LiLiA
Lidé pro lidi a Albrechtičky
Rámcový plán akcí (výsledek „brainstormingu)
Následující seznam je přehled nápadů, co by se dalo dělat v rámci spolku. Některé z nich
jsou závislé na zbudování vhodných prostor během rekonstrukce KD (např. restaurace,
přednášky).
‐ Společenské akce typu „zábava“
o Ples (leden)
o Zahradní slavnost (červen)
o Taneční zábavy (pro absolventy tanečních s reprodukovanou hudbou,
omezeným občerstvením, nějakým instruktorem) (tématické – např. latinské,
standardní, country...) (listopad)
o Taneční kurzy? (podzim, jaro?)
o Silvestrovská zábava (prosinec) - hudba (i reprodukovaná), divadelní scénka,
tanec, občerstvení, v ceně novoroční přípitek, ohňostroj?, hry... možno zahrnout
i program pro děti, budou-li přítomny
‐ Koncerty
o Koncerty (vánoční, + kdykoliv jindy)
o Hudební festival(y) (folk, rock...?)
‐ Restaurační příležitosti
o Degustační večery - mexická, italská kuchyně, rybí speciality (v případě, že
budou zbudovány vhodné prostory v kulturním domě – taková občasná kvalitní
nekuřácká restaurační příležitost)
 Součástí večera i „vzdělávání“ z oblasti dané kuchyně, případně i „výuka“
vaření (např zdravá strava)

o Čajovna (v případě, že budou zbudovány vhodné prostory v KD, nebo
v dřevěnici...?)
o Kavárna (v případě, že budou zbudovány vhodné prostroy v KD) – možno i
stylově – např. jazzový večer, poker, taroky...
‐ Kino, divadlo
o Příležitostná projekce filmů přes dataprojektor (možno spojit i s kavárnou)
o Hostování divadla?
‐ „Zlatá neděle“ (nebo při „rozsvícení stromečku“)
o umělečtí kováři, keramici, medovina
‐ besedy
o Pamětníci
o Kronika (čtení zápisu z minulého roku, diskuze, co zařadit do kroniky...)
‐ vzdělávací semináře a workshopy
o Zahrádkářství – štěpařství
o Střídavé hospodaření
o Košíkářství
o Dějiny (obecní, české, světové…?)
o Hudba (vážná, populární) – možno i v kostele poslech některého zajímavého
díla s výkladem (adventní, postní, velikonoční...?)
o Lékařství – zdravá výživa
o Domácí výroba sýrů
o Teologické přednášky (Petr Smolek)
o Cestovatelská přednáška s projekcí
o Anglický jazyk – kurzy pro děti, dospělé
o Domácí vaření piva
o Řezbářství
o Cvičení s dětmi + aktivity pro děti předškolkového věku
‐ Turistické akce
o Zájezd na hory s lyžemi
o Jiné zájezdy

‐ Podpora rozvoje obce
o Věnování části zisku na zvelebení vybraných koutů vsi nebo zařízení (např.
kotelec, další studánky, lávky, kapličky, ...)
o Zpestření informátoru, webu...
o Mosty – udělat sbírku mezi cyklisty...?
‐ Spolupráce „přes hranice“ - možnost získat dotaci
o Např. udělat nějaký společný projekt s nějakou polskou nebo slovenskou vesnicí
(např. metamorfózy krajiny)
Předpokládaný plán akcí na rok 2013
 Zahradní slavnost (červen)
 Den obce
 Taneční večery (listopad)
 Rozsvícení stromečku (30. 11.)
 Adventní poslechový večer (adventní písně staré doby) – 8. 12.
 Vánoční koncert
 Silvestrovská zábava (31.12.)

