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p_c kategorie MAS autor nazev stopaz rok_vyroby format anotace odkaz disk dotace

1 území MAS Podlipansko MAS Podlipansko, o.p.s. Navštivte Podlipansko 0:20:50 2011 .avi
Krátký spot se zajímavými zákoutími z Podlipanska (DVD s titulky Aj, Nj, Fj.), namluvil Jan 

Přeučil.
http://youtu.be/riGPhJdoY9c DVD ROP

2 území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Prezentace regionu Horní Pomoraví 1:04:34 2010 .avi Video o činnosti MAS a aktivitách v regionu v průběhu celého roku. http://youtu.be/x6KqPGcB4RE DVD PRV

3 nadstavby MAS Horní Pomoraví TV Morava JESENÍKY originální produkt® 0:01:50 2011 - Činnost MAS - regionální značka JESENÍKY originální produkt® http://www.youtube.com/watch?v=mKsItj35zfM - -

4 akce MAS MAS Horní Pomoraví TV home video Den mikroregionu Zábřežsko - Postřelmov 26.5.2012 0:24:29 2012 -
MAS Pomoraví ve spolupráci s mikroregionem Zábřežsko připravilo presentaci svazku 

obcí uvedeného mikroregionu. Záznam pro videostream zachycuje atmosféru a pohodu 

Zábřežského venkova (Postřelmov 26.5.2012).

http://www.youtube.com/watch?v=a22VgI6bDTs&feature=player_embedded - -

5 projekty MAS Partnerství venkova MAS Partnerství venkova Realizované projekty a zajímavosti regionu 0:25:04 2010 .avi
Seznámení s největšími zajímavosti regionu MAS s ukázkami projektů, které se v 

jednotlivých obcích realizovali v roce 2010.
http://youtu.be/GcregKGQc2M DVD PRV

6 projekty + MAS Místní akční skupina Hlučínsko Místní akční skupina Hlučínsko Od pruské minulosti k evropské budoucnosti 0:16:21 2011 .avi
Prezentace Místní akční skupiny Hlučínsko a projektů 1. Výzvy PRV v rámci opatření 

IV.1.2.
http://youtu.be/yKjKbTHYWGw DVD PRV

7 MAS Místní akční skupina Hlučínsko Televize Hlučínsko Rohov: seminář místní akční skupiny Hlučínsko (8.2.2011) 0:02:18 2011 -
V novém obecním domě v Rohově se konal seminář místní akční skupiny Hlučínsko - MAS 

Hlučínsko.
http://www.youtube.com/watch?v=FMfpu6xYSPg&feature=related - -

8 MAS Místní akční skupina Hlučínsko Televize Hlučínsko Bohuslavice: seminář Místní akční skupiny Hlučínsko (28.2.2012) 0:04:09 2012 -

V Bohuslavicích proběhl další z řady seminářů Místní akční skupiny Hlučínsko. Na tomto 

setkání se řešil zvláště rozvoj spolupráce v oblasti společensko-kulturního života 

Hlučínska a Hlubočická a její přinos pro rozvoj cestovního ruchu. Program semináře 

zahájil předseda MAS Hlučínsko pan Josef Teuer. Později vystoupilo se svými příspěvky 

mnoho přítomných. Na tomto setkání byl zhodnocen také rok minulý a všechny proběhlé 

akce. Místní akční skupina plánuje mnoho dalších projektů, jedním z nich je také 

zažádání o dotace.

http://www.youtube.com/watch?v=AddPV7gtIXE&feature=related - -

9 ostatní "STRÁŽNICKO" MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA "STRÁŽNICKO" MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Okolo Strážnice 0:28:01 2010 .avi
Putování Strážnickem na kole s průvodcem, který seznamuje s přírodou, architekturou, 

zvyky i výletními cíli regionu Strážnicka. Kam jedeš - provázanost tradic Strážnicka s 

okolními obcemi Slovácka a Horňácka.

http://youtu.be/GU5gRPuL78E DVD PRV

10 ostatní "STRÁŽNICKO" MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA "STRÁŽNICKO" MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA … kam jedeš - Za moravskou tradicí na Veselsko 0:21:45 2010 .avi
Putování Strážnickem na kole s průvodcem, který seznamuje s přírodou, architekturou, 

zvyky i výletními cíli regionu Strážnicka. Kam jedeš - provázanost tradic Strážnicka s 

okolními obcemi Slovácka a Horňácka.

http://youtu.be/f1akoJfjl1I DVD ROP

11 ostatní "STRÁŽNICKO" MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA "STRÁŽNICKO" MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA … kam jedeš - Za oskeruší na Strážnicko 0:21:56 2010 .avi
Putování Strážnickem na kole s průvodcem, který seznamuje s přírodou, architekturou, 

zvyky i výletními cíli regionu Strážnicka. Kam jedeš - provázanost tradic Strážnicka s 

okolními obcemi Slovácka a Horňácka.

http://youtu.be/YykeT3JjDI4 DVD ROP

12 akce MAS MAS "Přiďte pobejt!" MAS "Přiďte pobejt!" o.s. Akce spolupořádaná MAS - Den neziskovek 2009 0:14:33 2010 - Den neziskovek aneb poznejte činnost spolků a sdružení na Jilemnicku http://www.youtube.com/watch?v=INycDOMqiYg - -

13 akce MAS MAS "Přiďte pobejt!" MAS "Přiďte pobejt!" o.s. Akce spolupořádaná MAS - Krasojízdy na rohačkách 0:09:57 2010 - Krasojízdy na rohačkách aneb sáňkování postaru http://www.youtube.com/watch?v=IWaqZ4oas3o - -

14 akce MAS MAS "Přiďte pobejt!" MAS "Přiďte pobejt!" o.s. Akce spolupořádaná MAS - Den neziskovek 2009 0:15:01 2010 - Den neziskovek aneb poznejte činnost spolků a sdružení na Jilemnicku http://www.youtube.com/watch?v=cXxqNA6S9Ik - -

15 akce MAS MAS "Přiďte pobejt!" MAS "Přiďte pobejt!" o.s. Akce spolupořádaná MAS - Den Země 2011 0:12:00 2011 .avi Slavíme Den Země 2011 http://youtu.be/PjsS0Lk3NPc DVD PRV

16 akce MAS MAS "Přiďte pobejt!" MAS "Přiďte pobejt!" o.s. Akce spolupořádaná MAS - Krasojízdy na rohačkách 2012 0:11:57 2012 .avi Krasojízdy na rohačkách aneb sáňkování postaru http://youtu.be/joyqync3HLc DVD PRV

17 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Finanční podpora regionu díky dotačnímu programu LEADER ČR - 1. část 0:05:48 2010 .avi

Koncem roku 2007 „přitekly“ do regionu Jestřebích hor finanční prostředky z programu 

LEADER ČR 2007. Ve velmi krátkém termínu během listopadu a prosince 2007 se povedlo 

zrealizovat všech 7 vybraných projektů - představení prvních 4 - přebudování stáje na 

chov koní, nákup lesnické techniky, rekonstrukce části cyklotrasy, vybudování kuchyně v 

ubytovně.

http://youtu.be/36mbDTViJ3o DVD PRV

18 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Finanční podpora regionu díky dotačnímu programu LEADER ČR - 2. část 0:04:20 2010 .avi

Koncem roku 2007 „přitekly“ do regionu Jestřebích hor finanční prostředky z programu 

LEADER ČR 2007. Ve velmi krátkém termínu během listopadu a prosince 2007 se povedlo 

zrealizovat všech 7 vybraných projektů - představení posledních 3 - výstavba dětského 

hřiště, rekonstrukce turistické cyklotrasy, rekonstrukce zemědělského muzea v Ratči.

http://youtu.be/WWCeig5LX9k DVD PRV

19 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s.
Projekty realizované z PRV - První podpořené projekty 2010– muzeum, hřiště i 

nová komunikace
0:05:49 2010 .wma

Podpořené projekty PRV - o.s. Chalupění, dětské hřiště pro Mateřskou školu Chotěvice, 

Úpice
http://youtu.be/VjKTG397GO4 DVD PRV

20 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Za dalšími projekty do Svazu obcí Jestřebí hory 0:04:23 2010 .wma
Podpořené projekty PRV - Velké Svatoňovice oprava místní komunikace, Rtyně v 

Podkrkonoší obnova hřbitovní zdi, Batňovice rekonstrukce vodojemu.
http://youtu.be/APtIKqutfSU DVD PRV

21 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s.
Projekty realizované z PRV - Tři další podpořené projekty – dva miliony korun na 

podporu venkova
0:04:59 2011 .avi

Podpořené projekty PRV - Libňatov rekonstrukce Mateřské školy, Suchovršice 

rekonstrukce místní komunikace - cyklotrasy, Radvanice úprava okolí hřbitova.
http://youtu.be/pLc2i2_ZGFo DVD PRV

22 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Další podpořené projekty v regionu 0:05:53 2011 .avi
Podpořené projekty PRV - rekonstrukce stáje a  půjčovna kol Havlovice , Kohoutov 

rekonstrukce místních komunikací, Malé Svatoňovice dětské hřiště.
http://youtu.be/39dFgs-K8cE DVD PRV

23 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Peníze putují i do církevních organizací 0:03:25 2011 .avi Podpořené projekty PRV - stavební úpravy suterénu Husova sboru v Úpici. http://youtu.be/47LdG7l6080 DVD PRV

24 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Rekonstrukce antukových kurtů v Batňovicích 0:01:52 2011 .avi Podpořené projekty PRV -Rekonstrukce antukových kurtů TJ Sokol Batňovice. http://youtu.be/XaRM2bK6BPg DVD PRV

25 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Hrací prvky pro děti i dospělé ve Vítězné 0:01:55 2011 .avi
Podpořené projekty PRV - Dětské hřiště v kombinaci s cvičebními prvky pro dospělé a 

seniory.
http://youtu.be/LN3whHhvRM8 DVD PRV

26 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Rekonstrukce tělocvičny v Havlovicích 0:02:12 2011 .avi Podpořené projekty PRV - 1. etapa tělocvičny TJ Sokol Havlovice, o.s. http://youtu.be/vH8iIpwL_1M DVD PRV

27 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - o.s. Chalupění – oprava střechy Zemědělského muzea 0:03:09 2011 .avi Podpořené projekty PRV - oprava střechy Regionální zemědělské muzeum Radeč. http://youtu.be/F9hFyAi92-o DVD PRV

28 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Nové hřiště u ZŠ v Batňovicích 0:02:06 2011 .avi Podpořené projekty PRV - nové hřiště v Batňovicích http://youtu.be/QXj7Bnmd0aE DVD PRV

29 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Veřejné osvětlení ve Vítězné 0:01:37 2011 .avi Podpořené projekty PRV - Vítězná - osvětlení http://youtu.be/87-7GrfH28o DVD PRV

30 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Rekonstruované hřiště v Pilníkově 0:02:18 2011 .avi Podpořené projekty PRV - Hřiště Pilníkov http://youtu.be/f1Q-AUgKIqM DVD PRV

31 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s.
Projekty realizované z PRV - V Suchovršicích jsou dokončeny dva navazující 

projekty
0:02:39 2011 .avi Podpořené projekty PRV - Suchovršice (úprava centra obce) http://youtu.be/bXReXv8MVaQ DVD PRV

32 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - Oprava kanalizace v Úpici 0:01:36 2011 .avi Podpořené projekty PRV - Oprava kanalizace v Úpici http://youtu.be/YQQb-cpfYvo DVD PRV

33 projekty MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Projekty realizované z PRV - LEADER pomohl vylepšit zázemí úpické tělocvičny 0:01:28 2011 .avi Podpořené projekty PRV- Úpice - škola http://youtu.be/T1FhCxgODl4 DVD PRV

34 MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Království – Jestřebí hory a jeho program LEADER 0:04:14 2010 .avi
Představení obecně prospěšné společnosti Království - Jestřebí hory ředitelem Janem 

Balcarem a přiblížení dotačního programu LEADER.
 http://youtu.be/t9-tjvyZMCw DVD PRV

35 MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Valné shromáždění MAS 2009 0:03:29 2009 .wmw
Ve čtvrtek 3. září 2009 proběhlo v Kulturním domě v Libňatově Valné shromáždění MAS 

Království - Jestřebí hory. Hlavním bodem večera byl program LEADER.
http://youtu.be/VSN0QfnG4R4 DVD PRV

36 MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Návštěva v mikroregionu Poondavie 0:01:23 2010 .avi Království - Jestřebí hory, Expedice Poondavie  http://youtu.be/iIHWPCrF8Ns DVD PRV

37 MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Dva roky poté 0:05:43 2010 .avi

V listopadu 2007 do našeho regionu poprvé zavítali starostové, učitelé, zaměstnanci 

úřadů, členové místních spolků a další obyvatelé z východoslovenského mikroregionu 

Poondavie. 6. listopadu pozvala MAS Království - Jestřebí hory východoslovenský region 

Poondavie na 1. Československý večer v libňatovském Kulturním domě. V sobotu večer 

se potom sešli na bowlingu ve Rtyni.

http://youtu.be/Z7qAAK0NO-g DVD PRV

38 MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Přátelské setkání regionů 0:03:08 2010 .avi KJH - přátelské setkání regionů. http://youtu.be/mC2bMJAecTM DVD PRV
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39 MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Za venkovskými projekty do mikroregionu Poondavie 0:03:02 2010 .avi Za venkovskými projekty do Mikroregionu Poondavie. http://youtu.be/iIHWPCrF8Ns DVD PRV

40 akce MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. O pohár MAS Království – Jestřebí hory 2012 0:06:15 2012 .avi Hasičské závody za podpory MAS. http://youtu.be/Fj65FE2mwAk DVD PRV

41 akce MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Vyhlášení soutěže O sošku podkrkonošské Sněženky 0:02:40 2011 .avi Akce z regionu MAS KJH http://youtu.be/3dVrw250QXw DVD PRV

42 akce MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s. Olympiáda pro starší a pokročilé 0:02:09 2011 .avi Akce pořádající MAS pro dospělé a seniory. http://youtu.be/K6lLLLVkmWY DVD PRV

43 MAS MAS Království - Jestřebí hory Království - Jestřebí Hory, o.p.s.
 Shrnutí procesu evaluace a aktualizace SPL „Budujeme region se společnou 

budoucností“
0:02:41 2011 .avi Evaluace a aktualizace Strateg. plánu LEADER http://youtu.be/HVRJ-6PpSwk DVD PRV

44 ostatní MAS Blanský les - Netolicko MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. Archeoparky Netolice - Gabreta 0:33:15 2008 .avi

Dokument je o dvou partnerských archeoparcích - jeden z nich se nachází v Netolicích v 

regionu Blanský les - Netolicko, druhý pak v bavorské Gabretě. Video mimo jiné 

zachycuje postupné budování netolického archeoparku a nastiňuje další etapy jeho 

výstavby. Jedna z částí stavby archoparku byla financována prostřednictvím MAS 

Blanský les - Netolicko o.p.s. z programu LEADER.

http://youtu.be/PJGomhm38Q8 DVD Intereg IIIA

45 MAS MAS Horňácko a Ostrožsko MAS Horňácko a Ostrožsko Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel 0:17:13 2010 .avi Propagační film MAS http://youtu.be/eSAu3VyuECo DVD PRV

46 MAS MAS Horňácko a Ostrožsko Tonda Vrba Prezentace MAS na výstavě REGIONTOUR 2012 0:05:14 2012 - Prezentace MAS na výstavě REGIONTOUR 2012 http://www.youtube.com/watch?v=lcllk-AIIPQ&feature=related - -

47 projekty + MAS MAS Šluknovsko MAS Šluknovsko Šluknovsko návštěvníkům i sobě 0:28:21 2011 .avi

Propagační film MAS - strategie, podpořené projekty, regionální produkt, akce MAS. 

Projekt Expozice církevního umění Šluknovska, rekonstrukce kostela sv. Kateřiny, 

průzkum kostela sv. Vavřince v Rumburku, obnova dětských hřišť v Dolní Poustevně, 

Vybudování víceúčelového centra pro sportovní a volnočasové aktivity v obci Horní 

Podluží, Vybudování víceúčelového dětského hřiště, stavba stodoly pro uskladnění krmiv.

- DVD PRV

48 projekty MAS Šluknovsko BohemiaNordTV Podpořené projekty PRV- Lipová - dětské hřiště (před realizací) 0:02:12 2011 - Vybudování víceúčelového hřiště v obci Lipová
http://www.youtube.com/watch?v=AxsULOlxoAk&list=UUsxrxISubtM4l

mwCN1YbNeQ&index=5&feature=plcp
- -

49 projekty MAS Šluknovsko BohemiaNordTV Podpořené projekty PRV - Horní Podluží  - víceúčelové centrum (po realizaci) 0:01:13 2011 - Vybudování víceúčelového centra pro sportovní a volnočasové aktivity v Horním Podluží http://www.youtube.com/watch?v=U1_-1DcoWW0&feature=plcp - -

50 projekty MAS Šluknovsko BohemiaNordTV Podpořené projekty PRV - Dolní Podluží - rekonstrukce kostela (před realizací) 0:01:54 2011 - Rekonstrukce kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží http://www.youtube.com/watch?v=5Hsl5F_ScAY&feature=plcp - -

51 nadstavby MAS Šluknovsko BohemiaNordTV Pivovar KOCOUR - ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt® 0:03:12 2011 - Jak se vaří KOCOUR? Něco o pivovaru i oblíbeném pivu z Varnsdorfu http://www.youtube.com/watch?v=VHjrYRMvAfE&feature=plcp - -

52 projekty MAS Šluknovsko BohemiaNordTV Podpořené projekty PRV - Loreta Rumburk (před realizací) 0:02:03 2011 - Expozice církevního umění Šluknovska http://www.youtube.com/watch?v=oX-C0wPy46o&feature=plcp - -

53 projekty MAS Šluknovsko BohemiaNordTV Josef Vraj - keramické výrobky - ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt® 0:02:38 2011 - Keramické výrobky regionálního charakteru. http://www.youtube.com/watch?v=eorzXVJPYuE&feature=plcp - -

54 ostatní MAS Sdružení Západní Krušnohoří MAS Sdružení Západní Krušnohoří Farmářské trhy Březno u Chomutova 0:02:56 2011 - Farmářské trhy Březno u Chomutova http://www.youtube.com/watch?v=8vV6SZh1X0Q - -

55 ostatní MAS Sdružení Západní Krušnohoří MAS Sdružení Západní Krušnohoří MAS - farmářské trhy Údlice 0:01:31 2011 - MAS - farmářské trhy Údlice http://www.youtube.com/watch?v=Zdu0CGYbSn0 - -

56 projekty MAS Moravský kras Jedovnický videožurnál Podpořené projekty PRV - Venkovská muzeum v Senetářově 0:04:06 2011 - Otevření Muzea v Senetářově
http://www.youtube.com/watch?v=TDAs-

Jfwpp0&list=UUyph5T9norK1KOFb_VyWyFg&index=10&feature=plcp
- -

57 nadstavby LAG Podralsko Mitel TV Udělení certifikátu ,, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj" 0:06:53 2011 -
V sobotu 9. července proběhlo v Brništi na Brnišťské pouti předání certifikátů 

,,Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj". 

http://www.youtube.com/watch?v=cedb-

_AZgFY&feature=player_embedded
- -

58 MAS LAG Podralsko Mitel TV Projektová činnost LAG Podralsko 0:08:06 2011 -
Občanské sdružení LAG Podralsko vzniklo v roce 2004 a hlavním úkolem tohoto sdružení 

je celkový rozvoj regionu Podralsko, postavený na principech iniciativy Evropské unie 

LEADER. 

http://www.youtube.com/watch?v=4sCgpTtuhdo&feature=plcp - -

59 MAS Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Setkání veřejné správy v regionu Společná Cidlina 0:04:56 2009 -

Cílem setkání bylo seznámit samosprávy obcí s realizací Strategického plánu Leader s 

názvem Nejen společná řeka a dalším možným financováním jejich projektů, a tím se 

zasadit o další rozvoj celého regionu Společná Cidlina.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=nepolisy-setkani-

verejne-spravy-v-regionu-spolecna-cidlina&cisloclanku=2009010018
- -

60 MAS Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Setkání Místních akčních skupin 0:02:35 2009 -
Obec Val se stala ve čtvrtek 16. dubna místem setkání členů Místních akčních skupin. 

Celkem se akce zúčastnilo 20 zástupců ze třech různých skupin, a to POHODA venkova, 

Společná CIDLINA a Místní akční skupina ORLICKO.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=val-setkani-

mistnich-akcnich-skupin&cisloclanku=2009040015
- -

61 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - BARCHOV - Nová světla na hřišti 0:02:18 2009 -

malebné obci Barchov, jež leží mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem, mají hřiště, 

které je nově osvětleno, a přibyly zde také nové herní prvky na dětské hřiště a túje proti 

větru. Díky Místní akční skupině Společná CIDLINA se tak obec Barchov může pyšnit 

krásným sportovním zázemím.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=barchov-nova-

svetla-na-hristi&cisloclanku=2009070015
- -

62 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - LOVČICE – Budova základní a mateřské školy v novém 0:02:10 2009 -
Obec Lovčice, jež leží na území Místní akční skupiny Společná CIDLINA, se může pochlubit 

novým vnějším nátěrem na budově Základní a Mateřské školy. Budova školy je opravdu 

historická, protože postavena byla již v roce 1877

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=lovcice-–-budova-

zakladni-a-materske-skoly-v-novem&cisloclanku=2009090021
- -

63 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - NOVÝ BYDŽOV - Obnova fotbalového stadionu (před 

realizací)
0:01:33 2009 -

Fotbalový stadion v Novém Bydžově je domovem pro Regionální mládežnický sportovní 

klub Cidlina. Klub má přibližně 350 členů. Právě členové klubu a návštěvníci fotbalových 

utkání se mohou těšit na obnovu stadionu

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=novy-bydzov-

obnova-fotbaloveho-stadionu&cisloclanku=2009100022
- -

64 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - NOVÝ BYDŽOV - Turistická informační síť 0:02:04 2009 - Projekt Turistická informační síť Novobydžovska a Chlumecka.
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=novy-bydzov-

turisticka-informacni-sit&cisloclanku=2009110001
- -

65 MAS Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Setkání veřejné správy a Slovenska 0:03:55 2009 -
V pátek 30. října se uskutečnilo v hotelu Tatra v Novém Bydžově setkání veřejné správy a 

zástupců ze Slovenska. Jana Bitnetová, manažerka místní akční skupiny Společná 

CIDLINA.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=novy-bydzov-

setkani-verejne-spravy-a-slovenska&cisloclanku=2009110002
- -

66 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - PŘEVÝŠOV - Obnova hřbitova v obci Převýšov 0:02:22 2009 -
Převýšov se díky Místní akční skupině Společná Cidlina dočká rekonstrukce obecního 

hřbitova. Projekt má název Oprava márnice a hřbitovní zdi v Převýšově.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=prevysov-obnova-

hrbitova-v-obci-prevysov&cisloclanku=2009110017
- -

67 MAS Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. SOBOTKA - Setkání Místních akčních skupin 0:02:17 2009 -
Pod Humprechtem proběhlo v pondělí 23. listopadu setkání Místních akčních skupin. 

Místní akční skupiny Královéhradeckého kraje se scházejí už od roku 2007.  Tato setkání 

jsou pro zástupce jednotlivých MAS velice přínosná. 

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=sobotka-setkani-

mistnich-akcnich-skupin&cisloclanku=2009110025
- -

68 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - NOVÝ BYDŽOV - Realizace dvou projektů ve Staré 

Skřeněři a ve Skochovicích
0:02:06 2009 -

Stará Skřeněř u Nového Bydžova může nabídnout krásné nové zázemí pro trávení 

volného času. Projekt má název Rozšíření sportovně – relaxačního areálu.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=novy-bydzov-

realizace-dvou-projektu-ve-stare-skreneri-a-ve-

skochovicich&cisloclanku=2009110026

- -

69 MAS Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Nejčastější dotazy před podáním žádosti o dotaci 0:08:47 2010 -

Občanské sdružení Společná CIDLINA už rok a půl realizuje naplňování strategického 

plánu LEADER. Za tuto dobu bylo z administrováno 26 projektů o celkovém objemu 11 

mil. korun. Na nejčastější dotazy odpovídá asistentka manažera Společné CIDLINY o.s. 

Ing. Hana Volejníková.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=spolecna-cidlina-

nejcastejsi-dotazy-pred-podanim-zadosti-o-

dotaci&cisloclanku=2010020006

- -

70 MAS Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Nejčastější dotazy při realizaci projektů 0:07:13 2010 -

Občanské sdružení Společná CIDLINA už rok a půl realizuje naplňování strategického 

plánu LEADER. Za tuto dobu bylo z administrováno 26 projektů o celkovém objemu 11 

mil. korun. Ing. Hana Volejníková opět odpovídá na dotazy, které se tentokrát týkají 

realizace projektů. 

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=spolecna-cidlina-

nejcastejsi-dotazy-pri-realizaci-projektu&cisloclanku=2010020007
- -

71 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - NEPOLISY – Obnova sakrálních staveb 0:02:59 2010 -
Obec Nepolisy opravila dvě sakrální stavby v obci, které již byly v nevhodném stavu. U 

pomníku, který je věnován padlým vojákům, uspořádal starosta obce Jiří Šustr v úterý 6. 

dubna malou besedu pro žáky místní základní školy.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=nepolisy-–-obnova-

sakralnich-staveb&cisloclanku=2010040010
- -
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72 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - CHLUMEC NAD CIDLINOU – Ukončení projektu Ekofarma 0:02:29 2010 -
Financování a realizace projektu byla velice náročná, především pro majitele, kterého 

však neopouští síla a fantazie a je připraven vytvořit zde příjemné a relaxační centrum.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=chlumec-nad-

cidlinou-–-ukonceni-projektu-ekofarma&cisloclanku=2010040017
- -

73 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - CHLUMEC NAD CIDLINOU – Projekt „Partnerství pro 

venkov“
0:03:35 2010 -

V krásném prostředí zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou proběhl v úterý 22. 

června Den veřejné správy. Program byl složený z několika bodů. Hlavním cílem setkání 

bylo představit společný projekt Místní akční skupiny Společná CIDLINA a Místní akční 

skupiny Hradecký venkov. 

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=chlumec-nad-

cidlinou-–-projekt-„partnerstvi-pro-venkov“&cisloclanku=2010060021
- -

74 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - HRÁDEK U NECHANIC – Veletrh cestovního ruchu 0:02:32 2010 -
V sobotu 14. srpna se na zámku Hrádek u Nechanic konala již druhá propagační akce v 

rámci projektu Partnerství pro venkov. Akce nesla název Veletrh cestovního ruchu a byla 

spojená s další kulturní akcí konanou na zámku. 

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=hradek-u-nechanic-

–-veletrh-cestovniho-ruchu&cisloclanku=2010080011
- -

75 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - KLAMOŠ – Společná Cidlina podporuje mladé 

podnikatele
0:01:46 2010 -

Podnikání není v dnešní době jednoduchou záležitostí. Ovšem k zajištění rozvoje a 

konkurenceschopnosti jsou noví mladí podnikatelé zapotřebí. Plně je podporuje Místní 

akční skupina Společná Cidlina, která ze svého strategického plánu Leader podporuje 

malé podnikatele s maximálně 10 zaměstnanci.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=klamos-–-spolecna-

cidlina-podporuje-mlade-podnikatele&cisloclanku=2010090012
- -

76 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Dětem pro radost 0:02:42 2010 -

Na území Místní akční skupiny Společná Cidlina přibude 10 nových hřišť a na území 

Místní akční skupiny Hradecký venkov jich bude celkem 19. Proběhlo také několik 

prezentačních akcí, v rámci kterých byla hřiště dána do užívání dětem. Jednou takovou 

akcí byla akce Rozloučení s prázdninami, která proběhla 28. srpna v Nepolisech. Dětská 

hřiště měla a stále mají velký úspěch a to jak u dětí, tak i u rodičů, kteří mají krásný cíl 

pro své děti při procházkách.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=spolecna-cidlina-–-

detem-pro-radost&cisloclanku=2010090017
- -

77 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - NEPOLISY – Nová okna na budově ZŠ a MŠ 0:02:02 2010 -

Ve školách a školkách tráví děti značnou část dne, a tak by mělo být toto prostředí 

bezchybné po všech stránkách. Na budově Základní a Mateřské školy v Nepolisech 

vyměnili díky Společné Cidlině všechna okna, protože stará již byla v havarijním stavu a 

nesplňovala požadované tepelné vlastnosti.

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=nepolisy-–-nova-

okna-na-budove-zs-a-ms&cisloclanku=2010090026
- -

78 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Místní akční skupiny na Dožínkách 2010 0:02:04 2010 -
Krajská síť Místních akčních skupin Královéhradeckého kraje se prezentovala na 7. 

ročníku Dožínek ve dnech 17. a 18. září v Šimkových sadech v Hradci Králové. Expozice 

pod názvem „Venkov se prezentuje“ byla velmi úspěšná.  

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=hradec-kralove-–-

mistni-akcni-skupiny-na-dozinkach-2010&cisloclanku=2010090029
- -

79 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Národní konference Venkov 2010 (1. den) 0:04:40 2010 -
Ve dnech 23. - 25. listopadu probíhala v Lázních Bělohradě národní konference Venkov 

2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013. Na organizaci konference se podílela 

Krajská síť místních akčních skupin

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=lazne-belohrad-

%96-narodni-konference-venkov-2010-23-

listopad&cisloclanku=2010110023

- -

80 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Národní konference Venkov 2010 (2. den) 0:04:48 2010 -

Národní konference Venkov 2010 konaná ve dnech 23. - 25. listopadu v Lázních 

Bělohradě měla bohatě naplánovaný program také na středu 24. listopadu. Ráno se 

účastníci konference sešli v jednacím sále ve sportovní hale, aby vyslechli příspěvky k 

tématu Nové výzvy a Vize v oblasti rozvoje venkova.  

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=lazne-belohrad-–-

narodni-konference-venkov-2010-24-listopad&cisloclanku=2010110024
- -

81 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - PETROVICE – Minigolf v obci 0:02:10 2011 -
Miniatur golf Petrovice je název projektu, který je s pomocí Místní akční skupiny 

Společná Cidlina nově zrealizován v roce 2011 a nyní je přístupný nejen obyvatelům 

Petrovic.

http://www.youtube.com/watch?v=WHp-

GbI0zMI&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=13&feature=plpp_video
- -

82 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - NOVÝ BYDŽOV - Obnova fotbalového stadionu 0:02:56 2011 -

Fotbalový stadion v Novém Bydžově prošel v roce 2011 hned několika rekonstrukcemi. 

Některé opravy stadionu byly již nutností, protože prostory přestávaly vyhovovat jak 

divákům, tak i hráčům. Pomocnou ruku na získání dotací na rekonstrukce nabídla 

Společná Cidlina. Díky tomu se fotbalový stadion zvolna proměňuje a stává se 

reprezentativním.

http://www.youtube.com/watch?v=sGMIrnIbrT4&list=PL86890DDDDE8

4DDE0&index=12&feature=plpp_video
- -

83 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - CHLUMEC N. C. - Nové vybavení pro divadelní soubor 

Klicpera
0:02:10 2011 -

Divadlo Klicperův dům v Chlumci nad Cidlinou je dostatečně známo a navíc je domovinou 

pro divadelní soubor Klicpera. Ten s pomocí Místní akční skupiny Společná Cidlina získal 

dotaci, a mohl tak zlepšit zázemí pro herce i technické vybavení. Celkové náklady dosáhly 

výše 290 000 Kč. Kromě vybavení skladových prostor a nového nábytku klubovny se 

pořídila také základní technika, jako kamera, přehrávač DVD, reproboxy, televize a 

notebook.

http://www.youtube.com/watch?v=eoIOawuH4yk&list=PL86890DDDD

E84DDE0&index=11&feature=plpp_video
- -

84 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - NEPOLISY - Rekonstrukce klubovny MS Luka Nepolisy 0:01:50 2011 -

V rámci dvouetapového projektu se díky Místní akční skupině Společná Cidlina opravila 

klubovna Mysliveckého sdružení Luka v Nepolisech. Náklady v I. etapě se vyšplhaly do 

výše 374 000,- Kč. Po dokončení I. etapy se započalo s rekonstrukcí vnitřních prostor, 

zároveň se klubovna mysliveckého sdružení dočkala i nového nábytku. Náklady v II. etapě 

přesáhly částku 800 000 Kč. Dotace z Programu rozvoje venkova byla v celkové výši 722 

761 Kč. 

http://www.youtube.com/watch?v=UvfoSTIC2tk&list=PL86890DDDDE8

4DDE0&index=10&feature=plpp_video
- -

85 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - PETROVICE - Otevření nového dětského hřiště (projekt 

spolupráce)
0:01:43 2011 -

V rámci projektu Dětem pro radost a díky spolupráci s Místní akční skupinou Společná 

Cidlina vzniklo v Petrovicích dětské hřiště, které bylo slavnostně představeno dětem v 

sobotu 20. srpna 2011. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Celkové náklady byly 233 000 Kč, obec přispěla 

částkou 23 000 Kč a dotace činila celých 210 000 Kč.

http://www.youtube.com/watch?v=lcAtelryX6s&list=PL86890DDDDE84

DDE0&index=9&feature=plpp_video
- -

86 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - STARÁ VODA - Slavnostní otevření dětského hřiště 

(projekt spolupráce)
0:02:27 2011 -

Obec Stará Voda se může od soboty 27. srpna 2011 pyšnit novým dětským hřištěm, které 

bylo vybudováno díky spolupráci se Společnou Cidlinou v rámci projektu Dětem pro 

radost II. Při slavnostním otevření hřiště nechybělo stylové občerstvení a byl připraven i 

program pro děti. Na území Místní akční skupiny Společná Cidlina jsou dětská hřiště 

vybudována v Chlumci nad Cidlinou, Novém Městě, Petrovicích, Hlušičkách, Vysočanech, 

Skochovicích, Podolibech a zde ve Staré Vodě. Celkové náklady projektu Dětem pro 

radost II jsou ve výši 4,7 milionu Kč. Hřiště ve Staré Vodě stálo 233 500 Kč, dotace z 

Programu rozvoje venkova České republiky činila 210 150 Kč a obec přispěla částkou 23 

350 Kč.

http://www.youtube.com/watch?v=j87UpbKAZRM&list=PL86890DDDD

E84DDE0&index=8&feature=plpp_video
- -

87 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - ZADRAŽANY - Otevření nového víceúčelového hřiště 0:02:13 2011 -

Sbor dobrovolných hasičů v Zadražanech se pokusil úplně poprvé zažádat o dotaci na 

projekt Víceúčelové hřiště a se svou žádostí uspěl. Otevření hřiště proběhlo v sobotu 27. 

srpna 2011, kdy se představilo v plné kráse návštěvníkům. Celkové náklady na výstavbu 

víceúčelového hřiště byly 990 000 Kč a dotace činila 891 000 Kč. Projekt byl 

spolufinancován z Programu rozvoje venkova České republiky.

http://www.youtube.com/watch?v=pkC5FhIZ0hY&list=PL86890DDDDE

84DDE0&index=7&feature=plpp_video
- -

88 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - NOVÝ BYDŽOV - Zázemí pro zájmovou činnost seniorů 0:02:15 2011 -

V Novém Bydžově v kulturním domě Mekka se rozhodli efektivně využít místnost pro 

seniory a s pomocí Místní akční skupiny Společná Cidlina tuto místnost nově vybavili. 

Žádost podalo občanské sdružení Rada seniorů Novobydžovska, které má k dnešnímu dni 

202 členů. Místnost bude mít díky novému vybavení více možností využití. Nyní je zde k 

dispozici nový PC s barevnou tiskárnou, šicí stroj, nábytek a sportovní vybavení. Přijít 

může opravdu kdokoli, což nám potvrdila i předsedkyně občanského sdružení Helena 

Šafaříková. Projekt  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova. Cena projektu byla 75 000 Kč, dotace činila 60 000 Kč a 15 000 Kč 

spolufinancovalo město Nový Bydžov, které pomohlo i v administrativních krocích.

http://www.youtube.com/watch?v=Yv4FCwONJHg&list=PL86890DDDD

E84DDE0&index=6&feature=plpp_video
- -

http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=chlumec-nad-cidlinou-–-ukonceni-projektu-ekofarma&cisloclanku=2010040017
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=chlumec-nad-cidlinou-–-ukonceni-projektu-ekofarma&cisloclanku=2010040017
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=chlumec-nad-cidlinou-–-projekt-„partnerstvi-pro-venkov“&cisloclanku=2010060021
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=chlumec-nad-cidlinou-–-projekt-„partnerstvi-pro-venkov“&cisloclanku=2010060021
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=hradek-u-nechanic-–-veletrh-cestovniho-ruchu&cisloclanku=2010080011
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=hradek-u-nechanic-–-veletrh-cestovniho-ruchu&cisloclanku=2010080011
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=klamos-–-spolecna-cidlina-podporuje-mlade-podnikatele&cisloclanku=2010090012
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=klamos-–-spolecna-cidlina-podporuje-mlade-podnikatele&cisloclanku=2010090012
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=spolecna-cidlina-–-detem-pro-radost&cisloclanku=2010090017
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=spolecna-cidlina-–-detem-pro-radost&cisloclanku=2010090017
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=nepolisy-–-nova-okna-na-budove-zs-a-ms&cisloclanku=2010090026
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=nepolisy-–-nova-okna-na-budove-zs-a-ms&cisloclanku=2010090026
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=hradec-kralove-–-mistni-akcni-skupiny-na-dozinkach-2010&cisloclanku=2010090029
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=hradec-kralove-–-mistni-akcni-skupiny-na-dozinkach-2010&cisloclanku=2010090029
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=lazne-belohrad-–-narodni-konference-venkov-2010-24-listopad&cisloclanku=2010110024
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=lazne-belohrad-–-narodni-konference-venkov-2010-24-listopad&cisloclanku=2010110024
http://www.youtube.com/watch?v=WHp-GbI0zMI&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=13&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=WHp-GbI0zMI&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=13&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=sGMIrnIbrT4&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=12&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=sGMIrnIbrT4&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=12&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=eoIOawuH4yk&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=11&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=eoIOawuH4yk&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=11&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=UvfoSTIC2tk&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=10&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=UvfoSTIC2tk&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=10&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=lcAtelryX6s&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=9&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=lcAtelryX6s&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=9&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=j87UpbKAZRM&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=8&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=j87UpbKAZRM&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=8&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=pkC5FhIZ0hY&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=7&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=pkC5FhIZ0hY&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=7&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=Yv4FCwONJHg&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=6&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=Yv4FCwONJHg&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=6&feature=plpp_video


p_c kategorie MAS autor nazev stopaz rok_vyroby format anotace odkaz disk dotace

89 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - NOVÝ BYDŽOV - Nový velkokapacitní stan a pódium 0:01:44 2011 -

Díky projektu Místní akční skupiny Společná Cidlina Podpora venkovských regionálních 

tradic se město Nový Bydžov dočkalo v roce 2011 nového velkokapacitního stanu a 

pódia, které je určeno na pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Stan i pódium mohli 

vidět například i návštěvníci festivalu dechových hudeb s názvem Fišerův Bydžov, který 

letos proběhl již po patnácté. V rámci tohoto projektu se také nakoupilo 10 stolů a 80 

židlí. Velkokapacitní stan má rozměry 12 x 8 m a pódium je o rozměrech 10 x 6 m. Žádost 

byla podána v červnu roku 2009 a projekt se zrealizoval v únoru následujícího roku. Cena 

projektu byla rovný 1 000 000 Kč. Partnerem projektu bylo město Nový Bydžov, které 

poskytlo částku ve výši 250 000 Kč. Dotace z Programu rozvoje venkova České republiky 

činila 750 000 Kč.

http://www.youtube.com/watch?v=T2VM1NbDqCk&list=PL86890DDD

DE84DDE0&index=5&feature=plpp_video
- -

90 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o. Podpořené projekty PRV - MĚNÍK - ZŠ s novou půdní vestavbou 0:02:00 2011 -

 Další úspěšně zrealizovaný projekt přes Místní akční skupinu Společná Cidlina využil 

neobývaných prostor půdy, a nabídl tak možnost výuky a herny pro děti. Školu 

navštěvuje 59 dětí, z toho je 25 dětí ve školce. Současná budova školy byla postavena již 

v roce 1904, s výukou se však v Měníku začalo už v letech 1816 -- 1817. Projekt „Stavební 

úpravy objektu školy -- herna, Měník" byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader Programu rozvoje 

venkova ČR. Celkové náklady na přestavbu činily přes 2 miliony Kč, dotace z Evropské 

unie byla 1 300 000 Kč. 

http://www.youtube.com/watch?v=mzHQ_yuiNeo&list=PL86890DDDD

E84DDE0&index=4&feature=plpp_video
- -

91 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - SYLVÁRŮV ÚJEZD - Výlov rybníka (rybářská 

mechanizace)
0:02:58 2011 -

Poprvé zde byla použita nová rybářská mechanizace, pořízená díky Místní akční skupině 

Společná Cidlina.

http://www.youtube.com/watch?v=JAP0u7Sytbc&list=PL86890DDDDE8

4DDE0&index=3&feature=plpp_video
- -

92 projekty Společná CIDLINA, o.s. NTv Pictures s.r.o.
Podpořené projekty PRV - BARCHOV - Barchovskou kombinaci ovládli domácí 

(nový areál)
0:02:25 2012 -

Soutěž v požárním útoku se konala v novém areálu vybudovaném za pomoci dotace 

LEADER.

http://www.youtube.com/watch?v=njA4_XdvWfc&feature=bf_prev&lis

t=PL86890DDDDE84DDE0
- -

93 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Obec Sendražice 0:01:26 2011 - Úprava centra obce http://www.stream.cz/uservideo/625079-obec-sendrazice - -

94 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Obec Těchlovice 0:02:21 2011 - Výsadba zeleně v centru obce včetně mobiliáře http://www.stream.cz/uservideo/626458-obec-techlovice - -

95 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Obec Osice 0:01:56 2011 - Výsadba zeleně v centru obce včetně mobiliáře http://www.stream.cz/uservideo/627308-obec-osice - -

96 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Obec Neděliště 0:02:11 2011 - Rekonstrukce suterénu v budově mateřské školy http://www.stream.cz/uservideo/634103-obec-nedeliste - -

97 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Obec Hrádek 0:02:06 2011 - Rekonstrukce hřbitovní zdi, úprava zpevněných ploch a osvětlení kostela http://www.stream.cz/uservideo/635336-obec-hradek - -

98 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Obec Mokrovousy 0:03:48 2012 -
Dotace na výsadbu stromů v obci v různých lokalitách, úpravy parkoviště, mechanika na 

údržbu a mobiliář
http://www.stream.cz/uservideo/649518-obec-mokrovousy - -

99 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - ZAS Mžany a.s. 0:02:12 2012 - Podpora na opravu dílny - odsávání, rekonstrukce vytápění a chybějící zateplení stropu. http://youtu.be/esFQxgcV-3U - -

100 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Statek Světí (Zemědělský stroj) 0:01:40 2012 - Dotace na kompaktomat. http://www.stream.cz/uservideo/677636-statek-sveti - -

101 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Ivo Košťál - Těchlovice (sklad ovoce) 0:02:12 2012 - Oprava střechy skladových prostor http://www.stream.cz/uservideo/678788-ivo-kostal-techlovice - -

102 projekty MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Podpořené projekty PRV - Obec Stračov 0:02:42 2012 -
Rekonstrukce veřejného prostranství na návsi - chodníky, veřejné osvětlení, vstup na 

hřbitov, kontejnery na biologický a jiný odpad
http://www.stream.cz/uservideo/679747-obec-stracov - -

103 akce MAS MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Akce spolupořádaná MAS - Zemědělský den Sovětice 2012 0:05:53 2012 -
Akce spolupořádaná MAS Hradecký venkov za účasti předsedy Senátu ČR a prezidenta 

Agrární komory.

http://www.stream.cz/uservideo/683320-zemedelsky-den-sovetice-

2012
- -

104 akce MAS MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Akce spolupořádaná MAS - Včelařská stezka 0:02:32 2012 -
MAS Hradecký venkov připravila na Zemědělský den vzdělávací akci pro děti pod názvem 

Včelařská stezka. Tato akce se konala ve spolupráci se Základní organizací  svazu včelařů 

Nechanice a se Včelařským učilištěm v Nasavrkách.

http://www.stream.cz/uservideo/683693-vcelarska-stezka - -

105 akce MAS MAS Hradecký venkov MAS Hradecký venkov, o.p.s. Zemědělský den MŽANY 2011 0:15:20 2011 - Zemědělský den MŽANY 2011 http://youtu.be/XvG7dX4SXqQ DVD -

106 projekty Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko Česká televize Podpořené projekty PRV - Podzemí Přeskače (magazín Toulavá kamera) 0:03:27 2010 -
Za finanční podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova byl v roce 2009 

vybudován vstupní objekt do podzemí.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-

kamera/210411000320110/obsah/99698-podzemni-chodby-v-

preskacich/

- -

107 území Region Haná Region Haná Region Haná - reportáže o obcích - 2007 - Informace o jednotlivých obcích regionu - DVD OK

108 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko
Proměny venkova v pohyblivých obrazech  1 - Projekt Včelí dům a Medová zahrada 

Rymice
0:07:41 2011 .avi Popis projektu Včelí dům a popis procesu podání žádosti a výběru projektů na MAS. http://youtu.be/4TwpJjcte6o DVD MMR

109 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 2 - ZŠ a MŠ Stará Ves, MŠ Včelka Líšná 0:06:25 2011 .avi

ZŠ a MŠ Stará Ves, MŠ Včelka Líšná - Projekt zlepšení vzhledu a funkčnosti objektu 

Základní a mateřské školy Stará Ves. Jde o zateplení vnějších stěn kontaktním fasádním 

certifikovaným systém s tepelným izolantem. Projekt MŠ Včelka realizuje řešení 

zdravotechniky - nové umývárny a zázemí kuchyně.

http://youtu.be/qB9fXlkILdY DVD MMR

110 nadstavby MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 3 - Haná regionální produkt ® 0:02:56 2011 .avi
Haná regionální produkt ® - Značení domácích výrobků na Hané. Popis značení a 

produktů, které již získaly certifikát. Regionální koordinátor MAS Moravská cesta 

(Litovelsko- Pomoraví). 

http://youtu.be/jac0FpWIqe8 DVD MMR

111 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 4 - Projekty obce Beňov 0:07:01 2011 .avi
Projekty obce Beňov - projekty údržby zeleně a podpora spolků (PRV), sázení stromů 

(Malé granty NADACE PARTNERSTVÍ, MŽP) a další.
http://youtu.be/9OnuJ2IeKuc DVD MMR

112 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 5 - Projekt obce Vlkoš 0:05:45 2011 .avi
Projekty obce Vlkoš - Bezpečně do školy, do školky i na poštu - komplexní rekonstrukce 

místních komunikací, autobusová čekárna, informační tabule.
http://youtu.be/QH4vkzl_9pw DVD MMR

113 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 6 - Projekty městyse Dřevohostice 0:04:49 2011 .avi
Projekty městyse Dřevohostice - Modrá stuha Vesnice roku za společenský život, obnova 

schodiště věže zámku (Olomoucký kraj), rozšíření expozice hasičského muzea (PRV), 

výsadba nové zámecké alej - III. etapa (PRV), rekonstrukce podlahy v Sokolovně (PRV). 

http://youtu.be/EWet9jDgJU8 DVD MMR

114 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 7 - Projekty obce Sazovice 0:06:42 2011 .avi

Projekty obce Sazovice - Hasičský den v Sazovicích (PRV), přemístění, modernizace a 

zahájení automatizace v obecní knihovně (Ministerstvo kultury), vnitřní vybavení prostor 

nové knihovny (Ministerstvo kultury), multifunkční sportovně - rekreační areál (ROP 

Střední Morava), Cyklistická stezka "Mysločovice - sazovice (SFDI).

http://youtu.be/elmi-VzAaLg DVD MMR

115 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 8 - Projekt Po Formanských stezkách 0:06:07 2011 .avi
Projekt Po Formanských stezkách - křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami (PRV - 

projekt spolupráce).
http://youtu.be/MkWqFeocmsc DVD MMR

116 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 9 - Projekty pro regionální zemědělce 0:06:14 2011 .avi

Projekty pro regionální zemědělce - Agrodružstvo Roštění - Automaty na výdej mléka 

(PRV), Obnova strojového parku (OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství), 

Identifikace krav  (OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství), Rekonstrukce objektu 

ŽV Roštění  (OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství), Rekonstrukce objektů 

živočišné výroby (PRV), rekonstrukce posklizňové linky (OP Zemědělství), rekonstrukce 

odchovny masného skotu Pacetluky (PRV), Jaromír Dostál - Nový traktor pro mladého 

zemědělce (PRV).

http://youtu.be/_6YllapBoag DVD MMR

117 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 10 - Projekty obce Kostelec u Holešova 0:06:24 2011 .avi
Projekty obce Kostelec u Holešova - údržba a rekonstrukce Sokolovny (MŠMT), taneční 

parket a nové zázemí u Myslivny (PRV), víceúčelové sportovní hřiště Kostelec u Holešova 

(PRV).

http://youtu.be/tVjtrDP0pNM DVD MMR

118 projekty MAS Partnerství Moštěnka DSO Mikroregion Holešovsko Proměny venkova v pohyblivých obrazech 11 - Projekt Kraj pod Hostýnem ožívá 0:08:02 2011 .avi

Projekt Kraj pod Hostýnem ožívá - včasné informace, zázemí a propagace pro 

společenské a kulturní akce: rozvoj a provázání společenských a kulturních akcí ve dvou 

sousedních regionech MAS Partnerství - Moštěnka a MAS Podhostýnska (PRV - projekt 

spolupráce).

http://youtu.be/6ibYS_KFtXI DVD MMR

119 projekty MAS Lípa pro venkov MAS Lípa pro venkov Zapomenutá paměť venkova 0:15:32 2010 .avi Církevní projekty na území MAS. - DVD PRV

http://www.youtube.com/watch?v=T2VM1NbDqCk&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=5&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=T2VM1NbDqCk&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=5&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=mzHQ_yuiNeo&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=4&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=mzHQ_yuiNeo&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=4&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=JAP0u7Sytbc&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=3&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=JAP0u7Sytbc&list=PL86890DDDDE84DDE0&index=3&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=njA4_XdvWfc&feature=bf_prev&list=PL86890DDDDE84DDE0
http://www.youtube.com/watch?v=njA4_XdvWfc&feature=bf_prev&list=PL86890DDDDE84DDE0
http://www.stream.cz/uservideo/625079-obec-sendrazice
http://www.stream.cz/uservideo/626458-obec-techlovice
http://www.stream.cz/uservideo/627308-obec-osice
http://www.stream.cz/uservideo/634103-obec-nedeliste
http://www.stream.cz/uservideo/635336-obec-hradek
http://www.stream.cz/uservideo/649518-obec-mokrovousy
http://youtu.be/esFQxgcV-3U
http://www.stream.cz/uservideo/677636-statek-sveti
http://www.stream.cz/uservideo/678788-ivo-kostal-techlovice
http://www.stream.cz/uservideo/679747-obec-stracov
http://www.stream.cz/uservideo/683320-zemedelsky-den-sovetice-2012
http://www.stream.cz/uservideo/683320-zemedelsky-den-sovetice-2012
http://www.stream.cz/uservideo/683693-vcelarska-stezka
http://youtu.be/XvG7dX4SXqQ
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/210411000320110/obsah/99698-podzemni-chodby-v-preskacich/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/210411000320110/obsah/99698-podzemni-chodby-v-preskacich/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/210411000320110/obsah/99698-podzemni-chodby-v-preskacich/
http://youtu.be/4TwpJjcte6o
http://youtu.be/qB9fXlkILdY
http://youtu.be/jac0FpWIqe8
http://youtu.be/9OnuJ2IeKuc
http://youtu.be/QH4vkzl_9pw
http://youtu.be/EWet9jDgJU8
http://youtu.be/elmi-VzAaLg
http://youtu.be/MkWqFeocmsc
http://youtu.be/_6YllapBoag
http://youtu.be/tVjtrDP0pNM
http://youtu.be/6ibYS_KFtXI


p_c kategorie MAS autor nazev stopaz rok_vyroby format anotace odkaz disk dotace

120 ostatní UZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací Venkov snů a skutečností 0:19:09 2011 .avi Projekty z venkovského prostoru podpořené z národních a evropských zdrojů - DVD -

121 projekty Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Úspěšné projekty programu rozvoje venkova 0:32:50 2008 .avi
Úspěšné projekty byly financovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a ze státního rozpočtu České republiky - zemědělci, lesníci, 

podnikání na venkově, obce. 

http://youtu.be/46qxvm_UqwY DVD PRV

122 akce MAS Národní síť Místních akčních skupin ČR Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Prezentace MAS ČR - Země živitelka České Budějovice 2010 0:49:41 2010 .avi
Prezentace MAS na výstavě Země živitelka 2010, propagace CSV a jejich partnerů. Večer 

venkova s předáním ocenění nejlepším MAS za rok 2010.
http://youtu.be/h7FOoh_Fh4k DVD -

123 setkání EU Národní síť Místních akčních skupin ČR Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. LeaderFEST 2011 0:17:15 2011 .mpg Mezinárodní setkání LeaderFEST 2011 http://youtu.be/mEuwO0AtSXg DVD -

124 akce MAS Spolek pro obnovu venkova ČR Spolek pro obnovu venkova ČR Národní konference Venkov 2011 0:17:22 2011 .avi

Národní konferenci Venkov 2011 pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci 

Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR, v součinnosti s 

Národní sítí místních akčních skupin ČR, Asociací soukromého zemědělství ČR a Agrární 

komorou ČR. Dalšími partnery konference bylo Ministerstvo pro místní rozvoj  ČR, 

Ministerstvo životního prostředí  ČR, Ministerstvo dopravy  ČR a Středočeský kraj. Akce 

byla spolufinancovaná z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

http://youtu.be/rGZslyWRwGc DVD -

125 akce MAS MAS Rozkvět zahrady jižních Čech MAS Rozkvět zahrady jižních Čech Slavnosti plodů 2010 1:00:00 2010 .avi
Mikroregion Chelčicko-Lhenický spolu s Místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních 

Čech pořádá každoročně tradiční podzimní pěstitelsko-kulturní akci Slavnosti plodů. Tyto 

slavnosti každý rok hostí jiná členská obec Mikroregionu.

http://www.youtube.com/watch?v=ikzbNJ7gLMM&feature=plcp DVD -

126 projekty MAS Rozkvět zahrady jižních Čech MAS Rozkvět zahrady jižních Čech Průvodce památníkem Petra Chelčického 0:08:09 2010 .avi
Po stopách předků Chelčicka a historického celku kulturní krajiny Libějovicko-Lomecka, 

dotkněte se středověkého období Petra Chelčického a poznejte osobnost a dílo Petra z 

Chelčic.

http://www.youtube.com/watch?v=YiSxUiA4yFM DVD PRV

127 akce MAS MAS Vltava MAS Vltava Vltavotýnské slavnosti 0:02:09 2011 Trhy s prezentací regionální značky Vltavotýnsko http://youtu.be/fqU2MGJaCys DVD PRV

128 setkání EU ENRD ENRD: Connecting Rural Europe LEADER Event 2012 0:05:38 2012 -
LEADER Event 2012 - Local Develpment Strategies and Cooperation (27. - 28.4.2012, 

Bussels) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PXNTj

2uXk8U
- -

129 setkání EU ENRD ENRD: Connecting Rural Europe 39 NEW LAG Event video 0:03:44 2011 - Leader as a Driver for Rural Europe: Workshop for New LAGs
https://www.youtube.com/watch?v=q0CNhXWOV4o&list=UUrCDasiy9

VmVxP3pGxJAF8A&index=10&feature=plcp
- -

130 území SERVISO SERVISO, o.p.s. Krásné vyhlídky Českého středohoří 0:25:21 2005 Informační DVD o území MAS. http://youtu.be/-TLa5ByCHvo DVD SROP

131 projekty + MAS MAS Prostějov venkov TV Morava Činnost MAS Prostějov venkov - reportáž 0:04:52 2011 .wmv Reportáž o činnosti MAS Prostějov venkov. - - -

132 ostatní MAS Krajina srdce MAS Krajina srdce Youth for Nature, mezinárodní projekt výměny mládeže (ČR, PL), 1 0:51:18 2007 .avi Losing the differences we find the Frienship. http://youtu.be/TiAC-K-cOrc DVD
GŘ pro 

vzdělání a 

kulturu

133 ostatní MAS Krajina srdce MAS Krajina srdce
The Medieval Selmberk Castle I, mezinárodní projekt výměny mládeže (ČR, FIN, 

GR, IT)
0:56:56 2010 .avi Mezinárodní projekt výměnného pobytu pro mládež - Středověký hrad Šelmberk 8/2007.  http://youtu.be/ZiPAfPFhmAg DVD

GŘ pro 

vzdělání a 

kulturu

134 ostatní MAS Krajina srdce MAS Krajina srdce
The Medieval Selmberk Castle II, mezinárodní projket výměny mládeže (ČR, FIN, 

GR, IT)
0:02:33 2010 .wmv Mezinárodní projekt výměnného pobytu pro mládež - Středověký hrad Šelmberk II 2010. http://youtu.be/FkS36obPATs DVD

GŘ pro 

vzdělání a 

kulturu

135 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Veřejné slyšení žadatelů 2012 0:04:04 2012 -
Reportáž z každoročního Veřejného slyšení žadatelů o dotaci v rámci dotačního 

Programu LEADER "Měníme Hranicko", 28.5. 2012, zámek Hranice http://www.youtube.com/watch?v=Pr0VBBYWzaU&feature=relmfu
- -

136 MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Rozvojové partnerství Regionu Hranicko MORAVSKÁ BRÁNA - vstupní seminář pro zájemce, 17.1.2012, Hranice 0:01:35 2012 -

Důležitým bodem rozjezdu značky kvality místních výrobků MORAVSKÁ BRÁNA 

regionální produkt® byl informační seminář pro zájemce o získání značky, který proběhl 

17.1. v Divadle Stará střelnice v Hranicích za účasti Kateřiny Čadilové, předsedkyně 

Asociace regionálních značek.

http://www.youtube.com/watch?v=PQs99gUhFJQ&feature=relmfu - -

137 MAS MAS Království - Jestřebí hory Internetovka.cz Veřejné rozdělování evropských peněz 0:01:29 2012 -
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ - Poprvé v hostorii měla veřejnost reálnou šanci sledovat 

obhajobu a představení projektů v rámci programu LEADER. Jde o evropské peníze, kde 

se žadatelé prostřednictvím svých projektů ucházejí téměř o 10 milionů korun.
http://www.internetovka.cz/Rubriky/Zpravodajstvi/Reportaze/Verejne-

rozdelovani-evropskych-penez.aspx

- -

138 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Historie a památky Moravského krasu 0:28:18 2012 -

Video o historii a památkách Moravského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - naše 

společné dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=BBInC4xk81s&list=PL1TV1l1sb_PW

hRpqI6qq6v6tFjiOiCFr7&index=1
DVD PRV

139 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Pohádky a pověsti z Moravského krasu 0:25:14 2012 -

Video o pohádkách a pověstech Moravského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - 

naše společné dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=j8dz8h_H4I8&list=PL1TV1l1sb_PW

hRpqI6qq6v6tFjiOiCFr7
DVD PRV

140 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Tradiční kuchyně Moravského krasu 0:24:50 2012 -

Video o tradiční kuchyni Moravského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - naše 

společné dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=JHAN-

H8Ibfc&list=PL1TV1l1sb_PWhRpqI6qq6v6tFjiOiCFr7
DVD PRV

141 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Tradiční řemesla Moravského krasu 0:27:17 2012 -

Video o tradičních řemeslech Moravského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - naše 

společné dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=2jPDekMKwwk&list=PL1TV1l1sb_P

WhRpqI6qq6v6tFjiOiCFr7
DVD PRV

142 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Zemědělství Moravského krasu 0:26:17 2012 -

Video o zemědělství Moravského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - naše společné 

dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=edCAgPF2TAs&list=PL1TV1l1sb_P

WhRpqI6qq6v6tFjiOiCFr7
DVD PRV

143 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Slavnosti a zvyky Moravského krasu 0:29:37 2012 -

Video o slavnostech a zvycích Moravského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - naše 

společné dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=lM0xWAGtVg8&list=PL1TV1l1sb_P

WhRpqI6qq6v6tFjiOiCFr7
DVD PRV

144 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Príroda a pamiatky Slovenského krasu 0:26:35 2012 -

Video o přírodě a památkách Slovenského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - naše 

společné dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=m7zI4cssEUk&list=PL1TV1l1sb_PVr

fZz9IPTQAUD93ezHG3c9&index=1
DVD PRV

145 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Tradičné remeslá Slovenského krasu 0:27:11 2012 -

Video o tradičních řemeslech Slovenského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - naše 

společné dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=OOTH0zAlP9k&list=PL1TV1l1sb_PV

rfZz9IPTQAUD93ezHG3c9
DVD PRV

146 MAS MAS Moravský kras 
MAS Moravský kras o.s. a Občianské združenie 

KRAS
Rozprávky a povesti Slovenského krasu 0:20:30 2012 -

Video o pohádkách a pověstech  Slovenského krasu, natočeno v rámci  projektu Kras - 

naše společné dědictví (opatření IV.2.1)

http://www.youtube.com/watch?v=bop1x_iPUfE&list=PL1TV1l1sb_PVrf

Zz9IPTQAUD93ezHG3c9
DVD PRV

http://youtu.be/46qxvm_UqwY
http://youtu.be/h7FOoh_Fh4k
http://youtu.be/mEuwO0AtSXg
http://youtu.be/rGZslyWRwGc
http://www.youtube.com/watch?v=ikzbNJ7gLMM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=YiSxUiA4yFM
http://youtu.be/fqU2MGJaCys
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PXNTj2uXk8U
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PXNTj2uXk8U
https://www.youtube.com/watch?v=q0CNhXWOV4o&list=UUrCDasiy9VmVxP3pGxJAF8A&index=10&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=q0CNhXWOV4o&list=UUrCDasiy9VmVxP3pGxJAF8A&index=10&feature=plcp
http://youtu.be/-TLa5ByCHvo
http://youtu.be/TiAC-K-cOrc
http://youtu.be/ZiPAfPFhmAg
http://youtu.be/FkS36obPATs
http://www.youtube.com/watch?v=Pr0VBBYWzaU&feature=relmfu
http://www.internetovka.cz/Rubriky/Zpravodajstvi/Reportaze/Verejne-rozdelovani-evropskych-penez.aspx
http://www.internetovka.cz/Rubriky/Zpravodajstvi/Reportaze/Verejne-rozdelovani-evropskych-penez.aspx

