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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
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

Slovo předsedy správní rady
Mezi nejdůležitější aktivity Podralského nadačního fondu ZOD v roce 2015 bylo ukončení 2 významných projektů
podporovaných Evropskou Unií z programu přeshraniční spolupráce „Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013". Oba projekty splnily zdárně své cíle, v březnu
2015 byly ukončeny a následně administrativně a finančně vypořádány.
Prvním z nich je projekt přeshraniční spolupráce ŠANCE PRO ZDRAVOU BUDOUCNOST REGIONŮ
PODRALSKO A HORNOLUŽICKO mezi Podralským nadačním fondem ZOD se sídlem v Brništi a Centrem
ochrany přírody "Oberlausitzer Bergland e. V." se sídlem v Neukirchu. Partnery projektu jsou i obce Neukirch a
Brniště.
V rámci projektu vzniklo v Brništi ekologické vzdělávací a informační centrum. Ekocentrum slouží jako zázemí pro
aktivity nadačního fondu i jako informační a setkávací centrum pro obyvatele i návštěvníky regionu. V rámci
udržitelnosti projektu probíhají měkké aktivity projektu Šance, zvláště v oblasti prevence vzniku odpadů, sdílení
zkušeností s odpadovým hospodářstvím a tříděním odpadů.
Ve druhém projektu, nazvaném VÝUKOVÁ ZAHRADA EKOCENTRA BRNIŠTĚ byla provedena parková úprava
prostoru mezi Ekocentrem a obecním areálem Lesní zátiší, instalovány sochy a vybudován haťový chodník.
Během prací byla vytvořena přesná představa dalšího rozvoje zahrady a v průběhu roku bylo získáno stavební
povolení pro výstavbu krytého altánu a dalšího vybavení.
V rámci tohoto projektu vzniklo také 13 výukových programů zaměřených na životní prostředí a zemědělství.
Dalších 5 programů vzniklo s podporou Libereckého kraje, takže celkový počet nabízených variant je nyní 18.
Všechny programy jsou nabízeny školám, je o ně velký zájem a mají kladné ohlasy.
Ve svojí činnosti úspěšně pokračovaly již rozběhlé aktivity PNF, jako Ekokroužek ve spolupráci se ZŠ a MŠ v
Brništi, relaxační a tvořivé večery v Brništi a výstavy a přednášky v Ekocentru.
V roce 2015 proběhly úspěšně 4 velké akce pro veřejnost, které PNF organizoval nebo se na jejich organizaci
významně podílel. Dožínky Brniště a Festival Jurt potvrdily, že se staly už tradičními, hojně navštěvovanými
akcemi. Brnišťský půlmaraton ve 2. ročníku téměř zdvojnásobil počet startujících a stal se největším závodem
českolipské okresní běžecké ligy. Na podzim pak proběhl úspěšně první ročník Svatomartinského jarmarku, jako
festivalu regionálních výrobků a řemesel, který má ambici stát se další tradiční akcí PNF.
V roce 2015 se fond věnoval přípravě nových 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 a dalších zdrojů.
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 3. 6. 2016

Ing. Petr Kubíček v. r.
Předseda správní rady
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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 2015

Festival Jurt 2015
Festival Jurt 2015 – voda je život byl 3. ročník akce pořádané Podralským nadačním fondem, OS Krásná jurta a Obcí Brniště.
Na 2 tisíce účastníků absolvovalo v 11 jurtách přednášky a workshopy, pro děti byly připraveny atrakce a pohádky a pro
všechny celodenní kulturní program zakončený koncertem skupiny Vltava.

Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko
Podralský nadační fond ZOD prodloužil projekt přeshraniční spolupráce "Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a
Hornolužicko“ do 30. 3. 2015. Projekt by ukončen, schválen a finančně vypořádán. Aktivity v rámci projektu zahrnovaly
různorodé činnosti spojené s ochranou životního prostředí.

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
V průběhu prodloužení projektu do 30. března 2015 vznikl haťový chodník směrem k obecnímu areálu Zátiší, byly instalovány
dřevěné sochy ve vstupní sekci zahrady a v dalším průběhu roku byl schválen kontrolní autoritou MMR a vyúčtován. Výukové
programy vzniklé v rámci projektu byly aktivně nabízeny školám a školkám. Je o ně zájem a jsou kladně hodnoceny.

Brnišťský Půlmaratón 2015
Akce byla organizována PNF, Atletickým oddílem ZŠ Jablonné v Podještědí a obcí Brniště. Ve 2. ročníku Brnišťského
půlmaratonu se podařilo zvýšit počet závodníků na 274 a stal se největším závodem českolipské běžecké ligy. Akce byla také
sponzorsky podpořena ze strany podniků a podnikatelů z Brniště a blízkého okolí.

Svatomartinský jarmark
Svatomartinský jarmark jako festival regionálních výrobků a řemesel byl v roce 2015 uspořádán poprvé. Akce s
návštěvností přes 1000 účastníků byla úspěšná a v dalších letech počítáme se zavedením této tradice.

Výukové programy pro školy
datum

Program

škola

počet účastníků

12.2. 2015

Houby na sto způsobů

ZŠ Praha Klánovice

45

20.2.2015

Zemědělství žije

MŠ Jiráskova Cvikov

41

26.2. 2015

Za tajemstvím stromů

ZŠ Dubnice

44

5.3. 2016

Bylinky z naší zahrádky

ZŠ Mírová Mimoň

22

6.3.2015

Houby na sto způsobů

ZŠ Slovanka Česká Lípa

28

13.3. 2016

Bylinky z naší zahrádky

ZŠ Mírová Mimoň

25

17. 3. 2016

Rybník jako domov

ZŠ Dubá

27

19.3. 2016

Od kapky k moři

ZŠ Mírová Mimoň

20

20.3.2015

Zemědělství žije

MŠ Klíč Česká Lípa

27

24. 3. 2015

Tlustec –těžba versus příroda

ZŠ Dubá

31

26.3. 2015

Za tajemstvím stromů

ZŠ Praha

40

30. 3. 2015

Profese v zemědělství

ZŠ A MŠ Pod Ralskem

25

31. 3. 2015

Profese v zemědělství

ZŠ Dubá

15
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datum

Program

škola

počet účastníků

10.04.2015

Houby na sto způsobů

ZŠ Klíč Česká Lípa

18

16.04.2015

Bylinky v naší zahradě

ZŠ a MŠ Mírová Mimoň

31

17.04.2015

Zemědělství žije

ZŠ a MŠ Mírová Mimoň

33

11.05.2015

Zemědělství žije

ZŠ Slovanka, Antonína

36

12.05.2015

Zemědělství žije

ZŠ a MŠ Mírová Mimoň

13

18.05.2015

Od kapky vody k moři

MŠ Cvikov, Jiráskova

53

19.05.2015

Za tajemstvím stromů

ZŠ a MŠ Mírová Mimoň

18

27.05.2015

Kuřátko a obilí

ZŠ a MŠ Zákupy p.o.

25

29.05.2015

Kuřátko a obilí

MŠ Žandov

34

04.06.2015

Kuřátko a obilí

MŠ Stružnice

24

08.06.2015

Za tajemstvím stromů

ZŠ a MŠ Slovanka ČL

45

09.06.2015

Kuřátko a obilí

MŠ U Bílého králíka

17

11.06.2015

Kuřátko a obilí

MŠ Zákupy

22

15.06.2015

Od kapky vody k moři

MŠ Eliášova Mimoň

27

18.06.2015

Krajinomalba

ZŠ Brniště

23

23.06.2015

Rybník jako domov

ZŠ Slovanka ČL

18

23.06.2015

Krajinomalba

ZŠ Slovanka ČL

32

17.09.2015

Jak skřítci sázeli semínko

MŠ Zákupy

43

02.10.2015

Rybník jako domov

ZŠ Partyzánská Česká Lípa

48

05.10.2015

Za tajemstvím stromů

ZŠ Partyzánská Česká Lípa

27

19.10.2015

Od kapky vody k moři

MŠ Srdíčko Kamenický Šenov

35

23.11.2015

Zemědělství žije

ZŠ Brniště

22

26.11.2015

Houby na sto způsobů

ZŠ Pelechovská Železný Brod

29

10.12.2015

Od kapky vody k moři

ZŠ Generála Svobody Nový Bor

46

11.12.2015

Od kapky vody k moři

ZŠ Generála Svobody Nový Bor

41

Eko/Agro - kroužek pro děti
LEDEN

Koloběh roč. období /zima
Koloběh roč. období / zima-tradice a zvyky

ÚNOR

Zima – příprava na masopust
Zima – příprava na masopust

BŘEZEN

Sběr, třídění, recyklace odpadu
Ukliďme příkopy

DUBEN

Velikonoční zvyky a tradice
Den Země
Koloběh roč. období jaro - tradice a zvyky

KVĚTEN
ČERVEN

Koloběh ročních období - jarní bylinky
Tlustec – vzácná příroda vedle naší vesnice
Kdo žije ve vodě?
Vyhodnocení celoroční hry Ekokroužku.

ZÁŘÍ

schůzka lektorů, příprava
Nábor
nábor
zahajovací schůzka

ŘÍJEN

stromy - obecně
ovocné stromy
podzimní práce, údržba stromů
exkurse v moštárně
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LISTOPAD

PROSINEC

lesní zvířata, sběr plodů
svatý Martin
domácí zvířata - příprava na zimu
myslivost - beseda
Sv. Mikuláš, zvyky a tradice
Vánoční hrátky - pečení perníčků, výroba dárečků
Vánoční besídka
prázdniny

Relaxační a tvořivé večery
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

Aromaterapie s Hankou Štroblovou
Masáže a automasáže s Hankou Štroblovou
Keramická dílna s Janou Glaserovou
Keramická dílna s Janou Glaserovou
Jóga pro ženy
Košíky z papírového odpadu, ozdoba našich domovů

DUBEN
KVĚTEN

Dodělání keramických výrobků s Janou Glaserovou
Výroba víl a panenek s duší s Terezou Hajnou Stromovousovou
Barvení látek, jednoduché dekorace našeho domova
Bylinková kuchyně, jarní saláty

ČERVEN

Zahrada jako relaxační prostor, jak ho vytvořit?

„Moje zahrádka"- tipy na funkční i estetické využití prostoru a bylinkovou zahrádku s Ivou
ZÁŘÍ
Zvířátka ze sena
Kompoty a marmelády
ŘÍJEN
Mandaly z čajových pytlíků
Mýdlování
LISTOPAD
Drátkování
Fimo tvoření
PROSINEC
Vánoční výzdoba
Pečení vánočních dobrot
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků za rok 2015


LAG Podralsko

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila v roce 2015

1 000,- Kč
1 000,- Kč

Přehled přijatých darů a dotací




Ladeo (věcný dar)
ZOD Brniště
Komerční banka

Celková výše přijatých darů a dotací činila v roce 2015

13 000,- Kč
1 355 000,- Kč
10 066,- Kč
1 378 000,- Kč
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Příloha: Účetní závěrka 2015
Rozvaha
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Výkaz Zisku a ztráty
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Příloha k účetní závěrce
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Zpráva revizora o kontrole účetnictví - Podralský nadační fond ZOD za 2015

Předmětem kontroly byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2015, za účetní
období od 1.1. 2015 do 31.12.2015.
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 se 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 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 3.6.2016
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