
Popis projektu – akce 

Název:  3. Setkání modelářů „Dobříšská želva“ 

Cíl:  Uspořádání veřejného otevřeného setkání modelářů z města Dobříš a okolí a 

prezentace modelářského hobby široké veřejnosti jako součásti kulturního a 

společenského života občanů Dobříšska.  

Popis:  3. Setkání modelářů „Dobříšská želva“ je otevřené setkáním lidí z Dobříše a okolí, 

kteří se zabývají modelářstvím, zejména pak plastikovým a papírovým modelářstvím. 

Organizátorem Setkání jsou členové volného sdružení Dobříšských modelářů.  

Uskuteční se dne 8. května 2010 od 10:00 do 16:00 v prostorách kulturního domu 

v Dobříši, který je pro tento účel poskytnut Kulturním střediskem Dobříš na žádost 

Okrašlovacího spolku v Dobříši.   

Akce je pokračováním Setkání modelářů „Dobříšská želva“, které se poprvé 

uskutečnilo dne 3. května 2008 v prostorách kulturního domu v Dobříši. Setkání 

modelářů má stoupající popularitu, v 1. ročníku Setkání navštívilo cca 300 lidí, ve 2. 

ročníku cca 400 lidí.  

Setkání se účastní dospělí i děti, přičemž mají možnost, kromě společné výměny 

zkušeností a vzájemné diskuze, prezentovat své modely výstavní formou. Důležitou 

součástí setkání je prezentace práce a výrobků dětského modelářského kroužku, který 

je organizován 1. Základní školou v Dobříši.  

Součástí Setkání je také modelářská soutěž o „Dobříšskou želvu“, které se v 

kategoriích mohou zúčastnit dospělí i děti. Hodnocení probíhá porovnávací formou 

(tzv. líbí – nelíbí) a hodnotiteli jsou návštěvníci a veřejnost, která na setkání zavítá. 

Vítězové jednotlivých kategorií získají věcné ceny s modelářskou tématikou.  

3. Setkání modelářů „Dobříšská želva“ bude podpořeno příjezdem a prezentací 

historických motocyklů a automobilů členů Veteran Car Clubu Dobříš. V rámci tohoto 

Setkání je plánována naučná prezentace o letcích 2. sv. války, kteří bojovali ve 

službách RAF (Britského královského letectva) a mají vazby na region Dobříšska.  

Zdůvodnění:  Modelářské hobby má v České republice historicky vybudovanou silnou tradici 

a Česká republika patří v tomto směru ke světovým velmocím. Také v městě 

Dobříši a okolí existuje početná skupina příznivců modelářského hobby. 



Setkání modelářů „Dobříšská želva“ je významnou příležitostí pro řadu z nich 

živě prezentovat svá díla dalším kolegům a představit veřejnosti modelářské 

hobby jako pevnou a tradiční součást kulturního a společenského života ve 

městě a okolí.  

Nedílnou součástí Setkání modelářů „Dobříšská želva“ je výrazná podpora 

dětských modelářů, neboť toto hobby představuje vhodný doplněk k dalším 

volnočasovým aktivitám, např. sportu, kulturní činnosti, atd., které příznivě 

rozvíjejí dětskou osobnost. Kromě toho, že při společné interakci navazují děti 

nová přátelství, modelářské hobby rozvíjí také manuální zručnost, trpělivost a 

v neposlední řadě rozšiřuje historicko-kulturní přehled, neboť při stavění 

modelů je nezbytné čerpat informace z historických a dobových materiálů, 

odborné literatury, atd..  

Přínos pro žadatele:  Prezentace modelářského hobby ve městě Dobříši a okolí nejen 

příznivcům této zájmové činnosti, ale především široké veřejnosti, 

včetně možnosti případného získání dalších potenciálních příznivců, 

zejména z řad dětí a mládeže.  

Přínos pro Město Dobříš: Podpora kulturně-společenského života obyvatel Dobříše a okolí, 

včetně rozšíření zájmové činnosti pro děti a mládež. Etablování 

Města Dobříš v tradiční oblasti zájmové volnočasové činnosti 

s širokým okruhem příznivců.  
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