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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ MAS

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014–2020

Vážení a milí čtenáři,
po delší odmlce opět vychází zpravodaj MAS Svatojiřský les. Náš tým by vás chtěl pravidelně informovat o veškerých
aktivitách nejen MAS, ale i o ostatních na našem území. Máme za sebou téměř dva roky, kdy spousta aktivit byla kvůli
covidu pozastavena. Věřím, že se co nejdříve vrátíme do normálu a opět se budeme v regionu potkávat na zajímavých
akcích. Také věřím, že již příští rok budeme moci uspořádat oblíbenou akci „Poznejte náš venkov“ u nás na farmě
v Pojedech. V současné době již na přípravách začínáme pracovat a slibuji, že to bude pecka. Vždyť se bude jednat
o desátý ročník!
Takže na shledanou. A to dříve, a ne až v září!
Eva Pacltová
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PŘÍPRAVA STRATEGIE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027
Aby bylo možné opět, jako v předešlých letech, přinést do regionu peníze na podporu projektů, musí mít MAS
zpracovanou strategii. Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. se tedy během první poloviny letošního roku
zabývala mimo jiné i tvorbou strategie rozvoje svého území do roku 2030. Nejprve byla aktualizována a sebrána nová data
o území. Následně proběhla dvě dotazníková šetření – Dotazník k tvorbě rozvojové strategie regionu SVATOJIŘSKÉHO
LESA do roku 2030 a Sběr projektových záměrů pro region SVATOJIŘSKÉHO LESA na období 2021 až 2030.
Součástí procesu tvorby strategie byla také řada skupinových, ale i individuálních setkání s aktéry, díky nimž se
strategie postupně doplňovala a formovala. Na základě schválené strategie přitečou do regionu prostřednictvím MAS
ﬁnanční prostředky z několika dotačních zdrojů Evropské unie na realizaci různých projektů. Do tvorby strategie se
MAS snažila zapojit širokou veřejnost. Tato setkání byla velice zajímavá a užitečná. Vyplynula z nich řada podnětů pro
další fungování a směřování MAS v následujících letech. Strategii rozvoje území MAS si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách. Díky jejímu schválení předpokládáme, že první výzvy k předkládání projektů budou otevřeny na
podzim příštího roku.

Přehled setkání
setkání

termín

1. KULATÝ STŮL NAD BUDOUCNOSTÍ (1. okruh témat)
2. KULATÝ STŮL NAD BUDOUCNOSTÍ (2. okruh témat)
3. KULATÝ STŮL NAD BUDOUCNOSTÍ (3. okruh témat)
4. KULATÝ STŮL NAD BUDOUCNOSTÍ (4. okruh témat)
5. KULATÝ STŮL NAD BUDOUCNOSTÍ (1. okruh témat)
6. KULATÝ STŮL NAD BUDOUCNOSTÍ (3. okruh témat)
7. KULATÝ STŮL NAD BUDOUCNOSTÍ (4. okruh témat)
8. KULATÝ STŮL NAD BUDOUCNOSTÍ (2. okruh témat)
Závěrečné veřejné projednání strategie CLLD
Schválení strategie CLLD na valné hromadě MAS

20. dubna 2021 od 13:00
22. dubna 2021 od 18:00
29. dubna 2021 od 9:00
4. května 2021 od 14:30
1. června 2021 od 9:00
3. června 2021 od 9:00
3. června 2021 od 14:00
3. června 2021 od 18:00
8. července 2021 od 15:00
13. července 2021 od 17:00

MAS přinesla do regionu z Integrovaného regionálního
operačního programu více než 25 mil. korun
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. podpořila realizaci 17 projektů z Integrovaného regionálního operačního
programu v celkové hodnotě 38,5 mil. Kč. První výzva byla zaměřená na oblast školství, druhá na bezpečnost dopravy,
tj. podporu realizací chodníků či cyklostezek, a třetí podpořila investice do techniky a zázemí jednotek požární ochrany.
Do čtvrté výzvy na sociální podnikání nebyl podán žádný projekt. V páté výzvě byly podpořeny další projekty z oblasti
školství. Do regionu tedy připlulo více jak 25 mil. Kč. Konkrétně do oblasti školství 13,7 mil., do bezpečnosti dopravy
10,6 mil. a do jednotek požární ochrany 885 tisíc Kč. Všech 17 podpořených projektů vám postupně v dalších vydáních
zpravodaje představíme.
Žadatel

Název projektu

Městys Křinec

Výstavba venkovní učebny, úpravy školní zahrady
a zařízení počítačové učebny ZŠ Křinec

1 736 629,00 Kč

1 594 352,70 Kč

Masarykova základní
škola Dymokury,
okres Nymburk

Přírodní vědy v Dymokurech

1 931 800,76 Kč

1 835 210,72 Kč

Město Rožďalovice

Odborná jazyková učebna v ZŠ Rožďalovice

1 999 092,93 Kč

1 899 138,28 Kč

Obec Kosořice

Bezpečnost v dopravě – chodníky Kosořice

3 865 783,56 Kč

1 899 214,96 Kč

Obec Mcely

Rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice
II/275 a III/27517 v obci Mcely

3 395 061,00 Kč

1 900 000,00 Kč

Obec Lipník

Výstavba chodníků podél hlavní komunikace
– III. etapa – Obec Lipník

1 697 050,00 Kč

1 612 197,50 Kč

Obec Kouty

Zajištění bezpečnosti pro pěší dopravu na místních
komunikacích K Vršálím a Školní v obci Kouty

1 769 633,56 Kč

1 088 847,25 Kč

Obec Jizbice

Zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice I/38
v obci Zavadilka, Jizbice

4 493 486,09 Kč

1 893 954,99 Kč

Obec Dvory

Rekonstrukce chodníku od školy k obchodu

1 209 659,44 Kč

949 732,61 Kč

Obec Lipník

Cyklostezka Lipník – Čachovice

3 802 152,00 Kč

1 312 561,77 Kč

Město Rožďalovice

Technika pro SDH Rožďalovice

432 000,00 Kč

410 400,00 Kč

Obec Vestec

MODERNIZACE STANICE IZS VESTEC

873 837,00 Kč

474 845,15 Kč

Obec Hrubý Jeseník

Venkovní učebna pro polytechnické vzdělávání
žáků ZŠ

1 547 690,52 Kč

1 470 305,99 Kč

Obec Dvory

Venkovní učebna pro ZŠ Dvory

1 586 477,83 Kč

1 507 153,93 Kč

Masarykova základní
škola Dymokury,
okres Nymburk

Odborné učebny MZŠ Dymokury

1 999 856,00 Kč

1 899 863,20 Kč

Město Rožďalovice

Modernizace přírodovědné učebny

1 748 284,90 Kč

1 660 870,65 Kč

Obec Bobnice

Rozšíření kapacity MŠ v obci Bobnice

4 423 478,43 Kč

1 899 050,00 Kč

38 511 973,02 Kč

25 307 699,70 Kč

Celkem
Luděk Beneš
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ

Inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství, zvýšení hospodářského rozvoje,
vytváření nových pracovních míst, předávání znalostí, obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na
zemědělství, zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti, to jsou hlavní cíle Programu rozvoje
venkova v letech 2014-2020. V tomto období je pro české zemědělství připraveno více než 96 miliard korun. Současně
je podporován i komunitně vedený místní rozvoj (metoda LEADER), jehož hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje
venkova prostřednictvím místních obyvatel. Realizace metody LEADER probíhá pomocí místních akčních skupin.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. realizovala v posledních čtyřech letech každoročně výzvu pro příjem
žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Výzva byla vždy zaměřena na podporu projektů ve třech
oblastech – zemědělství, zpracování produktů a podnikání. Největší zájem jevili žadatelé o podporu v zemědělství
a podnikání. Často ji pak využili k rekonstrukci stávajících provozoven či hospodářských budov, nákupu nových
zemědělských strojů sloužících k zemědělské prvovýrobě (rozmetadla hnojiv, pluhy, lisy na balíky, podmítače) nebo
nákupu strojů a technologií nezbytně nutných k podnikatelské činnosti (pásové nakladače, kolové minidumpery, mini
rypadla, dodávková vozidla, …)
První výzvu k předkládání žádostí pro programový rámec PRV vyhlásila MAS v roce 2018. Všechny přijaté žádosti
byly podpořeny. Druhá výzva byla výzvou nejsilnější, co se alokace i přijatých a podpořených projektů týče. Ve třetí
a čtvrté výzvě nebylo možné podpořit všechny projekty z důvodu nedostatečné ﬁnanční alokace. Celkem tak MAS od
roku 2018 do roku 2021 podpořila 47 projektů, jejichž celkové výdaje činily více než 55 000 000,- Kč a celková výše
dotace podpořených projektů byla 20 214 711,- Kč. Další výzvu pro příjem žádostí o dotaci lze očekávat na začátku roku
2022.
Výše dotace
podpořených projektů
celkem

PRV

Celková alokace pro
danou výzvu

Počet přijatých
projektů celkem

Počet podpořených
projektů celkem

Celkové výdaje
podpořených projektů
celkem

1.
výzva

9 832 320,00 Kč

8

8

12 568 679,00 Kč

4 864 726,00 Kč

2.
výzva

11 522 474,00 Kč

25

25

31 839 385,00 Kč

11 173 920,00 Kč

3.
výzva

2 187 324,00 Kč

13

8

6 080 250,00 Kč

2 364 000,00 Kč

4.
výzva

1 812 065,00 Kč

11

6

5 252 216,00 Kč

1 812 065,00 Kč

Ptáte-li se na konkrétní aktivity, nastíníme v krátkosti
jak ty průběžně se opakující, tak významné jednorázové
události. Základem pro výměnu a sdílení zkušeností
pedagogů v našem regionu byla platforma pracovních
skupin, která znamenala pro realizační tým cenný zdroj
informací ohledně potřeb jednotlivých škol. Ty se pak
promítaly do vytváření plánu aktivit pro jednotlivé cílové
skupiny, sjednocených pod atributem „inspirativní“. Tak se
mohli učitelé, asistenti, vychovatelé setkávat u zajímavých
témat pod hlavičkou „Inspirativní sborovna“, pro vedení škol
byly připravovány aktivity v rámci „Inspirativní ředitelny“,
široká veřejnost navštěvovala jednou za měsíc populární
„Inspirativní kavárnu“, mezi jejímiž hosty se objevily
v průběhu projektu přední osobnosti z nejrůznějších
oborů a oblastí, počínaje odborníky na vzdělávání přes
lékaře, novináře, umělce až po politiky. Chcete-li několik
konkrétních jmen, pak můžeme zmínit např. psychologa
Václava Mertina, světově uznávaného neurologa Martina
Jana Stránského, elitní novinářku Petru Procházkovou,
doktorku Kateřinu Cajthamlovou anebo senátory Jiřího
Růžičku a Tomáše Czernina či samotného ministra školství
Roberta Plagu. Významné podpůrné aktivity pro pedagogy
představovaly pozice sdíleného logopeda či sdíleného
rodilého mluvčího.
Z jednorázových akcí uveďme např. projekt pro žáky ZŠ
Chceme lepšit místo, kde žijeme, Zahradní eko festival,
video seriál „Nymburk čte dětem“ zaměřený na podporu

rozvoje čtenářství u dětí, řadu exkurzí pro pedagogy do
inspirativních škol i rozličných institucí a organizací, tvorbu
regionálních pracovních listů pro školy i rodiny v rámci místně
ukotveného učení, nepočítaně workshopů a seminářů pro
všechny cílové skupiny, mnoho dílčích oborových setkání
(malotřídní školy, mateřinky atd.), soutěže a hry pro školní
kolektivy i rodiny a nejen to. K vrcholným akcím bezesporu
patřily dva ročníky Inspirativní letní školy pro MŠ a ZŠ.
Přičteme-li k tomu ﬁnanční podporu škol, zaměřenou
na nákup pomůcek, mimořádnou všestrannou pomoc
realizačního týmu školám v době opakovaného lockdownu
z důvodu koronavirové krize, dále tvorbu analytických
a strategických dokumentů, vycházejících z opakovaného
zjišťování potřeb jednotlivých škol, jakož i důkladnou
evaluaci celé realizace projektu, máme před sebou
objemnou, ale zároveň čtivou a podnětnou knihu s názvem
MAP II na Nymbursku. Věříme, že její četba bude zdrojem
inspirace pro širokou pedagogickou i nepedagogickou
veřejnost také v budoucnu.
Nakonec přidejme dobrou zprávu: Právě byl schválen
projekt MAP III, který plynule naváže na vše kvalitní, co
vzniklo v rámci MAP II, byť za omezených ﬁnančních
možností.
Držme mu palce!
Šárka Dvořáková

Daniela Košvancová

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ
MAP II na Nymbursku
Základní a mateřské školy v regionu MAS Svatojiřský les se těšily v uplynulých třech letech z podpory ze
strany projektu Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku II (MAP II). Jeho realizační tým bedlivě sledoval po
celou dobu potřeby jednotlivých škol, komunikoval se všemi zainteresovanými cílovými skupinami (mezi něž
patří nejen ředitelé a učitelé, ale i rodiče, zřizovatelé, poskytovatelé neformálního vzdělávání, zástupci odborných
kruhů atd.), a poté vyrážel do terénu s plánem inspirativních aktivit pro školy i veřejnost.
Pro ty, kdo nevědí přesně, o co v MAP II šlo, připomeňme, že se tento tříletý projekt, který navazoval na svého
předchůdce MAP I, zaměřoval na rozvoj kvality vzdělávání dětí a žáků do patnácti let a zahrnoval oblasti včasné péče,
předškolního a základního vzdělávání, ale i zájmového a neformálního vzdělávání. Bylo to nepochybně velké sousto,
které, by nebylo možné zvládnout bez součinnosti všech, kdo se na vzdělávání dětí podílejí. A tak se realizátoři obraceli
na učitele, ředitele, rodiče, další vzdělavatele, zřizovatele i samotné žáky s výzvou k součinnosti a předkládali nabídku
aktivit, která si kladla za cíl podpořit školu tak, aby v ní byly šťastné všechny děti bez rozdílu, aby v ní byli spokojení
pedagogové, aby do ní rádi docházeli a s ní ochotně spolupracovali rodiče anebo zřizovatelé škol. Aby byla škola místem
kvalitního vzdělávání, a zároveň i místem radostného setkávání.
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ
Exkurze za inspirací, Horní Maršov 2021

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ

Sdílení rodilá mluvčí – projekotový den v ZŠ, říjen 2021

Prohlídka přírodní zahrady v MŠ Mcely při semináři

Inspirativní jednoduchý prvek přírodní zahrady v MŠ Mcely

Seminář Učíme se venku

Místní akční plán vzdělávání na Mladoboleslavsku

Kufr plný knih

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. ve spolupráci s Místní akční skupinou Dolní Pojizeří z.ú. realizuje od
roku 2019 projekt Místní akční plán vzdělávání II. v ORP Mladá Boleslav. Projekt končí v lednu 2022 a volně na něj
naváže dvouletý pokračující projekt obdobného charakteru.
O CO JDE:
Místní akční plán vzdělávání se zaměřuje na rozvoj kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblast včasné
péče, předškolního a základního vzdělávání, ale i zájmového a neformálního vzdělávání.
K podpoře kvalitního vzdělávání je zapotřebí součinnosti několika důležitých aktérů – pedagogů, asistentů, vedení škol,
zřizovatelů, rodičů i žáků samotných. Prostřednictvím místního akčního plánu se snažíme této součinnosti napomáhat.
Stěžejní pro výměnu a sdílení zkušeností zůstává v projektu platforma pracovních skupin, která je pro realizační tým
zdrojem pro zjišťování a uspokojování potřeb zapojených škol v daném regionu. Forma pro uspokojení těchto potřeb se
odráží v nabídce aktivit pro jednotlivé cílové skupiny, tj. pro učitele a jejich asistenty, ředitele, zřizovatele, rodiče či širokou
veřejnost a v neposlední řadě i pro samotné žáky. Zmiňovanou formou je akční plán na každý rok po dobu realizace
projektu.

Seminář Jak pracovat s ozoboty

Pedagog při exkurzi v Sedmihorkách
na výukovém programu o kamenech

Z akčního plánu vzešlo mnoho aktivit dokreslující obraz „MAPu“
• Letní školy pro pedagogy
• Příměstské tábory (EduCamp a tábor pro žáky s odlišným mateřským jazykem)
• Exkurze za příklady dobré praxe
• Rozličné širokospektré semináře – zahrnující oblast logopedie, speciálních potřeb dětí, grafomotoriky, podpory
asistentů, environmentálního vzdělávání, …
• Podpora a integrace dětí s odlišným mateřským jazykem
• Mentoring na škole zaměřující se na klima školy/třídy
• Podpora regionální identity Regionální hrou s Tondou Výletníčkem či Skrytým příběhem o Bedřichu Smetanovi
• Pořízení pomůcek – ozoboti, kufry plné knižních novinek, …
V tuto chvíli je projekt ve svém ﬁnále, provádí se jeho vyhodnocení a pořizují se výukové putovní potřeby. Mimo
stále běžících seminářů se koncem listopadu s projektem ještě podíváme do Prahy za příklady dobré praxe v adaptaci
na změnu klimatu a v hospodaření s dešťovou vodou a od února 2022 bychom měli volně navázat projektem Místní
akční plán III., který je však více teoretický a plánovací a neumožní tak rozsáhlou přímou podporu aktérům činným ve
vzdělávání, avšak i tyto aktivity jsou potřebné.
Markéta Karásková
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SVATOJIŘSKÝ POKLAD

VYBRANÉ USPOŘÁDANÉ AKCE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU V ROCE 2021

Ze Svatojiřského pokladu bylo během 5 let
podpořeno 27 akcí

18.-19.6.2021
Výjezd pedagogů za poznáním a inspirací do MAP
Trutnovsko v rámci MAP Nymburk, Ekocentrum Horní
Maršov a školy na Trutnovsku

9.-10.9.2021
Exkurze zástupců a členů MAS a obcí na Hustopečsko
16.-17.9.2021
Výjezd pedagogů za poznáním a inspirací do MAP
Turnovsko v rámci MAP Mladá Boleslav

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. podporuje i neziskový sektor na svém území. MAS vytvořila možnost
poskytování dotací z vlastního fondu pro členské neziskové organizace s názvem SVATOJIŘSKÝ POKLAD. Jedná se
o fond, který podporuje konání různých společenských, kulturních či sportovních akcí zaměřených zejména na děti
a mládež. Během posledních 5 let bylo požádáno o podporu na 27 akcí či projektů a všechny byly podpořeny. Fond
je ﬁnancován z vlastních příjmů Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

20.7.2021
Regionální setkání k problematice rušení osobní
vlakové dopravy v regionu, Svídnice

Přehled podpořených žádostí ze SVATOJIŘSKÉHO POKLADU v roce 2021

22.7.2021
Školení k veřejným zakázkám pro žadatele PRV a IROP,
Pojedy

12.10.2021
Inspirativní kavárna pro pedagogickou veřejnost
s náměstkem ústředního školního inspektora
ČR Ondřejem Andrysem, Hálkovo městské divadlo
Nymburk

6.-30.7.2021
Příměstský tábor pro děti s odlišným mateřským
jazykem v rámci MAP Mladá Boleslav, Komunitní centrum
Klementinka v Mladé Boleslavi

19.10.2021
Setkání s prof. Martinem Hilským nad knihou
Shakespearova Anglie: portrét doby v rámci MAP
Nymburk, Kino Sokol Nymburk

26.-30.7.2021
EduCamp aneb příměstský tábor na procvičování
znalostí v areálu ZŠ Kosmonosy v rámci MAP Mladá
Boleslav

21. října
Setkání zástupců obcí k problematice odpadového
hospodářství, Zavadilka

číslo žádosti

žadatel

název projektu

částka

1

SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník

Jeseňská šlápota

5 000 Kč

2

Myslivecký spolek Hájek Košík

Chceš poznat vzduchovku?

5 000 Kč

3

SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Zavadilka

Dětský den Zavadilka

5 000 Kč

4

Mateřská škola Vlkava

DEN DĚTÍ / ZAHRADNÍ SLAVNOST

5 000 Kč

5

ZOO Chleby, o.p.s.

Pomůcka pro edukační projekty v ZOO Chleby
„Lev“

5 000 Kč
Luděk Beneš

VYBRANÉ USPOŘÁDANÉ AKCE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU V ROCE 2021

16.-19.8.2021
Inspirativní letní škola pro ZŠ a MŠ v Nymburce pro
pedagogy MŠ a ZŠ v rámci MAP Nymburk i MAP Mladá
Boleslav

16.11.2021
Setkání k šablonám III pro školy z MAS Svatojiřský
les

5.9.2021
Jablkohraní v zámeckém parku ve Křinci – zábavné
a vzdělávací odpoledne k tématu pro celou rodinu
s doprovodným programem

Inspirativní letní škola 2021

Komunikace v náročných situacích

Seminář Metody aktivního učení 2021

Seminář pro pedagogy MŠ 2021

8 STRANA
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KŘINECKÉ JABLKOHRANÍ 2021

KŘINECKÉ JABLKOHRANÍ 2021

První zářijovou neděli po ubrečeném týdnu ozářily sluneční paprsky, které návštěvníkům křineckého parku, kde se
konalo Jablkohraní pořádané Místní akční skupinou SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., kreslily na rtech úsměvy. Paprsky nás
hřály po těle a dětský smích rozléhající se prostranstvím zase po duši.
Místní akční skupina Svatojiřský les připravila ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a místními partnery v zámeckém
parku zábavné odpoledne pro celou rodinu. Děti si prošly ovocnou stezku, která je mimo pobavení i vzdělávala – mohly si
vyzkoušet, a hlavně ochutnat způsoby zpracování ovoce – křížaly, mošt. Dětský program byl ještě obohacen malováním
na obličej, interaktivním čtením s Vendulkou Burger, tematickými dílničkami a projížďkou na oslím spřežení. Ani na
dospělé jsme nezapomněli, nabídnuta byla přednáška o historii ovocnářství v Polabí v podání Ekocentra Huslík, jehož
zástupci podpořili akci mobilní moštárnou a návštěvníci si mohli nechat namoštovat vlastní výpěstky. Bez ohledu na věk
byla také připravena interaktivní prohlídka zámku.
Spokojený návštěvník je najedený návštěvník, o což se postaral tým Bučického mlýna s vlastními specialitkami
a regionálním pivem. Paní Havlová se svým Penzionem Tuchom a Farmou Košík představuje svou ﬁrmu jako ostrůvek
Slovenska v Polabí, my si však troufneme říct, že za ta léta pro nás není ostrůvkem Slovenska, ale neomšelou a pravou
polabskou farmou. Malí návštěvníci byli nadšeni maskotem stánku a velcí skvělými sýry. Farma Košík v Malém Košíku
brzy otevře regionální prodejnu, pokud Vás však honí mlsná již teď nebo dáváte rádi dárky ve stylu „něco na zub“, rádi
Vás uvítají v Penzionu Tuchom, kde je možný prodej specialit z farmy kontinuálně.
Snad neprozradíme moc, když vypustíme informaci, že bychom se s Vámi rádi podělili o tyto zážitky i dál a to tak, že
bychom z Jablkohraní mile rádi udělali pravidelnou regionální akci putovního charakteru. Bude-li to jen možné, budeme
pokračovat i s již tradiční akcí Poznejte náš venkov, která se bohužel druhým rokem s ohledem na pandemickou situaci
nekonala.
Markéta Karásková

10 STRANA

ročník 8 • číslo 1/2021 • prosinec 2021

ročník 8 • číslo 1/2021 • prosinec 2021

STRANA

11

REGIONÁLNÍ HRY VE SVATOJIŘSKÉM LESE

Z NAŠICH INSPIRATIVNÍCH KAVÁREN...

Máte děti? Rádi s nimi občas podniknete nějaký výlet?
A nechcete ztrácet čas dalekým cestováním?
Tip č. 1: Jahody se Smetanou
Pokud ano, tak právě vám je naše nová aktivita ušita přímo na míru. A jako bonus se při výletě vy i vaše děti dozvíte
něco nového.
Díky venkovní hře „Skryté příběhy“ poznáte nejen nová zajímavá místa, ale navíc můžete cestovat v čase a udělat
každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.
Po celé České republice je ukryto mnoho podobných příběhů.
Naše trasa vede z obce Jabkenice do lesa na stezku, která kopíruje obvyklou procházku Bedřicha Smetany a podle něj
se také jmenuje. Vrací se do obce krátkou odbočkou ke vstupu do Jabkenické obory a končí u Muzea Bedřicha Smetany.
Je dlouhá 4,5 km a s 8 zastávkami trvá přibližně 1,5 hodiny.
Píše se rok 1874, skladatel Bedřich Smetana se přistěhoval k dceři, ale nenachází zde očekávaný klid na práci a……
co se bude dít dál? Chcete, aby se Vaše děti nenásilně dozvěděly něco z historie? Vezměte je a běžte si „zahrát“ náš
skrytý příběh.
Skryté příběhy v okolí: Ostře sledované vlaky v Kostomlatech nad Labem, Lov na Elišku v Nymburce, Král Tlouštík
v Poděbradech, První mapa v Mladé Boleslavi.
Markéta Karásková

… brilantní Martin Hilský
V úterý 19. října 2021 se díky Místnímu akčnímu plánu vzdělávání na Nymbursku (MAP) a Městské knihovně
Nymburk naskytl jedinečný zážitek v podobě vystoupení Martina Hilského, emeritního profesora anglické
literatury na ﬁlozoﬁckých fakultách Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity. Tato mimořádná osobnost
současného českého kulturního nebe se dostala do povědomí národa především díky skvělým překladům dnes
již kompletního díla Williama Shakespeara.
Oba organizátoři za podpory Města Nymburk věnovali
přípravě exkluzivní akce velké úsilí, počínaje detailním
scénářem a konče profesionální propagací. A vyplatilo se.
Do nymburského kina Sokol zamířilo na sto padesát lidí
z řad široké veřejnosti z Nymburka, ale i širokého okolí.
Inspirativní kavárny jsou určeny pro širokou veřejnost
s cílem otevřít zajímavá a kontroverzní témata z oblasti
vzdělávání a školství.
Profesor Hilský zdaleka nevystupoval v Nymburce poprvé,
jak připomněl ve vtipném, osobně laděném úvodním slovu
Hilského student a dlouholetý kamarád Bohuslav Sýkora,
který v minulosti jako profesor angličtiny na nymburském
gymnáziu tyto návštěvy spolu s Britskou radou organizoval.
Zmíněný úvod vnesl do sálu příjemnou atmosféru
a profesor Hilský se ujal slova. Tentokrát se zaměřil na
představení své poslední knihy o úctyhodných devíti stech
stranách s názvem „Shakespearova Anglie: Portrét doby.“,
za niž získal cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha roku.
Ovšem představení knihy v podání profesora Hilského
není ledasjaké představení knihy: diváci byli vtaženi do
téměř dvouhodinového proudu překvapivých informací,
historických souvislostí a strhujících příběhů alžbětinské
Anglie, kterou, nechceme sahat britským odborníkům na
toto období do svědomí, málokdo zná tak detailně jako
právě Martin Hilský.
Ve své pozvánce na akci zval Bohuslav Sýkora každého,
kdo chce zažít sugestivní projev a brilantní češtinu, které
je v současné době žalostně málo. A také řekl, že Martin
Hilský patří mezi naše nejvýznamnější kulturní osobnosti
a je obdivován a respektován širokou veřejností. Mimořádný
podvečer, který přítomní diváci zažili, jeho slova beze
zbytku potvrdil.

Tip č. 2: Za mlýny, rohatými Gaskoňci a ztraceným zvonem
do Rožďalovic
Až ochutnáte Jahody se Smetanou v Jabkenicích, můžete se vydat na procházku kolem překrásného Bučického
rybníka nedaleko města Rožďalovice. Budete hledat nápisy na sochách, u krásného mlýna uvidíte oslíky, koně a pávy,
a kdo bude chtít, může se vydat přes kmeny stromů kolem bažin až ke zbytkům starobylé tvrze se záhadným jménem
Varobyle.
Tajenku ovšem vyluští i menší poutníci, kteří se vydají po kratší trase, kterou vám nabídneme. Tato celoročně přístupná
nenáročná naučná stezka je totiž vhodná i pro rodiny s dětmi a seniory. Půjdete kolem řeky Mrliny s výhledem na zámek
a kostel. Zdejší lesy a četné rybníky inspirovaly k tvorbě řadu malířů. A nejen malířů. Básník Viktor Dyk dokonce věnoval
Rožďalovicím jednu ze svých básní ve sbírce Devátá vlna. Třeba výlet k něčemu inspiruje i vás.

Realizační tým MAP II je nesmírně rád, že se na tomto
jedinečném počinu, neseném v duchu populárních
Inspirativních kaváren, výraznou měrou podílel. Je nade
vši pochybnost, že výtečná spolupráce MAPu a Městské
knihovny Nymburk touto událostí nekončí.
Dobrá zpráva nakonec: Pro ty, kteří se nemohli osobně
zúčastnit setkání s profesorem Hilským, dodejme, že
videozáznam vystoupení profesora Hilského bude volně
k dispozici na YouTube kanálu „Místní akční plán vzdělávání
na Nymbursku“.
Ivana Šmejdová, Šárka Dvořáková

Užijte si to ve Svatojiřském lese!
Šárka Dvořáková

12 STRANA

ročník 8 • číslo 1/2021 • prosinec 2021

ročník 8 • číslo 1/2021 • prosinec 2021

STRANA

13

OKÉNKO PRO ROZHOVOR

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI SVATOJIŘSKÉHO LESA
Ing. arch. Jiří Vorel – architekt, sochař, výtvarník

... tentokrát se
Šárkou Dvořákovou

Jednou z oblastí, do níž směřuje cílená podpora MAS
Svatojiřský les, je školství a vzdělávání. Svatojiřský
zpravodaj se zajímal o konkrétní pomoc školám v době
covidového lockdownu, tj. v době zavedení distančního
vzdělávání a on-line výuky, o níž do té doby neměl řadový
pedagog, žák či rodič ani ponětí. Oslovili jsme proto osobnost
z nejpovolanějších, manažerku Šárku Dvořákovou, která
v rámci MAS Svatojiřský les a projektů Místní akční plán
vzdělávání (MAP) na Nymbursku a Mladoboleslavsku se
školami dlouhodobě úzce spolupracuje.

Přechod na on-line výuku v době covidového
lockdownu odhalil velké rezervy ve vybavení škol
výpočetní technikou. Kdo a proč ji pomohl Vašim
školám zajistit?
Byli jsme osloveni mezinárodní farmaceutickou ﬁrmou
Novartis, která z podstaty svého fungování musí vyřazovat
po dvou letech notebooky. Jedná se o kvalitní, funkční
zařízení, a tak nám je ﬁrma pro školy nabídla. Jedná se
o 100 kusů. V současné době probíhá distribuce mezi
jednotlivé školy.

Šárko, co všechno zahrnuje „pomoc“ školám ve
svatojiřském regionu?
Školství a vzdělávání stojí v popředí zájmů MAS
Svatojiřský les a tomu odpovídá i spektrum našich
podpůrných aktivit. Aby byly maximálně přínosné, musíme
mít přehled o aktuálních potřebách jednotlivých ZŠ a MŠ
v regionu. S vedením škol jsme proto stále v úzkém kontaktu
za účelem aktualizace jejich investičních záměrů, která
probíhá v půlročních intervalech skrze jednotlivé projekty
MAP a otvírá cestu k různým dotačním titulům. Nicméně
monitorujeme zároveň i neinvestiční záměry škol, k jejichž
naplnění pomáhají právě MAPy.

Podle jakých kritérií notebooky školám přidělujete?
Nestanovili jsme žádná speciální kritéria, ale máme
zmapované podmínky v našich školách. Hodláme v tomto
případě podpořit primárně malé školy, mateřinky a také
malotřídky. Ty neměly stejnou možnost dosáhnout na
státní podporu jako velké školy.

Stále slyšíme v médiích termín „šablony“. O co se
jedná? Umí i s nimi MAS pomoci?
Ano, MAS Svatojiřský les pomáhá školám se šablonami,
což je přínosný nástroj pro školy, jak čerpat ﬁnance na
vzdělávací aktivity při zjednodušeném administrativním
řízení. Ale nejen to. Nedílnou součástí naší podpůrné
strategie je rovněž vytváření prostoru pro setkávání
všech, kdo se pohybují ve světě vzdělávání, tedy škol,
jejich zřizovatelů (obcí), ale i organizací zabývajících se
neformálním vzděláváním a v neposlední řadě i rodičovské
veřejnosti.
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Poskytujete školám ještě jinou materiální pomoc?
Půjčujeme mobiliář, a to např. ozoboty, máme sadu pro
jednu třídu, a tzv. plackovač, stroj na výrobu reklamních/
informačních „placek“. Školy, obce ale i neziskovky
ho využívají při speciálních akcích. Z rozpočtu MAP
poskytujeme všem školám 10 000 tisíc korun na didaktické
a metodické pomůcky.
Budete sledovat využití darované techniky?
Samozřejmě budeme sledovat využití jak notebooků,
tak výše zmíněného mobiliáře. To proto, abychom mohli
i do budoucna poskytovat pomoc maximálně cíleně
a efektivně.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů
ve Vaší práci.
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„V každém kusu dřeva vidím něco krásného a dbám na to, abych tu krásu neodstranil. Byla by škoda degradovat dřevo
jen na materiál, neosobní a chladný. Snažím se zachovat jeho původní charakter, aby dál bylo dřevo jako strom, ale zároveň
plnilo nějakou funkci, například nějakého sloupu, nosníku nebo schodiště!“
Ing. arch. Jiří Vorel je výtvarníkem žijícím v Rožďalovicích
a výrazně se podílejícím na architektuře podél stezky okolo
Holských rybníků. Ale nejprve vůbec ke vzniku stezky:
Vznik stezky nebyl vůbec plánovaným projektem. Starosta obce
oslovil Ing. arch. Jiřího Vorla, zda by mu pomohl s rekonstrukcí
studánky mezi Třeboňským a Dolním rybníkem. Postupně se
spolupráce stupňovala, terénní úpravy se rozšiřovaly, začaly se
plánovat trasy a prvky k jejich oživení.
Ing. arch. Jiří Vorel zdá se býti osobou skromnou, jelikož první
reakcí na rozhovor týkající se projektu stezky okolo Holských
rybníků bylo to, že mu je žinantní, aby se pozornost upřímila
pouze na něj, neboť jest to práce kolektivní a bez urbanistického
konceptu pana starosty Rožďalovic a bez jeho soustavného
nastřelování témat a představ, velmi inspirativních, by vzniklo jen
torzo. Dále bylo přítomno dost kamarádíčků obdařených menším
či větším umem, kteří jeho výraz často korigovali. Dle slov pana
architekta: Jediné, do čeho mi nekibicovali, bylo kreslení, snad
proto, že kreslím zásadně mimo hospodu, abych nemusel používat
ono... „kibic drž tlamajznu, než tě po ni šmajznu...“
Jako návštěvníka nás zajímala i symbolika děl okolo stezky,
ke které nám Ing. arch. Jiří Vorel pověděl více:
Okruh múz jest samo omezený, vzhledem k lesu vodě a stráním…
tedy nabízí se různé divoženky…, ale realita je vždy prostší, u mě
až tristně jednoduchá. V ateliéru a přilehlých prostorech se mi
různě vršily, jak jest u umělců zvykem, neprodané plastiky z volné
tvorby, které čekaly na solventního kupce, jenž ale nepřicházel.
Mezitím na mne párkrát zaklepala zubatá a domáhala se mé trvalé
ročník 8 • číslo 1/2021 • prosinec 2021
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INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI SVATOJIŘSKÉHO LESA

ZOO CHLEBY

společnosti. Toho jsem se samo sebou zalekl a pochopil jsem,
že je lepší, aby mou tvorbu „vokukovaly“ srny v lese než slimáci
pod plechem, jenž chránil sochy určené do světových galerií.
A tak se stalo, že torza či karyatidy dnes nesou lavice a opěradla
u báječných rybníků, které jsem měl rád od klukovských let, kdy
jsme se klepali jako sulc, když jsme pozorovali ve vodě honičky
starších kluků. Franta Sedláčků s Čochtanem a Kájou Rešlem
a s mým bráchou neuvěřitelně zakarbovali vodu, aby se pod
vodou nedalo dívat a pak se potápěli jako... no potápky. Bylo tam
nádherně i na zamrzlém rybníku nebo při ořezávání proutků z vrb
na sklonku zimy.
Pana Ing. arch. Jiřího Vorla jsme vyzpovídali i v oblasti
vzdělání a profesního života:
Mé vzdělávání... tedy žádná sláva, ale když chcete… Nevím, zda
vůbec má dnes platnost mé vzdělání, neboť mám školy z období
socialistické normalizace. V sedmi letech jsme se z Rožďalovic
stěhovali do Ústi nad Labem = mizérie, ale vynikající lyžování
a neuvěřitelně vybavená knihovna pro adepta výtvarničiny, tedy
výtvarníka ze ZUŠky. Když jsem požádal ředitele gymnázia
o možnost doporučení jít na akademii, tak mi bylo řečeno, že
ani náhodou: doba potřebuje techniky a ne umělce, a tak mi to
zatrhl. Šel jsem tedy na ČVUT, obor architektura. Děkan mě chtěl
vyhodit, že stejně paneláky stavět nebudu, ale profesor Šnajdr
ho vzal kolem ramen a řekl mu: „Honzo, nech ho bejt.“ Honza
nevěděl, co je za mnou, jestli nejsem zednář či co, a tak mě
nechal. Pomohla mi sochařina, neboť profesor Šnajdr mě vídal
v modelovně a to se mu líbilo. Řekl mi, že mě dostane po vojně do
Ameriky, ale když jsem ho byl na „vopuštáku“ navštívit, tak už byl
s rakovinou ve špitále, ukazoval mi papírky s krásnými kresbami
sestřiček. Za pár měsíců byl v pánu, a tak jsem přišel o mecenáše
a jak známo, výtvarník bez mecenáše má poloviční stín. Na vojně
v Blavě jsem si vysloužil manželku a pak výtvarničina byla stálým
souputníkem mých povolání: pošťák, tesař, stavbyvedoucí, řezbář
starožitného nábytku. To byl již začátek roku 89 a šel jsem na
volnou nohu, neboť mě na podzim 88 vzali do svazu výtvarných
umělců. Neměl jsem kontakty, mecenáše, ani ateliér. Ze začátku
jsem byl černým koněm, Pražáci získali zakázku a já ji dělal. No
život výtvarníka – mizérie, bez Boží pomoci a pomoci ženy by to
nešlo vydržet. Občas se něco povedlo, v 93. roce jsem se dostal
se stolem na světovou výstavu nábytku do japonské Asahikawy.
Bylo nás třicet ﬁnalistů z 1000 návrhářů, dostal se tam se mnou
ještě jeden Čech. Za libáňskou obřadní místnost jsem dostal cenu
interiérových architektů.
Během profesního života bylo i spousta rozčarování... pár
nezaplacených soch, díry v rodinném rozpočtu... no nechci to
rozvádět, jistě to zažil každý, ač třeba trochu jinak.
Velký díl mé práce je interes o hliněné stavění a tvorbu
soch z hlíny. Jedna socha je realizována v ekologickém centru
Moravského krasu. Snad někdo ze čtenářů zná mé práce v Praze:
interiér restaurace Melantrichova z konceptu Country Life, interiér
Rybí restaurace na Betlémském náměstí, interiéry stacionáře
pro vozíčkáře Horní Bezděkov nebo Horní Maxov. Jsem rád, že
díky rožďalovickému starostovi Petru Kapalovi mohu udělat práci
i Rožďalovákům.
Markéta Karásková
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ZOO Chleby, o. p. s., V. Otty 1, 289 31 Chleby
info@zoochleby.cz
+420 702 186 910
www.zoochleby.cz
vzdělávání, propagace, akce, veřejnost: lektor@zoochleby.cz
+420 702 186 910
zoochleby

Vybrané akce v zimě 2021:
ZOO Chleby se nachází v obci Chleby v okrese Nymburk,
pouhých 35 minut od Prahy. Během své, téměř čtvrt století trvající,
historie dosáhla mnoha významných chovatelských úspěchů. Od
roku 2017 je členem Unie českých a slovenských zahrad, kam
patří 20 nejvýznamnějších zoologických zahrad ČR a SR. V zoo
uvidíte okolo 150 druhů zvířat nejmenších bezobratlých po velké
kopytníky a šelmy. Lákadlem pro děti je velké dětské hřiště, kde si
užijí zábavu ti odrostlejší i ti nejmenší.

5.12. Čerti v zoo
16.12. Přednáška Terezy Huclová (Život mezi Berbery)

Zoo se stále rozrůstá, nyní ji tvoří dvě části: nová a stará zoo.
V té se, mimo mnoha druhů ptáků (orli, pávi, jeřábi, sovice, pštrosi
aj.), primátů (languři duk, lemuři kata, vari, giboni), ryb a dalších
zvířat, můžete pokochat krásnou parkovou úpravou. Zoo se
nezaměřuje jen na zvířata, ale je také malým arboretem – pyšní
se širokou sbírkou rostlin a dřevin. Milovníci ﬂory si tak v ZOO
Chleby jistě přijdou na své.
V nové části je hlavní dominantou Mendelovo ekocentrum, které
je multifunkčním zařízením. Zajišťuje hlavní vstup do zoo, mimo
pokladen se zde nachází také obchod se suvenýry, občerstvení,
sociální zařízení, v přízemí uvidíte zajímavou historicky laděnou
mini učebnu, fungující jako výstavní místnost. Po vystoupání
do prvního patra a vstupu do Terária je možné vidět zástupce
menších druhů zvířat. Přilehlá učebna slouží zejména k pořádání
výukových programů, zážitkových programů pro děti i dospělé
(Ošetřovatel Ekocentra junior, Den ošetřovatelem, Kontaktní
program v Ekocentru), a dalších oblíbených akcí (Zooprázdniny,
medobraní, adventní dílny, křtiny zvířat, přednášky, tematické dny
aj.).
ZOO Chleby je oblíbeným cílem výletníků z přilehlých krajů
i vzdálenějších oblastí. Odbornou veřejností je ceněna zejména
pro úspěšné odchovy, kvalitní péči, inovativní přístup k chovu
zvířat a kvalitu chovatelských staveb, což stvrdilo získání několika
ocenění Bílý slon.

zdrojů (listí růží, maliníku a ostružiníku). Langurů zbývá v přírodě
jen troška, proto je náš podíl na snaze o záchranu této chlouby
nezanedbatelný a motivuje nás v další náročné práci.
Velkými oblíbenci návštěvníků jsou Angara a Balu, zástupci
nejakčnějšího druhu medvědů – medvěda ušatého. Jejich výběh
je uzpůsoben tak, aby si po celý den mohli užívat řádění ve
výškách (v přírodě jsou velkou část dne ve větvích, kde shánějí
potravu), mohou se koupat v bazénu nebo si, za slunečných dnů,
užít příjemného stínu. Angaru a Balua při návštěvě neminete. Jen
pozor! Nechoďte se na ně dívat v zimě, to jsou zalezlí v brlohu
a užívají si dlouhého zimního „spánku“. Pokud si i vy chcete užít
trošku klidu a odpočinku, jděte se podívat na náš nový lvinec.
Cesta k němu je sice trošku delší, ale vyplatí se. Naši dva lvi Dabir
a Jasiri jsou úplným protikladem řádících medvědů. Stejně jako
ve volné přírodě, lvi si i u nás užívají svého denního režimu „20
hodin spánku – 4 hodiny odpočinku“. Dabir a Jasiri jsou však, i při
lenošení, impozantními bytostmi.

Zoo však neusíná na vavřínech a stále pracuje na svém rozvoji.
Budují se nové expozice pro zvířata (takřka každý rok se nám
podaří přijít s nějakou novinkou – 2018 medvědinec, 2020 lvinec,
2021 statek pro domácí zvířata). ZOO Chleby můžete navštívit
po celý rok, otevírá své brány každý den v devět hodin, a to
V zoo si užije krásný den celá rodina. Pozorování zvířat,
i o víkendech a všech svátcích. Zavírací doba se však liší –
návštěva průchozích výběhů a kontakt s tamními obyvateli (např.
dle ročního období.
kozami, ovečkami v dětském statku, daňky aj.) je zážitkem pro
Největší raritou, za kterou byste jinak museli cestovat až do Asie, malé i velké. ZOO Chleby disponuje vlastním parkovištěm, v každé
je rodinka langurů duk. Podle názvu možná neznámá zvířata, ale části zoo je sociální zařízení (vč. přebalovacího pultu), v sezoně
vězte, že se jedná o nejkrásnější opice na světě. Pověstné jsou jsou v provozu stánky s občerstvením a občerstvovací automaty.
také svou náročností chovu. Jsou velice choulostivé, proto velmi Mimo pravidelných akcí lze v zoo uspořádat i různé soukromé
dbáme, aby se u nás měly dobře. Velká část potravy je dovážena až akce – rodinné oslavy, ﬁremní teambuilding, svatbu.
Karolina Dufková
z Asie (listy, byliny, plody, zelenina), část jim chystáme z místních
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ZÁMEK LOUČEŇ
PŘÍBĚH VÁNOČNÍHO STROMEČKU
17. 11. 2021 – 17. 1. 2022
Letos již počtvrté bude na Zámku Loučeň probíhat
adventní vernisáž s názvem PŘÍBĚH VÁNOČNÍHO
STROMEČKU, která návštěvníkům nabídne celkem 21
speciálně nazdobených vánočních stromečků umístěných
v každé zámecké komnatě. Výstava potrvá od 17. listopadu
2021 do 17. ledna 2022
Během prohlídky zámku si návštěvníci poslechnou,
jak se slavily křesťanské Vánoce za první republiky, proč
zapalujeme adventní svíce a co je to půst, proč se staví
betlém, jak k nám pronikla tradice zdobení vánočního
stromku, a kde najdeme její původ., nebo jak se slaví Vánoce
v jiných evropských zemích a ve světě. Děti si z prohlídky
budou moci odnést speciální přání pro Ježíška.
K vidění budou i tradiční dobové stromečky, například
stromeček jablíčkový či přírodní. Tematická část prohlídky
je letos věnována „Věhlasu českého průmyslu první
republiky“, který bude oslaven například stromečkem
pivovarským, který zajisté ocení pánská část návštěvníků.
Fanoušky moderního stylu potěší stromečky zasvěcené
trendům roku 2021.
Nejimpozantnější stromeček celé výstavy, který je
tradičně věnován aktuálnímu společenskému tématu, bude
opět v zámecké knihovně sahat špičkou až po strop po
vzoru stromu z Oválné pracovny Bílého domu. Vzhledem
k tomu, že poprvé v historii oddělí letní a zimní olympiádu
pouze jedny vánoční svátky, bude nejvýraznějším stromem
na Loučeni právě stromeček Olympijský, který vzdá hold
bohaté české sportovní tradici a všem úspěchům českých
a československých olympijských sportovců.
Návštěvníci budu mít příležitost vžít se všemi smysly
do kouzelné vánoční atmosféry ve svátečně vyzdobených
prostorách zámku. Nejenže bude celý zámek krásně
nazdoben, zahalen do vánočních barev a provoněn
vůněmi Vánoc, ale návštěvníci budou moci také již tradičně
ochutnat speciální vánoční pečivo, které se běžně servíruje
v zahraničí. Pro umocnění zážitku se na fasádě zámku vždy
v 17:00 rozehraje speciální světelná show.
Další informace naleznete na:
www.zamekloucen.cz/a/pribeh-vanocniho-stromecku
Doporučujeme rezervovat vstupenky předem online:
tickets.zamekloucen.cz/vstupenky
Příběh vánočního stromečku patří k těm nejpopulárnějším
akcím na zámku. Další akce, na které se můžete na Loučeni
těšit v roce 2022 bude zimní Příběh lásky, Velikonoce na
Loučeni, Květnomluva, tradiční události jako Den Matek či
Den Otců a o letních prázdninách opět tradiční akce jako
jsou Turistika naboso, Hradozámecká noc či Pohádkové
léto.
Vendula Knapová
PR manager
tel.: 721 383 665, vendula.knapova@zamekloucen.cz
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REGIONÁLNÍ HRA PO MLADOBOLESLAVSKU
ANEB
VYLUŠTI TAJENKU S TONDOU VÝLETNÍČKEM
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Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES je spolek, který vznikl v dubnu roku 2006 a v současné době má 57 členů.
Postavení MAS mezi ostatními neziskovými organizacemi je zcela unikátní. Zahrnuje v sobě zkušenost veřejného
i soukromého sektoru, podnikatelských i neziskových subjektů.
Místní akční skupina podporuje rozvoj svého území realizací různých komunitních projektů, kterým již rozdělila
téměř 80 mil. Kč. Dále se věnuje dotačnímu poradenství, propagaci aktivit cestovního ruchu a akcí v regionu, podpoře
regionálních produktů a strategickému plánování. MAS je také aktivní v oblasti vzdělávání, kde podporuje mateřské
a základní školy či místní spolky.

KONTAKTY:
Kancelář MAS
Pojedy 33, 289 34 Žitovlice
Tel.: 739 510 290, 605 214 434
E-mail: info@svatojirskyles-mas.cz

Sledujte nás na FB

MOBILIÁŘ K ZAPŮJČENÍ
Místní akční skupina nabízí svým členům zapůjčení
mobiliáře za poplatek*, jedná se o:
• 50 x pivní set (stůl a dvě lavice)
• 1 x nůžkový stan (3 x 3 m)
• 1 x nůžkový stan (3 x 6 m)
• Plackovač (lis na placky/zrcátka/otvíráky/odznaky)
• Reproduktor s mikrofonem
• Ohřívač horkých nápojů – 16 l

Mobiliář pro školy (zdarma):
• Kufr plný knih
(na podporu čtenářské gramotnosti pro 1.st. ZŠ)
• Ozoboti – robotická hračka (pro 1. a 2. st. ZŠ)
• Kufr plný nápadů (podpora matematické
gramotnosti) pro 1. stupeň ZŠ
• Kufr pomůcek pro nadané žáky

*Ceník naleznete zde: http://svatojirskyles-mas.cz/zapujceni-mobiliare/ms-2528/p1=2528

V následujícím čísle se můžete těšit na představení projektů, které byly realizovány díky Integrovanému
regionálnímu operačnímu programu a Programu rozvoje venkova na území MAS Svatojiřský les, na
rozhovor s další inspirativní osobností ze Svatojiřského lesa, na článek o budoucím programovém období
a možnostech čerpání dotací z různých dotačních titulů a nebude chybět ani Okénko pro rozhovor, tentokrát
s naší paní předsedkyní.
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