
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2009 



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

 
Společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci projektů:  

• projektů podporujících trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí v Euroregionu Nisa se 
zvláštním důrazem na podporu spolupráce a vzájemného poznávání mezi  obyvateli, orga-
nizacemi a institucemi v příhraničních oblastech České republiky a Svobodného státu Sasko 
a utužování dobrých mezilidských vztahů v této příhraniční oblasti 

• zaměřených na ochranu životního prostředí, péči o krajinu, krajinotvorbu a ekologickou vý-
chovu a osvětu dětí a mládeže v oblasti Euroregionu Nisa 

• zaměřených na podporu a rozvoj zemědělské malovýroby, ekologického zemědělství, les-
nictví, sadařství a zahradnictví včetně spolupráce s příslušnými školami, učilišti, organizace-
mi, firmami a dalšími subjekty působícími v Euroregionu Nisa 

• zaměřených na zdravou výživu a výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a 
odpovědnosti vůči vlastnímu zdraví v Euroregionu Nisa 

• zaměřených na celoživotní vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce v 
Euroregionu Nisa. 

O SPOLEČNOSTI 
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Správní rada: 
 
Thaddeus Ziesch – předseda 
Jiří Teplý – člen 
Helmut Müller  – člen  
  
Dozorčí rada: 
 
Libor Uzel – předseda  
Miloslava Oehlová – člen 
Martin Mrázek – člen  
 
Výkonný ředitel: 
 
Jan Tandler (od 07/2009)  
 
Projektoví manažeři: 
 
Dipl.-Kfm. Jan Hanzl 
Dipl.-Kfr. Kateřina Sýkorová 
Mgr. Helena Friolová 
 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
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ZRCADLO VÝŽIVY 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátoři projektu: Jan Tandler, Kateřina Tandlerová 
Partner projektu: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze  
Území dopadu: Liberecký kraj 
Období realizace: 15. října 2008 – 31. března 2010 
  
Cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu žáků Libereckého kraje, zefektivnění výchovy ke 
zdraví a zdravému životnímu stylu žáků a zvýšení motivace škol a pedagogů k inovativním přístu-
pům ve výuce. Hlavní aktivitou projektu je realizace projektových dnů na školách LK na téma 
zdravé výživy, které budou realizovány pod odborným vedením. Součástí projektových dnů budou 
exkurze, přednášky, plnění úkolů z oblasti zdravé výživy a samotné vaření. Cílem projektových 
dnů bude pro žáky seznámení se základy zdravé výživy netradiční formou, budování zdravých 
stravovacích návyků, zvýšení motivace k odpovědnosti za své zdraví a v neposlední řadě i upev-
nění vztahu k regionu a seznámení se s regionálními výrobci potravin a pokrmy. Součástí projektu 
jsou i semináře pro pedagogy, které ukáží, jak efektivněji přistupovat k výchově ke zdraví žáků a 
to zábavnou a interaktivní formou, která žákům umožňuje přetvářet získané znalosti v praktické 
dovednosti a budovat si svůj postoj k dané problematice. 

V rámci roku 2009 proběhla většina z uvedených aktivit projektu. První polovina roku byla ze 
strany realizačního týmu zaměřena na tvorbu metodické příručky Zrcadlo výživy. Souběžně s tím 
probíhaly semináře pro pedagogy základních a středních škol, kterých se zúčastnilo o čtvrtinu více 
zájemců než původně plánovaných 150. V druhé části roku pak byla zahájena realizace projekto-
vých dní na více jak třiceti přihlášených školách z Libereckého kraje. 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO KONKURENCESCHOPNOST 
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INOVACE VÝUKY NA PŘÍKLADU DOPRAVNÍ VÝCHOVY 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátor projektu: Jan Tandler 
Partner projektu: HBH Projekt s.r.o. 
Území dopadu: Liberecký kraj 
Období realizace: 1. října 2009 - 30. června 2012  
 
Obecný cíl projektu spočívá ve zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách v Li-
bereckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt 
usiluje o rozvoj profesních kompetencí pedagogů směrem k využívání moderních a inovativních 
forem výuky, zdokonalení ICT gramotnosti a zvládnutí vnímat výuku v souvislostech a v návaz-
nosti na jiné obory. Společným tématem pro dosažení těchto cílů bude dopravní výchova a pre-
vence nehodovosti. V souvislosti s přechodem k rámcovému vzdělávacímu programu ztratila tato 
tematická oblast na důležitosti a to i díky tomu, že se jí již nedostává titulu samostatného před-
mětu. 

Projekt byl oficiálně zahájen v říjnu roku 2009. V posledním čtvrtletí tohoto roku byla zahájena 
činnost řídícího týmu projektu, který začal sestavovat pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé 
oblasti projektu. Těmi jsou dopravní výchovy, legislativa pro učitelskou praxi, zdravověda a pro-
jektové řízení. Členové pracovních skupiny poté zaměřili svou aktivitu na tvorbu metodických ma-
teriálů pro pedagogy základních škol a přípravu obsahu vzdělávacího programu. Řídící tým záro-
veň inicioval vznik internetových stránek projektu jejichž součástí se stane také multimediální kni-
hovna, která nabídne veškeré materiály sestavené v rámci projektu i mimo něj zapojeným peda-
gogickým pracovníkům. 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO KONKURENCESCHOPNOST 
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MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ PRAXE 
Nositel projektu: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Koordinátoři projektu: Juliane Lehmann, Jan Hanzl 
Partner projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. dubna 2009 – 31. března 2012 
  
V roce 2009 byla zahájena realizace projektu „Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství 
a zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku“. Aktivity projektu jsou 
koordinovány z Německa Lead-partnerem.  

Projekt spočívá v zajištění 3 týdenní praxe v Sasku. První dva týdny stráví v saských státních ško-
licích střediscích, kde absolvují teoretickou průpravu včetně praktického odzkoušení. Třetí týden 
jsou žáci a učni umístěni v saským zemědělských či zahradnických podnicích, kde mají možnost, 
vyzkoušet si získané znalosti a vědomosti v praxi. V rámci realizace projektu roku 2009 byl při-
praven program praxí ve školicích střediscích a také zajištěny podniky pro praktický třetí týden. 
Praxe proběhla pro obor zahradnictví proběhla v termínu 31.8.2009 až 18.9.2009  a pro obor ze-
mědělství 14.09.2009 do 2.10.2009. Jazyková příprava pro budoucí účastníky probíhala v tomto 
roce krátce před začátkem praxe formou zajištění pracovních listů pro potenciální účastníky. 

Na české straně byly vybrány a osloveny odborné školy a učiliště, z kterých byly vybíráni účastnící 
praxí. Pro oba obory bylo vybráno celkem 28 účastníků a 5 doprovodných osob, které zajišťují 
odborný dozor a tlumočení jak během vlastní výuky, tak i při odborných exkurzích či volnočaso-
vých aktivitách, které pro ně připravil lead-partner. Pro skončení praxí proběhla v říjnu a listopadu 
2009 evaluace průběhu praxe spolu s lead-partnerem a zapojenými školicími středisky a školami. 
Na konci roku 2009 byl zpracován plán aktivit na rok 2010. 

PROGRAM CÍL3 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DĚLÁ ŠKOLU – ŽÁKOVSKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ S.R.O. 
Nositel projektu: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Koordinátor projektu: Stefanie Melzer, Zdenka Hanáková  
Partner projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. dubna 2009 – 31. ledna 2011 
  
Záměrem tohoto projektu je motivovat a vzdělávat žáky základních a středních škol z dotačního 
území, přiblížit jim poutavou formou současné trendy ekologické výchovy, ekologického zeměděl-
ství a péče o krajinu a umožnit jim setkání a navázání kontaktů s jejich vrstevníky ze Saska. Koo-
peračními partnery projektu se staly CEV VIANA se sídlem v Litvínově a OHK Most. Z na počátku pro-
jektu oslovených škol byly pro účast v žákovských firmách vybrány následující: Střední průmyslová 
škola stavební a Obchodní akademie Kadaň, Střední zemědělská a ekologická škola Žatec a Gymnázium 
Chomutov. 

Na každé z výše uvedených škol byla vytvořena pracovní skupina, která začala se zakládáním Žákovské 
firmy. Oficiálně byla činnost těchto nově vzniklých pracovních skupin zahájena 16.09.2009 na úvodním 
setkání v Berufliches Schulzentrum für Technik/Ernährung/Wirtschaft v Annaberg-Buchholz. Od září 
2009 se na každé škole pravidelně konají pracovní setkání, kde jsou konzultovány jednotlivé pracovní 
kroky a ustanoveny cíle, které musí být splněny do dalšího setkání. Tak pracovní skupiny do konce roku 
2009 nalezly název pro svou žákovskou firmu, vytvořily logo, rozdělily si mezi sebou jednotlivé funkce 
ve firmě a vypracovaly podnikatelských záměr. Žákovské firmy také vytvořily a podepsaly smlouvy se 
svými školami, aby mohly být uznány jako školní projekt.  10. prosince 2009 se Žákovská firma Střední 
průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Kadani zúčastnily první odborné exkurze, která je 
podle vlastního přání seznámila s problematikou čištění vody v úpravně vody v Hradišti a se zpracování 
odpadu na skládce v Tušimicích. 

PROGRAM CÍL3 
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TÝDEN PRO MODERNÍ CYKLISTIKU 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátoři projektu: Jan Tandler, Magda Gula 
Partner projektu: Południowo Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze  
Území dopadu: Euroregion Nisa 
Doba realizace projektu: 1. dubna 2009 - 30. září 2009  
  
Tento projekt se zaměřil na podporu moderních forem cyklistiky, veřejných sportovišť a obcí, kte-
ré je spravují prostřednictvím realizace týdenního soustředění o tyto aktivity z Euroregionu Nisa. 
Jednalo se tedy o podporu na více úrovních. V rámci soustředění se byl rozvoj schopností nabíd-
nut jeho účastníkům, kteří pod dohledem lektorů  zdokonalovali své cyklistické schopnosti. Záro-
veň v průběhu soustředění vznikaly materiály dokumentující sportovní areály zasazené do příhra-
ničních obcí. Na těchto materiálech se podíleli i zapojené obce. Všechny tyto aktivity byly průběž-
ně publikovány na dvoujazyčných internetových stránkách projektu a vznikla tak interaktivní 
mapa cyklistických areálů pro disciplíny freestyle, freeride a sjezd, která podporuje aktivní formy 
turismu a přeshraniční vztahy v Euroregionu Nisa. Projekt si také dále kladl za cíl pomoci rozvoji 
uvedených sportovišť jako prostředku podpory zdravého životního stylu a prevence kriminality. 
 
Projekt byl podpořen z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa. 
 

PROGRAM CÍL3 - FMP 
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POLSKO – ČESKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ 2009 
Nositel projektu: Południowo Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze  
Koordinátoři projektu: Marek Karlowski, Jan Tandler 
Partner projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Území dopadu: Euroregion Nisa 
Doba realizace projektu: 1. března 2009 - 30. června 2009  
  
Již několik let se senioři z polsko-českého pohraničí setkávají na každoročních „Mezinárodních 
dnech Seniorů”. Tato setkání jsou jedny z největších akcí realizovaných pro prostředí seniorů 
v pohraničním regionu a slouží k prohlubování kontaktů mezi jeho obyvateli, výměně zkušeností 
při práci se seniory a aktivizaci tohoto prostředí.  Záměrem projektu byla organizace polsko-
českého setkání seniorů v roce 2009 za účasti 40 seniorů z Polska a 40 seniorů z Čech. Podstatou 
této aktivity je podpora integrace seniorů z Polska a Čech z území, na kterém byl projekt realizo-
ván, a také přeshraniční výměna zkušeností z prostředí seniorů a zkušenosti týkající se práce s 
nimi. 
 
Dle projektové žádosti bylo uspořádáno setkání seniorů dne 28.04.2009 na zámku v Brunówě, 
které se koná dle vypracovaného programu. Dopolední část byla věnována prezentacím pozva-
ných přednášejících na téma týkající se společné problematiky prostředí seniorů, následující ex-
kurze se stala „duchovním“ a integračním elementem, a závěrečná společná beseda plnila účel 
navazování bezprostředních kontaktů mezi účastníky projektu. Realizace projektu vyžadovala kro-
mě toho propagaci a komunikaci mezi českými a polskými partnery.  

PROGRAM CÍL3 - FMP 
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Společnost realizuje také tzv. doplňkové činnosti, které mají za cíl získání finančních 
prostředků pro financování hlavních obecně prospěšných činností a projektů. Těmito 
doplňkovými činnostmi byly v roce 2009 následující především publikační činnosti, služ-
by v oblasti řízení projektů a překladatelské a tlumočnické služby: 
 
 
• Koordinace mezinárodního, polsko-českého ekologického campu pro školní mládež na téma 

lesní pedagogika v rámci projektu „Les v rovnováze — lesní pedagogika pro společnost ve 
prospěch trvale udržitelného rozvoje“. Projekt byl podpořen z prostředků Finančního me-
chanizmu  EHP a Norského finančního mechanizmu, a také z prostředku ze státního rozpoč-
tu Polské republiky v rámci Fondu pro neziskové organizace.   

• Koordinace přípravy polsko-českého Workshopu na téma Lesnická výuka v rámci projektu 
Les v rovnováze. v rámci projektu „Les v rovnováze — lesní pedagogika pro společnost ve 
prospěch trvale udržitelného rozvoje“. Projekt byl podpořen z prostředků Finančního me-
chanizmu  EHP a Norského finančního mechanizmu, a také z prostředku ze státního rozpoč-
tu Polské republiky v rámci Fondu pro neziskové organizace.   

• Dotisk publikace "Výukové objekty a interaktivní vyučování" na objednávku Městská část 
Praha 1. 

• Překladatelská a tlumočnická činnost mimo jiné pro Krajský úřad Libereckého a Ústeckého 
kraje, Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien - ZVON, Agenturu regio-
nálního rozvoje spol. s r.o., města Kraslice, Jablonec nad Nisou a další.   

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
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PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ—ROZVAHA (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 

AKTIVA Počáteč-
ní stav 

Konečný 
stav 

Dlouhodobý ne-
hmotný majetek 
celkem 

+17 +17 

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

+808 +879 

Oprávky k dlouho-
dobému majetku -280 -351 

Pohledávky celkem +1 787 +8 895 

Krátkodobý finanční 
majetek  

+1 747 +1 622 

Jiná aktiva celkem +7 +1 

Součet aktiv +4 086 +11 063 

PASIVA 
Počáteční 

stav 
Konečný 

stav 

Jmění celkem +3 114 +10 405 

Výsledek hospo-
daření celkem + 611 +97 

Krátkodobé závaz-
ky celkem +361 +554 

Jiná pasiva cel-
kem 

0 +7 

Součet pasiv +4 086 +11 063 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Hospodářský výsledek         - 513 760,- 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 k datu rozvahového dne 31.12.2009: 
 
„Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti Venkovský prostor, o.p.s. k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Auditor vydává výrok: BEZ VÝHRAD.“ 

NÁKLADY   
Spotřeba materiálu +242 
Spotřeba energie +10 
Opravy a údržba +18 
Cestovné +1 697 
Náklady na reprezentaci +128 
Ostatní služby +1 513 
Mzdové náklady +1 113 
Zákonné sociální pojištění +331 
Daně a poplatky +7 
Ostatní náklady +86 
Náklady celkem +3 504 

VÝNOSY   

Tržby z prodeje služeb +140 

Ostatní výnosy celkem +243 

Tržby z prodeje majetku +6 
Provozní dotace +2 601 
Výnosy celkem +2 990 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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