Úhlava, o. p. s.

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2018

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. 2018 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2018 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Ladislav Drobníček
Pavel Moulis
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2018 byl:
Pavel Vondráček

Přehled činností vykonávaných v roce 2018
Vzdělávací činnost
Konzultační středisko PEF ČZU v Praze
Konzultačního středisko Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze bylo otevřeno v říjnu 2002. Od akademického roku 2003/2004 v něm probíhá výuka
v rámci bakalářského studia a od akademického roku 2006/2007 v rámci navazujícího magisterského
studia oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“.
Studium ve středisku probíhá o víkendech kombinovanou formou.
Jeho první polovina je organizována v rámci tzv. kurzů
celoživotního vzdělávání, kdy je studium zpoplatněno. Druhou
polovinu studia absolvují posluchači, při splnění předem
stanovených podmínek, již bezplatně. Absolventi získávají po
třech letech titul „bakalář“ (Bc.) a po dalších dvou titul „inženýr“
(Ing.). Veškerou výuku a zkoušky zajišťují kmenoví pedagogové
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
v Praze, která je v rámci akreditace udělené MŠMT garantem
celého studia. Úhlava, o.p.s. zajišťuje pro studenty a univerzitu technickou a organizační podporu
studia. V Klatovech se uskutečňují veškeré přednášky a většina zkoušek. Cesty studentů do sídla
univerzity jsou tak omezeny na minimum. Ke konci roku 2018 studovalo v klatovském Konzultačním
středisku v pěti ročnících zhruba 220 studentů.

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)
Ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze zajištuje Úhlava, o.p.s. od
roku 2008 v Klatovech výuku tzv. Virtuální univerzity třetího věku
(VU3V).
VU3V představuje výuku založenou na využití internetu, což dovoluje
seniorské vzdělávání rozšířit mimo „kamenné“ univerzity. Při výuce je
využíván portál www.e-senior.czu.cz, kde jsou umístěny všechny
studijní podklady (přednášky doplněné studijními texty, výkladové
slovníky odborných pojmů, testy, zadání domácích úkolů, možnost
posílat dotazy lektorovi i komunikovat navzájem s ostatními posluchači
tohoto studia). Veškeré prvky výuky probíhají rovněž během
pravidelných společných setkání seniorů za účasti odborného
pracovníka.
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V roce 2018 navštěvovali posluchači v letním semestru přednášky na téma „Gian Lorenzo Bernini genius evropského baroka“, v zimním semestru pak kurz „České dějiny a jejich souvislosti II“. Každý z
předmětů navštěvovalo okolo 50 seniorů. V lednu a květnu 2018 se v aule České zemědělské
univerzity v Praze dále uskutečnily promoce celkem 15 klatovských posluchačů VU3V, kteří úspěšně
zakončili blok celých 6 semestrů tohoto typu studia.
Virtuální univerzita třetího věku je realizována za finanční podpory města Klatovy.

Univerzita třetího věku (U3V)
Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni nabízíme
v Klatovech již od akademického roku 2013/2014 také studium
klasické Univerzity třetího věku. Jedná se o specifickou formu
zájmového vzdělávání. Posluchačem se může stát každý, kdo dosáhl
věku potřebného pro přiznání starobního důchodu nebo má potvzený 3. stupeň invalidního důchodu.
V roce 2013 jsme v Klatovech začínali s nabídkou jedno
kurzu, v akademickém roce 2018/2019 probíhalo osm
kurzů s více než 190 zapsanými posluchači.
První část roku 2018 byly v nabídce letního semestru
akademického roku 2017/2018 tyto předměty:
Psychologie pro každý den 4 (Marie Hanušová), Lidová
architektura – regionální formy lidové architektury (Jan
Pešta), Hudební dějiny, památky a život v královském
městě Klatovy (Vít Aschenbrenner a Václav Chroust),
Základy práce s počítačem (Pavel Vondráček), Práce
s počítačem pro mírně pokročilé (Stanislav Reiser),
Práce s počítačem pro středně pokročilé a Základy
ovládání tabletu a chytrého telefonu (oba kurzy Jan Topinka). Celkem sedm kurzů navštěvovalo 185
posluchačů.
Třicetčtyři
z nich
slavnostně
zakončilo své studium dne 26. června na
slavnostní promoci ve Velkém sále Měšťanské
besedy v Plzni (viz foto), kde obdrželi diplom
z rukou rektora ZČU v Plzni Miroslava Holečka.
V září 2018 byl zahájen další akademický rok.
Otevřeno bylo osm kurzů, které navštěvovalo přes
190 posluchačů. Jednalo se o tyto předměty:
Památky a památkové rezervace a zóny
v Plzeňském kraji (lektor Karel Foud), Regionální
historie - Klatovy a Pošumaví (Martin Kříž, Jan
Jirák, Jan Lhoták, Peter Pošefka), Feuersteinova
metoda instrumentálního obohacování aneb
Rozvíjejte svůj intelekt (Kateřina Vágnerová), Základy práce s počítačem (Pavel Vondráček), Práce
s počítačem pro mírně pokročilé, Práce s počítačem pro středně pokročilé (oba kurzy vede Stanislav
Reiser), Základy ovládání tabletu a chytrého telefonu a Ovládání tabletu a chytrého telefonu pro
pokročilé (oba kurzy: Jan Topinka). Akademický rok pokračuje v r. 2019 letním semestrem.
Univerzita třetího věku je realizována za finanční podpory města Klatovy.

Dětská technická univerzita (DTU)
Tuto
formu
zájmového studia
zaměřeného na technické obory nabízíme
v Klatovech od akademického roku 2018/2019, a to
pod patronací Fakulty stojní Západočeské univerzity
v Plzni. Jedná se o koncept, který strojní fakulta
otevřela v Plzni jen o rok dříve. V Klatovech při
realizaci programu Dětské technické univerzity dále
spolupracujeme se Střední průmyslovou školou
a Gymnáziem Jaroslava Vrchlického.
Dne 26. září 2018 se uskutečnila imatrikulace
studentů. Zapsáno bylo celkem 20 dětí, které byly
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rozděleny do dvou skupin (mladší školní věk / starší školní věk). V průběhu akademického roku děti
absolvují celkem 29 setkání (scházejí
se jedenkrát týdně).
V průběhu roku 2018 se děti věnovaly
například tématům robotika, lisování,
montáž na základě montážních
postupů, obrábění laserem, CNC
soustružení, tekutý dusík, oheň a
plyny atd. Společně také navštívili
plzeňské Techmania Science center a
pracoviště ZČU v Plzni (fakulty strojní
a také fakulty pedagogické, která pro
ně připravili několik zajímavých
témat). Další řada témat a také dvě
exkurze do významných firem v regionu jsou připraveny pro zbytek tohoto akademického roku (tedy
první polovinu r. 2019).
Na konci letního semestru, v květnu 2019, čeká úspěšné absolventy promoce na ZČU v Plzni, na
kterou budou pozváni pouze ti, kteří splní min. 70% docházku.

Spoluprací
technologií

k podpoře

technického

vzdělávání

prostřednictvím

inteligentních

V průběhu roku 2018 jsme realizovali projekt „Spoluprací k podpoře technického vzdělávání
prostřednictvím inteligentních technologií“. Jeho
hlavním cílem je zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových
kompetencí (technické obory a práce s digitálními
technologiemi).
Na konci roku 2018 bylo pořízeno vybavení dvou
učeben v našem vzdělávacím centru. Doplněním
vybavení do počítačové učebny vznikla učebna 3D
modelování a vizualizace (3D skenery, 3D tiskárna,
3D projektor, 6 nových počítačů se softwarem
ZW3D, 3D kamera, sada 3D brýlí). Druhou učebnou
je učebna virtuální reality (sestava pro virtuální
realitu, sada VR brýlí, 3D projektor, velkoplošné
plátno, sada 3D brýlí, 360°kamera). Učebny budou
následně využívány při vzdělávání dětí i dospělých.
Jak při přípravě, tak při realizaci projektu, jsme spolupracovali se strojní fakultou Západočeské
univerzity v Plzni. Tato spolupráce bude pokračovat i při využívání pořízeného vybavení pro
vzdělávací akce. Zapojeny do ní budou i klatovské školy a podniky.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Na jeho spolufinancování byla získána dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci 57. výzvy - Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).

Vzdělávání v oblasti zpracování a prodeje zemědělské produkce
Pro výrobce potravin působící na území Místní akční
skupiny Pošumaví jsme připravili vzdělávací projekt se
zaměřením na problematiku zpracování a prodeje
produktů prvovýroby. Celkem byly naplánovány 4 akce
– 2 x seminář, 1 x praktický kurz a 1 x exkurze,
přičemž teoretická část byla věnována legislativě
„zpracování a prodej produktů prvovýroby“ a její
novelizaci, dále značení potravin a také HACCP.
Praktický blok byl určen pro začínající, ale i pokročilé
zpracovatele mléčné produkce. Součástí projektových
aktivit, byla i realizace exkurze na vybrané farmy
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v Plzeňském a Jihočeském kraji, které svoji produkci zpracovávají a distribuují přímo ve svých
provozovnách.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Cukrářské a kuchařské kurzy pro veřejnost
Ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou Klatovy nabízíme již od roku 2013
kuchařské a cukrářské kurzy. Jsou určeny široké veřejnosti, ale zúčastnit se jich mohou i zájemci
o absolvování zkoušek z profesních kvalifikací.
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 7 akcí:
Slavnostní dorty (10. února 2018), Slané
minidezerty (24. února 2018), Zákusky se
smetanovými náplněmi
(3.března 2018),
Pečeme na svatbu (14. dubna 2018), Slané
minidezerty (10. listopadu 2018), Začínáme
s cukrařinou (1. prosince 2018) a S dětmi
v kuchyni – vánoční pečení (8. prosince 2018)
– viz foto.
Lektorsky byly kurzy stejně jako v minulých
letech zajišťovány učiteli odborného výcviku
SŠZP Klatovy paní Evou Sedláčkovou
a Marcelou Rubášovou. Účastníci kurzů si vše nejen sami vyzkoušeli, dozvěděli se řadu zajímavých
tipů a triků, ale také si na kurzu připravené pokrmy odnesli s sebou domů.

Výukové programy pro základní školy
Žáci základních škol z Klatov a okolí měli i v roce
2018 možnost navštívit výukové programy zaměřené
na problematiku životního prostředí a udržitelného
rozvoje.
V rámci různých výukových programů žáci například
vyzkoušeli recyklační dílny, prošli údolí Drnového
potoka, kde se seznamovali s vodou v krajině a jejím
významem pro život (nejen) člověka, a v rámci
programu Zahrada na balkoně si žáci druhé třídy ZŠ
Plánická zasázeli rajčata, která si následně odnesli
domů (viz foto). Nabídku výukových programů pro
děti neustále rozšiřujeme.

Den Země
Ve spolupráci s Místní akční skupinou
Pošumaví a Střední školou zemědělskou a
potravinářskou Klatovy jsme v areálu botanické
zahrady
zemědělské
školy
realizovali
dvoudenní program pro žáky prvního stupně
základních škol věnovaný oslavě Dne Země.
Na několika stanovištích si žáci mohli
vyzkoušet činnosti nejen z oblasti udržitelného
zemědělství, ale také ze životního prostředí
(třídění odpadů, poznávání zvířat a základních
zemědělských plodin, pěstování rostlin atd.).
V botanické zahradě tak mohli strávit příjemné
dopoledne, které bylo zpestřeno mnoha
zajímavými úkoly. Akce byla určena pro žáky
„málotřídních“ základních škol z Klatovska.
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Dětská vědecká konference (23. 6. 2018) a Noc vědců (5. 10. 2018)
Dětská vědecká konference v Klatovech je unikátní populárně-vědecká akce pro nadané děti
mladšího školního věku. V sobotu 23. 6. 2018 se v klatovském kulturním domě konal II. ročník této
akce, kterou pořádá RNDr. Kateřina Vágnerová. Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci
se Západočeskou univerzitou v Plzni nabídla na akci jedno stanoviště, na kterém děti mohly
nahlédnout do virtuální reality nebo si vyzkoušet sílu svého hlasu. Zároveň jsme účastníky
seznamovali s nově spuštěnou Dětskou technickou univerzitou, do které by právě spuštěn příjem
přihlášek.
V roce 2018 jsme se poprvé zapojili také do akce
Noc vědců (viz foto). Tato celorepubliková
vědecko-popularizační akce, která zapojuje děti
i dospělé do inspirujícího prostředí vědy, se letos
konala i v Klatovech. A to hned na třech místech.
Do akce se zapojila i Úhlava, o.p.s. ve spolupráci
s Klubem nadaných dětí. Návštěvníci si hráli,
poznávali, zkoušeli a snažili se pochopit
a objevovat fascinující svět poznání. V bývalém
dominikánském klášteře jsme akci pojali
netradičně. Návštěvníci z řad dětí i dospělých se
poučili o výrobě základních potravin a sami si
zkusili vyrobit ovesné vločky, stlouct máslo
a vyrobit vlastní mošt.

Vy rozhodujete, my pomáháme – Jak šlo vejce na vandr
V průběhu října a listopadu 2018 probíhal na Biofarmě Skřivánek výukový program
„Jak šlo vejce na vandr“, který byl realizován díky podpoře Nadačního fondu Tesco
a jeho programu Vy rozhodujete, my pomáháme.
Ve spolupráci s majitelkou
farmy paní Pyškovou jsme v
průběhu osmi dopoledních bloků seznámili žáky
prvního stupně základních škol s fungováním
farmy, ekologickým zemědělstvím, drůbeží
a dalšími druhy hospodářských zvířat. Děti si
prohlédly farmu, zjistily, co obnáší produkce
biovajec, kolik snese slepice denně/ročně vajec,
kolik vejce váží a co znamenají čísla a písmena
na vajíčkách, která běžně nakupujeme. V druhé
části programu si žáci sami vyrobili vlastní
dopolední svačinu, kterou následně společně
snědli.
V projektu jsme společně podpořili 199 žáků základních škol na Klatovsku (ZŠ a MŠ Dolany,
ZŠ Tolstého, ZŠ Masarykova).

Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků
Od roku 2007 jsme akreditovanou vzdělávací
institucí pro vzdělávání úředníků územně
samosprávných celků (akreditace Ministerstva
vnitra
ČR
č. AK/I-50/2007).
Každoročně
pořádáme
řadu
akreditovaných,
ale
i
neakreditovaných vzdělávacích akcí, kterých se
účastní nejen úředníci, ale také starostové a
členové zastupitelstev měst a obcí z Plzeňského
kraje.
V roce 2018 jsme pro obce uspořádali 15 školení,
kterých se zúčastnilo přes 360 osob. Zde je jejich
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přehled (není-li uvedeno jinak, byly místem konání školení Klatovy):
ISPOP 2018 - plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP prostřednictvím elektronického systému
ISPOP a změny v ISPOP pro rok 2018 - Ing. Pavel Machálek, Ing. Pavla Jirůtková (18. 1. 2018) – viz
foto na předcházející straně
Rušení trvalého pobytu – Ing. Jana Kovačová (1. 2. 2018, Plzeň)
Úřední deska a nálezy v praxi obcí – JUDr. Miroslav Kubánek (13. 2. 2018)
Výsadba a řez stromů – Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (20. 2. 2018)
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2 – Ing. Jana Kovačová (1. 3. 2018)
Vodní hospodářství – provozování vodovodů a kanalizací – Ing. Karel Frank, Ing. Pavel Peroutka
(8. 3. 2018)
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 1 – Ing. Jana Kovačová (27. 3. 2018, Plzeň)
Reforma právní úpravy ochrany osobních údajů (GDPR) – JUDr. Ludmila Probstová (5. 4. 2018)
Reforma právní úpravy ochrany
osobních údajů (GDPR) – JUDr.
Ludmila Probstová (Železná Ruda,
24. 4. 2018)
Využívání údajů z informačních
systémů veřejné správy – Bc.
Karolína Kofroňová (26. 4. 2018) –
viz foto
Odpadové hospodářství – JUDr.
Hana Dvořáková (12. 6. 2018)
Úkoly orgánů obce po volbách do zastupitelstva obce – JUDr. Miroslav Kubánek (4. 10. 2018)
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy – Bc. Karolína Kofroňová (Plzeň, 18. 10.
2018)
Vidimace a legalizace - Bc. Karolína Kofroňová (8. 11. 2018)
Jednání a usnášení orgánů obce, vztahy jednotlivých orgánů - JUDr. Miroslav Kubánek (27. 11. 2018)
Aktuálně máme ministerstvem vnitra akreditováno celkem 23 vzdělávacích programů pro úředníky
územně samosprávných celků.

Rekvalifikační kurz Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)
Rekvalifikační
kurz
„Účetnictví
(s využítím
výpočetní
techniky)“
pořádáme v Klatovech již od roku
2011, a to téměř pravidelně jedenkrát
ročně. V roce 2018 byl kurz zahájen
na konci listopadu. Vzhledem
k povinnému rozsahu (140 hodin)
bylo ukončení kurzu naplánováno na
polovinu března 2019. Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho absolventi
získají osvědčení o rekvalifikaci. Garantkou vzdělávacího programu je Ing. Miloslava Hochmannová.
S pořádáním tohoto kurzu počítáme také v dalších letech.

Pořádání odborných exkurzí na farmy
Tak jako v loňském roce, tak i letos pokračovala
spolupráce s Celostátní sítí pro venkov – regionální
pobočkou pro Jihozápad v Českých Budějovicích.
V rámci ní se uskutečnila třídenní odborná exkurze
zaměřená na problematiku zpracování a prodeje
produktů prvovýroby a také prezentující realizované
projekty z Programu rozvoje venkova.
Na konci května se cca 30 farmářů z Klatovska a okolí
vydalo načerpat inspiraci na Vysočinu a střední
Moravu.
Celkem bylo navštíveno 8 podniků
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zabývajících se zpracováním či odbytem místní produkce. Mimo jiné navštívili Statek Horní dvorce,
Bison ranch, Vařejkův dvůr, Výzkumný ústav pícninářský (s projektem „Český čmelák“) a další. Na
závěr jsme se inspirovali netradičním způsobem hospodaření na Levandulovém statku Bezděkov.

Seminář k výročí klatovského Konzultačního střediska
V roce 2018 uplynulo 15 let od doby, kdy ke studiu
v Konzultačním středisku v Klatovech zasedli první
posluchači vysokoškolského studia a zároveň 10 let od
okamžiku, kdy byla v Klatovech, jako na jednom
z prvních míst v České republice, zahájena virtuální
formou univerzita třetího věku. K uvedeným výročím se
květnu 2018 uskutečnilo v kulturním domě v Klatovech
slavnostní akademické shromáždění uspořádané
Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské
univerzity v Praze a Městem Klatovy za podpory
Úhlavy, o.p.s. a MAS Pošumaví, z.s. Jak před
absolventy kombinovaného vysokoškolského studia, tak
i univerzity třetího věku, vystoupili se slavnostními projevy a zároveň zavzpomínali na uplynulé období
děkan PEF ČZU v Praze Ing. Martin Pelikán, Ph.D., místostarosta Klatov Ing. Martin Kříž, členka rady
Města Klatovy Mgr. Věra Tomaierová, MPA a Ing. Pavel Honzík, předseda správní rady Úhlava, o.p.s.
Součástí akce bylo i předání osvědčení o absolvování letního semestru VU3V seniorům ze středisek
v Klatovech a okolí. Tomuto aktu byla přítomna i Ing. Klára Nehodová, manažerka VU3V na PEF ČZU
v Praze, která po celých 10 let na univerzitě síť seniorských vzdělávacích středisek budovala.

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Regionální potravina 2018
Pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR proběhl v roce 2018 již 9. ročník
soutěže, v níž výrobci z Plzeňského kraje mohou usilovat pro své výrobky
o značku Regionální potravina Plzeňského kraje. Tak jako v předchozích
ročnících, tak i letos, se naše společnost ve spolupráci s MAS Pošumaví
podílela v roli administrátora na kompletní realizaci této prestižní potravinářské
soutěže.
Poprvé za existence soutěže musely v roce
2018 zasedat hned dvě hodnotitelské
komise, a to z důvodu vysokého počtu
přihlášených
výrobku.
Celkem
se v 9 kategoriích ucházelo o značku 111
výrobků od 33 výrobců. Slavnostní vyhlášení
se uskutečnilo netradičně až v září opět
v areálu Plzeňského Prazdroje za účasti řady
významných hostů. Letošní akce byla navíc
obohacena o představení potravin ze
sousedního Bavorska. Nejen Plzeňané, ale
i ostatní obyvatelé v kraji mohli ochutnat
a seznámit se s oceněnými produkty během
několika roadshow, které zavítaly do 15 míst
po celém regionu.

Koše a dary z regionálních potravin
Příprava dárkových košů a balíčků s regionálními
potravinami je již po několik let další z doplňkových činnosti
organizace. Nejvýznamnějším odběratelem je v současné
době Plzeňský kraj, který tyto koše využívá jako dárek
a zároveň prezentaci kraje pro své významné hosty
a partnery. V roce 2018 bylo celkem vyexpedováno na
160 košů a dárkových balení. Při sestavování košů se
řídíme přáním zákazníka. Je možno volit různou velikost
koše,
ale
i
vybírat
z bohatého
sortimentu
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trvanlivých i čerstvých potravin. Díky spolupráci s místními výrobci se snažíme výběr neustále
rozšiřovat a inovovat.

Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce
pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě
Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (zejména Katedrou geomatiky
Fakulty aplikovaných věd) a Technologickým kampusem Freyung Technické vysoké
školy v Deggendorfu vytváříme multimediálního digitálního turistického průvodce podél
přeshraničních historických cest v Bavorském lese a na Šumavě. Průvodce je určen pro
turisty i pro zájemce o historii.
Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2016, je s využitím moderních technologií a médií
připomenout tradiční propojení mezi jihozápadními Čechami a východním Bavorskem, které bylo
představováno zejména v barokním období poutními cestami. Realizací projektu chceme také přispět
ke zvýšení obecného povědomí o
přeshraničním regionu jako významné
turistické destinaci s vysokou kulturněhistorickou hodnotou.
Vytvářené
tematické
stezky
budou
lokalizovány a vizualizovány na on-line
mapovém portálu, který uživatelům umožní
poznávat novým způsobem kulturní dědictví
podél
cest
na
řešeném
území.
Prostřednictvím funkcí virtuální reality, jako
jsou např. virtuální 3D modely dostupné
pomocí aplikace v mobilních zařízeních,
bude
možné
poskytnout
zájemcům
podrobné informace přímo venku během výletů. Multimediální koncept projektu bude doplněn
filmovými sekvencemi tematicky zaměřenými na barokní poutní cesty. Výsledky projektu budou
prezentovány též pomocí klasických videí a TV vysílání a ve formě dvojjazyčné knižní publikace.
Právě vydání publikace bylo úkolem naší společnosti. Kniha „Peregrinus Silva Bohemica … po českobavorských poutních stezkách“ byla vydána na konci roku 2018 a následně bude distribuována do
knihoven, škol a muzeí v příhraničním regionu. Další informace o knize najdete v kapitole „Publikační
činnost“ této výroční zprávy.

Kromě sběru dat a podkladů pro turistického průvodce řeší naše společnost také seznamování
veřejnosti s projektovými výstupy. Pořádá semináře a komentované prohlídky v terénu, kde jsou
účastníkům představeny také 3D modely a aplikace s tematickým obsahem. Jedna z těchto akcí se
konala v červnu 2018. Zhruba 40 zájemců z řad široké veřejnosti se v doprovodu Víta
Aschenbrennera vydalo na pěší výlet z Lub, přes Loretu, do Týnce (viz foto). Účastníci se mj.
dozvěděli o fenoménu barokního poutnictví. Na cestě navštívili několik památek (kapli Panny Marie
Loretánské na Loretě, zříceninu kostela sv. Jana Nepomuckého, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Kolowratskou hrobku a zámek v Týnci) a seznámili se s aplikacemi pro mobilní zařízení, které v rámci
projektu vyvíjejí jeho partneři.
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Úhlava také zajišťovala úvodní a závěrečný den tzv. „Letní školy“ Západočeské univerzity v Plzni,
která se uskutečnila v první polovině září (viz foto – přednáška místostarosty města Klatovy
V. Chrousta). V říjnu jsme pak
spolupořádali workshop k projektu,
který se konal jako součást akce
ZČU
v Plzni
„Geomatika
v projektech“. O projektu jsme dále
informovali na řadě dalších akcí
a při osobních jednáních. Další
aktivity v této oblasti jsou plánovány
na rok 2019, kde budou jednotlivé
projektové výstupy finalizovány
a projekt bude v září 2019 ukončen.
Projekt
je
spolufinancován
Evropským fondem pro regionální
rozvoj a státním rozpočtem ČR v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko.

Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí
Po celý rok byl realizován přeshraniční projekt „Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí“,
jehož hlavními partnery jsou Úhlava, o.p.s. a AELF Cham. Hlavním cílem je tvorba udržitelné
přeshraniční sítě partnerských organizací, která svými aktivitami podpoří a zatraktivní příhraniční
destinaci Plzeňského kraje a Horního Falce prostřednictvím regionální produkce.
V rámci projektu byly dosud realizovány vzdělávací
akce pro laickou i odbornou veřejnost (košíkářský
kurz, kurz zdobení perníčků, kurz němčiny) a od
podzimu 2018 je postupně realizován marketingový
koncept. Podle ročních období jsou v rámci
marketingového konceptu pořádány akce zaměřené
na jednotlivé komodity (na podzim 2018 to byla jablka
a další ovoce a v zimě 2018/2019 maso a
masopustní tradice). Jedná se o akce pro veřejnost,
vzdělávací akce pro školy a exkurze se zaměřením
na jednotlivé komodity. Všechny aktivity jsou
zaměřeny na podporu drobného podnikání, rozšíření
služeb a udržitelný život na venkově.
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

LIVERUR (Living Lab Research concept in Rural Areas)
Tento projekt, do kterého jsme se zapojili spolu s dalšími 22 společnostmi ze 13 zemí, se zaměřuje na
modernizaci malých a středních venkovských podniků, převážně na evropském území. Takový typ
podniků představuje klíčové subjekty ve struktuře a dynamice hospodaření na venkově v Evropské
unii.
Navzdory
probíhajícímu
konsolidačnímu
procesu jsou v Evropě činnosti na venkově
stále realizovány především malými podniky
nebo mikropodniky. Tříletý projekt LIVERUR
má zavést ve třinácti pilotních oblastech
metodologii
výzkumu
„venkovské
živé
laboratoře“ (Rural Living Lab) s cílem
identifikovat a analyzovat různé přístupy
podnikatelských modelů,
které vytvářejí
přidanou hodnotu, pracovní místa, prohlubují
sociální soudržnost, integraci zainteresovaných
stran, začlenění aktérů, odolnost vůči (velkým)
podnikům na světových trzích a usilují
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o minimalizaci dopadů na změny klimatu. Je pravděpodobné, že mnohé z modelů budou vylepšeny
a replikovány.
Živé laboratoře jsou ekosystémy založené na uživatelích a otevřených inovacích, které často působí
v územním kontextu a zahrnují souběžný výzkum a inovační proces v rámci čtyřnásobného partnerství
veřejného a soukromého sektoru (vláda a samospráva – průmysl / zemědělství – občané a neziskový
sektor – akademická sféra).
Projekt LIVERUR byl zahájen v květnu 2018 a je financování Evropskou unií z programu Horizon
2020.

Zpracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů
EU a dalších zdrojů, administrace úspěšných projektů, informační
a poradenská činnost
Společnost se i v tomto roce zabývala zpracováním projektových žádostí, administrací projektů
a poskytováním dotačního poradenství k národním programům i fondům Evropské unie pro další
subjekty.

Publikační činnost
Peregrinus Silva Bohemica … po česko-bavorských poutních stezkách
Tuto publikaci jsme vydali v prosinci 2018 v rámci českobavorského projektu „Peregrinus Silva Bohemica –
Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční
historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“, na jehož
řešení se spolu s naší společností podílí katedra geomatiky
fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a
Technologický kampus ve Freyungu Technické univerzity
Deggendorf.
Kniha s bohatou obrazovou dokumentací (autorem většiny
fotografií je Jan Kavale) se zabývá fenoménem barokního
poutnictví a zaměřuje se na vybrané barokní památky
umístěné podél poutních cest v česko-bavorském
příhraničí. Odborným garantem knihy je Vít Aschenbrenner.
Vydání
knihy
(stejně
jako
celý
projekt)
byla
spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj
a státním rozpočtem ČR v rámci programu přeshraniční
spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko. Kniha je neprodejná a po svém vydání bude
distribuována do knihoven, muzeí a škol v příhraničním
regionu.
ISBN 978-80-906120-3-7

Lektorský manuál Act As A ®
Lektorský manuál k manažerské simulaci Act As A® byl vytvořen na katedře
řízení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a
finančně podpořen z projektu „Rozšíření a podpora transferu technologií a
znalostí na ČZU realizací aktivit “proof-of-concept” spolufinancovaného
Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
Publikace byla v plném nákladu určena účastníkům pilotního kurzu v rámci výše
jmenovaného projektu.
ISBN 978-80-906120-4-4
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Doplňková činnost
Doplňkovou činnost představuje zejména pronájem nebytových prostor. Úhlava, o.p.s. má v nájmu
druhé a třetí nadzemní podlaží budovy bývalého dominikánského kláštera (Plánická ul. 174). Část z
těchto prostor je pronajímána dalším subjektům.
Dále společnost v rámci doplňkové činnosti realizovala nákup a prodej zboží, a to především literatury
v souvislosti se vzdělávacími aktivitami, a vedla účetnictví další organizaci.
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