
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2014 



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, orga-
nizacemi 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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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 bylo vytvoření krátkých filmů v českém a německém jazyce. Filmy 
se snaží přispět u dětí k rozvoji a posilování uvědomění směrem ke zdravé a vyvážené výživě. 
Zároveň mají za cíl přiblížit dětem a mládeži v Sasku a Čechách regionálních a sezónních produk-
tů, stejně jako receptů a návodů jak připravit jednoduché a dětem určené pokrmy. K tomu účelu  
jsou dětem jako budoucím spotřebitelům zprostředkovány informace, které jim pomohou dělat 
rozhodnutí o nákupech kvalitních regionálních produktů, resp. potravin. Patří k tomu také sezná-
mení se standardy kvality a senzibilizace pro vnímání hodnoty jednotlivých produktů. Objasňování 
je podpořeno krátkou, dvojjazyčnou publikací k filmu. Do projektu byli zapojeni žáci ze základních 
škol z oblasti česko-saského příhraničí. 

PROGRAM CÍL3 
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CYKLUS EXKURZÍ K LUŽICKÝM JEZERŮM 
Realizátor projektu: Podralský nadační fond 
Realizátor akcí: Venkovský prostor o.p.s. 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: červenec – listopad 2014 
 
Venkovský prostor s finanční podporou projektu Podralského nadačního fondu „Výuková zahrada 
Ekocentra Brniště“ uskutečnil několik exkurzí za příklady dobré praxe pro pracovníky neziskových 
organizací, veřejných institucí, studenty cestovního ruchu a architektury. Cílem těchto exkurzí 
byly zdařilé projekty v oblasti Lužických jezer a Internationale Bauausstellung 2000-2010. 
  
 

PROGRAM CÍL3 
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PĚT KLÍČŮ KE ZDRAVÍ 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Koordinátoři projektu: Jan Tandler, Kateřina Tandlerová 
Území dopadu: České republika 
Doba realizace projektu: 1. 2. 2014 - 30. června 2016 
  

Cílem projektu je tvorba a vydání metodicko-didaktického materiálu pro mateřské školy, který 
bude v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV") 
a na strategické dokumenty národního vzdělávání prosazovat zdravý životní styl do výchovy před-
školních dětí. 

V rámci projektu bude vytvořen interaktivní výukový materiál, který bude obsahovat 5 tematic-
kých celků. Tyto celky budou zpracovány ve formě projektových týdnů, resp. dnů a mateřské ško-
ly je budou moci zařadit do svého programu během školního roku dle aktuálních potřeb či událos-
tí. Během těchto projektových týdnů se děti seznámí se zásadami správné výživy, se zdravým 
životním stylem, s původem potravin, hygienou a další. Výukové činnosti tvořící projektové týdny 
budou vycházet z prožitkové pedagogiky a budou postaveny na událostech, které děti prožívají 
a sami zažívají (pečení chleba, domácí oslava, příprava na výlet apod.) 

ALBERT POMÁHÁ 
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PROJEKTOVÉ DNY „OSTROV ZDRAVÍ” 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Koordinátoři projektu: Jan Tandler 
Místo dopadu: ZŠ Na Ostrově, Jaroměř 
Doba realizace aktivit: říjen 2013 - červen 2014 
  

V rámci projektu „Ostrov zdraví“ zrealizovala společnost Venkovský prostor pro Základní školu Na 
Ostrově v Jaroměři tematické projektové aktivity pro žáky druhého stupně a jejich pedagogy 
s následující náplní:  

• Vaření a ochutnávky 

• Sportovně pohybový den 

• Den osobního bezpečí 

• Zdravá svačina – inovace školní kantýny 

• Seminář projektové vyučování pro pedagogy 
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FÓRUM VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 2014 
Nositel projektu: Pedagogická fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci  
Partner projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Místo konání: Olomouc 
Doba realizace: 4. - 5. dubna 2014 
  

Fórum zdraví ve vzdělávání 2014 jako mezinárodní konferenci Pedagogická fakulta a Fakulta zdra-
votnických věd UP v Olomouci ve spolupráci s odborem školství Magistrátu města Olomouc 
a s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, s obecně prospěšnou 
společností Venkovský prostor, se společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s. r. o., s Na-
dačním fondem ALBERT a s Państwowou Wyźszou Szkolou Zawodowou w Raciborzu a s Českou 
společností antropologickou. 

Hlavním cílem konference bylo prezentovat nové poznatky z oblasti životního stylu a podpory 
zdraví v Evropské unii a České republice a diskutovat možnosti ovlivnění životního stylu 
a zdravotního stavu současné populace dětí, mládeže a dospělé populace, prostřednictvím výcho-
vy ke zdraví, programů podpory zdraví a prevence rizikových faktorů. Do programu konference 
byly zařazeny i workshopy zaměřené na problematiku výchovy ke zdraví a podporu zdraví.  

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 2014 následující služby v oblasti řízení projektů, 
překladatelské a tlumočnické služby: 
 
 
• Projektový management projektu Fakulty umění a architektury TU v Liberci s názvem 

„Topografie staveb architektury moderny (TOPOMOMO)“ financovaného z fondu přeshranič-
ní spolupráce Cíl3 SN-CZ. 

• Koordinace projektu „MODERNÍ VOZIDLA ZZS LK VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO A PŘÍSTRO-
JOVÉHO VYBAVENÍ“ začleněného do IOP – Integrovaného operačního programu realizova-
ného Zdravotnickou záchranou službou Libereckého kraje. 

• 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 Mezinárodní den seniorů, 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 +1 165 

Oprávky k dlouho-
dobému majetku -682 -638 

Pohledávky celkem +1 441 +1 211 

Krátkodobý finanční 
majetek  +1 147 +611 

Jiná aktiva celkem +5 +6 

Součet aktiv +3 143 +2 372 

PASIVA Počáteční 
stav 

Konečný 
stav 

Jmění celkem +1 996 +2 266 

Výsledek hospo-
daření celkem -150 -313 

Krátkodobé závaz-
ky celkem +1 297 +373 

Jiná pasiva cel-
kem - +46 

Součet pasiv +3 143 +2  372 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek        - 163 tisíc Kč 
 
 

 
 

NÁKLADY   
Spotřebované nákupy +63 
Služby celkem +681 
Osobní náklady celkem +135 
Daně a poplatky +1 
Ostatní náklady celkem +14 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek +6 

  
  

  

Náklady celkem +900 

VÝNOSY   

Tržby z prodeje služeb +695 

Ostatní výnosy celkem +11 

Tržby z prodeje majetku +2 

Provozní dotace +29 

Výnosy celkem +737 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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