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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. S tím vyvstala potřeba profesionalizace organizace, rozšíření a zkvalitnění nabídky 

služeb – v oblasti vzdělávání, šetrné turistiky, sociálních služeb a dalších. 

     Hlavní cíl Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti je tímto stanoven – obnovit a 

provozovat bývalý Německý spolkový dům (později rozestavěné kino) ve Slavonicích a poskytovat              

v něm služby stanovené zakládací listinou organizace.     

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011  

Nejvýznamnější události roku 2011 v bodech:   

 V lednu jsme přestěhovali kancelář SR, o. p. s. do pronajatých prostor na dolním náměstí (č.p. 

451). Náš dům jsme začali připravovat na přestavbu (plán zahájení přestavby v červnu 2011). 

 V lednu 2011 jsme zahájili výběrové řízení na dodavatele přestavby našeho domu, které se 

dostalo k šetření na ÚOHS. Do října 2011 se nám nepodařilo u ÚOHSu obhájit naše zadávací 

podmínky, VŘ jsme zrušili a v prosinci vypsali znovu. 

 Vydavatelské počiny - v dubnu byla na  Nové Scéně Národního divadla v Praze pokřtěna knížka 

ZELENÉ PAMÁTKY, na podzim pak na Slavonickém jarmarku PRŮVODCE PO GRASELOVÝCH 

STEZKÁCH. 

 V rámci projektu ZELENÉ PAMÁTKY proběhla řada osvětových a vzdělávacích akcí – jarní exkurze 

do Slavonic a Vídně, podzimní exkurze na Moravu, prohlídky Národního divadla v Praze, banky 

ČSOB v Radlicích, stavba Nadace partnerství v Brně. Ve Slavonicích jsme hostili studenty ČVUT, 

pedagogy technických VŠ.  

 V období červen – srpen proběhla první sezóna v NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU GRASELOVÝCH 

STEZEK (informace, prodej, zboží, průvodci, atp.)  

 Na podzim byl z důvodu havárie zastaven provoz námi pronajaté vodní pily Penikov.   

 

Dále předkládáme výčet aktivit SR, o.p.s. dle činností stanovených Zakládací listinou.  
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PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ  

 Interpretace místního dědictví (IMD) -  v roce 2011 jsme pokračovali v projektu IMD - ve spolupráci 

s panem Ladislavem Ptáčkem jsme zavedli služby místních průvodců na Graselových stezkách. 

Publikace vydané v roce 2010 „Metodika místního průvodce“ a „Příklady dobré praxe IMD“ sklízely 

úspěch – probíhala rozesílka zájemcům na dobírku, prezentační akce – konference na VŠPJ v Jihlavě, v 

Brně a v Praze. 

 Hudební dílna – ve spolupráci s občanským sdružením Půlnebí s paní Ridinou Ahmedovou, se v srpnu 

2011 opět konala dílna HLASOHLED. SR, o.p.s. zajišťovala servis účastníkům.  

 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) a environmentální poradenství – SR, o.p.s.  

o Projekt „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji – výukové programy pro děti a studenty – ZŠ          

a SŠ“ s partnerem - Gymnázium B. Němcové v Dačicicíh, pokračoval vývojem výukových 

programů a jejich pilotní nabídkou. Již jako zaměstnanec projekt řeší pan Michal Ruman (v roce 

2010 externí spolupracovník). V roce 2011 jsme se trápili skluzem ve financování projektu 

(administrátor Krajský úřad Jihočeského kraje), nesnáze vyvrcholily ke konci roku stížností na 

vedení KÚ. Stabilizovali se naši klienti – opakují se návštěvy ZŠ i SŠ škol z Dačic, Jindřichova 

Hradce, Telče. Do konce roku jsme překročili počet plánovaných odučených žáků 350 / real. 500.  

o V dubnu 2011 vyvrcholila zakázka pro SFŽP – vydání knihy ZELENÉ PAMÁTKY. Na projektu se 

zásadně podílely Ing. Arch Mahulena Svobodová a Mgr. Barbora Petrová. V průběhu roku na tuto 

knihu reagoval tisk (rešerše, kritiky – příznivé až pochvalné), navázali jsme nabídkou osvětových a 

vzdělávacích programů – studijní cesty – Slavonice, Vídeň, Morava, semináře – podzim 2011 – 

v Praze pro ČVUT, ve Slavonicích pro pedagogy VŠ technických škol. Knihu jsme distribuovali i na 

dobírku. Aktualizujeme web projektu www.zelenepamatky.cz 

o Pokračovala spolupráce v regionální síti KRASEC (oborová krajská organizace – občanské 

sdružení). Aktivity: společná prezentace v časopisu KRASEC, aktivní účast na společné přípravě 

projektů KRASEC, pro které jsme dodávali subdodávky – vzdělávání, SR, o.p.s. 

 

ROZVOJ MĚSTA A REGIONU  

 Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Jemnicko o.p.s. – MAS získala dotace LEADER pro oblast v 

letech 2009 – 2013, zástupce SR, o.p.s. je členem výběrové komise MAS (podpora projektových 

záměrů, výběr a hodnocení projektů, práce v orgánech MAS Jemnicko, o.p.s.). 

 Grantová kancelář – v roce 2011 nebyl o naše služby v této oblasti zájem.  

 Strategický plán rozvoje města Slavonice – na sklonku roku byli zástupci SR, o. p. s. ve skupině, která 

iniciovala zlepšení propagace města pro návštěvníky. Tato skupina také iniciovala řešení Strategického 

plánu rozvoje města Slavonice. Výsledkem práce do konce roku 2011 byly konkrétní návrhy 

propagačních tiskovin, včetně návrhů jejich financování, plán strategického plánování, jehož realizace 

by měla proběhnout v roce 2012.       

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 Sociální rehabilitace – v roce 2011 pokračovaly aktivity výkonů obecně prospěšných prací (na základě 

smluvní spolupráce s Probační a mediační službou ČR - PMS ČR), pracoval jeden klient.     

 Dobročinné bazary – vzhledem k přípravě domu na stavbu se uskutečnil pouze jarní bazar ve prospěch 

Jindřichohradecké farní Charity 

 

http://www.zelenepamatky.cz/
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 Rodičovské centrum (RC) ZDROJ – v roce 2011 pokračovala nabídka zavedených programů:  

o Pravidelné programy - 2x týdně „Výtvarky pro ručičky“ a „Cvičení pro rodiče s dětmi“.  

o Odborné přednášky pro rodiče - 6x (Besedy: V čem nám pomáhá občanská poradna, Voda v 

krajině, Seminář efektivního rodičovství, Seminář Hudba a výchova, Finanční gramotnost). 

o Kurzy pro rodiče (Kurz vaření, Kurz první pomoci, Jóga). 

o Novinkou bylo podzimní plavání (v bazénu hotelu U růže ve Slavonicích). 

o V roce 2011 proběhla i řada výletů pro děti a mládež (celodenní výlet do okolí Slavonic, vánoční 

výprava ke zdobení Vánoční stromku, adrenalinová jízda na matracích po řece Sázavě), kterých se 

účastnilo průměrně 10 rodičů s dětmi.   

o Dalším druhem programů byly aktivizační činnosti pro celou rodinu – dílny, výlety, soutěže (např. 

výroba draků a jejich pouštění), s průměrnou účastí 15 osob.   

o Do vymýšlení a přípravy programů RC se aktivně zapojily 4 maminky, pravidelných programů 

(cvičení, dílny, besedy) se účastnilo průměrně 14 rodičů/prarodičů a dětí.  

o Programy se z našeho domu přesunuly do zázemí Speciální školy na náměstí ve Slavonicích – 

herna, tělocvična.  

 Letní program – na přelomu července a srpna se v režii RC poprvé konal Letní denní program pro 

předškoláky a mladší děti. Letní program (na popud Města Slavonice, jako náhrada za uzavření MŠ, 

která procházela rekonstrukcí). Celodenního programu se zúčastnilo během 14 dní celkem 14 dětí, 

v péči dvou „tet“. Tato aktivita se velice osvědčila.  

 

ŠETRNÁ TURISTIKA  

 Graselovy stezky – v dubnu byl ukončen česko-rakouský projekt „Rozvoj šetrné turistiky na česko-

rakouském pomezí, aneb jak loupežník Grasel začíná místním vracet, co kdysi nakrad“. Tomu 

předcházelo na jaře intenzivní plánování marketingové strategie (práce pracovní skupiny 1. ve 

Slavonicích, 2. Toulcově dvoře a 3. ve Slavonicích veřejná diskuse). Významnou roli v procesu 

formulace strategie měl externí konzultant pan Radim Burkoň z Krásné Lípy.  

 V roce 2011 jsme dále rozvíjeli a zkvalitňovali nabídku služeb pro turisty – místní průvodce. Novinka - 

prohlídka města s Graselovou milou (výroba kostýmů pro tři průvodkyně, formulace prohlídek dle 

zásad IMD), prohlídka Vodní pily Penikov, vycházka Slavonice – Maříž s průvodcem. Nabídku 

prohlídek využilo 626 osob. 

 Otevřeno bylo NOVÉ Návštěvnické centrum Graselových stezek – NC GS (v přízemí domu č.p. 451, 

v patře je pronajatá kancelář SR, o. p. s.). Centrum navštívilo 4 093 osob. Zakončení sezóny proběhlo 

v září na Slavonickém Jarmarku, za účasti partnerů a spolupracovníků Grázlovek (města a obce 

regionu Nová Bystřice, Český Rudolec, Vratěnín, Nové Syrovice), kdy byla slavnostně pokřtěna nová 

knížka PRŮVODCE PO GRASELOVÝCH STEZKÁCH.  

  

KULTURNÍ SLUŽBY  

 Kulturní programy – SR, o. p. s. se v roce 2011,  již tradičně podílela jako spolupracující organizace na 

festivalu Slavnosti Trojmezí 2011 (pořadatel SRS, o. s.). Prostory kina jsme pronajímali na kulturní 

akce spřáteleným spolkům a jednotlivcům.  
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Dle zakládací listiny - doplňková  činnost, ale vlastně ta největší kapitola činnosti SR, o. p. s. : 

 

OBNOVA BÝVALÉHO KINA – Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích – časově i finančně nejnáročnější 

projekt SR o. p. s. pokračoval v roce 2011 (v roce 2010 byl vybrán k podpoře ze zdrojů EU).   

 V lednu 2011 jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele stavby – velikost zakázky určila dle zákona 

režim výběrového řízení. 12 zájemců se přihlásilo, 6 zájemců podalo nabídky. Formálně byly vyřazeny 

3 nabídky, 3 byly hodnoceny, byl vybrán vítěz. Uchazeč vyřazen z formálních důvodů podal odvolání až 

na ÚOHS, výběrové řízení bylo šetřeno z moci úřední (duben – říjen). V období září – říjen proběhlo 

intenzivní vyjednávání s ÚOHS, argumentace k jejich pochybnostem, které SR, o. p. s. ukončila 

rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a vypsáním nového. To bylo vyhlášeno v prosinci 2011.  

 V lednu byl objekt bývalého kina vyklizen, v předtuše budoucí stavby. 

 V průběhu roku 2011 proběhla ostatní výběrová řízení na dílčí dodávky – vnitřní vybavení, vybavení IT, 

technický dozor investora a zpracování prováděcí projektové dokumentace.    

 Průběžně byl projekt prezentován – knihou ZELENÉ PAMÁTKY, články v tisku, website, atp. 

 

LIDÉ VE SPOLEČNOSTI  

Zaměstnanci SR, o.p.s.: 

Mgr. Olga Žampová – ředitelka, úvazek v projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“ (odborná 

manažerka projektu, lektorka), úvazek v projektech dotovaných MŽP - Zelené památky, Interpretace 

místního dědictví. Dále plní funkci manažerky programů Kultura, Obnova domu, Zelených památek a 

Šetrné turistiky (Návštěvnické centrum GS), je průvodkyní po GS.  

Jiřina Marková – asistentka projektů, úvazek v rámci projektů Sociálních služeb (manažerka projektů), 

dále plní funkci správce objektu, asistentky programu šetrné turistiky – provoz Návštěvnického centra 

GS, je průvodkyní po GS.  

Ing. Martina Vágnerová - finanční manažerka projektů - vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“, projektů 

dotovaných MŽP - Zelené památky, Interpretace místního dědictví.  

Bc. and Bc. Michal Ruman – odborný asistent projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“, lektor. 

 

Externisté, spolupracovníci: 

Mahulena Svobodová – odborná koordinátorka projektu Zelené památky 

Barbora Petrová – koordinátorka a PR projektu Zelené památky  

Monika Šatavová – externí konzultantka finančního managementu organizace  

Miroslava Nevrklová, Hana Langová - místní průvodkyně Graselových stezek 

Petra Burghardová – asistentka Rodičovského centra ZDROJ 

Mgr. Lenka Nosková – cvičitelka Rodičovského centra (cvičení rodičů s dětmi) 

Ludmila Brychtová – „teta“ letního programu RC  

Radim Burkoň – vedení zpracování marketingová strategie cestovního ruchu Graselových stezek 

Jiří Vykypěl, nejstarší – jazyková a obsahová korektura Průvodce po Graselových stezkách 

Ladislav Ptáček – konzultant a školitel místních průvodců, metodik IMD 

Štěpán Valouch, Jiří Opočenský – architekti přestavby domu, členové výběrové komise  

Michal Burda – externí poradce – rozpočty stavby, člen výběrové komise  
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Správní rada organizace pracovala v roce 2011 ve složení: Sylva Labská (předsedkyně), Hana Langová, 

Milan Kolář, Hana Ripková, Martin Svoboda, Miroslav Burghard.   

 

Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2011 ve složení: Martina Havlíčková (předsedkyně), Zdena 

Chadimová, Zuzana Wolfová.    

 

Kancelář SR, o. p. s. sídlí ve vlastním objektu bývalého kina - Na Potoku 629, ve Slavonicích, kancelář 

užívá společně i občanské sdružení SRS, o. s. a Greenways Praha – Vídeň, o. s.  

 

V roce 2011 byly provozovány webové stránky organizace  www.zdroj.slavonice.cz  

a weby programů www.zelenepamatky.cz a www.grasel.eu.  

 

V roce 2011 byly vydány dvě publikace Zelené památky a Průvodce po Graselových stezkách.  

 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 

      Poděkování patří členům správní a dozorčí rady, pracovníkům SR, o. p. s. a jejich rodinám,  

dále spolupracovníkům jednotlivých projektů a programů SR, o. p. s. Všem mnohým dalším za zájem, 

podporu a povzbuzování. 

Spolupracující organizace: SRS o. s., partneři projektu Graselovy stezky – Český Rudolec, Nové Syrovice, 

Nová Bystřice, Vratěnín a Zukunftsraum Thayaland, sdružení KRASEC, Diakonie Broumov, Charita 

Jindřichův Hradec, MAS Jemnicko o. p. s., Městské kulturní středisko Slavonice, Centre for the future 

Slavonice.  

 

Finanční služby: Waldviertel Sparkasse a. s. Dačice. 

 

Velkou pomoc, bez které bychom se neobešli, poskytli nejmenovaní věřitelé a dárci.  
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FINANČNÍ ČÁST 

a) Společnost nemá žádný podíl v jiné organizaci.  

b) Společnost nemá žádné závazky vůči pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, vůči veřejnému zdravotnímu pojištění.  

c) Společnost nevlastní žádné akcie. 

d) Společnost nemá žádné majetkové cenné papíry a dluhopisy. 

e) Dlužné částky, jejichž doba splatnosti přesahuje 5 let, společnost neeviduje žádné. 

f) Veškeré závazky jsou obsaženy v rozvaze.  

g) Výsledek hospodaření: 

• výsledek hospodaření hlavní činnosti: 483 640,85 Kč 

• výsledek hospodaření hospodářské činnosti: 33 670,- Kč 

• výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů: 259 452 Kč, po zákonném odečtu 0,- Kč 

h) Průměrný evidenční počet zaměstnanců – Společnost má k 31.12.2011 4 zaměstnance.  

i) Statutárnímu orgánu (ředitelce společnosti) je vyplácena odměna.  

j) Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce bezplatně. 

k) Společnost neposkytla žádné úvěry ani zálohy. 

l) Společnost nevlastní finanční majetek. 

m) Společnost obdržela příspěvek /dotaci z rozpočtu územních samosprávních celků:  

Město Slavonice          11 000,-  Kč 

Obec Český Rudolec     15 000,-  Kč 

Jihočeský kraj     52 843,- Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR     130 676,-  Kč 

Ministerstvo životního prostředí ČR  448 880,-  Kč 

 

 n) Společnost přijala dary od soukromých osob a firem v celkové výši 301 701,- Kč.   

o) K financování svých aktivit využívá společnost dvou kontokorentních úvěrů. Souhrnná výše 

    čerpání k 31. prosinci 2011 byla 3 341 496,81 Kč.       

p) Společnost vedla veřejnou sbírku za účelem příspěvku na Revitalizaci spolkového domu ve ve 

Slavonicích. Za rok 2011 obdržela v rámci veřejné sbírky 500,- Kč. Veřejná sbírka byla obnovena v 

listopadu 2011. 

 

Přílohy Výroční zprávy 2011, tvoří její nedílnou součást:  

1. Účetní závěrka společnosti za rok 2011 

2. Výrok auditora 2011 

Výročí zprávu sestavila Olga Žampová, ekonomickou část zpracovala Martina Vágnerová.  

Vydáno ke dni 21. června 2011, schváleno Správní radou.  

 

 

…………………………………………………………………….. 
Podpis předsedkyně správní rady - Sylva Labská 


