
Výroční zpráva 2008  
Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost  
motto: Být ZDROJem poznání, informací, nápadů i zábavy 
 
KDO JSME 
     Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost byla ustanovena v roce 2006 na základě rozhodnutí 
valné hromady členů občanského sdružení Slavonická renesanční společnost (SRS,o. s. zal. 1996).  Hlavními 
důvody k založení „sesterské“ o.p.s. byla náročnost některých projektů, která přesáhla možnosti občanského 
sdružení – zejména projekt obnovy a následný provoz bývalého Německého spolkového domu, a s tím 
související potřeba rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb – v oblasti vzdělávání, poradenství, šetrné turistiky 
a dalších. 
     Hlavní cíl Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti je tímto stanoven - obnovit a provozovat 
bývalý Německý spolkový dům (později rozestavěné kino) ve Slavonicích, poskytovat v něm služby 
stanovené zakládací listinou organizace.     
 
Podle zakládací listiny – hlavní činnosti - pracovala organizace na následujících programech: 
 
VZDĚLÁVÁNÍ   

•    Interpretace místního dědictví -  v roce 2008 poskytovala SR, o.p.s. služby konzultační a lektorské. 
Nejvýznamnější byla spolupráce s ústřední radou ČSOP, ze které vznikla databáze komunitních metod 
práce na http://www.csop.cz/komet/. Další konzultace projektu interpretace místního dědictví 
proběhla v Bečově nad Teplou a seminář uspořádala SR,o.p.s. ve Slavonicích. 

•    Hudební dílna – na konci roku 2007, k jubilejnímu 10. ročníku (1997 – 2007) ukončili své 
dlouhodobé působení Vladimír Merta a Jana Lewitová. Štafetu s pořádáním dílen převzalo občanské 
sdružení Půlnebí a paní Ridina Ahmedová. V srpnu 2008 se konal 11. ročník hudební dílny, v nové 
dramaturgii – dílna HALSOHLED, za účasti 2 zahraničních lektorů a 25 účastníků. 

•    Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) a environmentální poradenství – SR, o.p.s. 
pracovala na přípravě své vlastní nabídky budoucích odborných výukových programů - vstupem do 
sítě KRASEC – KRAjská Síť Ekologických Center – účastí na programech (seminář pro ekoporadny, 
prezentace KRASCE v Českých Budějovicích, spolupráce na přípravě projektu pro členské 
organizace KRASCE). Pro žádost do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost byl 
zpracován projekt vzdělávacích programů Interpretace místního dědictví pro žáky základních škol – 
„Znám, mám rád a pečuji o místo, ve kterém žiji.“ Na podzim SR, o.p.s  zahájila dlouhodobý program 
ÚSPORY ENERGiE – osvětové a propagační programy - v těsné spolupráci s odbornými 
organizacemi Energy Center České Budějovice a EkoWattem České Budějovice. 

 

ROZVOJ MĚSTA A REGIONU   

•   Grantová kancelář – SR, o.p.s. poskytovala pomoc s žádostmi o dotace na projekty místních klientů. V 
roce 2008 spolupracovala SR o.p.s. na 3 projektech soukromých subjektů.    

•   Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Jemnicko o.p.s. – na konci roku 2007 přispěla SR, o.p.s. k 
úspěchu podané žádosti a získání dotace LEADER pro oblast v letech 2009 – 2013. Dále SR, o.p.s. 
informovala a iniciovala místní subjekty k získání finančních dotací z tohoto zdroje. Výsledkem je 
úspěch žádosti TJ Sokol Slavonice -  dotace  2 mil Kč.  

•    Rozvojářské akce – v únoru pořádala SR, o.p.s. seminář pro neziskové organizace - Finanční řízení 
organizací, na podzim 2008 seminář europoslance Hynka Fajmona k tématům rozvoje venkova, 
dotacím EU, zavádění společné měny eura – část semináře se uskutečnil pro studenty Gymnázia 
Boženy Němcové v Dačicích (s velkým úspěchem!), část pro podnikatele, starosty a veřejnost ve 
Slavonicích.     

         

 



 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY   

•    Sociální rehabilitace – od roku 2008 SR, o.p.s. zajišťuje provoz obecně prospěšného místa jako 
náhradní trest (navázání spolupráce s Probační a mediační službou ČR - PMS ČR). V roce 2008 
nastoupil první klient, SR, o.p.s. zajišťuje a koordinuje práci, eviduje hodiny, podává zprávy PMS 
ČR. Dále SR, o.p.s. posiluje odborné kapacity svých pracovníků pro poskytování budoucích 
sociálních služeb (občanská poradna a osobní asistence, aktivizační programy, atp.).   

 

ŠETRNÁ TURISTIKA   

•    Servis pro návštěvníky města a regionu - dle požadavků klientů (jednotlivci i skupiny) zajistila SR, 
o.p.s. pobyt a program ve Slavonicích a okolí pro 57 osob (studenti World Learning Praha a MAS Náš 
region  - Karlovarsko). V rámci této služby SR, o.p.s. propaguje šetrnou turistiku – Graselovy stezky, 
prezentuje město a region.     

•    Projekt Graselovy stezky – SR, o.p.s. zajišťuje od roku 2006 pravidelnou údržbu Graselovy stezky 
Slavonice – Český Rudolec – Bolíkov. V průběhu roku byl dále vypracován, podán a upravován 
česko-rakouský projekt („Graselovy stezky 2008-2011 – aneb jak loupežník Grasel začíná místním 
vracet, co kdysi nakrad“), k získání dotace ze zdrojů EU. Schválen k realizaci byl v prosinci 2008.  
Nositelem projektu je SR,o.p.s., oficiální rakouský partner Zukunftsraum Thayaland (další 
spolupracovníci jsou obce a města ČR, SRS, o.s. a další). Celkový rozpočet je 235.000 EUR a 
realizace proběhne v letech 2009 – 2011.                                                                                                      
V roce 2008 také SR, o.p.s. vydala nové mapové letáky všech českých stezek, uspořádala další 
doprovodné programy.  

 

KULTURNÍ  SLUŽBY   

•    Kulturní programy – SR, o.p.s. se v roce 2008 podílela jako spolupracující organizace na akcích - 
festival Slavnosti Trojmezí, Letní kino za kinem (pořadatel SRS, občanské sdružení) a Workshop 
květinové vazby (pořadatel Sdružení venkovských žen a selek).  

 
  
Dle zakládací listiny - doplňková  činnost: 
OBNOVA BÝVALÉHO KINA – Revitalizace spolkového domu ve Slavonicích - nejvýznamnější, časově                      
i finančně nejnáročnější program SR o.p.s. pokračoval v roce 2008:   

• prezentace architektonické studie ve Slavonicích - únor 2008, výběrové řízení na dodavatele 
projektové dokumentace, projektové práce (v návaznosti na architektonickou studii) – kompletní 
dokumentace pro stavební povolení předána 30.6. 2008, 

• projednávání projektu ke stavebnímu povolení – červen – říjen 2008, všechny dotčené orgány               
a instituce, včetně vyjednání souhlasu sousedů se stavební akcí, 

• podání žádosti o stavební povolení, doložení všech souhlasných vyjádření a podkladů pro 
rozhodnutí Stavebního úřadu ve Slavonicích - říjen 2008.  

• do konce roku 2008 výzva k doplnění projektové dokumentace, po němž bude uděleno stavební 
povolení (po doplnění, veřejném projednávání a dalším doplnění, nabylo stavební povolení na 
rekonstrukci bývalého kina právní moci v květnu 2009).    

• fundraisingové aktivity k projektu rekonstrukce domu směřovala SR, o.p.s. v roce 2008 na silné, 
strategické partnery, ve snaze zajistit značné prostředky na předfinancování nákladů spojených                 
s projektovou dokumentací pro stavební povolení. Dle kapacit organizace byly pořádány i akce 
propagující projekt přestavby domu - Den otevřených dveří ve Slavonicích – srpen 08, průběžně 
články v tisku, website) 

 
    
 
 



  
Lidé ve Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti:    
V roce 2008, na základě smluvní spolupráce pracovaly:  
Mgr. Olga Žampová – jednatelka a manažerka programů Vzdělávání, Šetrná turistika, Kulturní programy 
a Obnova domu 
Jitka Pokorná - finanční manažerka organizace a manažerka programu Rozvoj města a regionu 
Jiřina Marková – správce objektu a manažerka programu Sociálních služeb 
 
Správní rada organizace pracovala v roce 2008 ve složení: Sylva Labská (předsedkyně), Hana Langová, 
Monika Šatavová, Petr Chadim (místopředseda), Milan Kolář, Viktor Stoilov.  
Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2008 ve složení: Hana Ripková (předsedkyně), Martina 
Havlíčková, Barbora Ondráková.   
 
Zázemí: Kancelář SR o.p.s. sídlí ve vlastním objektu bývalého kina - Na potoku 629, ve Slavonicích,  
kancelář užívá společně s občanskými sdruženími SRS, o.s. a Greenways Praha – Vídeň, o.s.  
V roce 2008 byly vystaveny webové stránky organizace  www.zdroj.slavonice.cz a ve spolupráci se 
SRS, o.s. provozuje SR, o.p.s. web projektu Graselovy stezky - ww.graselovy-stezky.cz 
  
 
Poděkování za spolupráci: 
Poděkování patří především statutárním zástupcům a pracovníkům SR, o.p.s. a jejich rodinám. 
Dále jednotlivcům: Ing. Arch. Štěpánovi Valouchovi a Ing. Arch. Jiřímu Opočenskému za spolupráci na 
projektu obnovy domu, panu Ing. Josefovi Kolářovi, panu Liborovi Kamírovi a panu Zdeňkovi 
Kounkovi za pomoc, JUDr. Ivo Jahelkovi za právní poradenství, Ing. Zdeňkovi Žampovi za inženýring 
projektu obnovy domu, Sarah Brock, Hynkovi Fajmonovi a Ladislavu Ptáčkovi za dlouhodobou 
spolupráci na programech SR, o.p.s., Ridině Ahmedové za navázání pořadatelství hudebních dílen, panu 
Reinhardovi Mikschemu za spolupráci na projektu Graselovy stezky a všem dalším za zájem, podporu a 
povzbuzování. 
 
Spolupracující organizace: ČSOP Praha, Energy Center České Budějovice, EkoWatt České Budějovice, 
Gymnázium Boženy Němcové Dačice, MAS Jemnicko o.p.s., Město Slavonice, Městské kulturní 
středisko Slavonice, SRS o.s., Základní umělecká škola Slavonice, World Learning Praha, partneři  
projektu Graselovy stezky – Český Rudolec, Nové Syrovice, Nová Bystřice, Slavonice, Vratěnín a 
Zukunftsraum Thayaland    
 
Finanční zdroje SR o.p.s. 2008: 
Dotace a granty: Město Slavonice, Dispoziční fond – INTERREG III.A., Lesy České republiky a.s., 
Příspěvky na projekt Graselovy stezky 2008: město Nová Bystřice, obec Vratěnín, obec Nové Syrovice. 
Sponzoři: Slavona s.r.o., Zemspol Dešná s.r.o.  
Finanční služby: Walviertelsparkase a.s. Dačice. 
Velkou pomoc, bez které bychom se neobešli, poskytli nejmenovaní věřitelé a dárce – Monika Šatavová. 

 
Výročí zprávu 2008 sestavila Olga Žampová, ekonomickou část zpracovala Jitka Pokorná. 
Vydáno ke dni 21. června 2008, schválena Správní radou.  
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedkyně správní rady - Sylva Labská 
 
 
 
 


