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Podralský nadační 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  
 

mailto:info@podralsko.cz
http://www.podralsko.cz/
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Slovo předsedy správní rady 
Nejdůležitější aktivity roku 2014 byla finalizace 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 trvá do 31. 3. 2015, 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.  
 
Dalším významnou aktivitou PNF, také financovanou z Cíle 3, byl projekt VÝUKOVÁ ZAHRADA EKOCENTRA 
BRNIŠTĚ. Přípravné práce byly zahájeny v březnu 2014 a projekt byl ukončen 31. 3. 2015. V rámci projektu byla 
provedena parková úprava prostoru mezi Ekocentrem a obecním areálem Zátiší, vytvořeny a instalovány sochy a 
vybudován haťový chodník. Během prací byla vytvořena přesná představa dalšího rozvoje zahrady a bylo 
zažádáno o stavební povolení pro výstavbu Altánu a dalších prvků. 
 
V projektech „Zahrada“ a „Výukové programy“ vzniklo a bylo odzkoušeno 15 Výukových programů zaměřených 
na životní prostředí a zemědělství. 
 
Ve svojí činnosti úspěšně pokračovaly již rozběhlé aktivity PNF, jako Ekokroužek ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
v Brništi i relaxační a tvořivé večery a výstavy a přednášky v Ekocentru. 
 
Rok 2014 lze hodnotit jako úspěšný. Rozvinuli jsme veřejně-prospěšné aktivity fondu, vybudovali ekocentrum a 
interaktivní expozici. V průběhu roku postupně došlo k vytvoření zaměstnanecké struktury a v současné době pro 
fond pracuje 5 stálých zaměstnanců.  
 
V roce 2015 se fond bude věnovat přípravě budoucích projektů. V plánu je zažádat v novém dotačním období EU 
o jeden až dva nové velké projekty. Zároveň bude fond sledovat možnosti podpory aktivit PNF z programů 
Libereckého kraje. 
 
Od března bude také probíhat postupné zavádění výukové činnosti pro žáky mateřských a základních škol 
s využitím připravených programů EVVO. 
 
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 2. 6. 2014 
 
 
 
Ing. Petr Kubíček v. r. 
Předseda správní rady



 
 

Podralský nadační fond ZOD, Brniště 1, 471 29 Česká Lípa, tel.: +420 487850132, e-mail: info@podralsko.cz, www.podralsko.cz  
Zapsán v nadačním rejstříku, oddíl N, vložka 100, u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, IČ: 286 78 419.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec, číslo účtu 43-2 782 380 237/0100         

Poslání nadačního 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 nadačního 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 Brniště 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 nadačním 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 2014 

Akce pro širokou veřejnost 
 

1.4. -  7.4.2014 Ukliďme příkopy v Mikroregionu Podralsko a v okolních obcích. 

12.4.2014 Otevírání stezky Hastrmanů  

19.4.2014 Den Země pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Bc. Martina Půty  

26.4.2014 1. ročník Brnišťského půlmaratonu  

12.6.2014 Expedice "Tlustec v proměnách času - léto" je vyukový program 

18.6.2014 Zemědělství žije pro mateřské školy  

3.7.2014 Exkurze " Zahrady a krajina Lužických jezer a Euroregionu Nisa aneb od horníka k 
zahradníkovi" 

4.7.2014 a 
27.6.2014 

"Jak skřítci sázeli semínko" pro mateřské školy 

8.7.2014 "Tajemství stromu" pro ZŠ z Německého Neukirchu  

2.8.2014 Slavnostní otevření Ekocentra Brniště 

2.8.2014 Festival Jurt  

2. - 6. 9. 2014 Dřevosochání -  sochaři z Čech a Německa. 

6.9.2014 Dožínky 

15.9.2014 a  
18.9.2014 

"Kuřátko a obilí" pro MŠ 

23.9.2014  Program “Krajinomalba” pro Zš Neukirch  

1.10.2014 "Kapka vody v moři" pro ZŠ z Neukirchu 

2.10.2014 Sázení stromů do Výukové zahrady  
6.10.2014 Putování s Hastrmánkem krajinou Podralska" pro MŠ 

22.10.2014 Sázení stromů s Ekokroužkem 

31.10.2014 Programy “ Strom” a “rybník pro ZŠ 

24.10.2014 Exkurze po Lužické jezerní krajině 

4.11.2014 Vyukový program "Houby" pro ZŠ z Německa 

8. 11. 2014 proběhly první Svatomartinské dílny v Ekocentru Brniště 

10.11.2014 "Kuřátko a obilí" pro MŠ z České Lípy  

6. 11. 2014 3. exkurze po Lužici  

13.11.2014 "Zemědělství žije" pro MŠ    

17. 11. 2014 a  
24.11.2014 

" Bylinky" pro Základní školu z Mimoně  

25.11.2014 "Putování s Hastrmánkem" pro MŠ z Brniště 

27.11.2014 "Kapka vody v moři" pro Základní školu Klíč z České Lípy 

28.12.2014 "Příběh žížalých sester" pro Mateřská školku z Novin pod Ralskem 

30. 11. 2014 první Adventní dílny pro širokou veřejnost 

17. 11. 2014 a  
24.11.2014 

" Bylinky" pro Základní školu z Mimoně  

25.11.2014 "Putování s Hastrmánkem" pro MŠ z Brniště 

  

 
 

Vzdělávací programy pro školy v Ekocentru Brniště 

1.4. -  7.4.2014 Uklidme příkopy v Mikroregionu Podralsko a v okolních obcích. 

http://www.podralsko.cz/fotogalerie/174.strom-a-rybnik-zs.html
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12.4.2014 Otevírání steky. Hastrmanů  

19.4.2014 Den Země pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Bc. Martina Půty  

26.4.2014 1. ročník Brnišťského půlmaratonu  

12.6.2014 Expedice "Tlustec v proměnách času - léto" -  vyukový program 

18.6.2014 Zemědělství žije pro mateřské školy  

3.7.2014 Exkurze " Zahrady a krajina Lužických jezer a Euroregionu Nisa aneb od horníka k 
zahradníkovi" 

4.7.2014 a 27.6.2014 "Jak skřítci sázeli semínko" pro mateřské školy 

8.7.2014 "Tajemství stromu" pro ZŠ z Německého Neukirchu  

2.8.2014 Slavnostní otevření Ekocentra Brniště 

2.8.2014 Festival Jurt  

2. - 6. 9. 2014 Dřevosochání -  sochaři z Čech a Německa. 

6.9.2014 Dožínky 

15.9.2014 a  
18.9.2014 

"Kuřátko a obilí" pro MŠ 

23.9.2014  Program “Krajinomalba” pro Zš Neukirch  

1.10.2014 "Kapka vody v moři" pro ZŠ z Neukirchu 

2.10.2014 Sázení stromů do Výukové zahrady  
6.10.2014 Putování s Hastrmánkem krajinou Podralska" pro MŠ 

22.10.2014 Sázení stromů s Ekokroužkem 

31.10.2014 Programy “ Strom” a “rybník pro ZŠ 

24.10.2014 Exkurze po Lužické jezerní krajině 

4.11.2014 Vyukový program "Houby" pro ZŠ z Německa 

8. 11. 2014 Svatomartinské dílny v Ekocentru Brniště 

10.11.2014 "Kuřátko a obilí" pro MŠ z České Lípy  

13.11.2014 "Zemědělství žije" pro MŠ    

17. 11. 2014 a  
24.11.2014 

" Bylinky" pro Základní školu z Mimoně  

25.11.2014 "Putování s Hastrmánkem" pro MŠ z Brniště 

27.11.2014 "Kapka vody v moři" pro Základní školu Klíč z České Lípy 

28.12.2014 "Příběh žížalých sester" pro Mateřská školku z Novin pod Ralskem 

30. 11. 2014 první Adventní dílny pro širokou veřejnost 

17. 11. 2014 a  
24.11.2014 

" Bylinky" pro Základní školu z Mimoně  

25.11.2014 "Putování s Hastrmánkem" pro MŠ z Brniště 

  

 
 
 
Festival Jurt 2015 – život v zahradě, byla akce pořádaná Podralským nadačním fondem, OS Krásná jurta a Obcí Brniště. 

Tisíce účastníků absolvovalo v 11 jurtách přednášky a workshopy. 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. 

Projekt "Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a 
Hornolužicko". 
Podralský nadační fond ZOD zahájil projekt přeshraniční spolupráce "Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a 
Hornolužicko“, který je financován z Cíle 3 Euroregionu Nisa a potrvá do 30. 3. 2015. 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: 
 

http://www.podralsko.cz/fotogalerie/174.strom-a-rybnik-zs.html
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Ekocentrum Brniště 
V rámci projektu „Šance“ byla ukončena 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.  
 

Výuková zahrada Ekocentra Brniště 
Projekt byl prodloužen do 30. 3. 2015. V rámci projektu vznikllo 7 nových EVVO výukových programů a parková úprava areálu 
mezi budovou Ekocentra. Součástí programu byly i akce pro veřejnost Festival Jurt 2014, Dřevosochání 2014 a exkurze pro 
veřejnost. 
 

Brnišťský půlmaratón 
První historický ročník Brnišťského půlmaratonu proběhl úspěšně. Akce byla organizována PNF, Atletickým oddílem ZŠ 
Jablonné v Podještědí a obcí Brniště a byla také podpořena ze strany podniků podnikatelů z Brniště a blízkého okolí. 
 
 

Ekokroužek pro děti 

7.5.2014 Země-život v půdě 

21.5.2014 Já a moje vesnice 

6. 6. 2014 Česko-německé vaření - výlet do Neukirchu pro přihlášené. 

4.6.2014 Já a moje vesnice-osobní zodpovědnost 

18.6.2014 Koloběh přírody-léto 

10.9.2014 Koloběh přírody- vycházka,sběr lesních plodů 

12.9.2014 Česko-německé vaření - výlet do Neukirchu pro přihlášené. 

24.9.2014 Recyklace je hračka 

8.10.2014 15-
17hod 
Ekocentrum 

Království papíru 
Vrátíme se k tématu třídění, jak lze využít tříděný papír. Jak se dělal papír dříve a dnes? Kdy se začalo s 
výrobou papíru? Na co všechno lze papír použít? Výroba ručního papíru a šperků z papírových korálků. 

22.10.2014 Koloběh přírody-podzim 

5.11.2014 Návštěva rostlinné výroby Brniště a.s.- vycházka 

19.11.2014 Víš, co jíš a odkud to pochází? 

28.11.2014 Česko-německé vaření - výlet do Neukirchu pro přihlášené. 

3.12.2014  Exkurze Ekocentrum Oldřichov v Hájích 

 

Relaxační a tvořivé večery  
15. 1.2014   -  Aromaterapie a výroba glycerinových aromatických mýdel z přírodních éterických olejů s Hankou Štroblovou.  

29. 1.2014 -  Senzorická analýza s Marcelou Herbstovou – degustace a vyhodnocování vlastností potravin. 

12. 2 . 2014  -  Výroba šperků z plastu a pletení papírových košíčků. 

26. 2. 2014 -  Barvení triček - batika a savo, šperky z plastu a papírové košíčky. 

12. 3. 2014 -  Jóga pro ženy. 

26. 3. 2014 -  Péče o krásu a vlasy - beseda a přednáška. 

9. 4. 2014 -  Zdobení vajíček a výroba jarních dobrot(pampeliškový med,sirup a rosol). 

23. 4. 2014 -  Keramická dílna s Janou Glaserovou. 

12. 5. 2014 -  Dodělání keramických výrobků s Janou Glaserovou. 

14. 5. 2014 -  Povídání o bylinkách a výroba bylinných sirupů s Ivou Hollanovou. 

28. 5. 2014 -  Výroba víl a panenek s Terezou Hajnou Stromovousovou (z důvodů nemoci lektorky zrušeno). 

11. 6. 2014 -  Aromarekondiční masáže a automasáže s Hankou Štroblovou. 

25. 6. 2014 -  Moje zahrádka - zahrady s hendikepem a Ivou Erbenovou. 

 3. 9. 2014 -         Výroba kompotů, marmelád a štˇáv s Ivou Hollanovou. 

17. 9. 2014 -        Houby- přednáška mykologa Stanislava Tutky. 
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1. 10. 2014 -      Suchá vazba květin- inspirace pro Váš útulný domov s Ivanou Erbenovou. 

15. 10 .2014      Decoupage s Ivou Hollanovou. 

12. 11. 2014 -    Zdravé vaření, přednáška vegetariánské jídelny ŠAMBHALA. 

26. 11. 2014 -    Výroba adventních věnců. 

10. 12. 2014 -    Pečení a zdobení perníčků. 

14. 1. 2015 -      Aromaterapie s Hankou Štroblovou. 

28. 1. 2015 -      Masáže a automasáže s Hankou Štroblovou. 

11. 2. 2015 -      Keramická dílna s Janou Glaserovou. 

25. 2. 2015 -      Keramická dílna - dodělávky. 

Vzdělávací semináře pro pedagogy a vychovatele 

29. 1. 2014 „Recyklování je hračka“ 

20. 3. 2014  Když překročíme bludný kořen 

10. 4. 2014 „Hry a zážitky v přírodě“ 

24. 4. 2014 „Experimenty v přírodě a s přírodou“ 

13. 6. 2014 " Podivuhodný svět hmyzu" 

16. 10. 2014 „Ochrana přírody“ 

06. 11. 2014  „Zdravá výživa“ 

 

Přednášky na téma odpadové hospodářství a krajinotvoba pro obce a 
zastupitele 

21. 1. 2014 Workshop pro zastupitele Obcí Podralska –černé skládky 

6. 2. 2014           Prezentace monitorovacího systému černých skládek 

25. 2. 2014          Koordinační schůzka obcí na akci „Ukliďme příkopy 

11. 3. 2014       Přednáška pro zastupitele obcí Podralska a širokou veřejnost 

5.- 20.4. 2014 Ukliďme příkopy – účast 14 obcí Podralska 

15. 4. 2014 Zemědělství šetrné k přírodě 

29. 4. 2014 Kompostování a využití organických zbytků 

20. 5. 2014        Jak využít výhod společného kompostování 

14. 10.2014         Krajinotvorba, retenční schopnost krajiny 

4. 11. 2014  Krajinotvorba, retenční schopnost krajiny, možnosti řešení v obci, případová studie 

 



 
 

Podralský nadační fond ZOD, Brniště 1, 471 29 Česká Lípa, tel.: +420 487850132, e-mail: info@podralsko.cz, www.podralsko.cz  
Zapsán v nadačním rejstříku, oddíl N, vložka 100, u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, IČ: 286 78 419.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec, číslo účtu 43-2 782 380 237/0100         

 

 

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků za rok 2014 

 
 Sdružení žen EVA                                                                                                               5 000,- Kč  

 ZŠ a MŠ Brniště                                                                                                                10 000,- Kč  

 Sbor dobrovolných hasičů Brniště                                                                                  5 000,- Kč  

 Oddíl Skautů BRNOV V. Grunov                                                                                     10 000,- Kč  

 Pěvecký spolek Václavky Jablonné v Podještědí                                                           3 000,- Kč 

 Novoborské mažoretky, o.s.                                                                                          10 000,- Kč 

 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem                                                                                               5 000,- Kč 

 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa                10 000,- Kč 

 LAG Podralsko o.s.                                                 1 000,- Kč 
 

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila v roce  2014                   59 000,- Kč 

Přehled přijatých darů a dotací  
 

 PPG Deco Czech a.s.                                                                                                          3  000,- Kč 

 ZOD Brniště                                                                                                                   1 300 0000,- Kč  
 

Celková výše přijatých darů a dotací činila v roce 2014                   1 303 000,- Kč   
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Příloha: Účetní závěrka 2014 
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Rozvaha 
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Výkaz Zisků a ztrát 
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Zpráva revizora o kontrole účetnictví - Podralský nadační fond ZOD za rok 
2014 
 
 
Předmětem kontroly byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2014, za účetní 
období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení účetních předpisů, prostředky nadačního fondu včetně jejich použití jsou 
vedeny průkazných způsobem. Účetní knihy odpovídají zásadám podvojného účetnictví, předložená účetní 
dokumentace je průkazná a přehledná, účetní doklady po věcné stránce odpovídají platným předpisům.  
Veškeré prostředky vynakládá nadační fond hospodárně v  souladu s danými cíli a svým posláním.     
Uvedené poznatky vychází z namátkové kontroly vedení účetnictví za kontrolované období a z předložené 
dokumentace.   
Závěrem konstatuji, že nadační fond plní své poslání, zástupci NF přistupují velice aktivně k  jeho rozvoji. Se 
získanými prostředky je nakládáno hospodárně a v souladu se statutem nadačního fondu. Schválení předložené 
roční účetní závěrky doporučuji.  
 
 
V Brništi dne 27. 5. 2015                                    
 

 
 
 

 


