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            Sobotka 20.7.2010 

Zápis 
z jednání členů pracovní skupiny pro kulturn ě-společenskou činnost 

 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, o.p.s. 

které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 
Předměstská 286, v úterý, dne 20. července 2010 od 13,00 hodin. 

 
Přítomni: viz presenční listina 

Program:  
 

1) Příprava zpravodaje Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj čísla   
1-2/2010 
Členové pracovní skupiny si rozdělili úkoly na přípravě zpravodaje. Paní 
Alena Pospíšilová bude organizovat celou přípravu zpravodaje včetně jeho 
zádání k tisku fy Gentiana Jilemnice, která byla vybrána z došlých nabídek. 
Předpokládáný obsah zpravodaje: 
- Úvodní stránka – úvodník (p. Láska) 
- Popis projektů z 1. Výzvy 2009 (p. Svobodová) 
- Seznam podpořených projektů 2. Výzvy 2010 (p. Svobodová) 
- Rubrika: Z našeho kraje – článek o Pivovaru Klášter, občanské sdružení 

Život na vsi, povídání o Vesci u Sobotky, ukázka z knihy Ing. Jaroslava 
Egerta, příspěvek Svazku obcí Střední Pojizeří 

- Aktuality v Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj (p. Láska) 
- Pozvánky na akce : v Kacanovech, koncert OPERA ADORATA na zámku 

Humprecht 
 

2) Spolupořádání koncertu na OPERA ADORATA zámku Humprecht 
Společně s občanským sdružením Malechovice – p. Pospíšilová bylo 
dohodnuto organizační zajištění a rozpočet akce. Financovat tuto akci bude 
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj prostřednictvím krajských dotací. 
 

3) Příprava cyklu podzimních besed se zajímavými lidmi 
Dle návrhů p. Pospíšilové a p. Lásky bylo vybráno 7 osobností pro cyklus 
podzimních besed se zajímavými lidmi. P.Pospíšilová dohodla pronájem sálu 
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v Hotelu Český ráj v Libošovicích, kde by se besedy konaly vždy v pátek 
večer. První beseda by byla v pátek 15. října 2010 a poslední by proběhla  
19. listopadu.   
Vybrané osobnosti:  
- Antonín Panenka a Stanislav Levý (společná beseda), fotbalové legendy 
- Ladislav Křeček, automobilový závodník 
- Lukáš Picek, profesionální služba v armádě-Afganistán 
- Václav Žmolík, rozhlasový a televizní moderátor 
- Pavel Kverek, znalec a popularizátor přírody, ornitolog-specialista na 

slavíky 
- Pavel Bičiště, profesionální průvodce 

 
P. Pospíšilová zajistí propagaci besed uveřejňováním pozvánek a článků  
o besedách v novinách „Jičínský deník“. 
 

 
 
 

Zapsala: Z. Svobodová 
 

 

 

Předáno správní radě: 27.7.2010 
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          Sobotka, 20.7.2010 

Presenční listina 

z jednání členů pracovní skupiny pro kulturn ě-společenskou činnost 
 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, o.p.s. 

které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 
Předměstská 286, v úterý, dne 20. července 2010 od 13,00 hodin. 

 

 

 

Luděk Láska   ……………………………………. 

Alena Pospíšilová  ……………………………………. 

Veronika Vildmanová …………………………………….  

Zdena Svobodová  ……………………………………. 

 


