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Zpráva o činnosti společnosti v roce 2016

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. 2016 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2016 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Ladislav Drobníček
Pavel Moulis
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2016 byl:
Pavel Vondráček

I. Přehled činností vykonávaných v roce 2016
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 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 2016 studovalo v klatovském Konzultačním středisku
v pěti ročnících zhruba 310 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.cz, kde
jsou umístěny všechny studijní podklady (přednášky
doplněné studijními texty, výkladové slovníky odborných
pojmů, testy, zadání domácích úkolů, možnost posílat dotazy
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lektorovi i komunikovat navzájem s ostatními posluchači stejného kurzu). Veškeré prvky výuky se
uskutečňují rovněž během pravidelných společných setkání seniorů za účasti odborného pracovníka.
V roce 2016 bylo v rámci VU3V v letním semestru přednášeno téma „Genealogie – hledáme své
předky“, v zimním semestru pak kurz „Včelařský rok“. Každý z předmětů úspěšně absolvovalo 40 až
50 seniorů. V lednu a květnu 2016 se v aule České zemědělské univerzity v Praze uskutečnily
promoce celkem 13 klatovských posluchačů VU3V, kteří úspěšně zakončili celých 6 semestrů tohoto
typu studia.

Univerzita třetího věku (U3V)
Od akademického roku 2013/2014 zajišťuje Úhlava, o.p.s., ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou v Plzni a za podpory Města Klatovy studium
Univerzity třetího věku. To je určeno zájemcům, kteří dosáhli věku potřebného
pro přiznání starobního důchodu a občanům v plném invalidním důchodu.
V první polovině roku 2016 pokračoval
akademický
rok
2015/2016
letním
semestrem. V pěti kurzech studovalo téměř
140 seniorů. Největší zájem byl o předmět
„Dějiny Klatov a okolí“, který navštěvovalo
60
posluchačů.
S životem
a
prací
významných klatovských osobností je
seznámila Mgr. Ladislava Váňová, emeritní
vedoucí klatovské pobočky Státního
oblastního archivu v Plzni. O stavebních
proměnách Klatov ve druhé části semestru
pohovořil Ing. Martin Kříž, místostarosta
města.
Celkem 30 posluchačů navštěvovalo
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. Otevřeny byly dva kurzy pro začátečníky a jeden pro mírně pokročilé.
Pro posluchače U3V bylo nad rámec vyučovaných
předmětů připraveno praktické cvičení „Jak si zlepšit
paměť“, vedené tajemnicí U3V ZČU v Plzni Mgr.
Magdalenou Edlovou a také čtyřdenní kurz „Technologie
21. století na dlani aneb Naučíme Vás pracovat
s tabletem“, který lektoroval Jan Topinka (ZČU v Plzni).
Dne 23. června 2016 se ve Velkém sále Měšťanské besedy
v Plzni konalo, za účasti rektora ZČU v Plzni Miroslava
Holečka a dalších významných hostů, slavnostní zakončení
studia ve studijních oborech Univerzity třetího věku ZČU
v Plzni. Nechybělo ani 25 absolventů z klatovské pobočky,
kteří v tomto roce splnili podmínky pro absolvování univerzity.
V září 2016 byl zahájen další akademický
rok. Nabídka studia se opět rozrostla.
Otevřeno
bylo
sedm
kurzů,
které
navštěvovalo 165 posluchačů. Jedná se
o kurzy Psychologoie pro každý den (PhDr.
Mgr. Marie Hanušová), Literatura doby
husitské a pohusitské (Mgr. Jiří Novotný),
Lidová architektura (Ing. arch. Jan Pešta),
Digitální fotografie (Pavla Reiserová),
Základy práce s počítačem a dva běhy kurzu
Práce s PC pro mírně pokročilé (oba
Stanislav Reiser). Akademický rok pokračuje
také v roce 2017 letním semestrem.
Připravena je již i nabídka předmětů pro
akademický rok 2017/2018.
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Cukrářské a kuchařské kurzy
V letech 2013–2015 realizovala Úhlava, o.p.s. spolu se Střední školou zemědělskou a potravinářkou
Klatovy (SŠZP) projekt Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin. Jedním z výstupů tohoto
projektu jsou cukrářské a kuchařské kurzy, které partneři společně nabízejí. V nabídce jsou jak
dlouhodobější kurzy určené odborné veřejnosti, které účastníky připraví na zkoušku z profesní
kvalifikace, tak i jednodenní zájmové kurzy určené široké veřejnosti.
V roce 2016 se uskutečnily tyto akce:
23. ledna – Slané dorty (studená kuchyně)
13. února – Příprava zákusků a dezertů
16. dubna – Slavnostní dorty
21. května – Příprava speciálních druhů zákusků a
dortů
24. září – Zákusky a dorty
1. října – Slané dorty (studená kuchyně)
8. října – Slavnostní dorty
3. prosince – Vánoční pečení
Lektorsky kurzy zajistili učitelé odborného výcviku SŠZP Klatovy Eva Sedláčková a Marcela
Rubášová. Hlavně díky nim se kurzy setkali s velkým zájmem a oblibou a počítá se s jich pořádáním
také v dalších letech.

Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků
Od roku 2007 je Úhlava, o.p.s. držitelem akreditace Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků
územně samosprávných celků. Od té doby pořádá
řadu vzdělávacích akcí, kterých se účastní nejen
úředníci, ale i starostové měst a obcí napříč
Plzeňským krajem.
V roce 2016 se uskutečnilo celkem pět školení (neníli uvedeno jinak, byly místem konání Klatovy): Registr
smluv (2.6.), Vodní hospodářství – provozování
vodovodů a kanalizací (22.9. v Klatovech a 1.12.
v Plzni), Odpadové hospodářství (13.10.) a Výsadba
a řez stromů (13.12.). Další vzdělávací programy byly
v roce
2016
akreditovány
jsou
připraveny
k uspořádání v roce 2017.

Rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky
Od října 2016 do ledna 2017 probíhal rekvalifikační kurz
„Účetnictví s využitím výpočetní techniky“, který je
akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úhlava
ho pořádá každoročně již od roku 2011. Časová dotace
kurzu je 140 hodin a osvědčení o rekvalifikaci, které jeho
absolventi získají, má celostátní platnost. Garantkou
vzdělávacího programu je Ing. Miloslava Hochmannová, se
kterou kurz lektorsky zajišťovaly Ing. Radka Schusterová a
Ing. Radka Smrčková. S pořádáním tohoto kurzu se počítá
také v dalších letech.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
Příroda ve městě – i já mohu pomoci
Na konci března 2016 byla ukončena realizace projektu „Příroda ve městě – i já mohu pomoci“. Jeho
hlavním cílem bylo v co nejširším měřítku zasvětit žáky prvního stupně základních škol do tajů
ochrany přírody v Klatovech, a především je vést k zodpovědnému chování k místu, kde žijí. Za tímto
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účelem byl pro žáky klatovských ZŠ připraven celoroční vzdělávací program „Příroda ve městě“
zaměřený na čtyři hlavní témata, která byla zvolena v přípravné fázi projektu ve spolupráci s Odborem
životního prostření MěÚ v Klatovech. Jedná se o témata: zeleň ve městě, zvířata ve městě, odpady
a šetrná domácnost.
Pro pedagogy byla během realizace projektu k
dispozici „burza“ dvanácti aktivit, ze kterých si
mohli pro své žáky dle potřeby libovolně vybírat
a kombinovat je. Děti tak absolvovaly pod
dohledem zkušených lektorů např. vycházky po
místních parcích, pomáhaly sázet městskou
zeleň, zakládaly zahradu na balkóně, navštívily
sběrný dvůr nebo stanici hendikepovaných
živočichů. Vyráběly také věci z recyklovaných
a přírodních materiálů, měřily úniky tepla nebo
se učily připravovat zdravé pokrmy. Dohromady
se aktivit projektu zúčastnilo cca 1 500 dětí.
V závěru projektu se v areálu SŠZP uskutečnil
„Enviden“, který navštívily jak děti ze základních
škol, tak i veřejnost. Celá problematika byla též zpracována do brožurky „Praktický rádce pro malé
ochránce přírody v Klatovech“, kde děti naleznou užitečné informace a rady týkající se ochrany
životního prostředí v našem městě.
Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Z lavice do přírody
Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci se SŠZP Klatovy připravila v průběhu května
a června pro děti ze základních škol novou
přírodovědnou hru na principu questingu.
Vše se odehrává v areálu botanické zahrady na
Střední škole zemědělské a potravinářské
v Klatovech, kde děti mají za úkol najít ukrytý
poklad. Aby odhalily toto místo, musí projít 10
různými stanovišti a zjistit odpovědi, které jim
pomohou k vyluštění tajenky. Vše je doplněno
mapkou a říkankami, které se vztahují k jednotlivým
místům. Prvními badateli se stali žáci ze základní
školy Tolstého v Klatovech, kteří měli možnost hru
vyzkoušet a ověřit si tak svůj důvtip a přírodovědné
vědomosti. Příprava programu a jeho pilotní ověření
bylo podpořeno z dotačního programu pro Neziskové organizace z Plzeňského kraje.

Za poznáním na farmu
Biofarma Skřivánek se stala místem pro realizaci
vzdělávacího projektu Úhlavy s názvem „Za
poznáním na farmu“, který byl spolufinancován
Plzeňským krajem z dotačního programu pro NNO.
V období září a říjen 2016 se uskutečnilo pět
výukových programů pro žáky prvního stupně
základních škol s cílem zvýšit jejich informovanost
o problematice produkce základních potravin,
v tomto případě zejména vajec. Celkem se
výukových programů zúčastnilo 123 dětí se ZŠ
Čapkova a ZŠ Plánická Klatovy. V první části
programu se žáci seznámili s jednotlivými druhy
drůbeže a s dalšími hospodářskými zvířaty a také
s jejich nároky na chov. Prohlédli si drůbežárnu v Lomci u Klatov a vyzkoušeli si úkony, kterými
konzumní vejce musí projít, než se dostane k zákazníkovi, tj. sběr vajec, prosvěcování, vážení,
značení a finální balení. Druhá část byla věnována přípravě pokrmů z vajec, pokusům a soutěžím.
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Děti tak měly možnost zjistit, z čeho se vejce skládá, jak mohou rozpoznat stáří vajec nebo jak mají
vejce správně skladovat

Výukové programy pro základní školy
Pro žáky základních škol byla připravena nabídka
výukových programů zaměřených na problematiku
udržitelného
rozvoje.
Tyto
programy vycházejí
z realizovaných projektů „Příroda ve městě – i já mohu
pomoci“, „Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek“
a z dalších, již dříve realizovaných projektů. Během
roku se pro žáky ze základní školy Čapkova uskutečnily
například programy věnované odpadům (Život starým
věcem), vánoční dílny se zpracováním včelího vosku
nebo terénní vycházky za poznáním historie Klatov (Po
stopách našich předků). Do budoucna se předpokládá
další rozšíření nabídky programů a aktivní propagace
mezi pedagogy na Klatovsku a okolí.

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro
přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě
V říjnu 2016 byl zahájen tento projekt, který realizuje Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci
s Technickou univerzitou Deggendorf a obecně prospěšnou společností Úhlava. V následujících třech
letech
partneři
vytvoří
multimediálního a digitálního
turistického průvodce podél
přeshraničních historických
cest v Bavorském lese a na
Šumavě, který bude určen
pro
turisty
a
zájemce
o historii. Poutní a obchodní
stezky dávné Šumavy se tak
na základě nových postupů a
vytvořeného multimediálního
a digitálního turistického
průvodce
stanou
přitažlivějšími pro cestovní
ruch.
Vytvořené tematické stezky
budou lokalizovány a vizualizovány na on-line mapovém portálu, který uživatelům umožní poznávat
novým způsobem kulturní dědictví podél cest na území „Silva Bohemica“. Prostřednictvím funkcí
rozšířené reality, jako jsou např. virtuální 3D modely dostupné pomocí aplikace v chytrých telefonech,
bude možné poskytnout zájemcům podrobné informace přímo „ terénu“ během výletů. V rámci
případové studie budou zpracovány bavorsko-české barokní poutní cesty, na nichž bude provedeno
testování vyvinutých technologií a zpracovaného multimediálního tematického obsahu. Multimediální
koncept projektu bude doplněn filmovými sekvencemi tematicky zaměřenými na barokní poutní cesty.
V rámci projektu budou pro odbornou
i laickou veřejnost uspořádány semináře
a komentované prohlídky v terénu, kde
budou účastníkům představeny 3D modely
a aplikace s tematickým obsahem.
Výsledky projektu budou prezentovány též
pomocí klasických videí a televizního
vysílání a ve formě dvojjazyčné knižní
publikace představující prostřednictvím
fotografií a doprovodných textů některé objekty a místa prezentovaná na on-line mapovém portálu
a v TV reportážích.
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Ukončení celého projektu je plánováno na září 2019. Projekt je spolufinancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Regionální potravina 2016
V roce 2016 se konal již sedmý ročník soutěže „Regionální potravina
Plzeňského kraje“. Tak jako v předcházejících letech soutěž vyhlášenou
Ministerstvem zemědělství spoluorganizovala obecně prospěšná společnost
Úhlava ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví.
Cílem tohoto projektu je dlouhodobě podporovat domácí producenty lokálních
potravin, a především motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech
obchodů, farmářských trzích či přímo u 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 mohla tentokrát vybírat ze 79
produktů od 27 malých a středních
výrobců působících v Plzeňském kraji.
5. dubna 2016 bylo na základě jejího
hodnocení vybráno 9 výrobků, které se
po 4 následující roky mohou pyšnit tímto
prestižním oceněním.
Slavnostní
vyhlášení
za
účasti
významných hostů se konalo opět
v areálu
Plzeňského
Prazdroje.
Návštěvníci zde měli první možnost
seznámit
se
formou
ochutnávek
s vítěznými výrobky a také načerpat inspiraci při kuchařské show, kterou provázeli šéfkuchaři Filip
Sailer a Ondřej Slanina známí jako „Kluci v akci“. V průběhu léta a podzimu se mohli zájemci blíže
seznámit s vítěznými výrobky na 16 prezentačních akcích spojených s ochutnávkami, které se konaly
po celém Plzeňském kraji.

Koše z regionálních potravin
Doplňkovou činností, která navazuje na aktivity
soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, je
příprava dárkových košů pro veřejnost, ale i pro
instituce, jako je např. Plzeňský kraj. Koše složené
z čerstvých i trvanlivých potravin výhradně od
producentů z Plzeňského kraje jsou často využívány
jako dárek pro hosty a významné osobnosti.
V loňském roce si mohli na specialitách z regionu
pochutnat například Helena Vondráčková (viz foto),
zahraniční
velvyslanci,
nejstarší
obyvatelka
Plzeňského kraje nebo vítězové různých sportovních soutěží. Celkem bylo distribuováno zhruba 200
dárkových košů. Tato aktivita je realizována ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví.

Prohlídky města Klatovy
Také v roce 2016 byla obecně prospěšná společnost Úhlava partnerem Mgr.
Pavla Koury při pořádání již tradičních letních prohlídek historického centra
města Klatovy, určených široké veřejnosti. Prohlídky se konaly každou
sobotu, v době od 2. července do 27. srpna.
Účastníci měli možnost shlédnout zajímavý film o historii města a jeho
památkách a prohlédnout si prostory bývalého dominikánského kláštera, dále
klatovské kostely, středověké opevnění a další pamětihodnosti, které se
nachází v historickém centrum města Klatovy.
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Prohlídky probíhaly zvlášť v českém a zvlášť v německém jazyce a pro účastníky byly zdarma. Akci
finančně podpořilo Město Klatovy.

Pomoc lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
Pořádání odborných exkurzí na farmy
V roce 2016 se společnosti podařilo navázat užší
spolupráci s Celostátní sítí pro venkov – pobočkou
Region Jihozápad (CSV). Ta byla v roce 2008
zřízena
Ministerstvem
zemědělství
jako
komunikační platforma Programu rozvoje venkova
(PRV).
Díky podpoře CSV se v červnu a říjnu 2016
uskutečnily odborné exkurze pro širokou
zemědělskou veřejnost na farmy v Jižních
Čechách. Hlavním tématem červnové exkurze
s názvem „Z farmy až na talíř aneb Jak na prodej
ze dvora“ bylo zpracování mléčné a masné
produkce a její prodej „ze dvora“, vč. ukázek
úspěšných projektů PRV. Cca 35 účastníků se mělo možnost inspirovat na čtyřech jihočeských
farmách (Biofarma Slunečná, ZEFA Volary, GW farma Kříšťany a Ekofarma Kofa), které svou produkci
zpracovávají a prodávají zákazníkům přímo ve
svých provozech. Podzimní akce nazvaná
„Příklady dobré praxe aneb Jak jinak se dá
podnikat na farmě“ byla zaměřena na doplňkovou
činnost farem, a to na provozování výukových
programů na farmě (Statek Netěchovice, jehož
součástí je i Jihočeské zemědělské muzeum),
agroturistiku (Ekofarma Horní Chrášťany) a
sociální zemědělství (Dvůr Čihovice). Také této
akce se zúčastnilo přes 30 zemědělců a dalších
zájemců o tuto problematiku.

Den na jedné lodi
Tak jako každý rok (od r. 2011), tak i letos
(24. června) se obecně prospěšná společnost
Úhlava zúčastnila akce „Den na jedné lodi“. Akci
pořádá Zdravé město Klatovy a jejím hlavním
cílem
je
přiblížit
všem
lidem
svět
hendikepovaných. Přestože nejsme organizace,
která se podporou osob s hendikepem cíleně
zabývá, jsme pořadatelem na akci pravidelně
zváni a rádi zde prezentujeme naši činnost, a to
zejména aktivity zaměřené na děti.
Návštěvníci našeho stánku si tak mohli vyzkoušet
podojit naše dřevěné „stračeny“, poznávat
plodiny
nebo
otestovat
své
znalosti
o hospodářských zvířatech.

Výzkum a vývoj
a zemědělství

v

oblasti

regionálního
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SDI4Apps - Využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb
založených na propojených datech
Obecně prospěšná společnost Úhlava je jedním z osmnácti partnerů
mezinárodního
projektu
zaměřeného
na
využití
otevřených
geografických informací pomocí inovativních služeb založených na
propojených datech (Linked Data). Koordinátorem projektu je
Západočeská univerzita v Plzni. Dalšími řešiteli jsou univerzity a firmy
nejen z České republiky (např. Masarykova univerzita, České centrum pro vědu a společnost, Help
Servis – Remote Sensing), ale také z dalších sedmi evropských zemí (Itálie, Norsko, Lotyšsko, Irsko,
Slovensko, Řecko a Kypr).
Cílem projektu je vytvoření rámce na podporu
tvorby inovativních služeb a aplikací nad
otevřenými geografickými daty. Pokrok na poli
informačních a komunikačních technologií
a posun směrem k propojeným otevřeným datům
nabízí velký prostor pro inovace. V rámci
projektu je proto vytvářeno šest pilotních aplikací
zaměřených na usnadnění přístupu k informacím
týkajících se cestovního ruchu, senzorových sítí,
územního
mapování,
vzdělávání
a ekosystémových služeb. To napomůže jednoduššímu vyhledávání a zpřístupnění informací pro
každého zájemce.
Obecně prospěšná společnost Úhlava je zapojena do přípravy pilotních aplikací zaměřených na
cestovní ruch a vzdělávání. Podílí se zejména na ověřování a aktualizaci dat, testování některých
výstupů projektu a jejich šíření. Vytvářeny jsou např. aplikace, které jsou schopny na různých mapách,
díky propojení datových skladů, zobrazit až 27 miliónů turistických zájmových bodů (SPOI). Další
aplikace slouží k lepšímu řízení dopravy, jiné jsou určeny pro oblast zemědělství – spojují data ze
satelitních snímků, faremní evidenční údaje, data z palubních počítačů strojů a technologií, data
z LPIS a dalších povinných databází do aplikací potřebných pro podporu podnikatelského
rozhodování.
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 2016 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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