
Žadatel akce termín místo akce

Spolek Bezdružic, z.s. Pouťová Pecka 2018 24.-26.8. Pecka řemeslný jarmark, dílny, divadla, koncerty

DS J.K.Tyl Lomnice Noc na Karlštějně 19.10. Lomnice

divad. představení, premiéra Lomnice, reprízy, výdaje na nákup licencí, výroba scény, 

kostýmů, propagace

TJ Sokol Bozkov Traktoriáda Bozkov 22.9. Bozkov závody traktorů, prezentace zem, techniky, soutěže

ZŠ a MŠ Lužany Vánoční zpívání 19.12. Lužany zpívání v kostele s dárky

TJ Sokol Lomnice n.P. Sokolská akademie 28.10. Lomnice akademie - hromadná vystoupení, interaktivní výstava

Mezivrchy z.s. Zavírák Mezivrchy2018 1. - 2.9. Lomnice hudební festival - mladé začínající kapely

TJ Sokol Bradlecká Lhota 2 HRADY 2018 29.9. Brad. Lhota běž. závod do vrchu - všechny kategorie, doprovodný sport. Program

Spolek Mikuláš Svatohubertský koncert 3.11. Lomnice benefiční koncert + doprovodná výstava o myslivosti

SDH Pohoří Dětská noční hra 24.8. Stružinec noční soutěže pro děti + táborák

TJ Sokol Stružinec Ukončení prázdnin 1.9. Stružinec soutěže a úkoly o ceny, táborák

Hok. Klub Lomnice Mikulášská na ledě 5.12. Lomnice lekce bruslení plná her a soutěží + nadílka

Obec Radim Vánoce na vsi - adventní listopad Radim setkání občanů s programem, zpívání, Táboranka, výstava

Město Lomnice n. P. Den zdraví 19.9. Lomnice osvěta zdravého živ. stylu, dílničky, soutěže, zásah hasičů, záchranařů

Město Lomnice n. P. Den architektury 30.9. Lomnice

komentované prohlídky pamětihodností a budov jinak zavřených, vernisáž výstavy 

fotografií

LSK Lomnice

Malá cena města 

Lomnice 24.-25.8. Lomnice mezinárodní závod mládeže ve skoku na lyžích

Nová Ves n. P.

Společné rozsvícení 

druhé adventní svíce
8.12. Nová Ves kulturmí program, ohňostroj, výstava, dárky dětem

DDM Stonožka
Podzimní   slavnost 20.10. Nová Paka spol. akce pro děti a rodiče zaměřená na kreativitu. ekologii a zdravou výživu  + 

doprovodný program
Okrašlovací spolek Stav Dětské loučení s létem 31.8. Úbislavice stezka odvahy, hry, táborák, ceny pro děti

Město Lomnice n. P. Lomnice město sportu 27.-28.9. Lomnice sportovní disciplíny a aktivity pro děti a veřejnost

Obec Libuň Libuňské pozdravení 22.9. Libuň rok 1866 v Libuni - pochod vojsk, vojenská ukázka, kulturní program, soutěže, módní 

přehlídka
ZŠ a MŠ Slaná Výstava ke 100. výročí 20.10. Slaná setkání občanů ve škole s programem, výstava kronik a dobivých dokumentů, kulturní 

program
ZUŠ Nová Paka Interaktivní koncert pro 

všechny nástroje a hlasy
10.10. Nová Paka interaktivní koncert k tématu KRUH, setkání s inspirativní osobností, zapojení se do 

improvizace
Městské muzeum Nová 

Paka

Výstava Vojtěch 

Sucharda nejen loutkař
27.9. - 

20.11

Nová Paka zahájení výstavy, komentované prohlídkx pro školy, výstava - 40 let od úmrtí 

Přehled podpořených  žádostí o příspěvek MAS na akci v roce  2018



Rada MAS Brána do Českého ráje, z.s. schválila dne 28.8.2018  uvedené akce podpořit příspěvkem 5000,- Kč na akci. S žadateli bude uzavřena Smlouva o 

poskytnutí neinvestičního příspěvku.  Žadatelé jsou povini po ukončení akce předat na MAS vyúčtování dle vzoru přílohy č. 1  Smlouvy.


