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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka L 10344

Datum vzniku a zápisu: 27. ledna 2017
Spisová značka: L 10344 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s.
Sídlo: Pazderkova 869/8, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Identifikační číslo: 056 93 381
Právní forma: Spolek
Účel:

a) vytvoření sdružení osob zahraničních regionů majících vztah k městu Liberec 
a Libereckému kraji, směřujících k podpoře vzájemné občanské sounáležitosti 
regionů a vlastenectví 

b) popularizace kulturních hodnot a památek Libereckého kraje s návazností na 
kontakty se zahraničními i místními regiony

c) propagace kulturních hodnot a památek formou společných setkání a exkurzí, 
přednášek, výstav, literárních pořadů a besed vedoucích také k rozvoji 
cestovního ruchu

d) popularizace a podpora lidových tradic, kultury, písemných památek, jazyka, 
řemesel

e) podpora aktivit a projektů v oblasti vzdělávání na všech úrovních (vč. 
mimoškolních aktivit)

f) spolupráce s orgány krajů, obcí, neziskovými, nestátními i soukromými 
institucemi, které se zabývají podporou společenských a spolkových aktivit v 
oblasti kultury, vzdělávání a cestovního ruchu

g) navazování kontaktů a uzavírání smluv o vzájemné spolupráci se zahraničními 
regiony 

h) výměna delegací a podpora setkávání skupin udržujících folklorní i sakrální 
tradice

ch) účast a pořádání společenských akcí ve spolupráci se zahraničními 
institucemi podobného zaměření

i) hledání nových zdrojů společenských a kulturních aktivit v různých skupinách 
podle etnografické orientace

j) organizace a pořádání společenských a kulturních akcí

l) spolupráce s médii v oblasti zpravodajství, kultury a cestovního ruchu, jak 
tištěnými tak v internetové podobě

k) poskytování informací o společenských, kulturních a dalších aktivitách v 
regionu i v zahraničí pro podporu cestovního ruchu



oddíl L, vložka 10344

Údaje platné ke dni: 14. listopadu 2019 03:35 2/2

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán:
předseda:

  Mgr. LIBUŠE VÍTOVÁ, dat. nar. 10. ledna 1959
Pazderkova 869/8, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Den vzniku funkce: 16. října 2018

Počet členů: 1
Způsob jednání: Předseda jedná samostatně jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v 

záležitostech fungování spolku. K napsanému nebo vytištěnému jménu a 
příjmení a označení předseda spolku připojí svůj vlastnoruční podpis.
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