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Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor vznikla v listopadu roku 1999 
přeměnou z Nadace Venkovský prostor. 

 
 
 
 
 

Zaměření 
 
Společnost je zaměřena zejména na: 
  
♦ realizaci a spolupráci při realizaci projektů podporujících trvale udržitelný rozvoj venkovských 

oblastí v Euroregionu Nisa se zvláštním důrazem na podporu spolupráce a vzájemného poznávání 
mezi  obyvateli, organizacemi a institucemi v příhraničních oblastech České republiky a Svobod-
ného státu Sasko a utužování dobrých mezilidských vztahů v této příhraniční oblasti 

 
♦ realizaci a spolupráci při realizaci projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, péči  

o krajinu, krajinotvorbu a ekologickou výchovu a osvětu dětí a mládeže v oblasti Euroregionu Nisa 
 
♦ realizaci a spolupráci při realizaci projektů zaměřených na podporu a rozvoj zemědělské 

prvovýroby, ekologického zemědělství, lesnictví, sadařství a zahradnictví včetně spolupráce 
s příslušnými školami, učilišti, organizacemi, firmami a dalšími subjekty působícími v Euroregionu 
Nisa 

 
♦ realizaci a spolupráci při realizaci projektů v Euroregionu Nisa zaměřených na zdravou výživu a 

výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti vůči vlastnímu zdraví  
 
♦ realizaci a spolupráci při realizaci projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání a zvyšování 

konkurenceschopnosti na trhu práce v Euroregionu Nisa 

 
Organizační struktura 

Správní rada: 
 
Thaddäus Ziesch – předseda 
Michael Bresan – člen 
Libor Uzel – člen  
  
Dozorčí rada: 
 
Helmut Müller – předseda  
Miloslava Oehlová – člen (do 11/2007) 
Ing. Martin Mrázek – člen (od 11/2007) 
Jiří Teplý – člen  
 
Výkonný ředitel: 
 
Dipl.-Kfm. Jan Hanzl  
 
Projektoví manažeři: 
 
Dipl.-Kffr. Kateřina Sýkorová 
Monika Slezáková (do února 2007) 
Jan Tandler (od března 2007)  



 
 
 

Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže 
v Euroregionu Nisa  
 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátoři projektu: Kateřina Tandlerová, Jan Hanzl 
Partner projektu: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko
      
Místo projektu: česká a německá část Euroregionu Nisa 
Doba realizace projektu: 1. dubna 2005 – 30. června 2007 
 
Celkový rozpočet projektu: 6 989 601 Kč, výše příspěvku: 5 242 201 Kč 
  
Cíl projektu: Zlepšit zdravotní stav dětí a mládeže v Euroregionu Nisa prostřednictvím 
výchovy ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu 
 
Po zpracování analýzy stravovacích zvyklostí dětí a mládeže v české i německé částí Euroregionu Nisa 
a hledání optimální podoby moderní systémové výchovy zaměřené na rozvíjení odpovědnosti  
a aktivního přístupu žáků základních škol k vlastnímu zdraví jsme v roce 2007 realizovali další etapy 
projektu zahrnující školení multiplikátorů a vydání metodických materiálů, jejich propagaci a distribuci. 
 
Česko-německého semináře multiplikátorů, který se uskutečnil 25. dubna 2007 v Hrádku nad 
Nisou pod lektorským vedením Mgr. Jany Divoké ze společnosti STOB, se zúčastnilo 30 učitelů 
základních a mateřských škol, kteří se hodlají tématu zdravé výživy věnovat nejen v rámci školní 
výuky, ale budou poskytovat poradenství i rodičům a dalším zájemcům.  
 
V rámci projektu byly vydány 2 metodické publikace „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže 
v Euroregionu Nisa“ a „Ernährungserziehung und – bildung von Kindern und Jugendlichen in der 
Euroregion Neisse“. Česká publikace má podobu 2 šanonů (pro nižší a vyšší stupeň ZŠ) a je složena  
z teoretické části, která je pro oba stupně stejná, a z didaktické části, která obsahuje velké množství 
krásně ilustrovaných pracovních listů, jež poskytují učitelům návod, jak včlenit téma zdravé výživy 
nenásilnou formou do různých vyučovacích předmětů. Zároveň slouží jako zdroj inspirace pro přípravu 
vlastních školních projektových dnů. Českou publikaci jsme převedli rovněž do elektronické podoby. 
 
Vydali jsme informační letáčky, které jsme rozeslali na všechny školy Libereckého kraje. Náš 
informační panel byl mimo jiné umístěn v Krajské vědecké knihovně u příležitosti výstavy „Postavme 
se šikaně!“, jež upozorňovala na další velký problém týkající se dětí školního věku. Dále byla 
vytvořena přenosná desetidílná tématická výstava určená nejen odborné, ale i laické veřejnosti  
a představující kromě projektu a publikace i oficiální „pyramidu zdravé výživy“ a „10 kroků k pevnému 
zdraví“. 
 
Česko-německý projekt, obě publikace a především myšlenku odpovědnosti za vlastní zdraví  
jsme propagovali mimo jiné:  
♦ na 6. ročníku seriálu plavecko-běžeckých závodů „Triatlonové naděje 2007“ v Jablonci nad Nisou 

(19. dubna 2007) 
♦ na 4. mezinárodní konferenci „Škola a zdraví 21“ a „36. mezinárodní konferenci pro podporu zdraví 

dětí a mládeže“ pořádané Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (25. - 27. srpna 2007) 
♦ na celorepublikovém semináři „KALOKAGATHIE - Fórum výchovy ke zdraví X“ v Benešově u Prahy 

(20. dubna - 22. dubna 2007) 
♦ na 7. krajské konferenci „Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy“ (M.R.K.E.V.) v Liberci  
 (22. listopadu 2007) 
 
Projekt jsme slavnostně uzavřeli 27. června 2007 v Centru zdravé výživy v St. Marienstern. 
 
Projekt byl podpořen z Iniciativy společenství  
Interreg IIIA Česko-Svobodný stát Sasko  
a z prostředků Libereckého kraje  



 
 
 

Zkvalitnění výuky na základních a středních školách Libereckého  
kraje pomocí vyučovací metody využívání interaktivních  
multimediálních tabulí (itabule.cz)  
 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátor projektu: Jan Tandler 
Manažer pro přípravu vzdělávacích programů: Ing. Milan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova, Praha  
Partneři projektu: Liberecký kraj, Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 
 
Místo projektu: Liberecký kraj 
Doba realizace projektu: 12. prosince 2006 – 30. června 2008 
 
Celkový rozpočet projektu: 4 029 500 Kč, výše dotace: 100 % 
  
Cíl projektu: Podpořit rozšiřování nové učební pomůcky - interaktivní tabule do základních  
a středních škol Libereckého kraje  
 
V úvodní fázi byly připraveny obsahy dvou na sebe navazujících vzdělávacích programů a studijní 
materiály. Programy byly akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
 
Oficiální část projektu jsme zahájili 28. března 2007 konferencí nazvanou „Zkvalitnění výuky na 
základních a středních školách Libereckého kraje pomocí vyučovací metody využívání interaktivních 
multimediálních tabulí“, která se uskutečnila v mediálním sále krajského úřadu a byla určena ředitelům 
škol a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Libereckého kraje.  
 
Od června do prosince 2007 bylo ve čtyřhodinových vzdělávacích blocích prvního 
vzdělávacího programu “Jak pracovat s interaktivní tabulí” proškoleno cca 550 pedagogů 
z více jak 40 škol. Vzdělávání vedli lektoři z partnerského Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, SPŠS  
v České Lípě a společnosti ART Vision.  
 
V květnu jsme vydali příručku “Výukové objekty a interaktivní vyučování”, v červnu jsme 
vydali CD “Práce s autorským softwarem pro interaktivní tabule”. 
 
Souběžně vznikaly internetové stránky projektu www.itabule.cz, jejichž součástí se na začátku 
roku 2008 stane databáze výukových objektů pro interaktivní tabule. Internetová prezentace zvyšuje 
průběžně informovanost veřejnosti o projektu. Projekt jsme medializovali v odborném i regionálním 
tisku. Byly vyrobeny také 4 propagační panely. 
 
Dále jsme projekt a výukové programy propagovali na prezentačních akcích:  
♦ na Interaktivním fóru na katedře fyziky Technické univerzity v Liberci  
    (13. dubna 2007) 
♦ na prezentaci zástupcům CSB Miltitz  
   (26. dubna 2007)  
♦ na prezentaci pořádané společností ART Vision na Obchodní akademii v České Lípě  
    (13. června 2007) 
♦ na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2007 v prostorách liberecké Tipsport Arény 

(1.—3. listopadu 2007) 
♦ na studijním semináři zástupců škol ze šesti evropských zemí Domino – Study visit v Praze  
    (11.-18. listopadu 2007)  
 
Projekt bude pokračovat vydáním druhé publikace, dalším vzděláváním pedagogů, soutěží o nejlepší 
výukový objekt a závěrečnou konferencí. 
 
Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR 
 



 
 
 

Sasko - využít šance v oborech zahradnictví a zemědělství  
(odborné praxe pro žáky středních škol a učilišť v Libereckém kraji) 
 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátor projektu: Jan Hanzl 
Partner projektu: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko (SRN) 
 
Místo projektu: Euroregion Nisa 
Doba realizace projektu: 16. srpna 2007 – 31. prosince 2007 
T 
Celkové náklady projektu: 20 000 euro, výše příspěvku EU: 15 000 euro 
  
Cíl projektu: Podpořit rozvoj odborného školství (zemědělství, zahradnictví, krajinotvorba)  
a tím zvýšit zájem mladé generace o život ve venkovských oblastech, prohloubit teoretické  
i praktické dovednosti studentů a učňů a v neposlední řadě umožnit rozvinutí jejich 
jazykových schopností 
 
Projekt byl zaměřen na praktickou výuku českých studentů a učňů v saských školících zařízeních. 
Účastníky projektu byli studenti ze Střední odborné školy Frýdlant a učni ze Středního odborného 
učiliště lesnického v Hejnicích (sdruženo ve Střední školu hospodářskou a lesnickou Frýdlant)  
a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou.  
 
Jedním z cílů projektu bylo poskytnout příležitost a motivaci i těm učňům a studentům, kteří 
mají horší studijní výsledky, což snižuje následně jejich šanci na trhu práce. Už samotný výběr 
účastníků zahraniční stáže měl motivační účinky, neboť se neorientoval pouze na prospěch, ale 
především na profesní kritéria, na aktivitu při studiu a účast na přípravných jazykových kurzech 
pořádaných mimo vyučovací hodiny. 
 
Odborné praxe v oboru zahradnictví a krajinotvorby, která se uskutečnila od 3. do 23. září 
2007 ve školicím středisku v Pillnitz (SRN), se zúčastnilo 14 žáků. 
 
První týden byl zaměřen na práci s pískovcem a žulou. Účastníci se naučili opracovávat kámen  
a stavět zídky. Druhý týden byl zasvěcen projektování střešních zahrad. Třetí týden absolvovali 
účastníci praxe ve firmách. Náplní jejich práce bylo vytváření odvodňovacího systému, zakládání 
parkových cest, množení keřů a práce s bylinkami a dalšími funkčními rostlinami. 
 
Odborné praxe v oboru zemědělství, která se uskutečnila od 17. září do 5. října 2007 ve školicím 
středisku Köllitsch (SRN), se zúčastnilo 14 žáků. 
 
První týden byl zaměřen na chov hovězího dobytka, jeho ustájení, práci v chlévech, krmení a krmivo, 
plodnost a zdraví, pastvu a pastviny a základy strojového dojení. Druhý týden se účastníci seznamovali 
s technikou: traktorem, secím strojem, kombajnem, obracečem, shrnovačem pokosů, rozmetačem 
průmyslových hnojiv a s mechanickými stroji pro péči a údržbu půdy. Třetí týden absolvovali účastníci 
praxe v zemědělských podnicích, zaměřené na chov hovězího dobytka vepřů a drůbeže, obdělávání 
pole a pěstování zeleniny.  
 
Pro účastníky stáží jsme společně s německým partnerem připravili i celou řadu přitažlivých 
volnočasových aktivit např. výlet do Torgau, cyklovýlet po okolí, prohlídku Drážďan, návštěvu 
motocrossu, prožitkový camp, exkurzi do botanické zahrady, prohlídku biotopů drážďanských dvorků, 
exkurzi do barokní zahrady Großsedlitz a do zámeckého parku Pillnitz, grilovací odpoledne 
s německými studenty...  
 
 
Projekt byl podpořen Národní agenturou pro evropské  
vzdělávací projekty z programu Leonardo da Vinci  
 
 



 
 
 

Přeshraniční síť ekologické výchovy – praktické příklady pro žáky  
základních škol na území Euroregionu Nisa 
 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátor projektu: Jan Hanzl, Kateřina Tandlerová 
Partneři projektu: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko (SRN) 
 
Místo projektu: Euroregion Nisa 
Doba realizace projektu: 1. srpna 2007 - 31. prosince 2007  
 
Celkové náklady projektu: 200 200 Kč, Výše příspěvku EU: 150 150 Kč 
  
Cíl projektu: Motivovat a vzdělávat žáky základních a středních škol Euroregionu Nisa, 
přiblížit jim poutavou formou současné trendy ekologické výchovy, ekologického 
zemědělství a péče o krajinu a umožnit jim setkání a navázání kontaktů s jejich vrstevníky 
ze Saska  
 
První celodenní exkurze se uskutečnila 29. října 2007. 24 žáků ze ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou 
a 24 žáků ze ZŠ Hartau navštívilo společně vzdělávací Centrum pro výživu a byliny v 
klášteře St. Marientstern v Panschwitz-Kuckau (SRN). Zde se zúčastnili výukového programu na 
téma „Brambory a len – tradiční plodiny našich regionů“. Žáci byli rozděleni do smíšených česko-
německých skupinek, aby si mohli prověřit a zdokonalit své jazykové schopnosti a znalosti. Pro tento 
výukový program byly vytvořeny české a německé pracovní materiály. Na závěr programu si žáci 
připravili tradiční saskou regionální specialitu - pečené brambory s tvarohem a lněným olejem. 
 
Druhá celodení exkurze se uskutečnila 20. listopadu 2007. 18 studentů z Gymnázia F. X. Šaldy 
v Liberci a 18 studentů z Christian-Weise-Gymnasium Zittau navštívilo společně Středisko 
Ekologické Výchovy Libereckého Kraje v Oldřichově v Hájích a Ekologickou biofarmu Filoun ve 
Splavech. Nejprve si prohlédli chov domácích zvířat, především huculských koní, na kterých se měli 
možnost i projet. Poté se dozvěděli, jaká jsou původní plemena domácích zvířat, jaký byl přístup 
k těmto plemenům v minulosti a jaký je dnes. Čeští i němečtí účastnící se vyjadřovali také k tématu 
etiky chovu zvířat. Po obědě absolvovali studenti exkurzi do biomlékárny a výrobny sýrů. Některé 
výrobky také ochutnali. 
 
V rámci projektu jsme vytvořili internetové stránky ekologie.venkovskyprostor.cz  
s dvojjazyčnou prezentací ekovýchovných témat a organizací zabývajících se ekologickou výchovou 
s působností na území Euroregionu Nisa. Mimo jiné na nich najdete pracovní listy na téma: 
Domestikace, Brambory a len, Jak se pozná huculský kůň, Obiloviny, výrobky z obilí a brambor, 
Pracovní listy pro studenty zahradnických oborů v němčině, Pracovní listy pro studenty zemědělských 
oborů v němčině a Slovníček ekologických výrazů. V souvislosti s výše uvedenou internetovou 
prezentací byl vytvořen čtyřjazyčný Malý průvodce ekologickou výchovou v Euroregionu Nisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů Interreg IIIA  
prostřednictvím Euroregionu Nisa a spolufinancován  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 



 
 
 

Doplňková činnost 
 
Společnost realizuje také tzv. doplňkové činnosti, které mají za cíl získání finančních prostředků pro 
financování hlavních obecně prospěšných činností a projektů. Těmito doplňkovými činnostmi jsou 
především činnosti publikační, služby v oblasti řízení projektů a překladatelská a tlumočnická činnost. 
 
 

Česko-německo-polská konference Doprava v Euroregionu Nisa 
(akce na klíč) 
 
Nositel projektu: Euroregion Nisa 
Společenská záštita: hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, předseda české části Euroregionu Nisa    
                                  Günter Vallentin, předseda německé části Euroregionu Nisa  
                                  Michal Turkiewicz, předseda polské části Euroregionu Nisa 
Organizátor: Venkovský prostor o.p.s., Jan Hanzl 
 
Místo konání: multimediální sál Krajského úřadu Libereckého kraje 
Datum konání: 29. března 2007 
 
Cíl mezinárodní konference: Umožnit setkání zástupců odborné veřejnosti v oblasti dopravní 
infrastruktury a veřejné dopravy na území Euroregionu Nisa (ERN)  
 
V rámci tohoto setkání byli účastníci informováni o současném stavu v jednotlivých odvětvích,  
o připravovaných investicích a o výhledových investicích, které by byly pro ERN výhodné. Konferenci 
zahájili hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, předseda německé části ERN Günter Vallentin  
a předseda polské části ERN Michal Turkiewicz.  
 
Konference byla rozdělena do tří základních tématických bloků: 
 
Blok 1 - SILNIČNÍ SÍŤ (přednášející: Mgr. Vladimír Richter, člen rady Libereckého kraje pověřený 
vedením resortu dopravy; Ing. Josef Janíček, ŘSD ČR, Správa Liberec; Dr. Bernd Rohde, Sächsisches 
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit; Dipl. Ing. Roland Schulze, Strassenbauamt Bautzen; 
Andrzej Jakubowski, Dolnoląski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 
Blok 2 - ŽELEZNIČNÍ SÍŤ (přednášející: Ing. Ivan Jágr, ČD a.s, SDC Liberec; Benedikt Rothe, DB 
Netz AG; Dr. Georg Janetzki, ZVON; Zbigniew Gzik, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) 
  
Blok 3 - VEŘEJNÁ DOPRAVA (přednášející: Ing. Petr Prokeš, KORID LK; Dr. Georg Janetzki, ZVON; 
Patryk Wild, Zarząd Wojewódstwa Dolnosląskiego; Marek Pawicki, PKP Przewozy Regionalne spólka  
z o.o.) 
 
Ve všech blocích byla projednávána tato témata: 
 

♦ Stávající stav a připravovaná opatření 
♦ Vliv přeshraniční dopravy na organizaci a plánování 
♦ Dopady regionálních a nadregionálních aktivit na ERN 

 
Vytvořili jsme česko-polsko-německé stránky www.venkovskyprostor.cz/transport 
obsahující sborník příspěvků z konference. Ten byl vytvořen i v tištěné podobě. 
 
Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu 
Nisa a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).   



 
 
 

9. mezinárodní ekologický Den seniorů v Kamenickém Šenově 
a jarní vycházka „Perly venkova“ 
 
Iniciátor akce: Saský zemský svaz seniorů a Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Organizátor: Venkovský prostor o.p.s., Jan Hanzl  
Partner projektu: Město Kamenický Šenov 
 
Místo konání: Kamenický Šenov a nejbližší okolí 
Datum konání: 8. května 2007 
 
Cíl akce: Zprostředkovat setkání českých a saských seniorů a poskytnout jim u příležitosti 
mezinárodního Dne seniorů nové informace a podněty z oblasti ochrany životního prostředí 
a péče o přírodu a krajinu  
 
Den seniorů probíhal za účasti 150 seniorů z české, německé a polské části Euroregionu Nisa  
v Městské knihovně v Kamenickém Šenově. Účastníky přivítal starosta města Mgr. Ota Raiter a mezi 
řečníky byli také prezident Unie evropských seniorů. Dr. Bernhard Worms, předseda Zemské unie 
seniorů a předseda Křesťansko-sociálního vzdělávacího institutu Sasko  Dr. Rolf Jähnichen a vice-
prezident Saského zemského svazu seniorů Günter Mielke.  
 
Hlavním bodem dopoledního programu byla přednáška Ing. Martina Modrého Ph.D. na téma „Poklady  
v lesích kolem České Kamenice – skály, stromy, květiny “. Součástí dopoledního bloku bylo i vyhlášení 
mezinárodní fotosoutěže pro seniory „Vyjdi z mého srdce a hledej radost – objevuj venkov“.  
 
Po obědě následovala jarní vycházka, která zahrnovala prohlídku přírodní památky Panská skála  
a prohlídku Sklářského muzea v Kamenickém Šenově. Den seniorů zakončilo společné posezení u kávy. 
O doprovodný program se postaraly dětí z Kamenického Šenova.  
 

Projekt finančně podpořila Evropská unie  
a Saská zemská nadace Natur und Umwelt 

 
 
Stavaři dětem - benefiční koncert pro Fond ohrožených dětí  
(akce na klíč) 
 
Iniciátor akce: Valbek spol. s r.o. 
Společenská záštita: předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka 
Organizátor: Venkovský prostor o.p.s., Jan Hanzl 
Partneři projektu: Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích 
                              Volné liberecké vokální sdružení Rosex 
                              Euroregionální komorní orchestr EUROPERA Jugendkammerorchester 
 
Místo konání: bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích  
Datum konání: 8. prosince 2007 
 
Cíl koncertu: Představit veřejnosti méně známé dílo Jiřího Pavlici Missa Brevis a získat 
finanční prostředky pro Fond ohrožených dětí  
 
Benefičního koncertu se zúčastnilo cca 350 návštěvníků, kteří přispěli celkovou částkou 347.052,– Kč. 
Výtěžek byl na místě předán předsedkyni Fondu ohrožených dětí JUDr. Marii Vodičkové na podporu 
projektu Klokánek. 

Vytvořili jsme i internetové stránky www. stavari-detem.cz. 

 



 
 
 

Publikační činnost 
 
Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže v Euroregionu Nisa 
 
Metodická publikace „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa“ má podobu  
2 šanonů (pro nižší a vyšší stupeň ZŠ) a je složena z teoretické části, která je pro oba stupně stejná,  
a z didaktické části, která obsahuje velké množství krásně ilustrovaných pracovních listů, jež poskytují 
učitelům návod, jak včlenit téma zdravé výživy nenásilnou formou do různých vyučovacích předmětů  
a zároveň jsou inspirací pro přípravu vlastních projektových dnů či týdnů.  
 
Na tvorbě teoretické části se podíleli MUDr. Lumír Komárek, CSc; MUDr. Darja Štundlová a MUDr. Věra 
Kernová ze Státního zdravotního ústavu Praha, odborné korektury provedla MUDr. Dana Müllerová, 
Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a místopředsedkyně České obezitologické 
společnosti. Za německou stranu garantovala odbornou správnost Německá společnost pro výživu DGE 
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung), koordinátorkou byla Raphaela Scholze. 
 
Na zpracování didaktické části se podílely především PaedDr. Lenka Kubrichtová z Katedry sociální 
pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Ing. Petra Režná, Ph.D., koordinátorka 
projektu „Zdravá 5“. Na tvorbě obou částí metodických materiálů se podílel i tým Venkovského 
prostoru o.p.s. ve složení Jan Hanzl, Kateřina Sýkorová a Jan Tandler. O grafickou stránku se postarali 
Dája Spalková, ilustrátorka Petra Šlechtová a reklamní ateliér Švébiš. 
 
Součástí výukových materiálů je potravinová pyramida, která vychází z Výživových doporučení pro 
obyvatelstvo ČR vydaných Ministerstvem zdravotnictví. Publikace vyšla i v elektronické podobě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výukové objekty a interaktivní vyučování 
 
Autorem metodické publikace shrnující základní informace důležité k využívání interaktivních tabulí ve 
školní výuce, je kolektiv autorů vedený Ing. Milanem Hausnerem, ředitelem ZŠ Lupáčova v Praze, 
která má s využíváním interaktivních tabulí bohaté zkušenosti.  
 
Publikace radí pedagogům kdy, kde, jak, pro koho, s jakou technologií a s jakým softwarem se pustit 
do obohacování výuky za pomoci interaktivních tabulí, přináší informace o základních charakteristikách 
interaktivního vyučování, souvisejících ustanoveních autorského zákona, didaktických zásadách, ale  
i o případech a situacích, kdy je lépe vsadit na klasický trojúhelník: Žák — Učitel — Učebnice. 
 
Publikace vyšla i v elektronické podobě. 



 
 
 

Finanční zpráva za rok 2007 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 
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PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ—ROZVAHA (v tis. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrok auditora společnosti O-Consult s.r.o. se sídlem 460 01 Liberec, Baarova 48/4 k řádné účetní 
uzávěrce obecně prospěšné společnosti Venkovský prostor, o.p.s. se sídlem v Liberci, U Nisy 6a,  
IČ 254 09 484 k datu rozvahového dne 31.12.2007:  
 
Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace společnosti Venkovský prostor, o.p.s. k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. Auditor vydává 
výrok bez výhrad.  

NÁKLADY   
Spotřeba materiálu 896 
Opravy a udržování 39 
Cestovné 53 
Náklady na reprezentaci 124 
Ostatní služby 3402 
Mzdové náklady 719 
Zákonné sociální pojištění 141 
Daň silniční 2 
Ostatní daně a poplatky 2 
Kursové ztráty 32 
Jiné ostatní náklady 125 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 123 
Náklady celkem 5658 

VÝNOSY   
Tržby z prodeje služeb 583 
Úroky 2 
Kursové zisky 72 
Zúčtování fondů 32 

Jiné ostatní výnosy 39 
Přijaté příspěvky (dary) 150 
Provozní dotace 4977 
Výnosy celkem 5855 

AKTIVA Počáteční stav Konečný stav 
A. Dlouhodobý majetek celkem 558 633 
  A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek    17 
  A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 625 808 

  A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -67 -192 

B. Krátkodobý majetek celkem 3408 2597 
  B.II. Pohledávky celkem 1967 328 
  B.III. Krátkodobý finanční majetek 1429 2254 
  B.IV. Jiná aktiva celkem 12 15 

3966 3230 Součet aktiv 

PASIVA Počáteční stav Konečný stav 
A. Vlastní zdroje celkem 3051 2691 
  A.I. Jmění celkem 1390 1520 
  A.II. Výsledek hospodaření celkem 1661 1171 
B. Cizí zdroje celkem 915 539 
  B.III. Krátkodobé závazky celkem 822 539 
  B.IV. Jiná pasiva celkem 93  

3966 3230 Součet pasiv 



 
 
 

 
 
 

Děkujeme všem spolupracovníkům a partnerům 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty 
 
Venkovský prostor o.p.s., U Nisy 6a, 460 01 Liberec 3 
Tel.: 485 113 444, 485 101 749 
Fax: 485 113 443 
e-mail: info@venkovskyprostor.cz 
www: www.venkovskyprostor.cz 
 

 


