zde i lokality unikátní svými mineralogickými nálezy – např. Vlčí hora se vzácnými pyroxeny a 
amfiboly. Západní hranici geoparku tvoří horský pás Českého lesa, který je bohatý na podmáčené náhorní 
enklávy s ukázkou smíšených rašelinišť či typických vrchovišť. Na území GeoLoci  se vyskytuje hojný počet 
míst s rozsáhlou montánní historií. Řadí se k nim historické důlní revíry, které často v terénu dokreslují 
hmatatelné pozůstatky montánní činnosti, jako je například Klašterský les se zlatonosným reliktem 
permokarbonu u Křivců, revír Stříbro, Michalovy Hory, Broumovsko-Tři Sekery, železnorudná lože na 
stříbrsko-plaském pruhu paleovulkanitů anebo v nedávné historii těžená ložiska uranových dolů. 
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Hlavní lokality geoparku 
 

 
Chodovoplánsko 
 

 
Plánsko 
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Svojšínsko 

 
Kladrubsko 

 


