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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 jsou:
Ing. Vojtěch Brant
Ing. Marie Bučková
Vlastimil Hálek
Ing. Jiří Hladík
Ing. Miroslav Hrubý
Mgr. Lukáš Valeš
Členy dozorčí rady společnosti jsou:
RNDr. Naděžda Pízová
Ing. Václav Kotál
Josef Heřman

Přehled činností vykonávaných v roce 2002
Středisko distančního vzdělávání PEF ČZU v Praze
V oblasti rozvoje vzdělanosti společnost Úhlava, o.p.s. organizačně zabezpečuje v Klatovech
Středisko distančního vzdělávání Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
v Praze, které bylo otevřeno v říjnu 2002 na Střední zemědělské škole v Klatovech.
V tomto středisku proběhl přípravný kurz k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Jeho
cílem bylo připravit zájemce o studium na PEF ČZU v Praze, ale i na jiných vysokých
školách, na zvládnutí přijímacích zkoušek. Kurzu v rozsahu 8 konzultací z matematiky
a 5 konzultací z cizího jazyka (němčina a angličtina) se zúčastnilo 74 posluchačů.
V roce 2003 bude v tomto středisku zahájeno bakalářské studium v oboru „Veřejná správa
a regionální rozvoj“.
Kurz na získání certifikátu ECDL
V oblasti rozvoje vzdělanosti pořádala společnost kurzy a zkoušky k získání oprávnění ECDL
(„mezinárodního řidičáku“ na počítač). Po absolvování tohoto kurzu a složení zkoušky obdrží
uchazeč mezinárodní certifikát European Computer Driving Licence (ECDL) platný ve všech
západoevropských zemích, dále v České republice, Maďarsku, Estonsku a Polsku. Certifikát
deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální
znalostní kritéria pro práci s počítačem.
Hudba v synagogách Plzeňského regionu
Společnost realizovala za finančního přispění Nadace Židovské obce v Praze a Plzeňského
kraje projekt „Hudba v synagogách Plzeňského regionu“ V rámci projektu proběhla série
následujících pěti koncertů, jejichž výtěžek ve výši 9.306 Kč byl určen na opravu staré
synagogy v Plzni:
1) 16. červen 2002 - synagoga Kasejovice - účinkovalo:
2) 23. června 2002 - synagoga Radnice - účinkovali:
3) 4.září 2002- velká synagoga Plzeň - účinkovali:
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Filharmonické kvarteto Praha
Jiří Hošek - violoncello
Dominika Hošková - violoncello
Miroslav Vilímec - housle
Vladislav Vilímec - klavír
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4) 13. září 2002 - synagoga Kdyně - účinkovaly:

Jitka Nováková - housle
Jarmila Panochová - klavír
5) 27. září 2002- Muzeum Š. Adlera, Dobrá Voda u Hartmanic
- účinkovala:
Zuzana Růžičková - cembalo
Semináře „Program péče o zdravotně postižené a zaměstnávání postižených
v zemědělství“
V roce 2002 se Úhlava, o. p. s. spolupodílela se sdružením Pomoc a s Domem svaté Anežky
v Týně nad Vltavou na seminářích ministerstva zemědělství k problematice chráněných dílen
s názvem „Program péče o zdravotně postižené a zaměstnávání postižených v zemědělství“.
Celkem proběhly čtyři semináře na toto téma.
Publikace „Evropská unie a dnešek“
V roce 2002 vydala Úhlava, o. p. s. publikaci „Evropská unie a dnešek“, která se zabývá
především důležitými aspekty evropského integračního procesu, institucionálním systémem
EU po smlouvě v Nice a dalšími oblastmi, které se týkají Evropské unie a jejího fungování.
Cyklus besed „Dobrý, až velmi dobrý večer“
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech se Úhlava o.p.s. podílela na organizování
večerů setkání a besed se zajímavými lidmi nazvaných „Dobrý, až velmi dobrý večer“.
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