Úhlava, o. p. s.

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2020

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. 2020 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2020 byli:
Pavel Moulis – předseda dozorčí rady
Ladislav Drobníček
Karel Rendl
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2020 byl:
Pavel Vondráček

Slovo na úvod
Ve zprávách o činnosti za uplynulé roky jsme na tomto místě začali rovnou s výčtem činností
a aktivit, kterými se naše společnost v daném roce zabývala. Rok 2020 byl však v mnoha
směrech jiný, a proto mi dovolte začít krátkou poznámkou o tom, co (nejen) naši činnost
v tomto roce významně ovlivnilo.
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se šíření nemoci COVID-19.
V prvních měsících roku 2020 se virus postupně rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil
mnoho zemí, včetně České republiky. Dopad COVID-19 se nevyhnul ani naší společnosti.
Od 12. března 2020 vstoupila v platnost vládní protiepidemiologická opatření, která
znamenala zastavení nebo významné omezení velké části našich aktivit. S výjimkou
krátkého období letních měsíců, kdy byla tato opatření rozvolněna, byli téměř po celý zbytek
roku omezeny zejména vzdělávací aktivity realizované kontaktní formou, osobní kontakty
se zahraničními partnery, pořádání veřejných akcí nebo účast na nich, stejně jako
krátkodobý pronájem výukových prostor dalším subjektům.
Jak se můžete přesvědčit na následujících stranách této zprávy o činnosti, i navzdory těmto
omezením se nám podařilo uskutečnit celou řadu zajímavých a prospěšných aktivit. A přesto,
že jsme se po osmi letech hospodaření v kladných číslech dostali v tomto roce do čísel
záporných, jsme tuto situaci bez problémů zvládli, a to i díky hospodárnému přístupu
z minulých let. Zároveň jsme v průběhu roku vyhledávali další příležitosti a navazovali
kontakty, které nám umožní další rozvoj naší činnosti v letech následujících. To vše
ve spolupráci s celou řadou našich partnerů, které na následujících stránkách zmiňujeme,
a kterým za tuto spolupráci patří náš dík!
Pavel Vondráček
ředitel
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I. Přehled činností vykonávaných v roce 2020
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 také v rámci navazujícího
magisterského studia programu „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
Promoce (ilustrační foto)
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. Naše společnost 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. Od března
2020 byla výuka s ohledem na opatření proti šíření nemoci Covid-19 přesunuta na on-line
formu.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
zajištujeme 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 http://e-senior.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
Promoce absolventů VU3V
tohoto studia). Veškeré prvky výuky
probíhají rovněž během pravidelných společných setkání seniorů za účasti odborného
pracovníka, což však v roce 2020 bylo možné jen do března.
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V roce 2020 měli posluchači v letním semestru možnost účastnit se přednášek na téma
„Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale““, v zimním semestru pak
kurz „Rituály evropských královských rodů“. Každý z předmětů navštěvovalo okolo
40 seniorů.
Virtuální forma tohoto studia se ukázala jako výhoda v době trvání protiepidemických
opatření proti nemoci Covid-19, kdy posluchači mohli bez problémů absolvovat své
studium téměř tak, jak byli zvyklí. V roce 2020 zakončilo celkem 14 studentů celý blok
6 semestrů tohoto typu studia. Ještě před rozšířením epidemie, v lednu 2020, se část
seniorů zúčastnila promoce v nově zrekonstruované aule ČZU v Praze.

Univerzita třetího věku (U3V)
Univerzitu třetího věku zajišťujeme v Klatovech pod
hlavičkou Západočeské univerzity v Plzni od akademického
roku 2013/2014. Jedná se o formu zájmového vzdělávání,
která je určená osobám ve věku potřebném pro přiznání starobního důchodu nebo
osobám s potvrzeným 3. stupněm invalidního důchodu.
V první polovině r. 2020 byl
ukončen
zimní
semestr
a uskutečnil se letní semestr
akademického
roku
2019/2020. Probíhalo devět
kurzů, které navštěvovalo
téměř 220 posluchačů. Jednalo
se o tyto předměty: Astronomie
krok za krokem (Lumír
Honzík),
Česká
literatura
od počátků k Moderně (Jiří
Novotný), Regionální historie
3+4 (Martin Kříž, Jan Jirák, Jan
Lhoták), Genealogie – hledání
Výuka předmětu Astronomie krok za krokem (Lumír Honzík)
rodinných
kořenů
(Jana
Kopečková), Krajina v souvislostech (Václav Čubr), Feuersteinova metoda
instrumentálního obohacování aneb Rozvíjejte svůj intelekt (Kateřina Vágnerová), Práce
s počítačem
pro
poučené
uživatele (Stanislav Reiser),
Základy
ovládání
tabletu
a chytrého telefonu a Ovládání
tabletu a chytrého telefonu pro
pokročilé (oba kurzy Jan
Topinka).
Vzhledem
k platným
vládním opatřením proti šíření
nemoci COVID-19 musela být
prezenční výuka v polovině
března přerušena. V průběhu
dubna a května byla u většiny
On-line výuka Regionální historie (Jan Jirák)
předmětů obnovena, ale pouze
ve formě on-line přednášek nebo zasílání písemných materiálů elektronickou formou.
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V září byl zahájen nový akademický rok U3V (2020/2021). I přes nejistou situaci ohledně
dalšího vývoje šíření koronaviru a s tím související formy výuky se ke studiu osmi
předmětů přihlásilo přes 160 klatovských seniorů. Většina předmětů pokračovala
z předchozího akademického roku. Nově byl zařazen předmět Sociologie (Jiří Morava).
Nakonec se mohly v prezenční formě uskutečnit pouze zářijové přednášky. Od října přešla
výuka opět do on-line prostředí a zůstala v něm až do konce akademického roku.
Univerzita třetího věku je realizována za finanční podpory města Klatovy.

Dětská technická univerzita (DTU)
Dětská technická univerzita je forma zájmového
vzdělávání určená žákům základních škol.
V Klatovech ji nabízíme od akademického roku 2018/2019 pod hlavičkou Fakulty strojní
(FST) Západočeské univerzity v Plzni a ve spolupráci s Fakultou pedagogickou
a s klatovskými středními školami (Střední průmyslová škola a Gymnázium
J. Vrchlického). Jejím cílem je zejména přilákat děti ke studiu technických oborů.

Výuka a předání diplomů studentům Dětské technické univerzity

V první polovině r. 2020 pokračoval akademický rok 2019/2020. Ke dvěma kroužkům
z minulého akademického roku (2. ročník) přibyly další dva kroužky „nováčků“
(1. ročník). V celkem se tedy čtyřech kroužcích účastnilo výuky 35 dětí. Témat byla opět
široká škála – od robotiky přes virtuální realitu, elektrotechniku, 3D skenování a tisk,

Zápis do Dětské technické univerzity v akademickém roce 2020/2021 (Refektář jezuitské koleje, Klatovy, 30. 9. 2020

lisování, ruční obrábění, obrábění laserem, řezání polystyrénu horkým drátem, montáž
na základě montážních postupů, až po témata z oblasti fyziky a chemie (gravitace,
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mikrosvět podzimních vod, tekutý dusík atd.). Od poloviny března musela být po dobu
trvání protiepidemických opatření výuka přerušena. Obnovena byla až na začátku června,
kdy se uskutečnila poslední dvě setkání všech kroužků. To poslední bylo spojeno také
s předáním diplomů.
V září byl otevřen další akademický rok 2020/2021. Dne 30. září proběhl v refektáři
jezuitské koleje v Klatovech zápis do 5 kroužků klatovské DTU. Zapsáno bylo přes 40 dětí.
Toto setkání bylo bohužel posledním osobním setkáním s dětmi v tomto roce.
V následujícím týdnu přijala vláda protiepiemiologická opatření, která až do konce roku
2020 konání výuky v kontaktní formě neumožnila. DTU tedy v posledním čtvrtletí roku
přistoupila k natáčení a pravidelnému publikování výukových videí.

Spoluprací k podpoře technického
inteligentních technologií

vzdělávání

prostřednictvím

V závěru roku 2018 jsme pořídili nové vybavení do dvou učeben v našem vzdělávacím
centru. Za přispění fondů Evropské unie tak byla v rámci projektu „Spoluprací k podpoře
technického
vzdělávání
prostřednictvím
inteligentních
technologií“ instalována technika,
jejímž využíváním od té doby
přispíváme ke zvyšování kvality
a dostupnosti
zájmového,
neformálního
a celoživotního
vzdělávání s důrazem na rozvoj
klíčových kompetencí v technických
oborech
a v práci
s digitálními
technologiemi. Jedná se např. o 3D
3D skener (HP 3D Structured Light Scanner)
skenery, 3D tiskárnu, 3D projektory,
6 nových počítačů se softwarem pro 3D modelování, 360° a 3D kamera, sada 3D brýlí, PC
a sestava pro virtuální realitu, sada VR brýlí a velkoplošné plátno.
Pořízené vybavení bylo
v prvním čtvrtletí 2020
využíváno v rámci našich
vzdělávacích aktivit. Od
poloviny
března
to
s ohledem
na
protiepidemiologická opatření
možné nebylo. Využili jsme
proto 3D tiskárnu k tisku
bezpečnostních štítů, které
byly
následně,
ve
spolupráci s klatovskými
školami
a
dalšími
Robotická ruka sestavená z dílů vytištěných na naší 3D tiskárně
dobrovolníky,
darovány
zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, učitelům a dalším zájemcům.
3D tiskárnu jsme také využili na tisk dílů a následně sestavení programovatelné robotické
ruky, která poslouží v rámci našich kroužků DTU a dalších vzdělávacích aktivit.
V listopadu jsme se zapojili do Noci vědců, která proběhla tento rok on-line formou (blíže
v dalším příspěvku). A průběžně jsme připravovali další výukové programy, které
nabídneme po uvolnění protiepidemiologických opatřeních.
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Noc vědců – Člověk a robot (27. 11. 2020)
V roce 2020 jsme se již potřetí v řadě zapojili do Noci vědců. Jedná se o celorepublikovou
vědecko-popularizační akci, která se snaží přiblížit dětem i dospělým zajímavou formou
fascinující
svět
vědy
a techniky. Tentokrát měla
podtitul „Člověk a robot“ a
vzhledem
k platným
opatřením proti šíření nemoci
Covid-19 proběhla on-line
formou,
prostřednictvím
živých
přenosů
a
předtočených
příspěvků.
Úhlava, ve spolupráci se
Střední průmyslovou školou
Klatovy, připravily krátký film
Natáčení příspěvku pro Noc vědců 2020
na téma Robotická ruka.
Vysílán byl prostřednictvím facebookového a youtubového kanálu ZČU v Plzni
a na webových stránkách www.nocvedcu.cz.

Cukrářské a kuchařské kurzy pro veřejnost
Kuchařské a cukrářské kurzy nabízíme ve spolupráci se Střední školou zemědělskou
a potravinářskou Klatovy již od roku 2013. Jsou určeny zájemcům o absolvování zkoušek
z profesních kvalifikací i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti.
I přes omezující opatření
související s omezením šíření
nemoci Covid-19 se v roce 2020
uskutečnily 3 kurzy (další
4 musely být zrušeny). Dne
22. února to byl kurz „Slavnostní
dorty“, 3. října kurz „S dětmi
v kuchyni – příprava pohoštění
na oslavu (studená kuchyně)“
a nakonec 12. prosince již
tradiční předvánoční kurz
Absolventky kurzu S dětmi v kuchyni - příprava pohoštění na oslavu (10/2020)
„S dětmi v kuchyni – vánoční
pečení“. Lektorsky byly kurzy, stejně jako v minulých letech, zajišťovány učiteli
odborného výcviku SŠZP Klatovy: Evou Sedláčkovou (cukrářské a pekařské kurzy)
a Marcelou Rubášovou (studená kuchyně). V pořádání těchto kurzů budeme pokračovat
i v dalších letech.

Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků
Akreditované vzdělávací programy pro obce pořádáme již od roku 2007, ve kterém jsme
získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních
samosprávných celků (akreditace č. AK/I-50/2007). Aktuálně máme akreditováno přes
30 vzdělávacích programů. Vedle akreditovaných akcí pořádáme i semináře
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neakreditované, a to na témata, o které je mezi úředníky či starosty aktuálně zájem.
V roce 2020 jsme stihli do poloviny března uspořádat jen 3 akce s celkovým počtem
53 účastníků. Poté přišla omezení, která již neumožnila akce s větším počtem účastníků
uspořádat.

Rekvalifikační kurz Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)
Rekvalifikační kurz „Účetnictví (s využítím výpočetní techniky)“ pořádáme každoročně
od r. 2011, kdy jsme získali akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Garantkou
a lektorkou vzdělávacího programu je Miloslava Hochmannová, dalšími lektorkami pak
Radka Smrčková a Radka
Schusterová.
Kurz
s hodinou
dotací
140 hodin
pořádáme
obvykle od září do ledna
dalšího
roku
a
je
zakončen
závěrečnou
zkouškou
a předáním
osvědčení
o ukončení
rekvalifikačního
kurzu
úspěšným absolventům.
Zahájení rekvalifikačního kurzu Účetnictví (10/2020)

V roce 2020 byl kurz
s 10 účastníky zahájen 6. října. Vzhledem k omezenému počtu účastníků bylo s určitými
omezeními možné kurz v první polovině října a následně v první polovině prosince
pořádat. Následně musel být přerušen. Ukončen bude v roce 2021 (v závislosti
na uvolňování vládních nařízení souvisejících s omezením šíření nemoci Covid-19).

Cyklus besed Dobrý, až velmi dobrý večer
Obecně prospěšná společnost Úhlava pořádala cyklus besed se zajímavými lidmi
s názvem „Dobrý, až velmi dobrý večer“ již krátce po svém založení, v letech 2002–2005.
V říjnu 2019 jsme tento cyklus
obnovili. Při jeho pořádání
spolupracujeme
s
Rotary
Clubem Klatovy a Městskou
knihovnou Klatovy. Naším
cílem je nabídnout zájemcům
z řad
veřejnosti
zhruba
jedenkrát měsíčně setkání
se zajímavou osobností nad
vážnými i méně závažnými
tématy. Besedy pořádáme
pravidelně poslední středu
v měsíci a vstup na ně je
Zleva: Rudolf Salvetr, Milan Edl a Josef Šesták (9/2020)
bezplatný.
Vzhledem k šíření nemoci Covid-19 a platným protiepidemiologickým opatřením jsme
v roce 2020 mohli uspořádat pouze 3 besedy. První se konala 29. ledna v refektáři
jezuitské koleje v Klatovech a jejím hostem byl Jiří Kocum, primář Oddělení ORL chirurgie
hlavy a krku Klatovské nemocnice. V únoru (26. 2.) mohli zájemci vyslechnout přednášku
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Vojtěcha Branta (člena správní rady Úhlavy a lektora MBA LIGS University) na téma
„Člověk a chytré stroje – úvod do problematiky umělé inteligence a společnosti 4.0“.
Poslední beseda v tomto roce měla hosty dva. Na téma „Nové trendy ve vzdělávání
a příležitosti pro rozvoj města Klatovy“ přišli se zájemci pobesedovat děkan strojní
fakulty ZČU v Plzni Milan Edl a starosta města Klatovy Rudolf Salvetr. Všechny besedy
v roce 2020 uváděl pan Josef Šesták.

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Regionální potravina 2020
V roce 2020 se uskutečnil již 11. ročník této prestižní potravinářské
soutěže, která je prioritně určena na podporu malých a středních
výrobců potravin v jednotlivých krajích. I v tomto ročníku jsme měli tu
čest společně
s Místní
akční
skupinou
Pošumaví
organizovat v Plzeňském
kraji soutěž pořádanou
Ministerstvem
zemědělství. Celkem se,
i přes přerušení soutěže,
přihlásilo 38 soutěžících
se 104 výrobky, přičemž
9 výrobců soutěžilo vůbec
poprvé.
Značku,
udělovanou na 4 roky
Regionální potravina na farmářských trzích v Plzni (12/2020) pouze
vítězům
jednotlivých kategorií, si odneslo 9 výrobců (Plzák z Plzně s.r.o., Uzenářství a řeznictví
Jaroslav Procházka – Žihle, Mlékárna Boubín, Meclovská zemědělská, a.s., PEKO –
Němečková, s.r.o, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Pivovar Bizon, Josef
Vanický – Potěšení ve skle a Zpracovna ryb, Klatovy, a.s.).
Aby se veřejnost mohla
blíže seznámit s oceněnými
výrobci a jejich produkty,
koná se po celém kraji
tradičně 16 ochutnávek
a také slavnostní vyhlášení
s předáním oficiálních
certifikátů a plaket vítězům.
Bohužel, vinou platných
opatření
proti
šíření
COVID-19, nebylo možné
uskutečnit
všechny
ochutnávky a ani slavnostní
vyhlášení
vítězů
na
Předání ocenění: V. Smolík, I. Šašek, J. Bernard, M. Opltová a P. Honzík (zleva)
Festivalu regionálních potravin. Vítězové se však nakonec oficiálních plaket a certifikátů
udělující právo označovat výrobky koncem roku dočkali. Předali jim je zástupci Úhlavy,
MAS Pošumaví a Plzeňského kraje osobně v jejich provozovnách.
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Koše a dary z regionálních potravin
Již osm let připravujeme především pro Plzeňský kraj dárkové koše s potravinami
od regionálních výrobců, a to zejména od těch oceněných značkou Regionální potravina
Plzeňského kraje. Vedení kraje
je
pak
využívá
jako
poděkování pro své významné
hosty a partnery. Kraj, ale
i ostatní zákazníci, si mohou
zvolit různý typ balení.
V nabídce jsou koše, dřevěné
bedýnky, dárkové tašky nebo
balíčky. Sortiment potravin si
stejně tak jako typ balení může
každý zákazník navolit taktéž
sám.
Díky
desetileté
spolupráci
s regionálními
výrobci z celého Plzeňského
Hejtmanka Plzeňského kraje I. Mauritzová s P. Vondráčkem předávají koš
kraje je opravdu z čeho
s
regionálními
produkty Marii Vondrovicové a jejím spolupracovnicím (12/2020)
vybírat.
Sirupy,
džemy,
pečené čaje, paštiky, klobásy, sýry, pekařské i cukrářské výrobky, uzené ryby apod.
Celkem bylo v roce 2020 vyexpedováno několik desítek dárkových balení.

Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí
V prosinci 2020 byl po třech letech ukončen projekt „Udržitelný venkov v českobavorském příhraničí“, který obecně prospěšná společnost Úhlava realizovala
ve spolupráci s AELF Cham a dalšími regionálními partnery. Hlavním záměrem tohoto
přeshraničního projektu byla podpora života na venkově v jeho různých podobách.
Díky společné síti
partnerských organizací a subjektů
(místní
akční
skupiny,
farmy,
řemeslníci, spolky…)
se podařilo uspořádat
více jak 20 akcí pro
veřejnost
s cílem
propagovat
místní
pošumavský region
a především
jeho
produkci
–
potravinářskou
Výukové a zážitkové aktivity na farmářských trzích v Horažďovicích (6/2020)
i řemeslnou. Ať již to
byly exkurze na farmy, kurzy vaření, výukové a zážitkové programy pro děti i veřejnost,
či dny otevřených dveří nebo výstavy, trhy a ochutnávky.
Členové sítě, ale i ostatní zájemci, měli také možnost rozvíjet svoje odborné i jazykové
znalosti na celé řadě vzdělávacích kurzů, workshopů nebo exkurzí. Celkem bylo
připraveno na české straně 16 jednodenních či dvoudenních akcí a 2 zahraniční exkurze.
V rámci projektu vznikla konverzační příručka Němčina (nejen) pro farmáře a také
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Slovníček
se
zaměřením
na
venkovskou a zemědělskou tématiku.
Taktéž byl vydán česko-bavorský
katalog „Průvodce regionálními
produkty“, který mapuje lokální
producenty z obou stran hranice
obsahující cca 70 farem a řemeslníků.
Úspěšným završením celé tříleté
spolupráce byla pak pozvánka
od Ministerstva pro místní rozvoj na
Kvildské
slavnosti
s prezentací
Kvildské slavnosti – představení úspěšného přeshraničního projektu
Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí (8/2020)
úspěšných přeshraničních projektů.
Projekt „Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí“
byl spolufinancován
Evropskou unií.

Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov – semináře
Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena v roce 2008 Ministerstvem
zemědělství ČR jako komunikační platforma Programu rozvoje venkova. Sdružuje mnoho
významných subjektů působících na venkově, které se podílí na jeho rozvoji. Mezi
partnery
Sítě
patří
dlouhodobě
i
obecně
prospěšná společnost Úhlava.
Díky navázanému partnerství
realizuje cca 10 let celou řadu
aktivit
podporujících
především místní farmáře. Ať
již
jsou
to
vzdělávací
semináře, exkurze, publikační
činnost atd. V roce 2020 byly
s CSV
naplánovány
dvě
odborné exkurze pro partnery
sítě a farmáře za ukázkami
příkladů
dobré
praxe
do oblasti
Karlovarska
a Královehradecka, ale díky
Seminář věnovaný 11. kolo příjmu žádosti PRV (9/2020)
nepříznivé epidemiologické
situaci byly nakonec před realizací obě zrušeny. Podařilo se tedy alespoň v září
zrealizovat seminář věnovaný 11. kolu příjmu žádostí PRV.

LIVERUR (Living Lab Research concept in Rural Areas)
LIVERUR je jedním z projektů pro výzkum a vývoj financovaných z evropského programu
Horizon 2020. Projekt byl zahájen v r. 2018 a jeho cílem je analýza inovativních
obchodních modelů, které se v současné době vyvíjejí ve venkovských oblastech. Součástí
projektu jsou sociálně-ekonomické analýzy sloužící k identifikaci, popisu a porovnání
rozdílů mezi novým přístupem „Living Labs“ („živých laboratoří“) a tradičními přístupy
k podnikání na venkově. Projektu se účastní celkem 23 partnerů ze 13 zemí.
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Úhlava spolu se svými partnery řeší podporu místních farmářů a dalších výrobců
zemědělských produktů, turistického ruchu a dalších lokálních aktivit v oblasti Pošumaví.
Pro tyto účely vyvíjí
internetový portál
nazvaný Regionální
speciality,
který
bude integrovat jak
informační podporu
regionálním
výrobcům a koncovým
zákazníkům,
tak
obchodní model pro
realizaci
prodeje.
Naše
společnost,
která má na starosti
organizaci
On-line jednání partnerů projektu LIVERUR (11/2020)
neformálního „Living
Labu“ a správu regionálních informací, spolupracuje se společností Wirelessinfo, která
zajišťuje vývoj portálu a poskytuje potřebné digitální technologie, a dále se společností
Šumavaprodukt, s.r.o., která umožňuje technické zajištění prodeje. Dalšími členy „Living
Labu“ jsou jednotliví výrobci regionálních produktů a instituce veřejné správy. Projekt,
který byl také významně ovlivněn omezeními v souvislosti s šířením nemoci Covid-19,
bude ukončen v říjnu 2021.

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

Publikační činnost
Němčina (nejen) pro farmáře a Slovník (nejen) pro farmáře
V červenci 2020 jsme vydali dvě jazykové publikace:
•
•

Němčina (nejen) pro farmáře (ISBN 978-80-906120-5-1)
Slovník (nejen) pro farmáře (ISBN 978-80-906120-6-8)

Obě slouží jako studijní podpora pro výuku německého jazyka a jsou zaměřeny na oblast
zemědělství a venkova. Při jejich přípravě jsme spolupracovali s Karlem Tomšíkem
z České zemědělské univerzity v Praze (proděkan pro mezinárodní vztahy) a s Martinou
Dolejší, učitelkou Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy, kterou již dlouhá léta
využíváme jako tlumočnici německého jazyka při jednání s našimi bavorskými partnery.
Publikace vyšly v rámci projektu „Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí“
a byly spolufinancovány Evropskou unií.
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Informační leták o činnosti společnosti Úhlava, o. p. s.
V průběhu léta 2020 jsme připravili stručný informační letáček (skládačka o formátu DL)
představující naši činnost. Děkujeme za finanční podporu Nadačnímu fondu Tesco, který
nám přispěl na přípravu nového propagačního materiálu.

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 (učebny, kanceláře) je pronajímána dalším
subjektům. Rovněž tato aktivita byla v roce 2020 výrazně poznamenána omezujícími
opatřeními proti šíření koronaviru, kdy bylo znemožněno pořádání nejrůznějších akcí
a setkávání osob.
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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