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Podralský nada ční fond ZOD 
 

• je nadačním fondem podporujícím všestranný rozvoj regionu zvaném Podralsko a jeho okolí 
• provozuje webové stránky www.podralsko.cz, jejichž cílem je poskytovat aktuální informace o dění 

v Podralsku 
• byl založen a.s. ZOD Brniště   
• ZOD Brniště patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v Česku 
• Podralsko je primárním místem podnikání ZOD 
• Společenská odpovědnost v podnikání je důležitou součástí firemní strategie ZOD. Proto ZOD podporuje 

Podralsko a jeho úspěšný regionální rozvoj i s využitím možností Podralského nadačního fondu ZOD.   
 
 

Kontaktní informace 
 
Tomáš Vilím 
ředitel a správce nadačního fondu 
Podralský nadační fond ZOD 
Česká Lípa, Brniště 1, PSČ 471 29  
Telefon: +420 487850132 
Fax: +420 487850135 
info@podralsko.cz   
www.podralsko.cz  
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Slovo p ředsedy správní rady 
Nejdůležitější aktivitou roku 2013 byla realizaci projektu ŠANCE PRO ZDRAVOU BUDOUCNOST REGIONŮ 
PODRALSKO A HORNOLUŽICKO (CHANCE FÜR EINE GESUNDE ZUKUNFT REGIONEN PODRALSKO UND 
OBERLAUSITZ. Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce mezi Podralským nadačním fondem ZOD se sídlem 
v Brništi a Centrem ochrany přírody "Oberlausitzer Bergland e. V." se sídlem v Neukirchu. Partnery projektu jsou 
Obce Neukirch a Brniště. Projekt byl zahájen 1. 1. 2013 a potrvá do 31. 12. 2014, je financován z programu "Cíle 
3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013". V rámci 
projektu Šance vzniklo v Brništi ekologické vzdělávací centrum a informační centrum, které bude do budoucna 
jádrem vzdělávacích a komunitních aktivit nadačního fondu v Brništi. Ekocentrum bude sloužit i jako informační a 
organizační centrum pro návštěvníky regionu Podralska. Vedle vlastní stavby ekocentra se rozvinuly i měkké 
aktivity projektu Šance, zvláště v oblasti prevence vzniku odpadů, sdílení zkušeností s odpadovým hospodářstvím 
a tříděním odpadů.  
 
Svoji činnost zahájil také ekokroužek ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Brništi. Děti z ekokroužku budou mít v 
ekocentru svoji hernu a základnu pro své aktivity. Dalším projektem přeshraniční spolupráce byl vznik interaktivní 
expozice o kulturní krajině v Brništi. 
 
Rok 2013 byl tedy velmi úspěšným. Rozvinuli jsme veřejně-prospěšné aktivity fondu, vybudovali ekocentrum a 
interaktivní expozici. Úspěchy nadačních aktivit začínají narážet na kapacitní možnosti dobrovolníků a vynucují si 
postupný přechod k profesionalizaci činnosti nadačního fondu. Proto pro rok 2014 počítáme s vytvořením 
plnohodnotného týmu zaměstnanců nadačního fondu, kteří budou jednotlivé aktivity profesionálně realizovat.  
 
Věřím, že se nám daří přispět aktivitami nadačního fondu k všestrannému rozvoji celého regionu Podralska a i 
tímto způsobem realizovat podnikatelský koncept společensky odpovědné firmy našeho zřizovatele ZOD Brniště.  
 
 
 
V Brništi dne 30. června 2014 
 
 
 
Ing. Petr Kubíček v.r. 
Předseda správní rady
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Poslání nada čního fondu 
 
Naším posláním je primárně podpora a realizace projektů v oblasti:  
 

• zkvalitňování životního prostředí regionu Podralsko a kvality života občanů;  
• rozvoje místní ekonomiky, rozvíjení venkovské turistiky jako prostředku hospodářského rozvoje regionu 

Podralsko a rozšiřování ekologického zemědělství;  
• kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti;  
• dalších veřejně prospěšných aktivit ve prospěch regionu Podralsko. 
• Svojí činností nadační fond přispívá ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru Podralska, 

jakožto místu pro plnohodnotný život všech občanů. Poslání je realizováno za spolupráce se 
zakladatelem ZOD Brniště, s místní veřejnou správou, občany, místním podnikatelským i neziskovým 
sektorem. 

Vize rozvoje nada čního fondu 
 

• Podralský nadační fond je skutečným přínosem pro rozvoj regionu Podralsko a okolí z pohledu atraktivity 
regionu pro život občanů a podnikání; 

• Podralský nadační fond úzce spolupracuje s městy a obcemi regionu Podralsko, stejně tak jako s 
Libereckým krajem a jejich reprezentanty a cíleně podporuje a spolupracuje s dalšími organizátory 
veřejných aktivit a nositeli rozvojových projektů v regionu Podralsko a okolí; 

• Podralský nadační fond má silnou oporu v řadách dobrovolníků; 
• Podralský nadační fond úspěšně realizuje projekty v regionu a díky své činnosti inspiruje občany regionu 

k aktivitě pro rozvoj regionu Podralsko; 
• Podralský nadační fond probouzí zájem občanů o dění v regionu Podralsko; 
• Podralský nadační fond svými aktivitami podporuje podnikání ZOD v regionu Podralsko tím, že přispívá k 

pozitivnímu vnímání ZOD, jakožto úspěšné a společensky zodpovědné firmy. 
•   

Zřizovatel  ZOD Brništ ě a.s. 
 

• ZOD Brniště patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v Česku 
• Podralsko je primárním místem podnikání ZOD 
• Společenská odpovědnost v podnikání je důležitou součástí firemní strategie ZOD. Proto ZOD podporuje 

Podralsko a jeho úspěšný regionální rozvoj i s využitím možností Podralského nadačního fondu ZOD.   

Lidé v nada čním fondu 
 
Správní rada:  

• Ing. Petr Kubíček - předseda správní rady 
• Ing. Peter Sklenár - člen správní rady 
• Ing. Otto Forman - člen správní rady 
• Ing. Petr Jána - člen správní rady 
• Mgr. Daniela Pastorková, členka správní rady 

Revizor: 
• Blažena Heřmanová 

Správce: 
• Tomáš Vilím 
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Přehled aktivit v roce 2013 
 

Akce pro ve řejnost: 
 

6. 4. 2013 Otevření stezky hastrmanů 

15. 5. 2013 Otevření jezdeckých stezek 

20. 4. 2013  Den Země ve Velkém Valtinově 

3. 8. 2013 Festival Jurt 2013 – Zdravý život 

7. 9. 2013  Krajské dožínky v Brništi a 

7. 9. 2013  Zemědělství žije  - den otevřených dveří ZOD Brniště  

 
Jezdecká stezka Podralskem  je soubor cest a stezek upravených pro jízdu na koni. První etapa nabízí 30 km tras a 
okruhů. Cesty se vinnou v nadmořské výšce cca 330 m s výhledem do okolní krajiny, polí a luk. 
 
Festival Jurt – zdravý život , byla akce pořádaná Podralským nadačním fondem, OS Krásná jurta, Obcí Brniště, OPS 
Venkovský prostor, OS Semínko Země a DDM Vážka. Tisíce účastníků absolvovalo v 7 jurtách přednášky a workshopy 
zabývající se různými aspekty zdravého života. Návštěvníci si mohli zacvičit jógu, poučit se o přírodě, cestování, 
kompostování, nakládání s odpady a řadě dalších zajímavých témat. Dospělí se mohli seznámit s výrobky řemeslníků a firem 
z regionu a děti ocenily zejména řadu atrakcí a zábavných představení. 
 
Zemědělství žije  - den otev řených dve ří ZOD Brništ ě byl program pod záštitou Zemědělského svazu ČR pro děti i dospělé 
spojený s akcí Krajské dožínky v Brništi.  Návštěvníci absolvovali komentované prohlídky kravína, zemědělských strojů a 
bohatý naučný program o zemědělství  
 

Projekt "Šance pro zdravou budoucnost region ů Podralsko a 
Hornolužicko". 
Podralský nadační fond ZOD zahájil 1. ledna 2013 projekt přeshraniční spolupráce "Šance pro zdravou budoucnost regionů 
Podralsko a Hornolužicko“, který je financován z Cíle 3 Euroregionu Nisa a potrvá do 31. 12. 2014. Partnery projektu jsou 
Centrum ochrany přírody v Neukirchu "Oberlausitzer Bergland e.V," Obec Brniště a Obec Neukirch. Aktivity v rámci projektu 
zahrnovaly různorodé činnosti spojené s ochranou životního prostředí: 
 

Ekocentrum Brništ ě 
V rámci projektu „Šance“ byla zahájena výstavba  ekologického a informačního centra v prostorách objektu čp. 4 Ekocentrum 
Brniště je součástí dlouhodobé strategie rozvoje „Tematického parku Brniště“ s cílem vytvořit prostředí pro příjemný život 
místních obyvatel, stejně jako zajímavou nabídku pro turisty, rodiny s dětmi a školy z Libereckého kraje. Stavba Ekocentra 
Brniště je významnou součástí dlouhodobé strategie činnosti Podralského nadačního fondu ZOD. 
 

Přednášky pro zastupitele obcí 
Součástí projektu „Šance“ byla i pomoc obcím při řešení témat spojených se životním prostředím, zejména odpadovým 
hospodářství a krajinotvorbou.  
 

25. 3. 2013  exkurze do spalovny v německém městě Lauta.  

15. 5. 2013  přednášky zástupců firem EKOKOM, ASEKOL, Ekolamp a Elektrowin - Odpad je také 
surovina. 

8. 10. 2013  Přednáška Mgr. Jana Zemana o třídění odpadu.  

15. 10. 2013  přednáška Katrin Niebuhr o třídění odpadu v Německu a Ing. Holubce z firmy EKO-KOM.  

12. 11. 2013  přednáška RNDr. Miroslava Kubáska, Ph.D -  projekt pro mapování černých skládek na území 
ČR www.zmapujto.cz.  

14. 11. 2013  exkurze do spalovny Termizo v Liberci.  

19. 11. 2013  Přednáška  Jitky Lochovské z magistrátu v Jablonci nad Nisou o legislativě související 
s černými skládkami.  
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Eko-kroužek pro d ěti 
 

3. 4. 2013 Poznej své okolí-vycházka na kopec Tlustec, poznávání jeho života aneb „Proč by měl být 
Tlustec chráněný?“ Umísťování ptačích budek pro sýkorky parukářky. 

6. 4. 2013 Otevírání stezky hastrmanů – dílna na výrobu masek z papíru. 

18. 4. 2013 Výlet do Neukirchu, program v Zelené škole. 

20. 4. 2013 Den země v Liberci. 

30. 4. 2013 Poznej své okolí-ukliď Zemi, sběr odpadků a Čarodejnice. 

15. 5. 2013 Koloběh roč. období, Dílna na výrobu koníka na tyči u příležitosti otvírání Jezdeckých stezek. 
Přednáška s ukázkou vztah koně a člověka. 

30. 5. 2013 Výlet do Neukirchu, program v Zelené škole. Naučný program o hmyzu. 

7. 6. 2013 Stromy,rostliny: Chutná bylinková kuchyně. 

24. 6. 2013 Voda, vodní říše-vycházka k Brnišťskému rybníku. Poznávání vodního světa a ryb. 

6. 9. 2013 Ekologie doma-potraviny. Dílna Eko - kroužku - pečení perníků. Absolvování programu 
Zemědělství žije! 

7. 9. 2013 Ekologie doma-potraviny. Dílna Eko - kroužku - pečení perníků. Absolvování programu 
Zemědělství žije! 

30. 9. 2013 Výroba podzimních věnečků 

9. 10. 2013 Já a můj domov, vycházka. Poznáváme podzim, podzimní tvoření z přírodnin. 

30. 10. 2013 Ekologie doma.  Exkurze do sběrného dvora ve Velkém Grunově. 

6. 11. 2013 Ekologie doma, energie, izolační materiály. Exkurzi do firmy Enroll v Nové vsi u Chrastavy 

21. 11. 2013 Ekologie doma-doprava a ovzduší, náměty pro bydlení. Sázení. Povídání a keramika. 

4. 12. 2013 Krajina, kde žiji, její zvyky a tradice. Pečení medových perníčků. 

18. 12. 2013 Krajina, ve které chci žít. Výroba ozdob a adventních dekorací. 

 

Relaxační a tvo řivé ve čery  
27. 11. 2013  Ekovečer s perníčky 

11. 12. 2013  Ekovečer advent - výroba adventních dekorací. 

 

Vzdělávací akce pro školy a pedagogy 
21. 3. 2013  Dílna na práci s vlnou a filcování velikonočních ozdob dne v ZŠ Brniště. 

6. 9. 2013  Zemědělství žije – výukový program o zemědělství pro mateřské a základní školy  
10. 10. 2013  Seminář pro pedagogy - Podzim je tu! 

7. 11. 2013  Seminář pro pedagogy - Kdo je pachatel? 
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Přehled poskytnutých nada čních p říspěvků 
• Sdružení žen EVA         2 000,- Kč 
• Švadlenka Jan, nadační příspěvek socha Bohyně deště   12 500,- Kč 
• Křížek Václav, nadační příspěvek socha Lavička k sežrání   12 500,- Kč 
• Hurtová Petra,         14 750,- Kč 
• LAG Podralsko o. s., členský příspěvek 2013       1 000,- Kč 

 
Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila v roce  2013 42 750,- Kč 

Přehled p řijatých dar ů a dotací nad 10 000,- K č 
 

• Tomáškovi Věra a Pavel, Noviny pod Ralskem    42 800,- Kč 
• Gaskop, s.r.o. hmotný dar – limonády       1 800,- Kč 
• Kubíček Petr, Klánovice          2 200,- Kč 

 
Celková výše přijatých darů činila v roce  2013    46 800,- Kč 

Plnění pravidla pro omezení náklad ů nadačního fondu  

 
Statut určuje následující pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu. 
Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nepřevyšují 150 % hodnoty ročně poskytnutých 
nadačních příspěvků. Toto pravidlo je plněno. 
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Účetní závěrka 2013 
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