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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. 2004 byli:
Ing. Vojtěch Brant
Ing. Marie Bučková
Ing. Ivo Šašek, CSc.
Ing. Jiří Hladík
Ing. Miroslav Hrubý
Jindřich Fürbacher
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2004 byli:
RNDr. Naděžda Pízová
Ing. Václav Kotál
Ing. Zbyněk Reifner

Přehled činností vykonávaných v roce 2004
A. Vzdělávací činnost
Konzultační středisko PEF ČZU v Praze
V oblasti rozvoje vzdělanosti společnost zabezpečuje v Klatovech fungování Konzultačního střediska
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, které bylo otevřeno v říjnu 2002
na Střední zemědělské škole v Klatovech.
Od září 2003 probíhá v tomto středisku kombinovanou formou výuka bakalářského studia v oboru
„Veřejná správa a regionální rozvoj“. Od akademického roku 2004/2005 bylo toto studium pro nově
přijaté studenty převedeno na formu tzv. kurzů celoživotního vzdělávání. Ke konci roku 2004
studovalo v Konzultačním středisku obor „Veřejná správa a regionální rozvoj“ ve dvou ročnících
zhruba 120 studentů.

Zahájení výuky akademického roku 2004/2005 v Konzultačním středisku
V Konzultačním středisku probíhal v první polovině roku 2004 rovněž přípravný kurz k přijímacím
zkouškám na vysokou školu z matematiky a cizích jazyků. 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 7 konzultací z matematiky a 4 konzultací z cizího jazyka (němčina a angličtina)
se zúčastnilo celkem 50 posluchačů.
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Kurz na získání certifikátu ECDL
Úhlava, o. p. s. realizovala v roce 2004 rovněž jeden kurz a zkoušku k získání oprávnění ECDL
(„mezinárodního řidičáku na počítač“). Po absolvování tohoto kurzu a složení zkoušky obdrželi jeho
účastníci mezinárodní certifikát European Computer Driving Licence (ECDL), který deklaruje, že
jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální znalostní kritéria pro práci
s počítačem.

Školení „Zdokonalení marketingových a odborných znalostí provozovatelů agroturistických
farem“
V roce 2004 pokračovala dalšími šesti bloky školení na téma „Zdokonalení marketingových
a odborných znalostí provozovatelů agroturistických farem“, která byla zahájena v listopadu 2003.
Tato školení byla zajišťována pro Ústav zemědělských a potravinářských informací v rámci programu
SAPARD.
V rámci celého projektu se uskutečnilo celkem 8 identických čtyřdenních školení na pěti místech
České republiky:
18. 11. 2003 – 21. 11. 2003
15. 12. 2003 – 18. 12. 2003
19. 1. 2004 – 22. 1. 2004
26. 1. 2004 – 29. 1. 2004
9. 2. 2004 – 12. 2. 2004
16. 2. 2004 – 19. 2. 2004
8. 3. 2004 – 11. 3. 2004
29. 3. 2004 – 1. 4. 2004

Praha
Praha
Žamberk
Chvaletice
Kroměříž
Kroměříž
Klatovy
Klatovy

Semináře byly určeny především současným provozovatelům služeb ve venkovské turistice
a agroturistice, novým zájemcům o jejich poskytování, dále pak učitelům středních škol a učilišť, které
se zabývají venkovskou turistikou, případně studentům zemědělských a veterinárních škol, kteří se
v budoucnu chtějí zaměřit na poskytování služeb ve venkovské turistice či agroturistice. Během
školení byli posluchači seznámeni se základy podnikání, marketingem, informačními systémy
a příslušnými právními, hygienickými, bezpečnostními a jinými normami pro oblast venkovské turistiky.
Na závěr čtyřdenního cyklu posluchači zpracovali podnikatelský záměr. Dále každý ze zhruba
110 účastníků školení obdržel příručku a další materiály věnované problematice agroturistiky
a marketingu. Účastníkům školení byl rovněž předán certifikát o absolvování celého kurzu.

Zelená knihovna
Hlavním cílem tohoto projektu, jenž byl finančně podpořen ze strany Plzeňského kraje, bylo
vybudování tzv. „Zelené knihovny“, která se má stát základem pro vznik ekologického informačního
centra a přispět ke zvyšování ekologického povědomí obyvatel. Knihovna je umístěna v prostorách
stávající knihovny Střední zemědělské školy v Klatovech, která nabízí jak dostatečné kapacity, tak
i potřebné odborné zázemí. Knihovní fond kromě tištěné literatury tvoří také multimediální nosiče (CDROM, DVD, VHS apod.). Odborné publikace i multimediální nosiče zaměřené na oblast životního
prostředí slouží mimo jiné také pedagogům při výuce v oblasti EVVO.

B. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví
Hudba v synagogách plzeňského regionu 2004
Po úspěšné realizaci dvou předchozích ročníků se jednalo již o 3. ročník cyklu koncertů vážné hudby
„Hudba v synagogách plzeňského regionu“. Novinkou oproti předchozím ročníkům bylo zařazení
šestého koncertu, který se uskutečnil ve Staré synagoze v Plzni. Ostatní místa konání koncertů
zůstala stejná jako v minulých letech:
30. 5. 2004 – Stará synagoga Plzeň – účinkující:

Zuzana Růžičková - cembalo
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6. 6. 2004 - Synagoga Kasejovice – účinkující:

Jiří Hošek – violoncello
Dominika Hošková – violoncello
Miroslav Vilímec – housle

27. 6. 2004 - Synagoga Kdyně – účinkující:

Jitka Nováková – housle
Libor Vilímec – housle
Jarmila Panochová - klavír

5. 9. 2004 - Muzeum Šimona Adlera, Dobrá Voda u Hartmanic - účinkující:
Jana Boušková – harfa
Roman Novotný - flétna
12. 9. 2004 - Synagoga Radnice – účinkující:

Instrumentální soubor Variace

14. 9. 2004 – Velká synagoga Plzeň – účinkující:

Miroslav Vilímec – housle
Vladislav Vilímec – klavír
Aida Shabuová – housle
Jiří Hošek – violoncello
Jan Mareček – viola

Synagoga Kasejovice, 6. 6. 2004

Synagoga Radnice, 12. 9. 2004

Projekt připravila Úhlava, o. p. s. ve spolupráci s Židovskou obcí Plzeň, s městy Kdyně, Radnice,
Hartmanice a s obcí Kasejovice, za mediální podpory Českého rozhlasu Plzeň, měsíčníku Rozhled,
televize ZAK a Plzeňského deníku a jeho mutací.
Generálním sponzorem projektu byla izraelská společnost ISCAR ČR s. r. o. Dále projekt finančně
podpořili: Nadační fond obětem holocaustu, Plzeňský kraj, Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů
na záchranu plzeňských synagog, Nadace Židovské obce v Praze, Nadační fond pro kulturní aktivity
občanů a obnovu památek města Plzně, Nadace Gideona Kleina a Nadace Leoše Janáčka.

C. Příprava na vstup do Evropské unie
Regionální evropské informační centrum
Úhlava, o. p. s. působí jako hlavní partner Regionálního evropského informačního centra (REIC), které
vzniklo v Klatovech v květnu 2003. Projekt vzniku centra, který byl podpořen z programu Phare 2001 –
Program malých projektů, a jehož nositelem bylo občanské sdružení Šumava bez hranic, byl v dubnu
2004 ukončen a úspěšně vyúčtován.
Mezi hlavní aktivity REIC patří pořádání seminářů, školení a besed týkajících se Evropské unie,
pořádání akcí pro veřejnost, soutěží, kulturních programů spojených s EU, publikační činnost,
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vyhledávání informací o EU na internetu, zprostředkování informací a kontaktů, poskytování
informačních materiálů a publikací o EU.

D. Organizování seminářů
Dobrý den, Evropo! – konference uspořádaná pod záštitou předsedy vlády České republiky
Vladimíra Špidly
Úhlava, o. p. s. se podílela ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Šancí pro Jihozápad
a Euroregionem Šumava na uspořádání konference s mezinárodní účastí nesoucí název „Dobrý den,
Evropo!“, která se uskutečnila v pondělí 5. dubna 2004 v kulturním domě v Klatovech. Záštitu nad
jejím konáním převzal předseda vlády České republiky Vladimír Špidla.

Na konferenci vystoupili mimo jiné starosta města Klatovy Karel Mráz, hejtman Plzeňského kraje
MUDr. Petr Zimmerman, 1. náměstek ministra zahraničních věcí ČR a státní tajemník pro evropské
záležitosti PhDr. Jan Kohout, dále představitelé některých ministerstev, Plzeňského kraje a také dva
hosté ze zahraničí - Kaspar Sammer, jednatel bavorské části Euroregionu Šumava a Michael Ludlow
z LAG Meath v Irsku. Většinu mezi téměř 150 účastníky konference tvořili představitelé měst a obcí
Plzeňského kraje, zúčastnili se i zástupci podnikatelů, některých státních úřadů a ministerstev. Mezi
zahraničními účastníky byli hosté ze sousedního Bavorska, ale také početná irská delegace z LAG
Meath.
Setkání starostů s představiteli Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje
Společnost uspořádala 22. 4. 2004 v Horažďovicích, 13. 5. 2004 v Bezdružicích setkání, na kterých
radní Plzeňského kraje a představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje seznamují starosty obcí
s aktuálními informacemi spadajícími do působnosti jimi vykonávaných funkcí. Setkání se zúčastnilo
zhruba 90 starostů měst a obcí okresů Klatovy a Tachov.
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Cyklus besed „Dobrý, až velmi dobrý večer“
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech se Úhlava o. p. s. podílela na organizování šesti
večerů setkání a besed se zajímavými lidmi nazvaných „Dobrý, až velmi dobrý večer“. Data konání,
témata besed a pozvané hosty uvádí následující přehled:
19. 2. 2004

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Dr.h.c., rektor Západočeské univerzity v Plzni
MUDr. Luděk Sefzig, senátor a člen výboru pro evropskou integraci
„Úloha vzdělávání v soudobé společnosti“
„Evropský parlament a ČR“

18. 3. 2004

Jan Kavan, poslanec PČR, bývalý ministr zahraničních věcí ČR a předseda Valného
shromáždění OSN
„OSN očima evropské politiky“

29. 4. 2004

Mgr. Olga Kalčíková, radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, cestovního ruchu
a památkové péče
Martin Kříž, předseda Klubu přátel Klatovska, novinář
Hudební skupina Meluzíni
„Ohrožené památky Plzeňského kraje“
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PhDr. Lukáš Valeš, PhD., politolog Západočeské univerzity v Plzni
„Dr. Edvard Beneš na osudových křižovatkách 20. století“

23. 9. 2004

MUDr. Milada Emmerová, ministryně zdravotnictví ČR
„Jak se stát politikem“

7. 10. 2004

Miroslav a Vladislav Vilímcovi
„Tady jsme doma …“
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e) Vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí
o významu regionu
Zpracování www stránek Úhlava, o. p. s. a vytvoření německé a anglické mutace
V rámci tohoto projektu, který byl spolufinancován z programu Phare CBC - Společný fond malých
projektů, byly vytvořeny internetové stránky společnosti, a to v kompletní české verzi a vytvořeny jejich
mutace v německém a anglickém jazyce. V české verzi byla vytvořena vedle veřejné
části i intranetová (neveřejná) část. Webové stránky jsou vytvořeny jako dynamické. Projekt byl
zahájen v listopadu 2003 a trval do června 2004. Zahraničním partnerem projektu bylo město
Schönsee.

f) Publikační činnost
Na cestě do Evropské unie
V únoru roku 2004 vydala obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s Vysokou školou
mezinárodních a veřejných vztahů Praha publikaci „Na cestě do Evropské unie“. Autorský kolektiv
pod vedením profesora Alexandra Orta se zde zabývá především evropskou integrací, společnou
zahraniční a bezpečnostní politikou, rozšiřováním Evropské unie a její budoucností. Najdeme zde také
přehled historického vývoje evropské integrace od roku 1946 do současnosti a slovníček pojmů
vztahujících se k EU. Úvod publikace napsal bývalý ministr dopravy a spojů ČR, dnes rektor Vysoké
školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha Antonín Peltrám. Publikace byla vytvořena za finanční
podpory Evropské unie v rámci projektu Regionální informační centrum.
Dobrý den, Evropo!
Koncem dubna 2004 vydala společnost další publikaci, která se zabývá vstupem České republiky
do Evropské unie. Kniha "Dobrý den, Evropo!" je sborníkem ze stejnojmenné konference, která
se uskutečnila dne 5. dubna 2004 v Klatovech. Mimo to obsahuje publikace ještě další příspěvky,
přehled operačních programů umožňujících využívání pomoci ze strukturálních fondů EU a glosář
strukturálních fondů EU.
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