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1. Skupina 

 Sport a trávení volného času, spolková činnost 

- lidé nemají zájem o sport, o spolkovou činnost,  

děti nejsou motivované sportovat, využívat svůj volný čas aktivně 

→ motivační soutěžní akce pro rodiny na různá témata, to pomůže zapojení aktérů 

- nedostatek materiálu  - chybí lidé, kteří by spolky vedly; lidé, kteří by malé sportovce 

trénovali 

- nedostatek financí - špatné vybavení spolků v malých obcích, není zajištěná doprava za 

sportem či nějakou zájmovou činností 

→ obnova sportovišť, podpora provozu 

 

Žádná nebo slabá spolupráce mezi jednotlivými organizacemi 

Obce se nespecializují na vybraný sport, ale chtějí obsáhnout vše, tato zařízení jsou pak 

velmi ztrátová. Nesnaží se domluvit na vzájemné pomoci a využívání prostor 

 

 Tradice 

Chybí hrdost a sepětí s regionem – otázka identity 

→ informační noviny „do každé rodiny“ – tištěná či elektronická verze (např. čtvrtletník) 

→ doprava na regionální akce (vláček, atd.) 

→ pracovní skupina pro nastartování podřipské hrdosti, identity, povědomí 

→ vytvořit regionální produkt, jednotnou marketingovou strategii Podřipska 

 

2. skupina 

 

 Sport a volný čas 

Zázemí pro sport – atraktivnost sportu 

Boj o finance – rivalita mezi jednotlivými organizacemi 

→ definovat potřeby zázemí, ověřit si možnosti získání finančních prostředků 

→ osvěta + zajistit přidanou hodnotu 

 

 Památky  

Chybí spojující prvek (definování tradic) 

→ kroj, řemesla, zajímavosti – společný příběh 

Vlastnické vztahy 

→ jednání s vlastníky o zapojení 

Různé druhy památek – regionální památky (mají význam a svou tradici na úrovni 

regionu, ale v celorepublikovém měřítku tak významné nejsou) 

→ určit památky s příběhem pro místní návštěvníky, vytvořit zážitkové trasy 



 Kulturní činnost 

Chybí kvalitní zázemí s dobrým technickým vybavením 

Jednotný kulturní kalendář 

→ MAS bude iniciovat pravidelný sběr informací a jeho zveřejnění prostřednictvím 

jednotné databáze na existujících webových stránkách + tištěná forma 

→ prezentace činnosti na veletrhu 

 


