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Mílí sousedé, přátelé a kolegové,
dovolte, abych vás pozdravil v roce 2014, a popřál vše dobré. Ži-

jeme ve světě médií. Televize, rozhlas i tisk nás denně zásobují informa-
cemi velmi širokého záběru. Je mnohdy na škodu, že vysoké procento 

zpráv je hodně negativních a vytváří se dlouhodobě špatná nálada, která vede k tomu, že mnozí 
z nás jsou nervózní, agresivní a mnohdy nešťastní ze života kolem nás. Jednou z černých kaněk je 
dlouhodobé očerňování fungování Evropské unie a označení dotací za sprosté slovo. To, že naše země 
nedokázala vyčerpat přibližně 10 miliard z fondů EU, je ukázkou, že chyba může být i na straně naší.

Ale ne všechny zprávy jsou negativní a mnohdy na svět přijde zpráva o tom, že se povedlo něco 
dobrého a prospěšného. Jednou z takových pozitivních vlaštovek je významná snaha médií z posled-
ních měsíců objektivněji informovat o fungování EU. 

Velmi mne potěšila zpráva o tom, že aktuální vedení České republiky hovoří o nás, Místních akčních 
skupinách, jako o nejefektivnějším a nejtransparentnějším způsobu čerpání prostředků z fondů EU. 
Do dnešního dne, raději to zaklepu na dřevo, nemá ani jedna MAS v ČR korupční skandál. Současně 
se projekty mohou chlubit významnou pomocí venkovu. Hovořilo se o tom i v hlavních zpravodaj-
stvích na některých televizních stanicích.

A možná právě proto se daří vyjednavačům, kteří zastupují MAS z celé republiky, získávat pod-
poru na jednotlivých ministerstvech. Aktuálně se hovoří o tom, že do systému přes MAS do rozvoje 
venkova půjdou prostředky řádově 5x větší než v minulém období.

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. se pečlivě připravuje na toto období a chystá důležité doku-
menty, které nám dopomohou ucházet se o finanční prostředky z fondů EU na rozvoj 24 obcí v našem 
regionu. V dalších článcích Společníka najdete detailnější informace o našich přípravách. Kompletní 
informace najdete na našich webových stránkách www.kjh.cz. Tam ukládáme kompletní zpravodaj-
ství z života akční skupiny.

Těšíme se, že nás budete číst a bude rádi, když se zapojíte do dění našeho regionu.

S pozdravem Jan Balcar
ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

STUDENTSKÝ PARLAMENT
Od podzimu roku 2012 funguje při Místní akční skupině 
Království – Jestřebí hory, o.p.s. Studentský parlament, 
do něhož se průběžně zapojilo šest škol z regionu MAS. 
Během roku 2013 se konalo několik společných schů-
zek. Aktivita parlamentu pak vyvrcholila v září, kdy se 
ve spolupráci s Havlovickým svazem malé kopané, o.s. 
pořádal trojboj Studentského parlamentu. Velmi dobře 
hodnocená akce byla kvitována nejen ze strany účast-
níků, ale i zástupců jednotlivých škol a v letošním roce 
na ní určitě navážeme – aspoň to bylo zřejmé při prvním 
setkání parlamentu v roce 2014. Ten se setkal v polovině 
května a program byl bohatý, ale především pracovní. 
Nejdříve se zástupci parlamentu měli možnost setkat se starostkou obce Batňovice Vladimírou Pátkovou, která odpovídala 
na otázky a i sama se rozpovídala o fungování obecního úřadu a pozici starostky. Na setkání navázalo jednání zastupitel-
stva, kde někteří poprvé viděli, jak takové jednání vypadá. Večer a noc strávili žáci v budově Základní školy Úpice-Lány. 
Tam společně debatovali o dalších aktivitách parlamentu, např. o společných setkáváních a jejich organizaci a pořádání 
akcí pro všechny zapojené školy.
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SMO: OBCE SOBĚ
V celém území Místní akční skupiny 
se podařilo nastartovat projekt Svazu 
měst a obcí ČR s názvem Obce sobě. 
Protože se projekt realizuje na území 
obcí s rozšířenou působností (ORP), 
jedná se v našem případě o ORP Dvůr 
Králové nad Labem, Trutnov a Vrch-
labí; přičemž v jediném ORP Vrchlabí 
není v realizačním týmu zapojený ni-
kdo z MAS.

Projekt má především za úkol nej-
dříve posbírat data ze tří daných ob-
lastí a jedné volitelné, ty pak zanaly-
zovat a navrhnout případné řešení. Tři 
daná témata jsou: školství, sociální 
oblast a odpadové hospodářství, volitelné téma bude určeno do léta a mělo by vycházet z požadavků měst a obcí; zatím 
se nejvíce setkáváme s požadavky na téma cestovního ruchu nebo sdílených služeb (společné poradenské služby pro více 
obcí).

SENIORSKÁ OLYMPIÁDA
I v roce 2014 bude MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. pořádat Olympiádu pro 
starší a dříve narozené. Letos se ve Všesportovním areálu v Havlovicích sejdeme 
ve čtvrtek 4. září. Připraveny budou tradiční disciplíny, tentokrát pro všechny 
s rokem narození 1949 a starší. Nezapomeňte si datum zapsat do diářů a do-
razit!

SPOLEK
CHALUPĚNÍ
Muzeum zemědělství 
a lidové kultury v Radči 

Od července 2013 realizujeme za-
tím náš největší projekt nazvaný 
„Muzea venkova“. Hlavním cílem 
projektu je rozvoj cestovního ru-
chu a zachování kulturního dě-
dictví v česko-polském příhraničí. 
Projekt je zaměřen na spolupráci 
partnerů – Zemědělského muzea 
v Radči a Muzea lidové kultury 
Sudetského mezihoří v Kudowě 
Zdroji – skanzenem Pstražna. 

Výsledkem projektu budou 
stálé česko-polské expozice vybu-
dované v obou muzeích. Tyto ex-
pozice budou připomínat zejména 
historii a tradice regionu a přibli-
žovat je nové generaci.

www.chalupeni.cz
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VENKOVSKÁ KONFERENCE MAS KJH, O.P.S.

pokračování na str. 6

Zakladatelé MAS KJH, o.p.s. jsou si vědomi odpovědnosti za chod MAS v le-
tech 2014 a 2015 – s takovým usnesením ukončily listopadovou Venkovskou 
konferenci dva svazky obcí, které jsou zakladateli MAS KJH, o.p.s., Svazek obcí 
Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší. Společně se zástupci obou svaz-
ků setkali za dobu existence MAS poprvé a hned je čekalo jednání, které mělo 

svými výstupy podpořit chod a činnost MAS v letech 2014 a 2015. Odpoledne 
následovalo valné shromáždění, kde byla představena bilance chodu společnos-
ti a programu LEADER i plán aktivit v roce 2014.

VIII. VÝZVA
Do ukončené poslední VIII. výzvy 
příjmu žádostí o dotaci progra-
mu LEADER bylo přijato celkem 
pět projektů. Všechny prošly 
veřejnou obhajobou (27. února 
2014) před hodnotitelskou ko-
misí a ta pak společně vydala 
konečné rozhodnutí. K podpoře byly nakonec vybrány tři projekty, a to projekty 
obcí Jívka, Vlčkovice v Podkrkonoší a města Pilníkov.

STRATEGIE ÚZEMÍ
V roce 2014 pokračovaly práce na In-
tegrované strategii území. Po veřej-
ných projednáváních ve 22 obcích 
MAS (doposud chybí Vlčkovice v Pod-
krkonoší a Hajnice) se všechny při-
pomínky, které byly posbírány nejen 
tam, ale i mailovou korespondencí 
a osobními rozhovory, zapracovaly 
do jednotného dokumentu. Ten by měl 
mapovat celé území ze všech úhlů po-
hledu a je jednou ze zásadních podmí-
nek pro další fungování MAS i po roce 
2014. Vzhledem k tomu, že metodiky 
pro tvorbu dokumentu nemají ze stra-
ny MMR doposud ustálenou formu, 
celý proces tvorby se tím zpomaluje 
a komplikuje. Pracemi na dokumentu 
(tj. tvorbu úvodní, analytické a strate-
gické části) byla pověřena firma DRAG 
s.r.o.

Úvodní část
Úvodní část Integrované strategie roz-
voje byla zpracována a připomínková-
na už v květnu 2013. Úvodní část se 
skládá z kapitol: základní informace 
a charakteristika MAS (identifikace 
právnické osoby, organizace a zdroje 
MAS, partnerství), popis zapojení ve-
řejnosti a členů místního partnerství 
a do přípravy ISÚ, přehled členů týmu 
pro přípravu a zpracování ISÚ a z pří-
lohy Doporučení a náměty. Finální ver-
ze je dostupná v kanceláři MAS KJH, 
o.p.s.

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ – VIII. VÝZVA
název žadatele název projektu místo realizace výše pož. dotace (v Kč)

obec Jívka Vybavení multifunkčního sálu obec Jívka 185.189

obec Vlčkovice v Podkrkonoší Revitalizace hřbitova
ve Vlčkovicích v Podkrkonoší

obec Vlčkovice 
v Podkrkonoší

185.189

město Pilníkov Oprava hygienického zázemí sokolovny 
v Pilníkově – II. etapa

město Pilníkov 185.189
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STANDARDIZACE MAS – PODMÍNKA ÚSPĚCHU DO DALŠÍCH LET

pokračování na str. 6

Pro úspěšné fungování MAS je třeba 
dokončit koncepční rozvojový doku-
ment s názvem Integrovaná strate-
gie území, na kterém od léta 2012 
pracují zaměstnanci MAS společně 
s firmou DRAG s.r.o. Tento dokument 
by měl zmapovat celé území ze všech 
úhlů pohledu a je jednou ze zásadních 
podmínek pro další fungování MAS 
i po roce 2014. Vzhledem k tomu, 
že metodiky pro tvorbu dokumentu 
nemají ze strany MMR (Ministerstvo 
pro místní rozvoj) doposud ustálenou 
formu, celý proces v území MAS se tím 
zpomaluje a komplikuje.

Součástí Integrované strategie 
území bude i další dokument – Meto-
dika pro standardizaci MAS. Ta bude 
definovat standardy pro přijatelnost 
MAS pro programové období 2014–
2020; tedy pro to, aby byla organi-
zace vybrána k podpoře i do tohoto 
programové období. Standardy jsou 
rozděleny do pěti tematických okru-
hů – územní působnost, Místní akční 
skupina, orgány MAS, kancelář MAS 
a institucionalizace MAS, ve kterých 
musí organizace splnit nejrůznější 
podmínky a zapracovat do stávajících 
dokumentů nové postupy.

„Dle aktuálních informací bude 
MMR vybírat asi 150 MASek, které 
tyto standardy splní, přičemž celou 
republiku pokrývá MASek asi 170“, vy-
světluje nutnost podstoupit certifikaci 
ředitel MAS KJH, o.p.s. Jan Balcar. 
„Řádově se v poslední době mluví o 4 
až 5násobku finančních prostředků, 
než tomu bylo v letech 2007–2014, 
které by měly přes MAS do regionu 
putovat, což by bylo oproti 45 mili-

onům v letech 2009–2013 výrazné 
navýšení,“ dodává.

MAS, která splní v procesu stan-
dardizace všechny podmínky sta-
novené MMR, bude certifikována, 
tzn., že bude oprávněným příjemcem 
prostředků z EU v rámci jednotlivých 
operačních programů a regionu se 
tak otevřou dveře k finančním pro-
středkům z různorodějších zdrojů než 
doposud.

V rámci certifikace MAS je také 
nutné doložit seznam partnerů s ak-
tuálními kontaktními údaji. V průběhu 
předešlého programového období se 
u některých z nich změnily kontaktní 
osoby, sídlo a jiné, a proto je třeba je 
aktualizovat. 

Každému partnerovi byl odeslán 
poštou dopis stručně vysvětlující 
možnosti čerpání evropských dotací 
v příštím programovém období 2014–
2020 a co je potřeba pro úspěšné 
čerpání připravit a doložit. Dále bylo 
vysvětleno, že díky certifikaci bude 
možné v následujícím programovém 
období opět žádat o dotace. 

Partner musí splňovat následující 
podmínky:
1) partneři MAS musí mít v území 

působnosti MAS trvalé bydliště, 
sídlo nebo provozovnu nebo musí 
prokazatelně na daném území 
místně působit;

2) pokud subjekt nebude zastupovat 
statutár, je nutné, aby měl zástup-
ce plnou moc od statutára, která 
jej opravňuje za něj jednat (viz pří-
loha č. 1 – plná moc); 

3) jedna konkrétní osoba může zastu-
povat pouze jednoho partnera 
(není možné, aby zastupovala více 
subjektů);

4) jeden partner může být kromě nej-
vyššího orgánu MAS KJH, o.p.s. 
(valné shromáždění) členem pou-
ze jednoho povinného orgánu MAS 
(programový výbor, hodnotitelská 
komise a kontrolní výbor).

Součástí partnerské smlouvy je 
i povinnost hlásit změny v kontaktech, 
což přispěje k lepší informovanosti 
partnerů o dění MAS a jiných aktivi-
tách v území.

Pro potřeby Metodiky pro stan-
dardizaci MAS je také nutnost dolo-
žit souhlas od všech zastupitelů se 
zařazením obcí do území působnosti 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
na období 2014–2020. Byli osloveni 
jednotliví starostové všech 24 obcí 
(MAS se nachází na území 24 obcí 
a měst Svazku obcí Jestřebí hory 
a Společenství obcí Podkrkonoší), aby 
tento souhlas projednali na nejbližším 
veřejném zastupitelstvu obce a prošli 
tento bod usnesením.

Potvrzení územní působnosti není 
však důležité jen pro obce a města 
v MAS. Na základě tohoto rozhod-
nutí pak budou moci podnikatelé, 
příspěvkové a neziskové organizace, 
zemědělci a další subjekty působící 
v jednotlivých obcích opět žádat pro-
střednictví MAS o dotace. Systém je 
totiž nastavený tak, že dotace z Míst-
ních akčních skupin mohou podporo-
vat subjekty pouze v místě, kde mají 
územní působnost. Podmínky územní 
působnosti MAS jsou stejné jako 
v předchozím období – území musí být 

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. je v plném proudu 
příprav na nové programovací období 2014–2020.



66

dokončení ze str. 4

dokončení ze str. 5

Analytická část
Na analytické části se pracuje také 
od roku 2013 – jak již bylo zmíněno 
výše – požadavky z MMR se v čase mě-
nily tak, že bylo nutné stále aktualizo-
vat data, popř. získávat z území data 
úplně nová. Aktuálně došlo k zapraco-
vání připomínek ze strany MAS a na to 
přímo naváže připomínkování ze stra-
ny jednotlivých obcí, resp. jejich or-
ganizací a občanů. Analytická část je 
zveřejněna na webu www.kjh.cz, kde 
si ji můžete prostudovat jednak spo-
lečně s přílohami, která shrnují statis-
tická data za celé území Místní akční 
skupiny, a také tam naleznete výstupy 
z veřejných projednávání z jednotli-
vých obcí, která probíhala od konce 
roku 2012. Součástí zveřejněných do-
kumentů je i připomínkový formulář, 
který je možné vyplnit a poslat na val-
dova@kjh.cz. Analytická i Úvodní část 
ISÚ v tištěné formě bude všem pří-
stupná na jednotlivých obecních úřa-
dech v úředních hodinách, stejně tak 
jako by každá obec měla dokumenty 
zveřejnit i na obecním webu. Prosíme 
všechny zájemce o rozvoj regionu, aby 
se do připomínkování zapojili – kvalit-
ně zpracovaná strategie, která zachytí 
každou možnou oblast rozvoje regio-
nu, bude přínosem pro další možné 
čerpání finančních prostředků přes 
MAS.

PARTNEŘI MAS KJH, O.P.S VÁS ZVOU
SDH LIBŇATOV
kdy akce kde

26. 7. 2014 O pohár starosty obce
– soutěž v požárních útocích katego-
rií dětí a dospělých

hřiště u MŠ Libňatov

13. 9. 2014 Libňatovský pohár
– závod požárnické všestrannosti 
a štafeta dvojic plamen

hřiště u MŠ Libňatov

OSTATNÍ AKTIVITY NA KONCI ROKU
2013 A V ROCE 2014
Součástí chodu Místní akční skupiny jsou i drobné aktivity, které jsou sice 
částečně zastíněné výraznějšími akcemi, ale i tak jsou neméně důležité. Ještě 
v roce 2013 jsme vyúčtovávali dotace od Královéhradeckého kraje, a to nejenom 
na chod MAS, ale i pro oba zakladatele. Příspěvek od KHK pomůže všem organi-
zacím zafinancovat některé činnosti spojené s jejich administrativním chodem. 
Dále jsme se zapojili do debaty na téma „Prorodinná opatření ve strategiích MAS 
a dokumentech obcí“ – díky jejím výstupům by se ve všech strategiích mělo obje-

vit téma rodiny tak, aby se tím podpořil 
život na venkově a lidé z něj neodchá-
zeli. S Centrem rozvoje Česká Skalice, 
o.p.s. jsme spolupracovali na projektu 
„Programy dalšího vzdělávání v oblas-
tech cestovní ruch a veřejné zakázky“, 
a to konkrétně předáváním zkušeností 
s pořádáním akcí a propagací cestov-
ního ruchu. A také jsme opět v roce 
2014 podpořili propagací akce Pro-
mítej i TY v rámci festivalu Jeden svět, 
Vlajku pro Tibet a Den Země.

FOTOSOUTĚŽ „PROCHÁZKA
PO ČESKÉM VENKOVĚ“
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo další fotografickou soutěž, která bude ve-
řejnosti představovat neobvyklé pohledy na aktivity a krásy českého venkova. 
Do soutěže se může zapojit každý, kdo zašle fotografie náležející do některé 
z kategorií. Soutěžními kategoriemi jsou „Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projek-
ty Programu rozvoje venkova“. Fotografie je možné posílat na katerina.kozako-
va@mze.cz do 15. července 2014; odborná komise poté vybere deset nejlepších 
v každé kategorii a i pořadí prvních tří. Hlasovat bude možné i na Facebooku 
na stránce Jen to dobré (od 28. 7. do 10. 8. 2014), kde vítěz hlasování bude 
odměněn diváckou cenou. Soutěžící mohou získat fotorámeček, mp4 přehrá-
vač nebo dárkovou tašku s propagačními předměty. Celá pravidla naleznete 
na webu Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz).

celistvé, s výjimkou celků izolovaných např. vojenskými újezdy nebo městy nad 
25 tis. obyvatel, území MAS se nesmí překrývat a počet jeho obyvatel musel být 
k lednu 2013 mezi 10 a 100 tisíci. Potvrzením územní působnosti zároveň obcím 
nevznikne žádný finanční závazek.

„Pokud zastupitelstvo některé z obcí svoje zařazení do územní působnosti 
MAS znovu nepotvrdí, znamená to, že zavře dveře všem místním subjektům, 
které by měly zájem žádat o dotace v nadcházejícím programovém období 
2014–2020,“ vysvětluje situaci Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí 
hory, o.p.s.

STANDARDIZACE MAS...
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Představujeme další projekty

ZŠ a MŠ Pilníkov
projekt: Hrajeme si, sportujeme

rok dokončení realizace: 2013

celková částka:  170.000 Kč
dotace:  153.000 Kč

Herní prvky na zahradě při MŠ Pilníkovy byly v havarijním stavu. Díky realizaci projektu byla na zahradu umístěna nová multifunkční 
univerzální hrací sestava, k níž byla vybudována inovativní dopadová plocha, která přispěje jednak k bezpečnosti celé sestavy, ale 
i k prodloužení její životnosti.

Sdružení pro Vízmburk, o.s.
projekt: Zastřešení hradu Vízmburk
2. etapa – Zastřešení západní části hradu

rok dokončení realizace:  2013

celková částka:  1.239.422 Kč
dotace: 1.099.155 Kč

Projekt vyřešil druhou etapu zastřešení hradu Vízmburk, konkrétně v západní části úsek mezi bránou a věží hradu. Stávající 
lešeňová konstrukce nesplňovala již bezpečnostní požadavky a tak byla nainstalovány nové stojky, které drží dřevěnou střechu 
s hydroizolační pásovinou.



KONTAKTY
 Sídlo:
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624
542 32 Úpice

Doručovací adresa:
Kancelář
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
ZŠ Úpice-Lány
Palackého 793
542 32 Úpice

Ředitel společnosti,
manažer MAS pro LEADER
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Tel. +420 777 851 871
balcar@kjh.cz

Manažerka MAS pro LEADER
Ing. Lada Nevečeřalová, MBA
Tel. +420 725 632 679
neveceralova@kjh.cz

Manažerka DSO
Bc. Lucie Žďárská
Tel. +420 499 397 232
kjh@kjh.cz

Komunikace s veřejností
Kateřina Valdová
Tel. +420 499 397 232
valdova@kjh.cz

Webmaster www.kjh.cz,
komunikace s médii
Mgr. Petr Záliš
zalis@kjh.cz

Uzávěrka příštího čísla
Společníka je 30. září 2014.
Zpravodaj je distribuován zdarma v počtu 
10.500 výtisků do poštovních schránek všech 
domácností v území MAS Království – Jestřebí 
hory, o.p.s.

Odpovědná redaktorka:
Kateřina Valdová

Redakční rada:
Lada Nevečeřalová, Lucie Žďárská
Jan Balcar, Vladimír Diblík 

Podrobnější informace o MAS KJH, o.p.s. na-
leznete na oficiálních stránkách www.kjh.cz.

Použité fotografie:
archivy SOJH, SOP, MAS KJH, o.p.s.,
žadatelů a partnerů MAS.

Design a tisk: Tisk OFSET a.s. Úpice

HISTORICKY PRVNÍ GRANTY PRO NEZIS-
KOVKY SOP JSOU ROZDĚLENY
Tříčlenný Výbor pro hodnocení a posouzení grantů Společenství obcí Podkrko-
noší (SOP) zvolený z valné hromady SOP zasedal v březnu 2014 a mezi žadatele 
o grant rozdělil částku 50 000 Kč, kterou letos poprvé vyčlenila valná hromada 
z rozpočtu SOP. Celkem zažádalo o grant sedm neziskových organizací z území 
SOP a všechny z nich byly podpořeny. Jedná se o podporu sportovních, kultur-
ních a volnočasových aktivit, které zviditelňují území Společenství obcí Podkr-
konoší. V nejbližších termínech proběhne podepisování smluv a následný převod 
finančních prostředků na účty jednotlivých organizací. Podpořenými v roce 2014 
jsou: Kaluže, o.s., SDH Hajnice, SDH Pilníkov, SDH Vlčice, TJ Jiskra Kocbeře, TJ 
Sokol Chotěvice a TJ Spartak Pilníkov.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Kaunas, Litva, 23.–27. dubna 2014
Konferenci pořádali zástupci MAS z Litvy ve spolupráci s polskými a českými 
MAS. Cílem tohoto pozvání setkání bylo hledání dalších partnerů pro mezinárod-
ní evropskou spolupráci. Skupina z Čech vyjela ve středu 23. dubna směr Kaunas 

a cesta trvala přibližně 15 hodin a měřila 950 km. V Kaunasu bylo připraveno 
ubytovávání ve stejnojmenném hotelu, kde se rovněž odehrávala i konference. 

Ve čtvrtek 24. dubna a v pátek 25. dubna se konalo samotné setkání, přede-
vším představení všech zúčastněných MASek a prezentace jejich projektů a poté 
následovaly debaty nad společnými konkrétními možnostmi spolupráce, které 
se v pátek prezentovaly před všemi účastníky. Během zbylého času jsme také 
navštívili místní zajímavosti jako je Kaunaské moře, muzeum věnované přírodě 
okolo Kaunasu a několik míst, které se podařilo postavit, opravit a zvelebit Míst-
ní akční skupině a v sobotu také hlavní město Litvy Vilnius a vodní hrad Trakaj. 
Celou cestu, pobyt a náklady jsme si všichni hradili z vlastních prostředků. Litev-
ci nám vyjednali slevu v hotelu a hradili nám jídlo a nápoje během konference, 
za což jim ještě jednou děkujeme!

Jaroslav Jörka, člen programového výboru MAS
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