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ZA INSPIRACEMI NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO 2018 
 

Vážení partneři MAS, hosté z obcí Vítězná a Libňatov, 

spolupráce našeho regionu s východním Slovenskem se datuje již do roku 2007. Za 11 let intenzivní 

výměny zkušeností se k naší MAS připojila obec Libňatov a v posledních letech i obec Vítězná.  

Letošní expedice Za inspiracemi na východní Slovensko 2018 bude mimořádná: 

 

1. Jedeme na 5 dní a budeme spát nejprve v obci Víťaz (tato obec je partnerem obce Vítězná) – 

http://www.obecvitaz.sk/. 

 

2. V úterý odpoledne se přesuneme do území MAS Poondavie a zakotvíme na Vinném jezeře 

v penzionu Prameň, kde jsme bydleli v roce 2015 – http://www.penzionpramen.sk/index.php/sk/. 

 

3. Program s časovými intervaly je detailně připraven, ale pořadatelé si vyhrazují možnosti změny. 

 

4. Pořadatelé garantují – ubytování (4x), snídaně (4x), večeře (4x) a oběd (1x) a kompletní dopravu. 

Ostatní náklady si bude hradit každý sám.  

 

Financování exkurze – příspěvek na garantované služby:  

- plnoprávní partneři MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – na základě vyplněné přihlášky 

bude dán příspěvek ve výši 1 500 Kč, bude možné dle dohody přefakturovat;  

- zástupci obce Vítězná – bude řešeno se starostou Petrem Hrubým; 

- zástupci obce Libňatov – bude řešeno se starostou Jaroslavem Tomešem. 

 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. má k dnešnímu dni 68 partnerů a mnoho příznivců. Pozvání na 

exkurzi patří pro všechny spřízněné duše. Buďte vítáni i vy. 

V diskuzích, které s vámi vedu, většina z vás tyto společné spanilé jízdy vítá. Proto věřím, že si všichni 

účastníci vyhoví, že budou trpěliví a že si s sebou vezmou dobrou náladu. 

 

Vše o naší zahraniční spolupráci najdete na http://www.kjh.cz/partneri.php. 

 

Pro partnery MAS je možné se přihlásit do 18. 4. do 14:00 – vyplňte přihlášku v příloze. 

Musíme dopředu nahlásit počet míst na ubytování. Děkujeme za pochopení. 

 

 

PROGRAM: 

 

Pondělí – 23. 4.  

6:00 – odjezd – směr Pilníkov – Vítězná – Úpice – Havlovice – Libňatov – Česká Skalice – konkrétní 

nástupní čas na jednotlivých místech a místa budou upřesněna podle zájemců a dohody 

s účastníky 

18:00 – příjezd do obce Víťaz  

- ubytování a přivítání s partnery z obce Víťaz 

http://www.kjh.cz/
http://www.obecvitaz.sk/
http://www.penzionpramen.sk/index.php/sk/
http://www.kjh.cz/partneri.php
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Úterý – 24. 4.  

8:00 – snídaně  

8:45 – 13:00 – dopolední blok 

- exkurze po obci a prezentace místních projektů – volnočasový park, obecní sál, řemeslný 

dům (obdoba domu služeb), farma, místní firmy 

13:00 – 17:00 – přesun směr Michalovce (oběd bude řešen operativně dle dohody) 

17:00 – příjezd a ubytování – Vinné jezero, penzion Prameň 

18:00 – večeře 

19:00 – výměna zkušeností a setkání s partnery z MAS Poondavie a obce Trhoviště 

 

Středa – 25. 4. 

8:00 – snídaně 

8:30 – celodenní exkurze do města Košice včetně odborného výkladu, oběd řešen individuálně 

17:30 – návrat na penzion 

18:00 – večeře 

19:00 – výměna zkušeností a setkání s partnery z MAS Poondavie a obce Trhoviště 

 

Čtvrtek – 26. 4. 

8:00 – snídaně a přesun do obce Trhoviště 

9:00 – 12:00 – dopolední blok 

- beseda se starostou Robertem Kobou a pověřenými zaměstnanci obce Trhoviště ke GDPR 

a pověřenci obce  

- ukázka projektů obce 

12:00 – 12:30 – oběd – v ZŠ 

14:00 – 17:00 – odpolední blok 

- exkurze na farmě v obci Oborín 

19:00 – česko-slovenský večer – setkání se starosty regionu MAS 

 

Pátek – 27. 4. 

8:00 – 8:30 – snídaně  

- rozloučení s partnery  

9:00 – odjezd do ČR 

- oběd nebo večeře dle zájmu cestou 

do 22:00 – příjezd  

 

 

 

 

Dotazy volejte na Jana Balcara, 777 851 871, Balcar@kjh.cz. 

http://www.kjh.cz/
mailto:Balcar@kjh.cz

