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            Sobotka 4.5.2011 

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 4. května 2011 od 13,00 hodin. 

 

Program:  
 

1) Seznámení s připravovaným 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, bohužel nebyl přítomen a nemohl podat aktuální 
zprávu o přípravě projektu.  
P. Láska přiblížil další připravovaný projekt spolupráce, kvůli kterému bylo 
svoláno toto jednání. Jde o projekt spolupráce realizovaný ještě s dalšími 4 
MAS – MAS Leader Loucko, MAS Český les, MAS Krajina srdce a MAS 
Přiďte pobejt. Cílem tohoto projektu je zachování, obnovení starých tradičních 
regionálních receptů, takzvaných místních specialit, spojené s výukou vaření 
těchto specialit ze 4 regionů. Výstupem projektu bude kuchařka krajových 
jídel z Jižních, Západních a Východních Čech a také z Vysočiny a možná 
Bavorska. 
Výstupem projektu má být také kuchařka, kurzy a semináře na zpracování 
místních produktů, ochutnávek receptů a kurzy vaření. OPS pro Český ráj 
rozešle dotazníky (viz.příloha) všem starostům obcí v regionu, jehož účelem 
je zjistit, o které produkty je zájem a také připojit svůj recept. 
Návrhy na kurzy včelaření, zpracování mléka. Ochutnávka receptů by byla 1x 
za měsíc, kterou by pořádala každá MAS. Návrh seminářů spojených 
s ochutnávkou a přípravou jídel dle receptů na Vyskři, v Kacanovech      a 
v Ptýrově. Pak bude třeba oslovit i restaurace a uzavřít s nimi partnerské 
smlouvy, které by vařili jídla dle vybraných receptů.  
Přítomní členové programového výboru se dohodli na příštím setkání na úterý 
17.5.2011 v 10  hodin v kanceláři OPS pro Český ráj v Sobotce. Na jednání už 
budou k dispozici vyplněné dotazníky a případné recepty. 
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Také p. Láska navrhl případná setkání v obci Ptýrov, Boseň, Kacanovy, 
Loukovec, kde by byla veřejnost seznámena s projektem spolupráce. 
 

2) Různé 
Pan Láska také informoval o probíhající aktualizací fichí. Až budou návrhy 
změn u všech fichí hotové, bude se konat jednání programového výboru a také 
výběrové komise. Dále proběhne aktualizace SPL podle pravidel-změn 
monitorovacích ukazatelů, rozšíření působnosti o 2 obce. Tato jednání jsou 
plánována na červen 2011. 
Další plánovaná výzva by měla být v září 2011, nebude zaměřena na obce. 
Také informoval o výběrovém řízení na pořízení fotografií realizovaných 
projektů OPS pro Český ráj a výsledného DVD s fotografiemi. 
 
 

3) Závěr jednání.  

Jednání bylo ukončeno v 15 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 


