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Zpráva o činnosti společnosti v roce 2017

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. 2017 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2017 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Ladislav Drobníček
Pavel Moulis
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2017 byl:
Pavel Vondráček

I. Přehled činností vykonávaných v roce 2017
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 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 2017 studovalo v klatovském Konzultačním středisku
v pěti ročnících zhruba 280 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.czu.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
tohoto studia). Veškeré prvky výuky probíhají rovněž během
pravidelných společných setkání seniorů za účasti odborného
pracovníka.
V roce 2017 navštěvovali posluchači v letním semestru přednášky na
téma „Cestování – co jste možná nevěděli“, v zimním semestru pak kurz
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„České dějiny a jejich souvislosti“. Každý z předmětů navštěvovalo okolo 50 seniorů. V lednu a květnu
2017 se v aule České zemědělské univerzity v Praze navíc uskutečnily promoce celkem
20 klatovských posluchačů VU3V, kteří úspěšně zakončili blok celých 6 semestrů tohoto typu studia.

Univerzita třetího věku (U3V)
Také v roce 2017 pokračovala obecně prospěšná společnost Úhlava
v realizaci kurzů Univerzity třetího věku (U3V) Západočeské univerzity
v Plzni, kterou v Klatovech nabízí již od akademického roku 2013/2014
za finanční podpory města Klatovy. Posluchačem U3V se může stát
každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu
nebo má potvzený 3. stupeň invalidního důchodu. Zatímco v roce 2013 se začínalo nabídkou jedno
kurzu, pro akademický rok 2017/2018 bylo vyhlášeno sedm kurzů s celkem 185 zapsanými
posluchači.
První část roku 2017 probíhaly předměty letního semestru
akademického roku 2016/2017. Celkem sedm kurzů
navštěvovalo 165 posluchačů. Jednalo se o kurzy
Psychologie pro každý den 1 (lektorka Marie Hanušová),
Literatura doby husitské a pohusitské (Jiří Novotný), Lidová
architektura 1 (Jan Pešta) – včetně exkurze po
jihozápadních Čechách (viz fotografie), Digitální fotografie
(Pavla Reiserová), Základy práce s počítačem a dva běhy
kurzu Práce s PC pro mírně pokročilé (všechny Stanislav
Reiser).
Dne 27. června 2017 se ve Velkém sále Měšťanské
besedy v Plzni konalo, za účasti rektora ZČU v Plzni
Miroslava Holečka a dalších významných hostů,
slavnostní zakončení studia. Z našeho klatovského
střediska tento rok absolvalo cekem 26 posluchačů.
V září 2017 byl zahájen další akademický rok. Otevřeno
bylo opět sedm kurzů, které navštěvovalo 185
posluchačů. Jednalo se o tyto předměty: Psychologoie
pro každý den 2 (Marie Hanušová), Lidová architektura 2
(Jan
Pešta),
Hudební dějiny, památky a život v královském městě
Klatovy (Vít Aschenbrenner a místostarosta města
Klatovy Václav Chroust), Základy práce s počítačem
(Pavel Vondráček), Práce s počítačem pro mírně
pokročilé (Stanislav Reiser), Práce s počítačem pro
středně pokročilé a Základy ovládání tabletu
a chytrého telefonu (oba kurzy Jan Topinka).
Pozvání na jednu z přednášek předmětu Psychologie
pro každý den přijal známý psychiatr Radkin Honzák,
který se ve své přednášce zaměřil na téma „Emoce
v našem životě“ (viz fotografie).
Akademický rok 2017/2018 bude v roce 2018 pokračovat letním semestrem. Informace o studiu U3V
si mohou zájemci dohledat nejen na webových stránkách www.uhlava.cz, facebookovém profilu
společnosti www.facebook.com/uhlavaops, ale také na stránkách univerzity: www.u3v.zcu.cz/klatovy.

Cukrářské a kuchařské kurzy pro veřejnost
Společnost ve spolupráci se Střední školou zemědělskou
a potravinářskou Klatovy nabízí již od r. 2013 kuchařské
a cukrářské kurzy. 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 2017 se uskutečnily tyto vzdělávací akce:
Studená kuchyně - pohoštění na oslavu 1 (25. března), Domácí
výroba plněných čokoládových bonbónů (8. dubna), Slavnostní
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dorty (29. dubna), Studená kuchyně - slané dorty
a aspiky (21. října), Mini zákusky, dezerty, aranžování
restauračních moučníků (4. listopadu) a Vánoční pečení
(9. prosince).
Lektorsky byly kurzy zajišťovány učiteli odborného
výcviku SŠZP Klatovy paní Evou Sedláčkovou
a Marcelou Rubášovou. Účastníci kurzů si vše nejen
sami vyzkoušeli, dozvěděli se řadu zajímavých tipů
a triků, ale také si na kurzu připravené pokrmy odnesli
s sebou domů.

Konference v senátu „Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy
vzdělávání na venkově“
V pondělí 24. 4. 2017 se v Senátu Parlamentu České republiky uskutečnil druhý ročník odborné
konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy vzdělávání na venkově.
Konferenci pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj
venkova a záštitu nad ní převzali její místopředseda senátor
Jiří Šilar a děkan
Provozně
ekonomické fakulty
České zemědělské
univerzity v Praze
pan Martin Pelikán.
O
dlouhodobé
spolupráci Úhlavy
s ČZU
v Praze
promluvil Ivo Šašek, člen správní rady společnosti. Další
vzdělávací aktivity společnosti dále představil její ředitel
Pavel Vondráček.

Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků
Úhlava, o.p.s., je od roku 2007 akreditovanou vzdělávací institucí pro vzdělávání úředníků územně
samosprávných celků (akreditace Ministerstva vnitra ČR č. AK/I-50/2007). Od té doby pořádá
každoročně řadu akreditovaných, ale i neakreditovaných vzdělávacích akcí, kterých se účastní nejen
úředníci, ale také starostové a členové zastupitelstev měst a obcí z Plzeňského kraje.
V roce 2017 se uskutečnilo celkem dvanáct školení (není-li uvedeno jinak, byly místem konání
Klatovy), kterých se zúčastnilo přes 210 osob:
Kácení dřevin rostoucích mimo les - Ing. Jaroslav
Kolařík, Ph.D. (17. 1.),
ISPOP 2017 - plnění ohlašovacích povinností v
oblasti ŽP prostřednictvím elektronického systému
ISPOP a změny v ISPOP pro rok 2017 - Ing. Pavel
Machálek, Ing. Jiří Kvítek (9. 2.),
Dřeviny ve veřejném prostoru – ochrana a obnova Ing. Jana Michálková, Mgr. Vladimír Ledvina,
Tomáš Hupač (6. 4.),
Odpadové hospodářství ve vztahu k malým obcím JUDr. Hana Dvořáková (4. 5.),
Zákon o evidenci obyvatel - Ing. Jana Kovačová (16. 5.),
Choroby a škůdci okrasných dřevin – detekce a management - Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (31. 5.),
Rušení trvalého pobytu - Ing. Jana Kovačová (21. 9.),
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Dřeviny ve veřejném prostoru – ochrana a obnova Ing. Jana Michálková, Mgr. Vladimír Ledvina, Tomáš
Hupač (19. 10., Tachov),
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních
dokladů a evidence obyvatel - Ing. Jana Kovačová
(26. 10., Plzeň),
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 1 - Ing.
Jana Kovačová (30. 11. a 7. 12),
Kácení dřevin rostoucích mimo les - Ing. Jaroslav
Kolařík, Ph.D. (13. 12., Plzeň),
K 31. 12. 2017 měla obecně prospěšná společnost
Úhlava akreditováno celkem 15 vzdělávacích programů a další čtyři byly připraveny k akreditaci.

Počítačové školení pro zaměstnance Místní akční skupiny Pošumaví
V říjnu 2017 uspořádala obecně prospěšná společnost Úhlava
dvoudenní školení zaměstnanců Místní akční skupiny Pošumaví.
Tématem byla práce s tabulkovým editorem MS Excel. Role lektora se
ujal Jan Topinka ze Západočeské univerzity v Plzni.
Jeden zaměstnanec MAS Pošumaví byl Ing. Helenou Hnojskou
proškolen na práci s grafickým editorem Corel Draw.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
Výukové programy pro základní školy
Žáci základních škol z Klatov a okolí měli i v roce
2017 možnost navštívit výukové programy zaměřené
na problematiku životního prostředí a trvale
udržitelného rozvoje. Ve spolupráci s dalšími
odborníky jsme letos rozšířili nabídku o programy
věnované aktuálnímu tématu ochrany vody či
o programy zaměřené na prezentaci řemesel, jako
např. cukrářství či pekařství. Výukový program Voda
v krajině byl úspěšně pilotně zrealizován v březnu
s žáky ZŠ Vrhaveč a možnost vyzkoušet si
cukrářské řemeslo využili žáci ze základní školy
Čapkova. Také o prázdninách se uskutečnily některé
z výukových programů, a to především v areálu botanické zahrady SŠZP. Přírodovědnou hru na
principu questingu (hledačky) – Za poznáním do zahrady – absolvovaly např. děti z příměstského
tábora DDM Domino Domažlice.

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Regionální potravina 2017
Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s Místní akční skupinou
Pošumaví se stala opět pro následující dva ročníky (2017, 2018)
administrátorem soutěže Regionální potravina v Plzeňském kraji.
Do soutěže, kterou již osmým rokem vyhlašuje ministerstvo zemědělství za
účelem podpory menších regionálních výrobců, se tentokráte přihlásilo 81 produktů od 27 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 doporučila k ocenění 8 výrobků.
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Pouze v kategorii „Masné výrobky trvanlivé“ nebyl žádný
produkt oceněn.
Jak se již stalo dlouholetou tradicí, slavnostní vyhlášení
soutěže za účasti řady významných hostů se konalo opět
v areálu Plzeňského Prazdroje. Hlavní „hvězdou“
programu byl známý šéfkuchař Emanuele Ridi, který
návštěvníkům představil pokrmy připravené z vítězných
a dalších regionálních potravin. Ochutnat a seznámit se
s oceněnými výrobci a výrobky mohli zájemci nejen
v Plzni, ale během 15 ochutnávek na dalších místech
Plzeňského kraje.

Koše z regionálních potravin
Pro zájemce společnost ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví
připravuje během celého roku dárkové koše složené z regionálních potravin.
Jedná se především o potraviny produkované výrobci, kteří se účastní soutěže
regionální Potravina Plzeňského kraje. Zájemci si mohou podle svého přání zvolit
různou skladbu koše, a to jak z trvanlivých, tak i čerstvých regionálních potravin,
přičemž nabízený sortiment je každoročně rozšiřován o nové produkty. V loňském
roce bylo vyexpedováno cca 180 košů a dárkových balíčků.

Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí
V srpnu 2017 začala realizace přeshraničního
projektu s názvem „Udržitelný venkov v českobavorském příhraničí“, jehož hlavními partnery jsou
Úhlava, o.p.s. a AELF Cham. Hlavním cílem je
tvorba udržitelné přeshraniční sítě partnerských
organizací,
která
svými
aktivitami
podpoří
a zatraktivní příhraniční destinaci Plzeňského kraje
a Horního
Falce
prostřednictvím
regionální
produkce. Během 3 let se tak v česko-bavorském
příhraničí uskuteční řada akcí, které návštěvníkům,
ale i místním obyvatelům představí regionální
produkci a její přednosti. Dále budou připraveny
a zrealizovány vzdělávací aktivity zaměřené na
podporu drobného podnikání, rozšíření služeb a udržitelný život na venkově. Nedílnou součástí je také
jazykový kurz, který přispěje k odstranění jazykové bariéry a napomůže tak ke zlepšení vzájemné
komunikace všech zúčastněných stran.
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro
přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě
Obecně prospěšná společnost Úhlava je při realizaci tohoto projektu partnerem Západočeské
univerzity v Plzni a Technické univerzity Deggendorf. V následujících třech letech společně 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.
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 mobilních zařízeních, bude
možné poskytnout zájemcům podrobné informace
přímo v „terénu“ během výletů. Multimediální koncept
projektu bude doplněn filmovými sekvencemi tematicky zaměřenými na barokní poutní cesty.
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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.
Výše uvedené projektové výstupy budou finalizovány zejména v posledním roce projektu (2019).
Úhlava je od počátku zapojena především do sběru a aktualizace geografických dat a bodů zájmu
(SPOI), sběru textů, fotografií, historických dokumentů a plánů z dotčeného území. Je v kontaktu
s obcemi a historiky. Řeší také publicitu projektu.
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Prohlídky města Klatovy
Stejně jako v minulých letech, také v roce 2017 byla Úhlava partnerem
turistického průvodce Mgr. Pavla Koury při pořádání letních prohlídek
historického centra města Klatovy, určených široké veřejnosti. Prohlídky se
konaly každou sobotu v průběhu července a 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.
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
Tak jako v loňském roce, tak i letos pokračovala spolupráce
s Celostátní sítí pro venkov – s regionální pobočkou pro
Jihozápad v Českých Budějovicích. Během roku se
uskutečnily dvě odborné exkurze zaměřené na
problematiku zpracování a prodeje produktů prvovýroby
a také prezentující realizované projekty z PRV.
Na začátku května se 30 plzeňských farmářů vydalo
načerpat inspiraci do sousedního Bavorska. Celkem byly
navštíveny 4 podniky zabývající zpracováním či odbytem
místní produkce (Brunnerhof-Richt, Schwandorf, Hotel
Früchtl, Zandt, Farma rodiny Irrgongových, REWE). Na podzim pak byla zrealizována obdobná
exkurze do Středočeského kraje. Mezi zajímavá místa, která mohli účastníci navštívit, patřil určitě
statek Dvořák ve Zlatníkách s ukázkou mobilního kurníku, vejcomatu a výrobnou těstovin, Němcova
farma v Radonicích s představením projektu „Mléko z farmy“ nebo Kunclův mlýn s chovem masného
skotu a vlastní bourárnou.

Den na jedné lodi
Od roku 2013 se obecně prospěšná společnost Úhlava účastní
akce „Den na jedné lodi“, kterou pořádá Město Klatovy.
Hlavním záměrem této akce je přiblížit všem návštěvníkům
problematiku hendikepovaných spoluobčanů, ať již se jedná
o zdravotní či sociální hendikep. Příchozí se zde mohou
seznámit například s organizacemi, které podporují tyto osoby
nebo si „na vlastní kůži“ vyzkoušet, co obnáší žít s určitým
hendikepem. Naše organizace je pravidelným účastníkem akce,
a tak jako každý rok se snažíme zpestřit program především
aktivitami pro menší návštěvníky. Ti, kdo zavítali do našeho
stánku, si mohli vyzkoušet například dojení nebo poznávaní hospodářských zvířat a hospodářských
plodin.
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Zpráva o činnosti společnosti v roce 2017

Zpracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů
EU a dalších zdrojů, administrace úspěšných projektů, informační
a poradenská činnost
Společnost se i v tomto roce zabývala zpracováním projektových žádostí, administrací 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.
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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