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Zápis z pracovní skupiny „Kulturní, spolková a zájmová činnost“  
v rámci tvorby Strategie CLLD MAS Blaník 2021-27 

 
 
 
Termín: 20.  4. 2021 od 16,00  
 
Místo: online platforma Google Meet, https://meet.google.com/xvs-atqe-vym  

Jednání vedl: Mgr. Tomáš Kramár, MAS Blaník 

Zapsal: Mgr. Hana Bohatová, MAS Blaník 

Přílohy:  
- seznam účastníků 
- fotodokumentace (printscreeny) 
- výsledná SWOT analýza 

 
Záznam jednání:  

1) Tomáš Kramár zahájil v 16,00 h. jednání pracovní skupiny a přivítal a představil její účastníky. 

2) Tomáš Kramár poděkoval za připomínkování SWOT analýzy a představil program jednání 

pracovní skupiny, kdy jeho hlavním cílem je nastavit cíle a opatřeni dle potřeb území. 

3) Proběhlo společné nastavování cílů a opatření pro oblast Kulturní, spolková a zájmová činnost 

5) Závěrečná diskuze a doplnění posledních úprav Strategického rámce 

6) Plán dalšího postupu zpracování Strategie MAS 21+  a ukončení jednání v 18,30 h. 

 

Příloha č. 1 - účastníci: 

1. Tomáš Remiš 

2. Jana Lapáčková 

3. Jana Vlasáková 

4. Tomáš Novák 

5. František Topol 

6. Daniela Laloučková 

7.  Pavla Kovalská 

8.  Eliška Švejdová 
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9.  Lucie Staňková 

10. Lucie Lebedová 

11. Hana Chmelová 

12. Martina Štědrová 

13. Jana Gilchrist 

14. Aleš Truhlář 

15.  Hana Bohatová 

16. Jan Bursík 

17. Dana Lučanová 

18. Jana Beránková 

 

 

 

Příloha č. 2: Fotodokumentace – printscreen: 
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Příloha č. 3: Strategický rámec oblasti Kulturní, spolková a zájmová činnost 

 

Strategický cíl Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

C – Cílem je pestrá 

nabídka kulturní, spolkové 

a zájmové činnosti pro 

obyvatele i návštěvníky 

území, kterou vytvářejí 

místní formální a 

neformální organizace, 

které navzájem 

spolupracují a opírají se o 

širokou základnu aktivních 

členů a dobrovolníků a 

dostatečné materiální 

zázemí. 

C-1: Prostřednictvím 

podpory propagace, 

spolupráce a pořádání 

akcí zajistit pestrou 

nabídku akcí a aktivit 

C-1-1 Podpora individuální i společné propagace 
jednorázových akcí i dlouhodobých aktivit  
Regionální kalendář akcí (např. web Kraje blanických rytířů, 
mobilní aplikace); online i offline propagace (např. weby, 
sociální sítě, vzájemné odkazy, letáky, vývěsky a tabule, 
obecní zpravodaje a rozhlasy, infocentra, propagační 
předměty, dny otevřených dveří, reklamy, propagace 
v médiích, audiovizuální tvorba a literatura, soutěže aj. 
propagační akce); spolupráce v oblasti propagace a 
marketingu 

C-1-2 Podpora spolupráce 

Podpora dobrovolnictví (koordinace, vytváření podmínek, 

propagace ad.), společné projekty více organizací, podpora 

setkávání zástupců kroužků/dalších aktivit spolků při sdílení 

zkušeností a předávání osvědčených postupů a příkladů 

dobré praxe   

C-1-3 Podpora akcí a aktivit s kulturním, sportovním, 

regionálně zaměřeným nebo tradice rozvíjejícím 

programem 

Podpora formálních i neformálních akcí a aktivit s kulturním, 

vzdělávacím, sportovním a společenským zaměřením (plesy, 

jarmarky, trhy, výstavy, stálé expozice, koncerty, vydávání 

publikací apod.), sportovním programem (turnaje, závody, 

soutěže apod.), regionálně ukotveným programem 

(připomínky významných osobností, vzpomínkové cykly, 

oslavy významných výročí subjektů a míst apod.) nebo 

programem rozvíjejícím tradice (Velikonoce, advent, dožínky, 

svatováclavské slavnosti apod.)  

C-1-4 Podpora odborných a zájmových akcí 
Např. konference, semináře, workshopy, vzdělávací akce, 

kurzy, burzy nápadů, setkání s odborníky, školení, výměna 

zkušeností, inovativní formáty (hackathon, world café aj.) 

C-1-5 Podpora akcí a aktivit pro děti a mládež 
Podpora mezigeneračních aktivit; aktivizace mládeže 
prostřednictvím projektů, které si mládež sama realizuje; 
akce a aktivity zaměřené na trávení volného času a sport pro 
děti a mládež, včetně projektů reagujících na moderní formy 
zábavy a zájmů dětí a mládeže  

C-1-6 Podpora akcí a aktivit pro seniory 
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Strategický cíl Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

Podpora aktivit a projektů zaměřených na aktivizaci seniorů 
(společenské večery, kurzy a zájmové činnosti, odpolední 
neformální setkání, víkendové pobyty či poznávací zájezdy, 
exkurze, rekondiční, vzdělávací a sportovní aktivity apod.) 
 

C-2: Prostřednictvím 

vzdělávání, odborné a 

institucionální 

podpory zkvalitňovat 

kulturní, spolkovou a 

zájmovou činnost 

v regionu 

C-2-1 Podpora vedoucích, trenérů a managementu 
Podpora trenérů, vedoucích kroužků, oddílů ad. aktivit, a 
managementu spolků formou kurzů, stáží, školení včetně 
zahraničních apod., jednorázové finanční dotace 
mládežnickým trenérům a vedoucím kroužků pro mládež 
jako ocenění dlouhodobé dobrovolnické činnosti 

C-2-2 Odborná a administrativní podpora 
Administrativní a odborná podpora zakládání, obnovování a 
provozu spolků, metodická a technická podpora (online 
podpora, tisk, propagace, zpracování projektů ad.) 

 
  

C-3: Prostřednictvím 

dostatečného a 

kvalitního 

materiálního zázemí 

spolků a dalších 

subjektů umožnit 

kvalitnější a 

atraktivnější nabídku 

kulturní, spolkové a 

zájmové činnosti. 

C-3-1 Podpora budování a obnovy infrastruktury pro 
kulturní, spolkovou a zájmovou činnost 
Výstavba, rekonstrukce a modernizace budov, zařízení, 
místností, kluboven, venkovních prostor, hřišť, sportovišť a 
dalšího zázemí sloužícího pro kulturní, spolkovou a zájmovou 
činnost  

C-3-2 Podpora materiálního vybavení spolků, neformálních 
sdružení a dalších subjektů provozujících kulturní a 
zájmovou činnost 
Finanční podpora na vybavení a materiál pro kulturní, 

spolkové a zájmové činnosti, nákup materiálu pro přímou 

činnost s cílovými skupinami 
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