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Obecně prospěšná společnost Úhlava, o. p. s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 51, dne 6. dubna 2002.
Členy správní rady společnosti k 31. 12. 2011 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2011 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Ladislav Drobníček
Vladimír Vávra
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2011 byl:
Pavel Vondráček

I. Přehled činností vykonávaných v roce 2011
Vzdělávací činnost
Konzultační středisko PEF ČZU v Praze
Úhlava, o. p. s. zajišťuje v Klatovech již od akademického roku 2003/2004
fungování Konzultačního střediska Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze, které bylo otevřeno v říjnu 2002.
Ve
středisku
probíhá
kombinovanou formou výuka
bakalářského a navazujícího magisterského studia
v oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“. První
polovina studia je organizována formou tzv. kurzů
celoživotního vzdělávání. Druhou polovinu studia
absolvují
posluchači,
při
splnění
předem
stanovených podmínek, již jako řádní studenti České
zemědělské univerzity v Praze. Ke konci roku 2011
studovalo v klatovském Konzultačním středisku
v pěti ročnících zhruba 425 studentů. Od září 2011
se výuka bakalářského stupně studia uskutečňuje
podle nové akreditace pro daný obor „Veřejná
správa a regionální rozvoj“.
Výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, Regionálního
centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech (bývalý dominikánský klášter) a také
v sídle společnosti na adrese Kpt. Jaroše 94, Klatovy.

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)
V roce 2008 rozšířila Úhlava, o. p. s. svoji dosavadní spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze o výuku tzv. Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Úhlava, o.p.s.
zabezpečuje v rámci VU3V pro seniory technickou podporu tak, aby tito neměli problém
s jednoduchými informačními technologiemi, které umožňují VU3V v Klatovech provozovat.
Garantem jednotlivých přednášek jsou univerzity a vysoké školy sdružené v Asociaci univerzit třetího
věku.
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VU3V představuje výuku zprostředkovanou moderními informačními technologiemi založenou na
využití internetu, což dovoluje seniorské vzdělávání rozšířit i do regionů, tedy mimo univerzitní města.
Přednášky natočené speciálně pro tento typ výuky
jsou uloženy a pro studenty dostupné na
seniorském portálu www.e-senior.cz, zřízeném
Provozně
ekonomickou
fakultou
České
zemědělské univerzity v Praze. Přednášky doplňují
studijní texty, výkladové slovníky odborných pojmů,
testy, zadání domácích úkolů, možnost posílat
dotazy lektorovi i komunikovat navzájem
s ostatními posluchači stejného kurzu. Senioři však
nemusejí mít z informačních technologií žádný
strach, protože veškeré prvky výuky se uskutečňují
během pravidelných společných setkání za účasti
odborného pracovníka.
V roce 2011 pokračovala VU3V v letním semestru výukou tématu „Pěstování a využití jedlých
a léčivých hub“, v zimním semestru pak tématem „Kouzelná geometrie“. Každý z předmětů úspěšně
absolvovalo skoro 50 seniorů. V lednu 2012 se pak v aule České zemědělské univerzity v Praze
uskutečnila promoce prvních 11-ti posluchačů VU3V, kteří úspěšně zakončili celých 6 semestrů tohoto
typu studia. S pořádáním dalších kurzů VU3V se počítá i v následujících letech.

Čechy a Bavorsko všedního dne
Projekt „Čechy a Bavorsko všedního dne“, jehož cílem bylo informovat
širokou veřejnost na obou stranách hranice o životě v českobavorském příhraniční, probíhal v letech 2009 – 2011. Bavorským
partnerem spolupracujícím s Úhlavou, o. p. s. na tomto projektu byla
Bavorská zemská centrála pro nová média z Mnichova.
V rámci projektu byly již od května 2009 natáčeny a vysílány televizní
magazíny, přičemž každý půlhodinový magazín byl složen z několika reportáží. Ty vyrábělo celkem
osm regionálních televizních stanic (tři české a pět
bavorských) a zachycují témata týkající se
přeshraniční
spolupráce,
zejména
v oblasti
hospodářství,
cestovního
ruchu,
životního
prostředí, dopravy, volnočasových aktivit, kultury,
sportu, vzdělávání a dalších společenských
oblastí.
V roce
2011
bylo
odvysíláno
28 půlhodinových magazínů, v letech 2009-2010
celkem 92. V Čechách byly magazíny vysílány na
Prima TV v čase věnovaném regionálnímu vysílání
(v Plzeňském kraji vysílala televize R1 ZAK,
v Karlovarském kraji televize R1 Vřídlo) a na TV
GIMI (Jihočeský kraj). Dne 3. června 2011 se
v Schönsee,
za
účasti
obou
partnerů
a významných hostů, uskutečnila společná česko-bavorská televizní diskuze.
V roce 2011 byl také vydán 4. a 5 díl dvojjazyčného tištěného materiálu, který informuje o projektu
a o natáčení televizních reportáží a byly spuštěny webové stránky (www.uhlava.cz/tvmagaziny), které
vedle představení projektu, informačních brožur ke stažení a dalších informací, přináší také kompletní
seznam všech natočených reportáží, kterých je téměř jeden tisíc. Všechny reportáže jsou k dispozici
na DVD v sídle Úhlava, o. p. s.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání
Čtyřdenní vzdělávací kurz určený současným podnikatelům, zájemcům
o podnikání, pracovníkům turistických informačních center a dalším
zájemcům o problematiku cestovního ruchu na venkově, probíhal
na přelomu let 2010 a 2011.
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V rámci projektu byly vytvořeny studijní materiály (odborná publikace, prezentace) a uspořádáno
školení postupně ve Švihově, v Běšinech
a v Chanovicích. Součástí byl také
projektový workshop, na kterém účastníci
za asistence lektora vytvářeli vlastní
nabídku služeb pro určitou cílovou
skupinu a dále jednodenní exkurze
spojená
s konkrétními
ukázkami
podnikání
úspěšných
poskytovatelů
služeb cestovního ruchu.
Školení se zúčastnilo celkem 75 osob,
z nichž 64 školení úspěšně dokončilo
a obdrželo
osvědčení
o
jeho
absolvování.
Školení realizovala Úhlava, o. p. s. pro Zájmové sdružení právnických osob Běleč v rámci projektu
spolufinancovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Díky této finanční podpoře
byla účast na kurzu zdarma, a to včetně poskytnutí studijních materiálů a účasti na odborné exkurzi.

Regionální průvodci a animátoři – nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví
Ve venkovských oblastech se lidé potýkají s řadou problémů, jako je úbytek obyvatelstva, omezená
nabídka služeb, nedostatečná infrastruktura či nedostatek pracovních míst. Na druhé straně však
venkovské oblasti disponují poměrně vysokým potenciálem pro svůj rozvoj, který v daném území není
ještě zcela využit. Jednou z možností, jak najít uplatnění v místě svého bydliště, může být pro
obyvatele venkovský cestovní ruch.
Obecně
prospěšná
společnost
Úhlava proto přišla s nabídkou
vzdělávacího kurzu, který si kladl za
cíl vyškolit z řad obyvatel žijících na
území MAS Pošumaví animátory,
kteří
budou
vytvářet
produkty
cestovního ruchu a regionální
průvodce,
kteří
se
budou
specializovat na určité území, budou
schopni provádět turisty, podávat jim
odborný výklad, doporučovat jim
další zajímavá místa a tím prodloužit
a zatraktivnit jejich pobyt. Kurz byl
určen všem, kteří hledají uplatnění na
trhu práce, mají zájem a povědomí
o historii, atraktivitách a výletních
cílech v Pošumaví a chtěli by tyto
vědomosti předávat návštěvníkům dotčeného území. Informace získané během školení využijí také
pracovníci informačních center, poskytovatelé služeb ve venkovské turistice, pracovníci firem
zabývajících se poradenstvím v regionálním rozvoji, místních vzdělávacích institucích, neziskových
organizacích apod.
Vzdělávací kurz proběhl v září - listopadu r. 2011 ve Kdyni, v Horažďovicích, v Hrádku u Sušice
a v Klatovech. Na všech uvedených místech se konaly identické bloky čtyřdenního školení. Vedle
teoretických přednášek absolvovali účastníci také praktická průvodcovská a animátorská cvičení, pod
odborným dohledem zkušeného průvodce, který jim poskytl cennou zpětnou vazbu. V rámci školení se
uskutečnila rovněž jednodenní exkurze, během které účastníci navštívili některá atraktivní, ale méně
známá místa na území MAS Pošumaví. Kurzu úspěšně ukončilo celkem 54 osob. V rámci projektu
byla vydána odborná publikace, která poslouží jak účastníkům kurzu, tak i dalším zájemcům.
Školení je zajišťováno pro občanské sdružení Šumava bez hranic v rámci stejnojmenného projektu
spolufinancovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
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Společně nám to půjde lépe
Díky podpoře Plzeňského kraje připravila Úhlava, o.p.s. spolu s Denním stacionářem a domovem pro
osoby se zdravotním postižením v Klatovech
(Diakonie ČCE středisko Radost v Merklíně) na
podzim 2011 (1. září a 16. listopadu) dvě ruční
dílny s názvem „Společně nám to půjde lépe“. Při
aktivitách, které byly zaměřeny na děti a mládež,
asistovali klienti z denního stacionáře. Účastníci si
během akcí vyrobili drobné upomínkové předměty,
a to malované bavlněné tašky a batohy, deskovou
keramiku či košíky z pedigu. Pro nejmenší zájemce
byly připraveny aktivity na procvičení jemné
motoriky. Návštěvníci měli také možnost shlédnout
prostory Regionálního centra sociální integrace
a celoživotního vzdělávání a denního stacionáře.
Tento projekt byl spolufinancován Plzeňským
krajem.

Organizování seminářů a kurzů
Rekvalifikační kurz Účetnictví
V roce 2011 získala obecně prospěšná společnost Úhlava akreditaci Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy pro pořádání rekvalifikačního
kurzu Účetnictví. Celkový rozsah školení, které
musí účastníci absolvovat, je 120 hodin a jeho
součástí je také účtování na počítači.
Rekvalifikační kurz byl uspořádán v posledním
čtvrtletí roku 2011. Úspěšně ho ukončilo
a osvědčení
o
rekvalifikaci
s celostátní
platností převzalo 10 posluchačů kurzu.
Pořádání dalšího rekvalifikačního kurzu
Účetnictví pro další skupinu zájemců
je
plánováno na rok 2012.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
Specializované environmentální programy pro střední školy Plzeňského kraje
V roce 2011 úspěšně pokračovala realizace projektu Specializované programy pro střední školy
Plzeňského kraje, kterého se Úhlava, o.p.s. účastnila
jako partnerská organizace občanského sdružení
ENVIC. V tomto období byl finálně dokončen
vzdělávací program na téma Zemědělství a ochrana
přírody a životního prostředí a veškeré studijní
materiály, tj. metodické a pracovní listy, byly předány
zástupcům partnerské školy - SŠZP Klatovy. Na
krajské ekologické konferenci, která se uskutečnila
8. listopadu v Plzni, byl tento program představen
ostatním pedagogům z Plzeňského kraje. Jako
doplněk k metodickým a pracovním listům vznikla
putovní výstava 6 bannerů, která byla umístěna
v prostorách SŠZP pro studijní účely s možností
zapůjčení ostatním školám v Plzeňském kraji.
Více informací o projektu je možné získat na projektových stránkách http://www.enviprogramy.cz/.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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ENVIC – Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských center
Plzeňského kraje
Hlavním cílem projektu je zvýšení vzdělanosti a kompetencí široké veřejnosti a pracovníků
environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center sítě ENVIC v oblasti životního
prostředí.
Úhlava, o. p. s., jako jeden ze sedmi partnerů provozujících centra
ENVIC na území Plzeňského kraje, připravila v roce 2011 v rámci
tohoto projektu několik zajímavých akcí, jejichž hlavním cílem bylo
atraktivní formou seznámit širokou veřejnost s problematikou ochrany
životního prostředí. Jednalo se např. o exkurzi na Farmu Moulisových
(Milínov), kde návštěvníci mohli vidět život na ekofarmě, ochutnat bio
produkty a porovnat je s ostatními, mohli si vyzkoušet dojení krávy na
trenažéru, utlouci si máslo apod. Ke Světovému dni vody jsem byla
uspořádána exkurzi do ČHMU v Plzni a také dvě exkurze na ČOV
v Klatovech. Nejen pro vegetariány byl určen kurz vaření s názvem
„Vařit jde i bez masa“. V prosinci se konala zajímavá přednáška p.
Krabce o včelách a jejich produktech, spojená s výrobou svíček.
Pomocí partnerů se podařilo uskutečnit mnoho dalších zajímavých
akcí, např. Festival regionální potraviny v Bolešinech, Cyklovýlet
Dlažov, přednáška o Nepále, sportovní den s Diakonií, Poznejte
zeleň v Klatovech a další.
Tento projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí CR, Ministerstva
životního prostředí ČR a Plzeňského kraje.

Z farmy až na talíř
Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci se ZŠ Tolstého zrealizovala projekt „Z farmy až
na talíř“, díky němuž byl vytvořen nový vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol.
Hlavním cílem tohoto programu bylo seznámit žáky se světem výroby a zpracováním potravin,
s hlavním zaměřením na zdravou výživu. V rámci realizace byly vytvořeny pracovní listy pro žáky 1.-5.
stupně, včetně metodiky pro pedagogy, a tzv. určovací kolečko s popisem hlavních druhů potravin,
včetně udání prospěšnosti dané potraviny pro
organismus. Všechny pomůcky byly pilotně
ověřeny ve spolupráci se základní školou
Tolstého v Klatovech. Žáci během pilotního
ověřování vzdělávacího programu navštívili také
farmu (Farma Moulisových), kde si mohli
vlastnoručně
vyzkoušet
výrobu
potravin
(másla…), seznámit se s jednotlivými druhy
hospodářských zvířata a poznat rozdíly mezi
biopotravinami a potravinami pocházejícími
z konvenčního hospodaření.
Tento projekt byl spolufinancován Plzeňským
krajem.

Environmentální poradenství pro veřejnost v environmentálním informačním centru
Klatovy
Od
roku
2010
sídlí
environmentální vzdělávací,
poradenské
a
informační
centrum
zřízené
obecně
prospěšnou
společností
Úhlava v sídle společnosti,
v ulici Kpt. Jaroše. V první
polovině r. 2011 fungovalo
centrum také jako Regionální
poradenské
a
informační
místo (RPIM) pro osu 1,2,3,
a 4 Operačního programu
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Životní prostředí a poskytovalo tak informace pro potenciální žadatele k problematice
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (osa 1), zlepšování kvality ovzduší
a snižování emisí (osa 2), udržitelné využívání zdrojů energie (osa 3) a zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží (osa 4).

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Regionální potravina Plzeňského kraje
Na jaře 2011 byla opět Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášena soutěž na
podporu nejlepších regionálních potravin České republiky. Úhlava, o. p. s.
a Místní akční skupina Pošumaví
se, podobně jako v uplynulém
roce, podílela v roli partnera
Krajské agrární komory Plzeňského
organizaci soutěže v Plzeňském kraji.

kraje

na

Druhého ročníku se v Plzeňském kraji účastnilo
21 soutěžících, jejichž výrobky byly hodnoceny
tentokráte v devíti kategoriích. Slavnostní vyhlášení
vítězů proběhlo v červnu na nádvoří Krajského úřadu
Plzeňského kraje v rámci Festivalu regionálních
potravin. Za účasti hejtmana Plzeňského kraje Milana
Chovance a dalších významných hostů byli oceněni
nejlepší producenti potravin z Plzeňského kraje. Na
vyhlášení navazovaly další akce a ochutnávky, byly
rovnoměrně rozděleny do všech okresů Plzeňského
kraje, aby se občané mohli seznámit s vítěznými
výrobky produkovanými na území našeho kraje. Soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje a na ni
navazující prezentační akce byly podpořeny Ministerstvem zemědělství a Plzeňským krajem.

Dárkové koše s regionálními potravinami
Úhlava, o.p.s. ve spolupráci s MAS Pošumaví nabízí dárkové koše s regionálními potravinami, které
jsou tvořeny místními výrobky a produkty. Pletené koše z pedigu, výplňový materiál, svíčky a drobné
dárkové předměty do košů dodává klatovská pobočka Diakonie
ČCE - středisko Radost. Dále mohou koše obsahovat produkty
s titulem Regionální potravina Plzeňského kraje, ale i další
potraviny vyprodukované v našem regionu – dárkové koše jsou
v různých velikostních a cenových variantách a přizpůsobují se
přání zákazníka. V roce 2011 byly nejčastěji požadovány
následující produkty: medové víno, medovina a různé druhy medů
od včelaře Jaroslava Lstibůrka z Nové Pasečnice a Jana Pintíře
z Nedaniček, Přešínský špekáček a Přešínská klobása z Řeznictví
a uzenářství Herejk s.r.o., přírodní sýr a Šumaváček z minimlékárny
JOMA, sušená jablka a hrušky, mošty a jablka od společnosti
LUKRENA a.s., oříškový rohlíček od ZKD Sušice, Krchlebský koláč
od Heleny Konopníkové a různě připravené ryby od Zpracovny ryb
Klatovy a.s. V dárkových baleních mohou být také dodány piva
a pivní výrobky od malých pivovarů: Modrá hvězda s.r.o. z Dobřan
a Purkmistr - Lukrécius a.s. z Plzně – Černic. V roce 2011 byl
největším odběratelem dárkových košů Plzeňský kraj a starostové
okolních obcí.

Pomoc lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
Zážitková turistika na venkově - alternativní příjmy v zemědělství v česko-bavorském
příhraničí
Cílem projektu, který realizuje Úhlava, o. p. s. ve spolupráci s Úřadem pro zemědělství a lesnictví
v Chamu (SRN), je podpora konkurenceschopnosti zemědělských podniků a jejich síťových partnerů
na obou stranách hranice, podpora venkovské zážitkové turistiky v příhraničních oblastech jako
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alternativního zdroje příjmů zemědělských farem a podpora odbytu zemědělských produktů spoluprací
v gastronomii.
V rámci projektu se v roce 2011 uskutečnily dvě odborné exkurze se seminářem (20. 7. 2011 exkurze
pro české účastníky do Bavorska v 20. 9.
2011 exkurze pro bavorské zájemce do
ČR), 6. 9. 2011 byl projekt a další činnost
naší společnosti prezentován v Rodingu
na semináři pro předsedkyně spolků
venkovských žen z celé SRN. Dne 22.
října 2011 konaly na klatovském náměstí
„Tradiční zabijačkové hody“ spojené
s trhem
s tradičními
regionálními
produkty. Díky spolupráci s partnerem
projektu se trhu zúčastnili také dva
bavorští
hosté
–
paní
Feiner
s rukodělnými textilními výrobky a farma
Taschinger-Hofladen nabízející pekařské
a cukrářské výrobky.
Další plánované aktivity projektu pro r. 2012 a 2013:
- dvojjazyčný katalog "Zážitková turistika na venkově" zahrnující místa a podnikatele z obou
stran hranice,
-

dvojjazyčné webové stránky,

-

další semináře a exkurze k tématům zážitkové turistiky, prodeje ze dvora, regionální potraviny
a gastronomie na farmách,

-

společné trhy s regionálními produkty a výrobky, workshopy/kurzy vaření tradičních pokrmů
z regionálních potravin pro účastníky z obou stran hranice, sběr a výměna receptů na přípravu
pokrmů tradičních pro příhraniční regiony a jejich vydání v knižní podobě, natočení krátkých
videosekvencí s recepty,

-

poradenská a informační činnost pro farmáře – prvovýrobce, prodejce „ze dvora“ a drobné
zpracovatele regionálních potravin, osvětová činnost pro širokou veřejnost.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publikační činnost
Jak na faremní prodej ze dvora – druhé, doplněné vydání
Na základě objednávky Ministerstva zemědělství bylo realizováno druhé, doplněné vydání
publikace autorů L. Drobníčka, J. Pešána a P. Smetany Jak na faremní prodej ze dvora, a to
v nákladu 10 tis. kusů.

Zpracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů
EU a dalších zdrojů, administrace úspěšných projektů, informační a
poradenská činnost
Podobně jako v uplynulých letech se i v roce 2011 společnost zabývala zpracováním projektových
žádostí včetně souvisejících příloh, administrací úspěšných projektů a poskytováním dotačního
poradenství k národním programům i fondům Evropské unie pro další subjekty.

Doplňková činnost
Doplňkovou činnost představuje zejména pronájem nebytových prostor dalším subjektům.
Úhlava, o. p. s. má v nájmu druhé nadzemní podlaží Regionálního centra sociální integrace
a celoživotního vzdělávání v Klatovech (Plánická ul. 174) a třípodlažní budovu na adrese
Kpt. Jaroše 94 v Klatovech. Část těchto prostor je pronajímána dalším subjektům jako kancelářské
prostory nebo jako prostory pro konání konkrétních vzdělávacích a společenských akcí.
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