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            Sobotka 17.5.2011 

Zápis 
z jednání členů Programového výboru 

 Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“ 

které se uskutečnilo 

v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 
Předměstská 286, ve středu, dne 17. května 2011 od 10,00 hodin. 

 

Program:  
 

1) Seznámení s připravovaným mezinárodním projektem spolupráce 
 
P.Láska přivítal přítomné členy programového výboru a informoval o 
připravovaném projektu spolupráce Geopark s partnery v Itálii. Ing. Tomsa je 
pověřen přípravou projektu a seznámil přítomné s pokračováním přípravy 
projektu k podání žádosti v červnu 2011. 
 

2) Kulinářský projekt spolupráce 
 
Pan Láska navrhl v rámci projektu pořízení stanu s vybavením na vaření se 
stoly a židlemi pro 50 osob.  
Dále pořádat semináře se zaměřením i mimo projekt na: 
- Výrobu z mléka (sýry, tvarohy, jogurty,…) 
- Zpracování ovoce (marmelády, sušení, kompotování,..) 
- Výrobky ze včelího vosku, výroba medu a zpracování medu,.. 
- Zpracování a vaření ze zeleniny, zelí, hub (mikologie) 
- Kurz pro začínající včelaře 
- Kurz zaměření na prodej ze dvora i s legislativou (připom. Mgr. Fišerová) 

 
Dále informoval o sběru dotazníků a receptů pro připravovanou kuchařku, ve 
které budou recepty z Vysočiny, Jižních Čech, Západních Čech, Krkonoš a 
Pojizeří dle MAS, které se projektu zúčastní.  
Dále by byly v rámci projektu pořízeny 1-2 banery, dále plakáty a letáky 
informující o projektu.  
Návrh p. Lásky pořádat na nadregionálních akcích např. hody (zabijačkové, 
zvěřinové, aj.) 
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Dále p. Láska navrhl uzavřít partnerské smlouvy s obcemi Kacanovy, Vyskeř, 
Ptýrov a s SDH Sobotka, kde by probíhaly kurzy a semináře a ostatní akce, 
jako jsou předváděcí akce vaření a ochutnávek a na akce mimo projekt, např. 
semináře o prodeji ze dvora, zpracování vlny, kurzy včelaření, atp… 
Koncem června by mohly být pořadány prezentace o projektu. 
 

3) Různé. 
p. Láska informoval o připravovaných jednáních k aktualizaci fichí, které jsou 
plánovány předběžně na 2.6., 15.6. a 22.6.2011. 
 

4) Usnesení 

Programový výbor pověruje p. Lásku k: 

- jednání v rámci kulinářského projektu spolupráce a přípravou projektu dle výše 
uvedených návrhů. 

- uzavření partnerských smluv pro výše zmíněný projekt spolupráce 

 

5) Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 11,30 hodin. 

 

 

 

 

 

Zápis ověřil: Luděk Láska, ředitel OPS pro Český ráj ……………………………… 

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 


