Úhlava, o. p. s.

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2015

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. 2015 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2015 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Ladislav Drobníček
Pavel Moulis
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2015 byl:
Pavel Vondráček

I. Přehled činností vykonávaných v roce 2015
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 byla zahájena výuka v rámci bakalářského studia a od akademického roku
2006/2007 v rámci navazujícího magisterského studia oboru „Veřejná správa
a regionální rozvoj“.
Studium probíhá kombinovanou formou, kdy 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 2015 studovalo
v klatovském Konzultačním středisku v pěti ročnících
zhruba 350 studentů.
Výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech, Regionálního centra
sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech
(bývalý dominikánský klášter) a v učebně na adrese
Kpt. Jaroše 94, Klatovy. Veškerou výuku a zkoušky
zajišťují kmenoví pedagogové 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 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.
VU3V představuje výuku zprostředkovanou moderními
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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 uložené 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 2015 pokračovala VU3V v letním semestru výukou tématu „Barokní architektura v Čechách“,
v zimním semestru pak tématem „Hudební nástroje“. Každý z předmětů úspěšně absolvovalo okolo
50 seniorů. V lednu a květnu 2015 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.

Univerzita třetího věku (U3V)
Již třetím rokem zajišťuje Úhlava, o. p. s., za podpory Města Klatovy, studium Univerzity třetího věku
Západočeské univerzity v Plzni.
V první polovině roku dobíhal akademický rok
2014/2015. Ve studiu předmětu „Archeologie
a regionální
historie“
pokračovalo
celkem
43 seniorů. Dalších 20 posluchačů navštěvovalo
přednášky předmětu „Starší česká literatura –
středověk“, jehož lektorem byl Mgr. Jiří Novotný ze
ZČU v Plzni. Dne 1. června 2015 se v obřadní síni
klatovské
radnice
konaly
první
promoce
posluchačů U3V ZČU v Plzni. Celkem sedmnáct
klatovských absolventů převzalo diplomy z rukou
prorektora
ZČU
v Plzni
Doc.
Ladislava
Čepičky, Ph.D. a místostarosty města Klatovy
Ing. Václava Chrousta.
V září 2015 byl zahájen nový akademický rok 2015/2016, ve kterém došlo k významnému rozšíření
výuky. Bylo otevřeno celkem pět kurzů, ve kterých studovalo dohromady 140 posluchačů. Největší
zájem byl o předmět „Dějiny Klatov a okolí“, který navštěvovalo 60 posluchačů. Ti vyslechli řadu
zajímavých přednášek historika PhDr. Jana Lhotáka, Ph.D., který je také v rámci exkurze provedl
centrem města Sušice. Dalším přednášejícím v zimním semestru byl Mgr. Luděk Krčmář ze
Západočeského muzea v Plzni. Celkem 30 posluchačů si zvolilo přednášky Mgr. Jiřího Novotného
(ZČU v Plzni) v rámci předmětu „Vrchol české středověké literatury ve 14. století“. Zbývající tři kurzy
naplnili zájemci o výuku práce s počítačem, kterou vedl pan Stanislav Reiser, DiS. Otevřeny byly dva
kurzy pro začátečníky a jeden pro mírně pokročilé.
Akademický rok pokračuje v roce 2016 letním semestrem. Připravovány jsou již i další předměty pro
akademický rok 2016/2017.

Další vzdělávání pracovníků působících v oblasti EVVO
V květnu 2015 společnost úspěšně dokončila realizaci projektu „Další vzdělávání pracovníků
působících v oblasti EVVO“, který byl zaměřen na podporu pracovníků zabývajících se ochranou
přírody a trvale udržitelným rozvojem. V rámci
projektu vznikly 4 vzdělávací programy, jejichž
cílem bylo pomoci účastníkům zlepšit
komunikační dovednosti, usnadnit jim práci
s moderními
technologiemi,
zefektivnit
propagaci nebo je naučit novým výukovým
metodám v oblasti EVVO. Časová dotace
každého z kurzů byla 72 hodin - z toho 48
prezenčně a 24 formou samostudia. Kromě
teoretické části byla vždy zařazena i část
praktická. Účastníci tak měli možnost např.
navštívit rozhlasové studio, tiskárnu, vyzkoušet
si rozhovor před kamerou v regionální televizi
ZAK, naučit se fotografovat, využívat tablety
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a interaktivní tabuli nebo načerpat inspiraci pro svou práci v subjektech zabývajících se vzděláváním
k trvale udržitelnému rozvoji ve středních Čechách.
Přehled vytvořených kurzů:
1. Komunikace a asertivita
2. Moderní informační a komunikační technologie a možnosti jejich použití (každý účastník bude mít
během kurzu k dispozici tablet, digitální fotoaparát + možnost práce s interaktivní tabulí)
3. PR (public relations) a efektivní propagace (jak být vidět, jak o sobě dát vědět)
4. Moderní výukové metody v oblasti environmentálního vzdělávání (vč. exkurze)
Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin
V rámci stejnojmenného projektu připravila a zrealizovala Úhlava, o. p. s. ve spolupráci se Střední
školou zemědělskou a potravinářskou, Klatovy v průběhu let 2013 - 2014 čtyři programy dalšího
vzdělávání zaměřené na přípravu pokrmů a moučníků.
V sobotu 7. února 2015 se v prostorách
Střední školy zemědělské a potravinářské
v Klatovech
konalo
závěrečné
setkání
absolventů a lektorů těchto kuchařských
a cukrářských vzdělávacích kurzů. Mezi
zhruba třicítkou účastníků nechyběli ani
zástupci Okresní hospodářské komory či
Úřadu práce v Klatovech. Hlavním bodem celé
akce bylo vystoupení paní Věry Bauerové,
kuchařky a majitelky Restaurace Pamplona
z Libochovic, která je držitelkou ocenění
Restauratér roku 2013. Speciálně na tuto
příležitost sestavila čtyřchodové degustační
menu připravené ze surovin z našeho regionu.
Na projekt, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, navázaly
na podzim r. 2015 další vzdělávací kurzy zaměřené na podobná témata (Slavnostní dorty, Vánoční
pečení). Naplánovány byly také další kurzy na první pololetí r. 2016 (Slané dorty, Příprava zákusků
a dezertů,..).

Příroda ve městě – i já mohu pomoci
„Příroda ve městě aneb I já mohu pomoci“, tak zní název projektu, který od března 2015 realizovala
obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s Odborem životního prostředí městského úřadu
v Klatovech. Žáčci klatovských základních škol, pro které byl projekt určen, měli možnost seznámit se
s problematikou ochrany životního prostředí
v Klatovech a učit se tak odpovědnému
chování k přírodě v místě, kde žijí.
Pro pedagogy byla po dobu jednoho roku
připravena „burza“ dvanácti aktivit, z nichž si
mohli pro své žáky vybírat a libovolně je
kombinovat. A aby děti na všechny informace
a rady, které se dozvěděly, nezapomněly,
vznikla za přispění celé řady odborníků
brožurka (Praktický rádce pro malé ochránce
přírody), věnovaná životnímu prostředí
v Klatovech. Z ní se mimo jiné dozví, kolik
„Klatováci“ vytřídí za rok odpadu, kolik
průměrně spotřebují denně vody nebo na
koho se mají obrátit při nálezu poraněného zvířete.
Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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ENVÝK - Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji
V lednu 2015 byl ukončen projekt Environmentální výukové programy pro
základní školy v Plzeňském kraji, který pomáhal dětem z Plzeňských základních
škol s výukou ochrany životního prostředí. Celkem se do projektu zapojilo pět
odborných partnerů (Úhlava, o.p.s., DDM Radovánek, Ekocentrum Tymián, ZO
ČSOP Spálené Poříčí, Evic, o.s.), kteří za podpory cca 40 pedagogů vytvářeli
společně deset výukových programů zaměžených na problematiku zemědělství,
potravin, odpadů, zdravého pěstování na zahradě, ochrany ovzduší, vody, lesa,
ekosystémů nebo šetrné domácnosti. Ty pak během dvou let testovali žáčci
prvního stupně partnerských zákaldních škol (ZŠ Tolstého Klatovy, 15. ZŠ
Plzeň, ZŠ Plasy, ZŠ Kladruby a ZŠ Spálené Poříčí).
V pracovních listech, které byly v
lednu zfinalizovány, děti naleznou vtípky, křížovky,
doplňovačky, hádanky, pokusy a především mnoho
zajímavých informací, které jim zprostředkovává skupinka
nezbedných kamarádů, kteří s žáky porostou od první do
páté třídy. Chytrá Sára a zvídavá, leč občas popletená
dvojčata Jonáš a Tomáš, pomáhají dětem formou
komiksu pochopit, proč a jak je důležité starat se
o prostředí, v němž žijeme. Vždy je jim také nápomocen
skřítek Envýk komentující příslušnou situaci odbornými
radami a postřehy. Kromě těchto programů byla
dokončena také elektronická aplikace „Environmentální
průvodce pro pedagogy“, mapující zajímavé objekty a lokality na území celého Plzeňského kraje, které
se vztahují opět k problematice životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Tyto informace
mohou učitelé využívat jako náměty a tipy na výlety a odborné exkurze pro své žáky.
Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků
Úhlava, o. p. s. je již od roku 2007 držitelem akreditace Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků
územně samosprávných celků.
V roce 2015 se uskutečnilo školení na téma „Odpadové
hospodářství
ve
vztahu
k
malým
obcím
vč. legislativních změn“, a to ve dvou termínech (26.
května s účastí 25 osob a 19. listopadu se zúčastnilo
17 osob). Obě školení lektorsky zajistila JUDr. Hana
Dvořáková z Odboru výkonu státní správy Ministerstva
životního prostředí.

Rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky
Na podzim roku 2015 byl zahájen akreditovaný rekvalifikační kurz „Účetnictví s využitím výpočetní
techniky“ s časovou dotací 140 hodin. Závěrečné
zkoušky a předání osvědčení o rekvalifikaci se
uskutečnilo v lednu 2016.
Garantkou vzdělávacího programu byla Ing. Miloslava
Hochmannová, se kterou kurz lektorsky zajišťovaly
Ing. Radka Schusterová a Ing. Radka Smrčková. Kurz
dokončilo osm z celkem deseti přihlášených účastníků.
Absolventi získali nejen osvědčení o akreditaci
s celostátní
platností,
ale
zejména
znalosti
a dovednosti, které mohou využít v rámci svého
pracovního uplatnění, popř. zvýšit šanci na nalezení
nového zaměstnání.
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Kurz Psaní na klávesnici všema deseti a základy korespondence
Na jaře 2015 se ve spolupráci s Ing. Radkou Schusterovou konal kurz „Psaní na klávesnici všema
deseti a základy korespondence“. Celkem osm
účastnic se učilo psát všema deseti prsty a seznámily
se s rozdělením písemností a s pravidly pro jejich
zpracování (např. životopis, dokumenty při zahájení
a ukončení pracovního poměru, obchodní dopisy,
hromadná korespondence). Celý kurz se skládal z osmi
dvouhodinových školení. Hlavní váha však spočívala
na domácí přípravě - procvičování psaní v programu,
jehož licenci účastníci v rámci kurzu obdrželi.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
Fotosoutěž pro děti a mládež – Půda – nepostradatelné bohatství
Úhlava, o.p.s., ve spolupráci se Zdravým městem Klatovy v roce 2015 opět
vyhlásila pro studenty základních a středních škol v Klatovech
fotografickou soutěž zaměřenou na problematiku ochrany životního
prostředí. Hlavním tématem již čtvrtého ročníku se stala půda. Celkem bylo
přihlášeno 53 fotografií, z nichž porota ocenila 9 fotografií ve třech
věkových kategorií (10-12, 13-15 a 16-21 let). Tak jako v předchozích
letech bylo spuštěno internetové hlasování, ve kterém zvítězila Anna Marie
Mikulecká z Gymnázia Jaroslava Vrchlického s fotografií Probuzení
k životu. Slavnostní vyhlášení za přítomnosti zástupců města a společnosti
proběhlo 9. května na klatovském náměstí Míru při příležitosti Zahájení
turistické sezóny.

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Regionální potravina Plzeňského kraje 2015
Úhlava, o. p. s. a Místní akční skupina Pošumaví se v roce 2015 opět podíleli
v roli partnerů Krajské agrární komory Plzeň na organizaci soutěže Regionální
potravina Plzeňského kraje. V šestém ročníku se o toto prestižní ocenění
ucházelo 78 produktů od 36
výrobců. Odborná komise
tvořená zástupci Ministerstva
zemědělství ČR, Plzeňského
kraje, Státního zemědělského
intervenčního
fondu,
Státní
zemědělské
a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy
ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR
ocenila tentokrát pouze 8 výrobců. Na rozdíl od
předchozích ročníků se slavnostní vyhlášení
nekonalo na nádvoří Krajského úřadu, ale v areálu
Plzeňského Prazdroje, kde vítězové převzali
certifikáty a plakety z rukou hejtmana Plzeňského
kraje Václava Šlajse a zástupce Ministerstva
zemědělství. Celá akce se také nově konala pod
záštitou
Evropského
regionu
Dunaj-Vltava.
Ing. Pavel Honzík ocenil Pohárem předsedy správní rady společnosti výrobek Jablečné chutney od
společnosti Sark´s international, s.r.o. V průběhu léta a podzimu se mohli zájemci blíže seznámit
s vítěznými výrobky na 16 předváděcích akcích spojených s ochutnávkami, které se konaly po celém
Plzeňském kraji.
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Dárkové koše s regionálními potravinami
Mezi další činnosti společnosti související
s podporou místních zemědělců a producentů
potravin patří také příprava a distribuce dárkových
košů s regionálními potravinami. Ve spolupráci
s MAS Pošumaví již od roku 2011 dle přání
zákazníků připravují dárkové koše pouze
z produktů vyrobených v našem kraji. Složení košů
je variabilní a mění se podle přání zákazníka.
Stejně jako v uplynulých letech, tak i v roce 2015,
byl největším odběratelem Plzeňský kraj, který
věnuje koše jako upomínku nebo poděkování svým
hostům a partnerům.

Prohlídky Klatov 2015
Obecně prospěšná společnost Úhlava byla partnerem Mgr. Pavla Koury
při pořádání již tradičních letních prohlídek historického centra Klatov,
určených široké veřejnosti. Prohlídky se konaly každou sobotu, v době od
4. července do 5. září.
Účastníci měli možnost shlédnout zajímavý film o historii města a jeho
památkách a prohlédnout si prostory bývalého dominikánského kláštera,
klatovské kostely, středověké opevnění a další pamětihodnosti, které se
nachází v historickém centrum města Klatov.
Prohlídky probíhaly zvlášť v českém a zvlášť v německém jazyce a pro
účastníky byly zdarma. Akci finančně podpořilo Město Klatovy. S jejich
pořádáním se počítá i v následujícím roce.

Pomoc lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek
Obecně prospěšná společnost Úhlava spolupracovala při realizaci tohoto projektu s Úřadem pro
výživu, zemědělství a lesnictví Cham. Jeho cílem bylo podpořit vzdělávání v oblasti zemědělství
formou výukových a zážitkových programů.
Na české straně bylo připraveno pět výukových
a zážitkových programů, které byly postupně
pilotně ověřovány a na základě toho dopracovány.
Jedná se o výukové programy: Obilí - Od klásku
ke kvásku, Farma včera a dnes, Jak se žije na
farmě, Jak šlo vejce na vandr a Moderní rodinná
farma. V roce 2015 byly zrealizovány 4 programy:
23. dubna 2015 absolvovalo celkem 30 dětí ze
základní školy ve Weidingu výukový a zážitkový
program „Obilí – od klásku ke kvásku“ na Farmě
Moulisových. 5. května 2015 se jedna třída ze ZŠ
Klatovy, Plánická účastnila programu „Jak se žije
na statku“ (Zámecký statek Újezd nade Mží).
15. května 2015 se na Biofarmě Skřivánek konal
výukový a zážitkový program „Jak šlo vejce na vandr“ pro děti ze ZŠ Klatovy, Plánická. A 19. května
2015 se děti ze ZŠ Klatovy, Čapkova zúčastnily programu „Moderní rodinná farma“ na Ekofarmě
Bílek na Keplích.
Dne 11. května 2015 byl na farmě Zoglauer - Schmid v Gotzendorfu (Hohenwarth) představen
dvojjazyčný leták (skládačka) „Farma - místo pro výuku a zážitek“. V něm jsou uvedeny v rámci
projektu vytvořené výukové programy a farmy, které je nabízejí. Nechybí ani kontakt na naši
společnost, která může realizaci programů pro školy domluvit a zrealizovat i na dalších místech.
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Konaly se také dvě odborné exkurze – první pro zemědělce z Plzeňského kraje, kteří nabízejí výukové
programy nebo o tom uvažují. Společně jsme se jeli podívat a nabrat inspiraci do sousedního
Karlovarského kraje, a to na farmu Kozodoj a na Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy
Cheb. Druhá exkurze s názvem „Zážitkové
a výukové programy na Šumavě“ byla určena
bavorským zemědělcům, kteří navštívili Ekofarmu
Bílek a Ekofarmu Svinná.
Dne 17. července uspořádala obecně prospěšná
společnost Úhlava ve spolupráci s AELF Cham
seminář, na kterém partneři společně představili
svoji dlouholetou spolupráci a její výstupy. Akce se
konala na Dvoře Krutěnice a vedle představitelů
obou partnerů se jí zúčastnila řada významných
hostů. Mezi jinými např. Hubert Bittlmayer, vedoucí
úřadu Bavorského ministerstva výživy, zemědělství
a lesnictví, Victoriea Löfner-Meir, vedoucí referátu
ministerstva pro služby pro domácnost, Albert Seidl
ze zemského úřadu v Chamu, Georg Mayer,
vedoucí AELF Cham, Willibald Perzl z Úřadu pro
rozvoj venkova Horní Falz a řada dalších. Za
českou stranu pronesl úvodní slovo pan Václav
Štekl, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství, dalšími účastníky
byli např. Karel Tomšík, první proděkan pro
mezinárodní vztahy PEF ČZU v Praze, Jiří Hladík,
ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany
půdy. Nechyběli ani samotní zemědělci. Se svým
příspěvkem vystoupil Pavel Moulis z Farmy
Moulisových a Libuše Poskočilová ze Dvora
Krutěnice.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Den na jedné lodi
Dne 19. června 2015 se na klatovském náměstí
konala akce Den na jedné lodi. Pořádalo ji
město Klatovy v rámci projektu „Zdravé město“
a Úhlava, o.p.s. zde spolu s řadou dalších
nepodnikatelských subjektů představila svoji
činnost.
Zaměřila se přitom zejména na děti, které si
mohly vyzkoušet např. dojení dřevěné „krávy“,
ověřit své znalosti různých druhů obilovin
a dalších zemědělských plodin nebo roztřídit
rozličné druhy odpadů. Vydařenou akci
zakončila
svým
koncertem
skupina
handicapovaných hudebníků The Tap Tap.

Výzkum a vývoj
a zemědělství

v

oblasti

regionálního

rozvoje,

venkova

SDI4Apps (Využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb
založených na propojených datech)
Nositelem projektu, který je realizován od dubna 2014, je Západočeská
univerzita v Plzni. Úhlava, o. p. s. je jedním z osmnácti partnerů
z celkem osmi evropských zemí.
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Projekt je zaměřen na využití otevřených
geografických informací pomocí inovativních
služeb založených na sdílených datech. Cílem je
vytvoření platformy a podmínek na podporu
tvorby inovativních služeb a aplikací nad
geografickými daty. Úhlava, o. p. s. je zapojena
zejména do přípravy pilotních aplikací Open
INSPIRE4Youth a Open Smart Tourist Data, a to
zejména z důvodu vazby na cílové skupiny
uživatelů. Ve dnech 5. – 6. března 2015 se
zástupci společnosti zúčastnili projektového mítinku v Plzni a pro část zahraničních účastníků zajistili
navazující jednání v Klatovech, spojené s prohlídkou města.
Projekt je spolufinancován programem Competitiveness and Innovation Framework Programme
a v roce 2015 ho finančně podpořilo také Ministerstvo vnitra ČR.

Zpracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů
EU a dalších zdrojů, administrace úspěšných projektů, informační
a poradenská činnost
Stejně jako v uplynulých letech se i v roce 2015 společnost zabývala zpracováním projektových
žádostí včetně souvisejících příloh, administrací úspěšných projektů a poskytováním dotačního
poradenství k národním programům i fondům Evropské unie pro další subjekty.

Doplňková činnost
Doplňkovou činnost představuje zejména pronájem nebytových prostor. Úhlava, o.p.s. má v nájmu
druhé a třetí nadzemní podlaží Regionálního centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání
v Klatovech (Plánická ul. 174). Část z těchto prostor je pronajímána dalším subjektům.
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