
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2013 



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

 
Společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci:  

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

 projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, péči o krajinu, krajinotvorbu a ekolo-
gickou výchovu a osvětu dětí a mládeže v oblasti Euroregionu Nisa, 

 projektů zaměřených na podporu a rozvoj zemědělské malovýroby, ekologického zeměděl-
ství, lesnictví, sadařství a zahradnictví včetně spolupráce s příslušnými školami, učilišti, or-
ganizacemi, firmami a dalšími subjekty působícími v Euroregionu Nisa, 

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

 projektů 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: 
 
Ing. Martin Mrázek – člen  
Ing. Jitka Tvrzníková – člen 
Libor Uzel – člen  
 
Výkonný ředitel: 
 
Jan Tandler 
 
Projektoví manažeři: 
 
Dipl.-Kfm. Jan Hanzl 
Dipl.-Kfr. Kateřina Sýkorová 
Mgr. Helena Friolová 
 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
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NOVÉ CESTY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V SASKU A ČECHÁCH 
(RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EOKOLOGICKÉ VÝCHOVY) 
Vedoucí partner: Sächsische Landestiftung für Natur und Umwelt 
Kooperační Partneři: Venkovský prostor o.p.s., Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V., Schola Humanitas 
Koordinátoři projektu: Katrin Weiner, Jan Tandler, Sebastian Klotsche, Michal Tarant 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. června 2010 – 31. července 2013 
  
V roce 2013 vstoupil tento projekt do své závěrečné fáze. Na základě dohody partnerů byl prodlou-
žen o tři měsíce. V rámci více jak půlroční realizace aktivit proběhla řada regionálních workshopů a 
setkání lektorů EVVO, dokončení řady projektových úkolů, ale také rozsáhlejší akce, jako např. kon-
ference o ekologické výchově v prostředí Česko-Saského Švýcarska. Dokončeny byly také nové  
vzdělávací nabídky i ucelené programy, které byly představeny odborným aktérům a poskytnuty 
také prostřednictvím internetových stránek www.green-tringle.eu  

 

Uvedený projekt byl jedním z nejrozsáhlejších v historii společnosti. Jeho hlavním cílem bylo prová-
zání standardů pro ekologickou výchovu na území podél česko-saské hranice. Do projektu byla za-
pojena vzdělávací zařízení i odborná veřejnost, která touto tématikou zabývá. Projekt využívá ke 
zvýšení úrovně v této vzdělávací oblasti řadu prostředků, ke kterým patří realizace cyklů dvouden-
ních seminářů ale i samostatných školení, pořádání regionálních konferencí a exkurzí za příklady 
dobré praxe, či tvorba nových vzdělávacích nabídek posléze volně dostupných zapojeným partne-
rům. 
 

 

PROGRAM CÍL3 
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DĚTI VAŘÍ PRO DĚTI 
Lead-partner: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Kooperační partner: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátoři projektu: , Jan Tandler 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko, fondu malých projektů 
Období realizace: 1. prosince 2013 – 31. dubna 2014 
  
Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření krátkých filmů v českém a německém jazyce. Filmy by 
měl mít u dětí přínos k rozvoji a posilování uvědomění směrem ke zdravé a vyvážené výživě. Zá-
roveň bude sloužit dětem a mládeži v Sasku a Čechách k přiblížení regionálních a sezónních pro-
duktů, stejně jako receptů a návodů jak připravit jednoduché a dětem určené pokrmy. K tomu 
účelu by měly být dětem jako budoucím spotřebitelům zprostředkovány informace, které jim po-
mohou dělat rozhodnutí o nákupech kvalitních regionálních produktů, resp. potravin. K tomu patří 
seznámení se standardy kvality a senzibilizace pro vnímání hodnoty jednotlivých produktů. Objas-
ňování bude podpořeno vytvořením dvojjazyčného letáku k filmu. Do projektu budou zapojeny 
žáci ze základních škol z oblasti česko-saského příhraničí. 

PROGRAM CÍL3 
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MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 2013 
Lead-partner: Venkovský prostor o.p.s. 
Kooperační partner: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Koordinátoři projektu: , Jan Tandler 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko, fondu malých projektů 
Období realizace: 1. června 2013 – 30. září 2013 
  
Obsahem projektu byla příprava a realizace jednodenního mezinárodního setkání seniorů z Ně-
mecka, Čech a Polska v Hejnicích a následných besed v seniorských klubech. 

 

Těmto akcím předcházelo dotazníkové šetření pro zjištění spotřebitelského chování seniorů na 
obou stranách hranice v době ekonomické krize s cílem identifikovat společné nebo odlišující pro-
blémy. Vlastní náplní dne seniorů byla přednášková část zohledňující předchozí zjištění, prezenta-
ce činnosti jednotlivých seniorských klubů a doprovodný, kulturně-společenský program čítající 
také exkurze v okolí místa konání. Výstupem projektu byl mimo samotné setkání a besed také 
vznik vícejazyčných internetové stránek společnosti Venkovský prostor „Pro seniory“ a informační 
leták s doporučeními a tipy, jak žít v současné době co nejšetrněji a se zohledněním ekologického 
chování. 

PROGRAM CÍL3 
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VŠECH 5 POHROMADĚ 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Koordinátoři projektu: Jan Tandler, Kateřina Tandlerová 
Partner projektu: Kalokagathie s.r.o., Národní síť podpory zdraví 
Území dopadu: České republika 
Doba realizace projektu: 1. dubna 2012 - 31. května 2013 
  

Projekt Všech 5 pohromadě navazoval na předchozí aktivity společnosti v oblasti výchovy ke zdra-
ví a zdravému životnímu stylu. Byly to především projekty Výchova ke zdravé výživě dětí a mlá-
deže v Euroregionu Nisa a Zrcadlo výživy, v jejichž rámci vznikly rozsáhlé metodicko-didaktické 
manuály věnující se aplikaci výchovy ke zdraví do výuky na základních a středních školách. V prů-
běhu projektu Všech 5 pohromadě došlo k aktualizaci zejména analytické a teoretické části příru-
ček, k jejich sloučení a následnému tisku v nákladu 3600 kusů. Toto množství umožnilo nabídnout 
publikaci bezplatně převážné většině základních škol z celé České republiky. Nejaktivnější peda-
gogičtí pracovníci pak dostávají možnost převzít publikaci v průběhu seminářů pořádaných ve 
spádových městech všech krajů ČR, kde zároveň obdrželi informace k aktuálnímu stavu dětské 
populace, či jak s publikací nakládat.  

ALBERT POMÁHÁ 
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FÓRUM VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 2013 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Koordinátoři projektu: Jan Tandler 
Partner projektu: Kalokagathie s.r.o. 
Území dopadu: České republika 
Doba realizace projektu: 1. ledna 2013 - 30. června 2013 
  

Další ročník konference Fórum výchovy ke zdraví pro pedagogy, pedagogické pracovníky a odbor-
níky na výchovu ke zdraví z celé ČR proběhl v roce 2013 proběhlo v termínu od 27. do 29. dubna 
v Benešově u Prahy. Program Fóra se opět věnoval tématům souvisejícím s kurikulárními doku-
menty MŠMT - Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro vzdělávací oblastí 
Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví - vzdělávacími obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výcho-
va“, Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia i se sportovní přípravou pro vzdělávací 
oblast Člověk a zdraví - vzdělávacími obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“ a Rámcovým 
vzdělávacím programem pro obory středního vzdělání pro vzdělávací oblast „Vzdělávání pro zdra-
ví“. Součástí vzdělávacího semináře v rámci Fóra byly aktuální informace z oblasti zdraví, jeho 
podpory v rámci vzdělávací soustavy, ale také možnosti, formy a metody, jak výchovu ke zdraví 
ve výuce aplikovat. Ty bylo možné prakticky poznat v průběhu integrovaných workshopů. Prezen-
továny byly také nové vzdělávací materiály a pomůcky. 

ALBERT POMÁHÁ 
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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 2013 následující služby v oblasti řízení projektů, 
překladatelské a tlumočnické služby: 
 
 

 Spoluúčast na pořádání či zajištění účasti českých seniorů na přeshraničních akcích ve spo-
lupráci s partnerskou organizací Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V. zahrnující 
mimo jiné Saské zemské dožínkové slavnosti a další. 

 Odborné konzultace a poradenství v rámci projektového managementu a fundraisingu 
např. pro Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci nebo Mezinárodní cen-
trum duchovní obnovy v Hejnicích. 

 Překladatelská a tlumočnická činnost pro projekt NISA GO Krajského úřadu Libereckého 
a Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien - ZVON. 

 Překladatelská a tlumočnická činnost pro Landkreis Görlitz,  Liberecký kraj, města Liberec 
a Jablonec nad Nisou, Euroregion Nisa 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 

+1 215 +1 215 

Oprávky k dlouho-
dobému majetku 

-670 -682 

Pohledávky celkem +3 596 +1 441 

Krátkodobý finanční 
majetek  

+977 +1 147 

Jiná aktiva celkem +7 +5 

Součet aktiv +5 142 +3 143 

PASIVA 
Počáteční 

stav 
Konečný 

stav 

Jmění celkem +3 407 +1 846 

Výsledek hospo-
daření celkem 

- 4 - 150 

Krátkodobé závaz-
ky celkem 

+1 739 +1 297 

Jiná pasiva cel-
kem 

+13 - 

Součet pasiv +5 142 +3 143 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek        - 147 tisíc Kč 
 
 

 
 

NÁKLADY   

Spotřeba nákupy +127 

Cestovné +40 

Náklady na reprezentaci +4 

Ostatní služby +1 730 

Mzdové náklady +373 

Zákonné sociální pojištění +77 

Daně a poplatky +1 

Ostatní náklady +95 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek 

+11 

Náklady celkem +2 450 

VÝNOSY   

Tržby z prodeje služeb +736 

Ostatní výnosy celkem +4 

Tržby z prodeje majetku +2 

Provozní dotace +1 561 

Výnosy celkem +2 303 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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