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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
Michal Vaněk

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 předsedy správní rady
Dovolte mi, abych krátce shrnul uplynulý rok 2017. Stejně jako byl rok 2012 rokem přelomovým, když jsme
zahájili budování Ekocentra Brniště společně s partnery z Centra ochrany přírody v saském Neukirchu, tak i rok
2017 byl důležitým milníkem v rozvoji aktivit nadačního fondu.
Byl zahájen nový dlouhodobý projekt Užitkové rostliny a jejich využití, a to ve spolupráci s osvědčeným výše
zmíněným partnerem. A poté byl v listopadu odstartován ještě další velký přeshraniční projekt s naším novým
partnerem Martinshof Diakoniewerk v Rothenburgu zaměřený na vzdělávání dětí, mladistvých a mladých lidí s
hendikepem s názvem: „Vzdělávání aktivně! Inkluzivní profesní orientace v ERN“. Právě projekt Vzdělávání
aktivně představuje vstup nadačního fondu do zatím velmi málo probádané oblasti inkluzivního vzdělávání.
V rámci obou projektů budou vznikat nové vzdělávací programy, které budou probíhat jak v Ekocentru Brniště, tak
i nově vzniklém Centru inkluzivního vzdělávání v Brništi.
Naše angažmá v oblasti inkluzivního vzdělávání navazuje na aktivity zřizovatele - ZOD Brniště a.s. v sociální
oblasti, aktivity sociálního podniku FT & Catering, se kterým nadační fond spolupracuje, a v širším pohledu
podporuje i připravované aktivity v oblasti sociálního bydlení a rozvoji zaměstnávání znevýhodněných osob při
regionálním rozvoji Brniště a okolí.
Významnou událostí byla skutečnost, že Obec Brniště získala ocenění - Oranžovou stuhu v rámci celostátní
soutěže Vesnice roku České republiky právě za spolupráci mezi obcí a zemědělským podnikatelem. V našem
konkrétním případě je právě náš nadační fond tím hlavním nositelem projektů spolupráce mezi obcí a naším
zřizovatelem.
Ekocentrum Brniště slouží také jako setkávací centrum pro místní obyvatele i návštěvníky regionu. Tým
ekocentra organizuje či spoluorganizuje obrovské množství akcí pro veřejnost včetně čtyř „velkých akcí“ tj.
Brnišťský půlmaraton, Festival jurt, Dožínky a Svatomartinský jarmark, které navštěvují tisíce účastníků. Další
akce, které byly v roce 2016 nové, se pak zařazují mezi tradiční. Mezi takové patřil v roce 2017 Hasičský den
v srpnu a Kynologický den na podzim. Úspěšně pokračovaly aktivity Ekokroužku ve spolupráci se ZŠ a MŠ v
Brništi, relaxační a tvořivé večery v Brništi a výstavy a přednášky v Ekocentru.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat zřizovateli ZOD Brniště a.s. za finanční i všestrannou podporu a dále všem
dalším partnerům a institucím za spolupráci, finanční i jinou podporu. Mezi ně patří především Česko-německý
fond budoucnosti, Euroregion Nisa, Liberecký kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Sachsische AufbauBank,
SFŽP, Úřad práce ČR a Obec Brniště. Rovněž bych rád poděkoval místním občanům, podnikatelům a veřejnosti
za finanční podporu v rámci naší veřejné sbírky či jinými dary.

V Brništi dne 24. 6. 2018

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:

•

Michal Vaněk
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Přehled aktivit v roce 2017
Velké projekty v rámci přeshraniční spolupráce:
Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin
V lednu 2017 jsme zahájili realizaci tříletého projektu „Užitkové rostliny a jejich využití“. Jedná se o projekt
realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce společně s NSZ Neukirch e.V.. Cílem projektu je zvýšit vzdělanost
dětí a mládeže o regionálních surovinách a jejich využití, o šetrném způsobu života v příhraničním regionu,
podpořit uvědomění o potřebě ochrany přírody a přispět k vytváření přeshraničních kontaktů.
V roce 2017 v rámci projektu vzniklo 12 nových výukových programů na téma užitkové rostliny pro MŠ a ZŠ a
začalo se s jejich zkoušením. Uskutečněny byly i 2 akční dny pro školy a 3 semináře pro pedagogy.
PROJEKT JE PODPOŘENÝ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU
A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO.

Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu“
1.10.2017 začala realizace projektu „Vzdělávání Aktivně!“. Jedná se o projekt realizovaný v rámci přeshraniční
spolupráce, projektovým partnerem na německé straně je organizace Martinshof Rothenburk Diakoniewerk.
Cílem projektu je česko – německá spolupráce v oblasti inkluzivní profesní orientace. V prvním roce realizace
vznikne 26 vzdělávacích programů zaměřených na volbu povolání. Jejich cílem je podpořit cílovou skupinu dětí a
mládeže a mladých dospělých s handicapem i bez handicapu při výběru povolání či opětovném vstupu na trh
práce. Projekt bude realizován do konce roku 2020.
Projekt je podpořený Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na
podporu přeshraniční spolupráce mezi českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Celoroční aktivity Ekocentra Brniště:
EVVO programy pro mateřské a základní školy
V roce 2017 proběhlo v Ekocentru Brniště 64 výukových dnů pro MŠ a ZŠ na téma poznávání přírody, ekologie,
zemědělství, a původu potravin, kterými prošlo celkem 1 684 dětí. Naši lektoři tak odučili celkem 4 000 tzv.
„účastníkohodin“ v rámci environmentálního vzdělávání. Některé programy byly pro české skupiny, některé byly i
pro česko-německé skupiny.
TENTO PROJEKT BYL FINANCOVÁN STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ
ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Ekokroužek a Agrokroužek, Kroužek sběru, zpracování a uchování plodů a
bylinek
Celý rok probíhala pravidelná setkávání Ekokroužku a Agrokroužku a Kroužku sběru a zpracování plodů pro místí
mládež. Proběhlo celkem 40 setkání, při kterých se děti seznámily s tématy týkající se ekologie, poznávání
přírody, tradic i zdravého životního stylu a získali řadu praktických dovednosti při zpracovávání plodin a bylinek.
Hravá forma výuky i kreativní tvoření k danému tématu přilákalo na každé setkání 5 – 15 dětí.
Projekt byl podpořen Libereckým krajem.

Relaxační a tvořivé večery
Pro dospělou veřejnost a rodiny s dětmi probíhaly po celý rok čtvrteční tvořivé večery. Účastníci se během 35 -ti
setkání seznámili s možnostmi kreativního využití zdánlivě již nepoužitelných předmětů, novými výtvarnými
technikami či tipy na zdravé vaření za využití čistě přírodních surovin. Tvořivé aktivity byly vždy uvedeny
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přednáškou na aktuální témata z oblasti ochrany přírody, péče o životní prostředí, šetrného využívání přírodních
zdrojů apod. Každý relaxační tvořivý večer navštívilo 5 – 15 účastníků.
PROJEKT BYL PODPOŘEN LIBERECKÝM KRAJEM.

Baby klub Hastrmánek
V první polovině roku 2017 probíhala pravidelná setkávání pro rodiče s malými dětmi pod názvem Baby klub
Hastrmánek. Náplní setkávání bylo výtvarné tvoření a cvičení pro nejmenší. Po otevření kavárny Jako doma se
setkávání Baby klubu přeměnila na volná setkávání rodin s dětmi v dětském koutku kavárny.

Akce pro veřejnost:
Ukliďme příkopy
Tradiční jarní úklidová akce, do které se každoročně zapojují některé obce z mikroregionu Podralsko. V roce
2017 se akce zúčastnilo 13 obcí, v nichž dobrovolníci z řad veřejnosti nasbírali více jak 633 pytlů odpadků a na
180 ks pneumatik. Akce „Ukliďme příkopy 2017“ proběhla pod hlavičkou celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Otevírání Stezky hastrmanů
Každoroční akci pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi navštívilo přes 300 návštěvníků, na které
čekala soutěžní stanoviště, diskotéka s Hastrmanem, tvořivé dílničky, chutné občerstvení i opékání buřtů.

Propesko Brnišťský půlmaraton 2017
V roce 2017 proběl již čtvrtý ročník běžeckých závodů pro děti i dospělé pořádaný PNF ZOD, ZOD Brniště a.s. a
Atletickým oddílem Sportovního klubu ZŠ Jablonné v Podještědí o.s., kterého se zúčastnilo 440 běžců v
kategoriích od nejmenších dětí po seniorskou kategorii půlmaratonu. Celou akci podpořili také sponzoři z řad
místních podnikatelů i firem spolupracujících s pořadateli.
AKCE BYLA PODPOŘENA LIBERECKÝM KRAJEM A ZE SPONZORSKÝCH DARŮ.

Letní tvořivé workshopy pro děti v rámci projektu
V roce 2017 proběhly dva česko – německé tvořivé prázdninové workshopy ve spolupráci s MGH Neukirch e.V,.
První workshop proběhl v Ekocentru Brniště a byl určen pro rodiny s dětmi z Brniště a okolí a z Neukirchu.
Workshop byl zaměřen byl na tvorbu Animovaných filmů, zúčastnilo se ho celkem 29 účastníků. Na jeho pořádání
se podílely organizace: Aniděti – škola animovaného filmu, Krásná jurta o., NSZ Neukirch e.V.
Druhý workshop určený pro děti se uskutečnil v Karlově v Jizerských horách na téma „tvoření se čtyřmi živly“. Na
programu workshopu byly různorodé tvořivé techniky na zmíněné téma, výlety a další sportovní a volnočasové
aktivity pro děti. Zúčastnilo se ho celkem 39 účastníků. Na jeho organizaci spolupracovaly NSZ Neukirch e.V a
vegetariánská jídelna Šambhala.
PROJEKT BYL PODPOŘENÝ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU
A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO. 2014 - 2020 V RÁMCI FONDU MALÝCH PROJEKTŮ EUROERGIONU
NISA.

Festival Jurt
5.8.2017 proběhl již 5.ročník prázdninové akce pro celou rodinu Festival jurt s tématem „Oheň, světlo, teplo a
život“. Areál Zátiší opět ožil bohatým programem - workshopy pro děti i dospělé, přednáškami, promítáním,
divadelním a tanečním vystoupením, koncerty i stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením. Na téměř 1 700
návštěvníků z Čech i z Německa čekal pestrý kulturní progr am završený okouzlující ohnivou show v podání
českých a německých dětí a mládeže ze sítě SCHOLA a Centra Sv.Zdislavy. Festival byl pořádán v rámci
přeshraniční spolupráce spolu s Naturschutzzentrum Neukirch e.V s obcí Brniště a s organizací Krásná jurta z.s.
AKCE SE KONALA S FINANČNÍ PODPOROU ČESKO - NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI A
LIBERECKÉHO KRAJE.
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Den dobrovolných hasičů
Obec Brniště, SDH Brniště a Podralský nadační fond ZOD uspořádali v roce 2017 druhý ročník Dne dobrovolných
hasičů. Akce byla určena především pro rodiny s dětmi, ale také pro fanoušky hasičského řemesla. Během
odpoledne byla k vidění různorodá hasičská technika, ukázky praktických hasičských zásahů a vyprošťování,
divadlo i soutěže a dílničky pro děti. Celý program byl doprovázen živou hudbou v podání country a
rock’n’rollových kapel. Dne dobrovolných hasičů se zúčastnilo asi 800 lidí.

Dožínky
Tradiční oslava úrody proběhla již po sedmé začátkem záři v areálu Zátiší. Po úvodní bohoslužbě za úrodu a
průvodu zemědělské techniky na návštěvníky čekal bohatý program, možnost prohlídky zemědělských strojů
zblízka, šermířské vystoupení, ukázka výcviku dravců, tvořivé dílničky pro děti, řemeslné tržiště, koncerty i chutné
občerstvení. Dožínek se zúčastnilo přibližně 1000 návštěvníků.

Kynologický den
Obec Brniště ve spolupráci s PNF ZOD a kynologickým oddílem ZKO Bělá pod Bezdězem uspořádala druhý
ročník Kynologického dne v Brništi. Celá akce měla za cíl ukázat široké veřejnosti možnosti výchovy, výcviku a
práce se psy. Členové ZKO Bělá a Kynologického klubu Agility Česká Lípa a jejich psi předvedli návštěvníkům
ukázky poslušnosti, obrany a ukázky parkurových závodů. Zajímavým zpestřením bylo vyhledávání výbušné látky
mezi diváky. Účast návštěvníků, odhadujeme na 300 osob.

Svatomartinský jarmark a Krůtí hody 2017
Kulturní sezona v areálu Zátiší byla zakončena dalším ročníkem Svatomartinského jarmarku. Během celého dne
se návštěvníci mohli účastnit bohatého programu – krůtí hody, jarmark s ukázkami tradičních řemesel a
ochutnávkou regionálních potravin, šermířské vystoupení, koncerty, tvořivé martinské dílničky a pohádky pro děti,
soutěž o nejlepší krůtí řízeček. Novinkou programu byla řeznická show – mistrovství světa v porcování krůty a
ukázka výroby uzenin. Na závěr dne přijel svatý Martin na svém bílém koni a odvedl lampionový průvod do centra
Brniště. Tohoto dne se zúčastnilo 2500 návštěvníků.

Tvoření na témata tradičních svátků v roce
Během roku proběhly tvořivé dílny pro rodiny s dětmi, které v průměru vždy navštívilo 100 - 150 účastníků:
Dílničky byly tematicky zaměřené na roční období či tradiční svátky: Masopust, Velikonoce, Advent, Mikuláš.
PROJEKT BYL PODPOŘEN LIBERECKÝM KRAJEM.

Úzká spolupráce s místními spolky
Zejména s místním Spolkem Sdružení Žen Eva, jimž PNF ZOD pomáhal při realizaci „Čarodejnic“ a „Dne dětí v
Brništi.“

Akce v zahraničí
PNF ZOD bylo partnerem v projektu příhraniční spolupráce „Kreativní setkávání rodin v příhraničním regionu“,
který realizoval MGH Neukirch e.V. V rámci projektu jsme se účastnili několika kreativních večerů pro ženy a
společného vaření s rodinami v Neukirchu.
S Internationales Begenungszentrum St.Marienthal spolupracovalo PNF jako partner na projektu „Zvířata kolem
nás – víkendy pro rodiny“. Zástupci PNF se účastnili podzimních seminářů s tvořivou dílnou na téma hmyzí
domky.
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků a darů za rok 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAG Podralsko
Myslivecký spolek Diana Brniště
Fotbalový klub Brniště
SDH Brniště
Novoborské mažoretky o.s.
Spolek žen EVA Brniště
Oddíl Skauti Brnov Brniště
Junák – český skaut
ZŠ a MŠ Brniště

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků a darů:

2 000,-Kč
3 000,-Kč
3 000,-Kč
5 000,-Kč
10 000,-Kč
5 000,-Kč
5 000,-Kč
3 000,-Kč
20 000,-Kč
56 000,-Kč

Přehled přijatých darů a dotací
Přehled darů:
• Dar od ZOD Brniště
• Výnosy z veřejné sbírky
• Dar V.Bartoš – příspěvek na Brnišťský půlmaraton
• Dar Z.Bártová

1 000 000, Kč
94 145,-Kč
5 000,-Kč
…… 9 000,-Kč

Celková výše přijatých darů a dotací:

1 108 145,-Kč

Přehled dotací:

•
•
•
•
•
•
•
•

Česko-německý fond budoucnosti
Euroregion Nisa
Liberecký kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Sachsische AufbauBank
SFŽP
Úřad práce ČR
Obec Brniště

Celková výše přijatých dotací:

53 598,-Kč
269 113,-Kč
125 553,-Kč
47 451,-Kč
932 648,-Kč
197 996.-KČ
65 349,-Kč
30 000,-Kč
1 771 709,-Kč.
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Příloha: Účetní závěrka 2017
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Zpráva revizora o kontrole účetnictví - Podralský nadační fond ZOD za 2017

Předmětem kontroly byly skutečnosti zachycené v účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2017, za účetní
období od 1.1. 2017 do 31.12.2017.
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 20.6.2018

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

