Úhlava, o. p. s.

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2012

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. 2012 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2012 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Ladislav Drobníček
Vladimír Vávra
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2012 byl:
Pavel Vondráček

I. Přehled činností vykonávaných v roce 2012
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 2012
studovalo v klatovském Konzultačním středisku
v pěti ročnících zhruba 410 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. Veškerou výuku zajišťují kmenoví pedagové
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)
Od roku 2008 spolupracuje Úhlava, o. p. s. s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze také na výuce 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 2012 pokračovala VU3V v letním semestru výukou tématu „Dějiny oděvní kultury“, v zimním
semestru pak tématem „Lidské zdraví“. Každý z předmětů úspěšně absolvovalo skoro 50 seniorů.
V lednu a květnu 2012 se v aule České zemědělské univerzity v Praze uskutečnily promoce celkem
18 posluchačů VU3V, kteří úspěšně zakončili celých 6 semestrů tohoto typu studia. S pořádáním
dalších kurzů VU3V se počítá i v následujících letech.

Kurzy finanční gramotnosti aneb Jak zodpovědně hospodařit, nezadlužit se
a nenaletět podvodníkům
Obecně prospěšná společnost Úhlava
uspořádala v období duben – květen 2012
sérii
bezplatných
kurzů
finanční
gramotnosti, které jsme nazvali „Jak
zodpovědně hospodařit, nezadlužit se
a nenaletět
podvodníkům“.
Jejich
účastníci se dozvěděli řadu informací,
které se dají obecně rozdělit do pěti bloků:
Rodinný
rozpočet,
Zodpovědné
zadlužování, Finanční produkty a služby,
„Podepsat
můžeš,
přečíst
musíš“
(smlouvy a jejich nástrahy) a Finance
v pracovně právních vztazích. Lektorsky
školení vedl Ing. Vojtěch Brant, který je
jedním ze zakladatelů Úhlava, o. p. s.,
dlouhodobě
působí
v různých
vzdělávacích institucích a řadu let pracoval v bankovnictví a pojišťovnictví. Celkem čtyřdenním
školením (12 vyučovacích hodin) prošlo 76 osob. Kurz byl finančně podpořen projektem finančního
vzdělávání Abeceda rodinných financí.

Jak na prodej ze dvora – série 25 školení pro Asociaci soukromého zemědělství ČR
Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství a Státní
veterinární správou ČR uspořádala v lednu až březnu 2012
cyklus 25 odborných seminářů na téma „Jak na prodej
ze dvora“. Semináře probíhaly vždy v určitém regionu a byly
určeny pro zemědělskou veřejnost s cílem poskytnout lepší
orientaci v současné legislativě pro ty, kteří zvažují začít či
rozšířit své podnikatelské aktivity o tzv. „uvádění potravin
živočišného původu do oběhu na regionální úrovni“.
Školení se setkala se zájmem zemědělské veřejnosti, která
hodnotila školení velice pozitivně. Účastníci ocenili možnost
získání informací „z první ruky“ – přímo od pracovníků Státní
veterinární správy ČR. Diskuse v rámci školení byla poučná
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nejen pro přítomné zemědělce, ale dala i mnoho podnětů Státní veterinární správě. Po ukončení cyklu
seminářů bylo zpracováno několik návrhů legislativních změn v této oblasti. Projekt byl
spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

Počítač je kamarád aneb chceme žít aktivně s dobou
Hlavní náplní projektu „Počítač je kamarád aneb chceme žít aktivně s dobou“, podpořeného
z nadačního fondu „Konto bariéry“, bylo vzdělávání v oblasti ICT pro osoby se specifickými potřebami.
Celkem bylo podpořeno 11 osob, a to 10
klientů Denního stacionáře v Klatovech
zřízeného ČCE Merklín a 1 osoba pečující
(senior) o klienta stacionáře. Projekt si kladl
za cíl během 15 lekcí seznámit cílovou
skupinu se základní uživatelskou obsluhou PC
a pomoci jim tak v této technické době
alespoň částečně „udržet krok s dobou“.
Účastníci se kromě základní obsluhy naučili
pracovat s textovými soubory, komunikovat
pomocí
elektronické
pošty
a
skype,
vyhledávat informace na internetu a pracovat
s fotografiemi, obrázky, hudebními soubory
a videem.

Společně nám to půjde lépe II.
Realizace
projektu
volně
navazovala
na úspěšné aktivity uskutečněné v loňském
roce v rámci projektu „Společně nám to půjde
lépe“, který byl opět podpořen Plzeňským
krajem z grantového programu pro NNO.
Hlavním cílem projektu byla jednak podpora
dětské tvořivosti, fantazie a kreativity a taktéž
usnadnění integrace sociálně vyloučených osob
do společnosti. V rámci projektu se uskutečnily
3 rukodělné dílny, do kterých byli aktivně
zapojeni někteří klienti stacionáře s cílem
podpořit pravidelné setkávání cílové skupiny
s handicapovanými osobami.
Projekt byl podpořen z grantového programu Plzeňského kraje pro NNO .

Vánoční tvořivá dílna
V rámci realizace přeshraničního projektu „Vánoční tvořivá dílna“ se 24.
listopadu v prostorách Regionálního centra sociální integrace
a celoživotního vzdělávání v Klatovech uskutečnil celodenní vánoční
workshop, díky němuž došlo k propojení kulturního dědictví na české
a bavorské straně. Byly zde prezentovány ukázky tradic a výzdoby
na obou stranách hranice, které se váží k vánočnímu období. Návštěvníci
si vyzkoušeli například tvorbu adventních věnců, odlévání svíček, balení
dárků, výrobu slaměných ozdob a mnoho dalších aktivit souvisejících
s vánočním obdobím. Odhadovaná návštěvnost cca 350 účastníků
svědčila o zájmu obnovení a zachování vánočních tradic.
Tento projekt byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR
– Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond
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Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků akreditovaná Ministerstvem
vnitra ČR
V průběhu roku 2012 se uskutečnila čtyři školení
akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR, kterých se
zúčastnilo celkem 120 osob, zejména úředníků
územních
samosprávných
celků,
starostů
a místostarostů měst a obcí převážně z Plzeňského
kraje. Jednalo se o školení „Ochrana ZPF
a problematika
dřevin
rostoucích
mimo
les“,
„Vodní hospodářství
provozování
vodovodů
a kanalizací a ochrana před povodněmi“, „Účetní
závěrka pro územně samosprávné celky a jimi
zřizované příspěvkové organizace“ a „Stavební zákon
a správní řád“.
Akreditované vzdělávání úředníků probíhá již od roku 2007, kdy Úhlava, o.p.s. získala akreditaci
Ministerstva vnitra ČR jako instituce pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Rekvalifikační kurz Účetnictví
V roce 2012 se uskutečnily dva běhy rekvalifikačního kurzu Účetnictví. První, který proběhl na jaře,
úspěšně ukončilo a akreditaci získalo 7 osob (jedna
účastnice kurz nedokončila). Podzimního běhu se
zúčastnilo celkem 14 osob, přičemž všichni kurz ukočili
a získali tak osvědčení o akreditaci s celostátní
platností.
Celkový rozsah školení, které musí účastníci
absolvovat, je 120 hodin a jeho součástí je také
účtování na počítači. Akreditaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy pro pořádání rekvalifikačního
kurzu Účetnictví získala obecně prospěšná společnost
Úhlava v roce 2011.

Odborné exkurze pro zemědělskou veřejnost
Obecně prospěšná společnost Úhlava dlouhodobě spolupracuje se zemědělci, pořádá pro ně
semináře, odborné exkurze a další vzdělávací akce. Řada těchto akcí se uskutečňuje v rámci
ucelených projektů (např. projekt „Zážitková turistika na venkově – alternativní příjmy v zemědělství
v česko-bavorském příhraničí“, série školení „Jak na prodej ze dvora“ apod.), další jsou zajišťovány
samostatně, buď v rámci činnosti Celostátní sítě pro venkov v Plzeňském kraji, jíž je Úhlava, o. p. s.
partnerem, nebo na základě poptávky jiných subjektů.
V roce 2012 připravila Úhlava např. dvě
odborné exkurze pro Celostátní síť
pro venkov v PK – v dubnu to byla akce
na téma „Prodej ze dvora – příklady dobré
praxe“ (návštěva 3 farem, vč. účasti
a přednášky ředitele Krajské veterinární
správy pro Plzeňský kraj MVDr. Richarda
Bílého),
v listopadu
pak
exkurze
„Ekologické
zemědělství
v ČR
a v Bavorsku“. Další exkurzi na farmy
v Plzeňském kraji jsme uspořádali v říjnu.
Účastníky
byli
tentokrát
bavorští
zemědělci
z okresu
Neumarkt
(zorganizováno pro Úřad pro výživu,
zemědělství a lestnictví v Neumarktu).
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EDISON 2012 - setkání 8 stážistů z různých zemí se studenty klatovských středních
škol
V únoru 2012 uspořádala Úhlava, o. p. s.
ve spolupráci s organizací AIESEC Plzeň v sále
Regionálního
centra
sociální
integrace
a celoživotního vzdělávání v Klatovech dvě setkání
zahraničních studentů se studenty klatovských
středních škol, při nichž 8 studentů - stážistů
z různých zemí (např. z Kamerunu, Indonézie,
Moldávie, Taiwanu, Estonska, Ukrajiny nebo Egypta)
prezentovalo svou zemi (vč. promítání fotografií
a videa). Vedle obecnějších informací se zaměřili i na
konkrétní oblasti (např. ekonomika, průmysl,
vzdělávací systém, přírodní krásy apod.) Klatovským
studentům tak přiblížili jiné kultury a zároveň umožnili
procvičit anglický jazyk, neboť všechny prezentace se odehrávaly právě v tomto jazyce.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
ENVIC – Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských center
Plzeňského kraje
Již druhým rokem pokračuje projekt ENVIC – Síť environmentálních informačních, vzdělávacích
a poradenských center v Plzeňském kaji. Hlavním cílem projektu je zvýšení vzdělanosti a kompetencí
široké veřejnosti a pracovníků environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center
sítě ENVIC v oblasti životního prostředí.
Obecně prospěšná společnost Úhlava, která je jedním ze sedmi informačních center zapojených v síti,
připravila v roce 2012 několik zajímavých akcí spojených s problematikou životního prostředí. Jednalo
se např. o exkurzi na ekofarmu Moulisových, kde si
účastníci mohli upéci vlastní chléb a vyrobit domácí
máslo ze smetany. K Světovému dni bez aut byl ve
spolupráci s obcí Dlažov uspořádán cyklovýlet
v podhůří Šumavy. Pro zájemce byl připraven kurz
vaření z regionálních potravin. Pro děti a mládež
jsme připravili fotosoutěž, na kterou navazoval
fotokurz „Příroda přes objektiv aneb odpoledne
s fotografem“. Na konci léta byla uspořádána
dvoudenní vzdělávací akce s názvem „Křížem
krážem šumavskou přírodou“, při které jsme
navštívili NP a CHKO Šumava, IC v Kašperských
Horách, ekofarmu Svinná s ekologickým chovem
drůbeže, ovcí a s permakulturní zahradou a také ekofarmu pana Bílka na Keplích. S pomocí partnerů
projektu se podařilo uskutečnit řadu dalších zajímavých akcí.
Tento projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí CR, Ministerstva
životního prostředí CR a Plzeňského kraje.

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Regionální potravina Plzeňského kraje
V roce 2012 proběhl třetí ročník soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.
Vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci
se Státním zemědělským a intervenčním fondem. Soutěž byla taktéž aktivně
podporována Plzeňským krajem.
Úhlava, o. p. s. a Místní akční skupina Pošumaví se podílela, stejně jako
v uplynulých dvou ročnících, v roli partnera Krajské agrární komory Plzeňského kraje na organizaci
této soutěže v Plzeňském kraji.
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Třetího ročníku soutěže se zúčastnilo 25 soutěžících, jejichž výrobky byly hodnoceny v devíti
kategoriích. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo
v květnu na nádvoří krajského úřadu Plzeňského kraje
v rámci Festivalu regionálních potravin za účasti
Ministra zemědělství ČR Petra Bendla a hejtmana
Plzeňského kraje Milana Chovance. 10 ochutnávek
včetně prezentací vítězných výrobků organizátoři
rovnoměrně rozdělili do všech okresů, aby se všichni
občané Plzeňského kraje mohli seznámit s vítěznými
výrobky produkovanými na území našeho kraje.
Završení celého cyklu propagace regionálních potravin
proběhlo v říjnu na Mistrovství České republiky v orbě
v Klatovech.

Dárkové koše s regionálními potravinami
Tak, jako minulý rok, Úhlava, o.p.s. ve spolupráci
s MAS Pošumaví nadále připravovala pro zájemce
dárkové koše s regionálními potravinami. Díky
soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2012
došlo k rozšíření sortimentu o další kvalitní
potraviny, jako jsou např. sušené hrušky
od společnosti Lukrena, a.s. nebo uzeniny
z Řeznictví Pirník, či ZOD Mrákov. Největším
odběratelem v roce 2012 byl opět Krajský úřad
Plzeňského kraje, který používá koše jako
upomínku nebo poděkování svým hostům
a partnerům. Velikost a složení obsahu košů je
variabilní a řídí se přáním zákazníků.

Pomoc lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
Zážitková turistika na venkově - alternativní příjmy v zemědělství v česko-bavorském
příhraničí
Projekt „Zážitková turistika na venkově“, který byl zahájen v roce 2011, navazuje na podobné aktivity
zaměřené na rozvoj venkova a zemědělství, které Úhlava, o. p. s. vyvíjí společně s Úřadem
pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu (SRN) již řadu let.
V průběhu roku 2012 byl dokončen a v září veřejnosti slavnostně představen společný katalog
s názvem „Zážitková turistika na venkově – bez hranic“. V katalogu je uveřejněno celkem 15 českých
a 18 bavorských objektů, které v daném území (Plzeňský kraj, okres Cham) podporují zážitkovou
turistiku. Zároveň byl doplněn o farmy prodávající své
produkty tzv. ze dvora. Katalog byl vyhotoven ve dvou
jazykových mutacích, české a německé. Současně
s katalogem byla vydána také jeho stručná verze
ve formě skládačky. Slavnostní představení katalogu
v Německu proběhlo 13. 9. 2012 v Zandtu, a to za
přítomnosti bavorského ministra zemědělství pana
Helmuta Brunnera, radního Plzeňského kraje pro
životní prostředí a zemědělství pana Petra Smutného,
a dalších významných hostů. Rovněž v září (20.-22.)
byl katalog pokřtěn na české straně, v rámci veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012.
Spuštěny byly také webové stránky projektu, a to na adrese www.poznejvenkov.uhlava.cz (česká
verze) a www.land-genuss.eu (německá verze). Stránky jsou jakousi elektronickou podobou tištěného
katalogu (obsahují představení všech farem, které jsou v katalogu), ale najdeme zde např. více
fotografií, postupně jsou přidávány další farmy a zařízení, která v katalogu nejsou. Dále zde jsou
zveřejňovány informace o pořádaných akcích, výstupy projektu a aktuální informace z oblasti
zážitkové turistiky na venkově.
Další aktivitou projektu jsou odborné exkurze a semináře. V roce 2012 uskutečnily dvě akce. První
exkurze se konala v dubnu a byla určena přímým prodejců „ze dvora“ a provozovatelům zážitkové
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turistiky na venkově z Bavorska. Během ní navštívili bavorští farmáři 3 farmy zaměřené
na poskytování služeb v oblasti zážitkové turistiky na venkově, gastronomie a prodeje ze dvora
(Farma Moulisových - ekofarma s chovem skotu, ovcí, koz a koní, provozují agroturistiku, prodej
ze dvora a penzion s restaurací, Angus Farm Soběsuky - ekofarma s chovem skotu, penzion,
gastronomie, domácí masné výrobky, farma Olšovka - ekofarma s chovem skotu a huculských koní,
prodej masa ze dvora, ubytování, letní tábory, jízdárna, rybaření, kompostárna).
V rámci druhé akce se celkem 31 farmářů, gastronomů a dalších poskytovatelů služeb ve venkovském
prostoru
z
Plzeňského
kraje
podívalo
do příhraničních oblastí Bavorka. Navštívili podniky
nabízející služby v oblasti zážitkové turistiky (Gisela
Höpfl
statek,
zahradničení,
bylinkářka
se zaměřením na floristiku, Imkerei Weiß – Zandt včelařství a dřevěné hračky, Ferienhof Schütz prázdniny na statku pro malé děti, Hofstubn Adam gastronomie na statku a prázdninové apartmány
a Hotel Früchtl v Zandtu – regionální gastronomie).
V rámci akce byl také představen spolek „LandGenuss“, který vznikl v rámci projektu na bavorské
straně za účelem sdružení podniků nabízejících
kvalitní služby a výrobky v regionu (zážitková
turistika na farmě, prodej ze dvora, gastronomie).
V únoru 2012 se uskutečnil workshop na téma „Regionální produkty v gastronomii“. 12 bavorských
účastníků (provozovatelé gastronomických zařízení) se během dne prakticky seznámilo s využitím
regionálních potravin v gastronomii. Lektor Bc. Martin Havlík (místopředseda pobočky Šumava
Asociace kuchařů a cukrářů ČR) představil
přítomným místní producenty potravin a následně
předvedl přípravu pokrmů tradiční české
(regionální) kuchyně.
V říjnu se na náměstí v příhraničním městečku
Bad Kötzting uskutečnil společný česko-bavorský
trh. Na akci se prezentovali jak bavorští prodejci,
tak i čeští účastníci se svými regionálními výrobky
(pečivo, sýry, ryby, sušené ovoce a rukodělné
výrobky…). Také oba projektoví partneři měli
na trhu své zastoupení a během celého dne
informovali návštěvníky o projektu a o své
činnosti.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Představení společnosti na Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012
Obecně prospěšná společnost Úhlava se podobně jako v minulých letech zúčastnila již 8. ročníku
Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012, který se konal ve dnech 20. - 22. září 2012
v hale Lokomotivy Plzeň.
V rámci společné expozice s MAS Pošumaví zde
prezentovala
soutěž
Regionální
potravina
Plzeňského kraje. Obě společnosti jsou
administrátory soutěže a na veletrhu představili
nejen vítězné produkty, ale i její další účastníky regionální producenty potravinářských produktů.
Vedle expozice s regionálními potravinami
se Úhlava, o. p. s. tentokrát představila také jako
spoluvydavatel
česko-bavorského
katalogu
Zážitková turistika na venkově. Právě vydaný
katalog, který přináší přehled více než třiceti
podniků z Plzeňského kraje a okresu Cham, byl
na veletrhu ITEP představen a také slavnostně pokřtěn. Stalo se tak v sobotu 22. 9. na hlavním pódiu
v rámci tzn. bavorského dne, za účasti paní Renate Schedlbauer z Úřadu pro výživu, zemědělství
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a lesnictví v Chamu, který je partnerem společného přeshraničního projektu "Zážitková turistika
na venkově - alternativní příjmy v zemědělství v česko-bavorském příhraničí".

Publikační činnost
Alexandr Ort – „Evropa a Evropská unie“ a „Zamyšlení nad budoucností Evropy“
Úhlava, o. p. s. vydala v roce 2012, ve spolupráci s občanským sdružením Dům Evropy Praha, dvě
knihy jednomu ze svých zakládajících členů, prof. Alexandru Ortovi. První byla vydána začátkem roku
a nese název „Evropa a Evropská unie“. Druhá vyšla na konci roku a autor ji nazval „Zamyšlení
nad budoucností Evropy“. Profesor Ort v knihách přehlednou a čtivou formou shrnuje vývoj v Evropě
ve 20. století, vznik a vývoj Evropské unie a zamýšlí se i nad budoucností Evropy.

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.

V Klatovech 14. 6. 2013

Ing. Pavel Vondráček
ředitel
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