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   Stručně o Občanském sdružení STUDNICE 
 
 Občanské sdružení STUDNICE bylo založeno v roce 2000 zástupci plzeňské 
akademické obce a podnikatelské sféry. Posláním občanského sdružení je podpora 
rozvoje občanů zejména v oblasti kulturní a vzdělávací. 
 
Představiteli sdružení jsou: 
Správní ředitel:  Ing. Jiří Laciga, CSc. (generální ředitel CCA Group, a.s., člen                 
                                                            Rotary klubu Plzeň) 
Předseda rady:  Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc.,Dr. h.c. (prac. rektorátu ZČU) 
Místop ředseda rady:  Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (VŠ učitel ZČU, Fakulta 
ekonomická) 
Členka rady:  MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková (primářka neonatologického        

      oddělení nemocnice Hořovice) 
Výkonný ředitel: Mgr. Pavel Škarban 
Programová ředitelka:  Hana Kotková 
 
Počet zaměstnanců: na hlavní pracovní poměr a dlouhodobější smlouvy o pracovní 
činnosti pracuje v o.s. STUDNICE celkem 5 pracovníků. 
 
Sídlo: Krátká 1003/2, 301 17 PLZEŇ 
IČ: 69980934 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.; č.ú.164522841/0300 
 
Kontaktní adresy:  
Kancelář sdružení – Krátká 6, Plzeň 
Vzdělávací centrum Plzeň – Skvrňanská 12, Plzeň 
Vzdělávací centrum Karlovy Vary – Východní 6, Karlovy Vary 
Vzdělávací centrum Karlovy Vary – Sokolovská 54, Karlovy Vary 
 
Partneři:  

- Úřady práce v Plzni, Rokycanech, Karlových Varech, Tachově a Domažlicích 
- Západočeská univerzita – Katedra informatiky a výpočetní techniky 
- Město Plzeň 
- Diecézní charita Plzeň 
- Mateřské centrum Karlovy Vary 
- Nadace charty 77 (projekt Počítače proti bariérám) 
- Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
- Základní škola Skuhrov 
- Integrovaná střední škola Cheb 
- Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.  
- Základní škola Chotěšov 
- Základní škola MARTINA LUTHERA, s.r.o.  
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   Realizované projekty 
 
Projekt "Kulturní kavárna Jablo ň" 
 
Předmět a umíst ění projektu 
 Předmětem projektu je vyhledávání a podpora tvořivých mladých lidí žijících 
v Plzni a okolí. Tento projekt byl zahájen v roce 2000 otevřením Kulturní kavárny 
Jabloň, která se stala součástí kulturní scény města Plzně. V roce 2008 jsme 
pokračovali v naplňování cíle stanoveného při založení této kavárny - umožnit 
mladým lidem trávit smysluplně volný čas v moderním kulturním prostředí a 
především poskytnout prostor pro jejich vlastní hudební, literární či dramatickou 
tvorbu. Jsme přesvědčení o tom, že právě touto zvolenou strategií jsme přispěli 
k prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů u mladých lidí ve věkové skupině 
15 – 30 let.   
 Umístění: Kulturní kavárna Jabloň, Krátká 2, Plzeň 
 
Výsledky projektu 
V průběhu roku si Jabloň našla řadu stálých hostů pořádáním pravidelných akcí: 

• Appletree jam session - pravidelné setkání a jamování plzeňských hudebníků 
• Vystup ze svého stínu - hudební vystoupení mladých umělců či začínajících 

kapel z plzeňského regionu 
• Biograf Jabloň - promítání filmů a dokumentů s ekologickou tématikou, tvorba 

mladých, nezávislých, avantgardních tvůrců 
• Jabloň dramatická - Produkce komorních divadel, divadel poezie a 

improvizačních divadel. 
• „Fenomén“ - kulturně-vzdělávacích akce zaměřené na aktuální problémy naší 

společnosti a moderní trendy v kultuře a společenském životě 
• Galerie Jabloň - výstavy výtvarného umění a vernisáže mladých umělců 

  
Přehled kulturních akcí v KK Jabloň v roce 2009 
 

Datum Název akce a vystupující Popis akce 

13.1. Přílet  červených můr - V. Košlerová, M.Janouchová, Random bass výstava obrazů, alternativní hudba 

17.1.  Promítání dokumentů o autonomních centrech 
promítání filmu, beseda o squatingu v ČR 
a zahraničí 

20.1.  Podotýkání - Vladimír Líbal textapealový večer 

23.1.   Autorské čtení tří Vojtěchů - Vojtěch Bílý, Vojtěch Pišl, a Vojtěch Šafář autorské čtení 

30.1.  Jablečný závin - Ason + Stoptime poeticko-akustický večer  

31.1.  Muzika pro Mariku - Fenomendés, Footnote, Girl Talk Jazz, funky 

3.2. Dvojkoncert Pachy a Pch   koncert, folk, jazz 

5.2. IL COLORI ITORNO DI NOI existencial music 

14.2. Invaze ještěrů - Varan princ a DNS melody rock 

20.2. O lodích a lidech - David Blažek, MŠQ výstava, jazzový koncert 
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21.2. Elektro 80 night - Shadowplay elektroparty 

24.2.  Za kouzlem Turecka - Běla Janoštíková přednáška, autorské čtení, diskuse 

26.2. Petra Šany Šanclová koncert, folk, jazz 

27.2. Jablečný závin - Stoptime trio a Ason klub blues, poezie, próza 

28.2. JAZZ JAM jazzová session 

1.3. Divadlo my skoroscénické čtení  

2.3.  Setkání se solidaritou - MUDr. Jan Trachta beseda o Lékařích bez hranic v Kongu 

3.3. Ne/autorské čtení pro studenty ZČU čtení 

6.3. Katana, Varan princ, Treska rock, melody rock 

7.3.  Autorské čtení studentů VOŠ Jaroslava Ježka  autorské čtení 

10.3. Jan Kryl písničkářský folk, beseda o Karlu Krylovi 

13.3.  Koncert skupiny Dátura rock, grunge 

19.3. Jakub CERMAQUE a CHRIS BARICKMAN folk, rock, čtení 

21.3. Live : HELIOS + Music Party  elektromusic 

24.3. Arnošt Frauenberg a Duo Bokomara - A.Frauenberg, Šany, L. Javůrek folk, jazz folk 

26.3. Nebylo nás pět a další punkrock 

27.3. Kratochvíle - Stoptime, Asonklub blues, poezie, próza 

31.3. Arabský hudební večer s Marwanem - Marwan Al-Solaiman arabská hudba, přednáška 

1.4. Perníková chaloupka a Duo HroBeSo folk 

3.4. Cesta do Santiaga de Compostela - Vít Kočadrle beseda, projekce 

4.4. Diagnoza exitus rock 

8.4. Varan princ a DNS rock, melody rock 

15.4. Jemen očima Jany Břeské beseda, projekce 

17.4. M.S.Přelet a Pavel Houfek band folk, jazz 

21.4. Setkání se solidaritou - arménský katolický farář beseda, projekce 

24.4. Kratochvíle - Stoptime, Asonklub blues, poezie, próza 

4.5. Cheer Accident (USA) undergroudrock z USA 

7.5. Wagabund blues blues 

9.5. FILMY Z FAMU  filmy z KDT 

13.5. Čítání lidu - divadlo My, Tomáš Kús čtení z knih 

14.5. Dvanapůl folk 
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15.5. Echoes of Pink Floyd revival 

16.5. Mystical way alternative 

19.5. Setkání se solidaritou beseda 

22.5. Dáma s Hranostajem  folk, rock, jazz 

26.5. Večer Jana Wericha - d.s.Traple divadelní přestavení 

27.5. ČTENÍ Z VANY - Martin Němec, Dáša Součková komponovaný pořad 

28.5. Trio monotematico lidová africká a jiná hudba 

29.5. KRATOCHVÍLE - Ason klub, Stoptime trio autorské čtení, blues 

2.6. Z Ateliéru dramatické výchovy - studenti ZČU recitace, autorské čtení 

2.6. Záviš pornofolk 

3.6.  Hele nech toho - d.s Amceth divadelní představení 

3.6. Improvizační večírek volná improvizace 

5.6. Loutkové divadlo Arnošta loutkové divadlo 

7.6. Improverti improvizační divadlo 

7.6.  Divadelně-dramatický workshop workshop 

9. 6.  Setkání se solidaritou beseda 

16. 6.  Večer s kytarou  hudební večer 

19. 6.  Večer filmového studia Cinerarium  film 

20. 6.  Šestet vokální folk, jazz 

24.6. Anybodies a Tenonband folk, jazz 

26. 6.  KRATOCHVÍLE poezie, blues 

29. 6. Koncert kapely Casiopea folk 

11.9. Dana Houdková, Jan Lešek Heinl, Šošana folk 

18.9. Patnáct minut slávy literární soutěž 

19.9. Mystical way alternative, křest CD 

7.10. Hostee a Rehabilitace jam 

9.10. Shapes of the Fairytale  historická hudba 

10.10. Varan princ a Retro rock 

13.10. Setkání se solidaritou beseda 

15.10.  Kulturní Milan reggae 

17.10. Jedemetam folk 
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19.10. Perníková chaloupka a duo Hrobeso folk 

30.10. Kratochvíle poezie, blues 

3.11. Toulky krajinou - Hana Klepsová vernisáž 

6.11. Nebylo nás pět alternativa 

10.11.  Setkání se solidaritou beseda 

13.11. Za sluncem Japonské vlajky přednáška 

17.11. Záviš pornofolk 

19.11. Česko-Arabský večer poezie - B. Kalak, M. Kohout literární večer 

20.11. Z ateliéru DV přehlídka studentů ZČU 

20.11. Kratochvíle poezie a blues 

21.11. Z Mikulášského hřbitova studentské čtení 

22.11. Divadelně-dramatický workshop tvůrčí dílna 

23.11. Improvizační večírek improvizace 

25.11.  Strašlivá podívaná historický folk 

26.11. Duo My Tři folk 

27.11. Nestíháme folkové duo 

28.11. Tvořivé hry se slovem a poezií literární tvůrčí dílna 

28.11. Poetická superstar literární soutež 

1.12. Do Maroka a zpět přednáška 

4.12. Coffeebreak Jazzrock 

5.12. Autorské písně Michala W. Sedláčka folk 

7.12. K čertu s celibátem divadelní představení 

9.12. KusBlues a Feromoon blues, rock 

10.12. Kacu! alternative 

12.11. Krásný Írán - Jana Tomíšková přednáška 

16.12. Dáma s Hranostajem folkový koncert 

18.12.  Kratochvíle poezie a blues 

 
Projekt "Kulturní kavárna Jabloň" kontinuálně pokračuje a je každoročně 

spolufinancován z prostředků Města Plzně. 
 

Kromě pravidelných a nepravidelných kulturních akcí pořádáme každoročně 
v Jabloni tématické festivaly. V roce 2009 to byl festival Na prknech Jabloně (divadlo) 
a již tradiční festival Jednou nohou nejen v poezii (literatura). 
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Festival „Na prknech Jablon ě“ 
 

Termín konání: 26.5.2009 – 7.6.2009  
Místo konání: Kulturní kavárna Jablo ň, Krátká 2, Plze ň 

 
O festivalu 
 V roce 2009 se konal první ročník festivalu „Na prknech Jabloně“. Byl 
zaměřen na divadlo amatérské i profesionální, dále také na recitaci a improvizaci. 
Jako doprovodný program byla připravena hudba a poezie. Cílem festivalu bylo dát 
prostor i začínajícím hercům a přiblížit divadlo a divadelní techniky i lidem, kteří nikdy 
divadlo nehráli. Překvapivá ovšem byla chuť diváků zapojit se do dění na jevišti i 
tvořivost nejen plzeňského divadelního podhoubí. 
 
Program a pr ůběh festivalu 
 
26.5. Večer Jana Wericha 
Festival zahájili členové divadelního souboru Traple, který vznikl pod 1. ZŠ. Ve dvou 
upravených povídkách Jana Wericha – Lakomá Barka a Fimfárum. Úprava 
Werichových povídek byla mile vtipná a odkazovala na dnešní život i na průběh 
přípravy představení v amatérských divadlech. 
 
27.5. ČTENÍ Z VANY 
Tento večer se diváci mohli přijít podívat na komponovaný večer Martina Němce, 
fejetonisty, kapelníka legendárních Precedens a kapely Lili Marlene. Ukázky z jeho 
knihy Vana s výhledem četli Petra Biache a Dáša Součková, která prokládala pořad 
písněmi z repertoáru Lili Marlene. 
 
28.5. Trio monotematico 
Tři svérázní muzikanti rozvlnili kulturní kavárnu Jabloň svými cizokrajnými rytmy. 
Martinu Šínovi a jeho dvěma jihoamerickým přátelům nechyběl hudební šarm ani 
smysl pro humor. Díky tomu se společně s diváky konal exotický jam, který se 
protáhl až do pozdních hodin.   
 
29.5. KRATOCHVÍLE 
Pravidelný poeticko-akustický večer okořenil divadelní festival. Účinkovala plzeňská 
bluesová kapela Stoptime trio v čele s kapelníkem Janem Máchou a členové 
plzeňského Ason-klubu. Poetickou část večera připravila plzeňská básnířka Radka 
Prokopová 
 
Fotografie z hudebn ě dramatického ve čera Kratochvíle: 
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2.6. Z ateliéru dramatické výchovy 
Kulturní kavárnu Jabloň zaplnili studentky a studenti pedagogické fakulty ZČU. 
Především studenti učitelství prvního stupně a ateliéru dramatické výchovy, aby 
ukončili svou práci veřejným výstupem. Někteří se mohli pochlubit již mnohými 
zkušenostmi s divadlem, jiní stáli na jevišti poprvé. Vše se uskutečnilo pod vedením 
Mgr. Pavly Sovové, která učí na pedagogické fakultě ZČU řečovou a dramatickou 
výchovu. Spolupráci s ateliérem dramatické výchovy jsme velice ocenili a plánujeme 
v ní pokračovat. 
 
2.6. Záviš 
Unikátní folkový písničkář ze Znojma pobavil diváky svým legendárním hudebním 
stylem nazvaným pornofolk. Nechybělo ani čtení jeho osobitých básní. 
 
3.6. Hele nech toho 
Divadelní spolek Amceth, který působí pod Plzeňskou neprofesionální scénou 
v divadle Dialog, dorazil do Jabloně se třemi humornými povídkami ze současnosti. 
Na paškál si brali především ženy a jejich milostné i jiné mezilidské vztahy. 
 
3.6. Improviza ční večírek 
Po představení Hele nech toho se rozjel improvizační večírek. Improvizátory tvořili 
především členové divadelního souboru Amceth. 
 
5.6. Loutkové divadlo Arnošta  
Loutkové divadlo Arnošta se představilo s pohádkou O hezkém ženichovi (na motivy 
kubánského příběhu), která byla věnována dětem i dospělým. Divadlo hrálo 
s klasickými marionetami, tudíž reálnost postav byla dokonalá, k čemuž přispěly také 
úctyhodné výkony členů divadla.   
 
7.6. Divadeln ě-dramatický workshop 
Divadelně improvizační workshop byl určen začátečníkům i zkušenějším 
divadelníkům. Účastníci se společně s lektorkou Martinou Šimánkovou zabývali 
tématem „Ruku v ruce“. Divadelně-dramatické techniky byly doplněny technikami 
výtvarnými a tanečními.  
 
7.6. Improverti: Fó pá 
Toto divadelní uskupení si za téma vybralo komponovaný pořad pánů Gutha a 
Jarkovského, konkrétně otázky etikety. Úžasně spolupracovali s publikem a jejich 
improvizované scénky zahýbaly bránicí nejednoho diváka. 
 
 
Festival „Jednou nohou nejen v poezii“  
 
Termín konání: 16.11.2009 – 29.11.2009  
Místo konání: Kulturní kavárna Jablo ň, Krátká 2, Plze ň 

 
O festivalu  
Festival Jednou nohou „nejen“ v poezii se koná pravidelně v podzimních měsících již 
od roku 2004. V letošním roce uspořádalo o.s. STUDNICE již šestý ročník.  
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Cílem festivalu je umožnit mladým neprofesionálním literátům veřejně prezentovat 
svoji tvorbu, představit občanům města současnou literární scénu v Plzni a 
celorepublikově známé autory a v neposlední řadě rozšířit nabídku kulturních aktivit 
ve městě Plzni o akci věnovanou literatuře a poezii zejména. 
Tradiční akcí tohoto festivalu se stala soutěž amatérských literátů nazvaná „Poetická 
superstar“. Kromě literární soutěže a dalších akcí věnovaných próze a poezii, byly 
součástí festivalu i další doprovodné aktivity.  
  
 
Program a pr ůběh festivalu 
 
16.11. Sametová relace  
Retrospektivní večer u příležitosti 20. výročí sametové revoluce s podtitulem 
„Retrosekáč Mixomatoza pořádá nekulturní pásmo“. Od 20 hodin vystoupil Franco 
Dudinka s poezií socialistickou i antisocialistickou. Od 20:30 pak zazněla hudebně 
dramatická produkce HIPPY HOU AND COLLECTIVE a od 22 hodin pak proběhla 
módní prodejní retropřehlídka (nákup za bony) s názvem TUZEX SHOW. 
  
17.11. Záviš 
Svérázný písničkář původem ze Znojma, dorazil do KK Jabloň, aby pobavil diváky 
svými bodrými kuplety a krátkými básněmi ze své sbírky. 
 
19.11. Česko-arabský ve čer poezie 
Večer arabské poezie s podtitulem „...jako bych se radoval“, byl věnován poezii 
palestinského básníka Mahmúda Darwíše, které přeložil Burhan Kalak. Součástí 
večera bylo také autorské čtení básníka a performera Milana Kohouta a hudební 
vystoupení.  

Fotografie z festivalu „Jednou nohou nejen v poezii “  - ve čer arabské poezie 
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20.11. Z ateliéru DV 
Odpoledne, kdy byl v KK Jabloň věnován prostor studentům ZČU a jejich 
pedagogům. Studenti zde vystoupili s texty, které si připravili v rámci předmětů 
hlasová výchova, technika řeči a výrazu, rétorika a další. Studenti obohatili program 
o autorské texty, které se shledaly s velkým ohlasem. 
  
20.11. KRATOCHVÍLE 
Pravidelný hudebně literární pořad, kde vystupují členové plzeňského Ason-klubu a 
jejich autorská čtení jsou prokládány  písněmi bleusové kapely Stoptime trio. V rámci 
festivalu poprvé vystoupila nová folková kapela Poetika. Vzácnými hosty byl spolek 
Prašivina, Martin Švantner, Radek Havel a Marta Janečková. Se svými 
„skorobásněmi“ se také představil básník a performer Daniel Mikeš. 
  
21.11. Z Mikulášského h řbitova  
Večer prózy, poezie a autorských čtení současných a bývalých studentů Církevního 
gymnázia v Plzni a duší s ním spřízněných. Na večeru vystoupili: Tony Deep, Max 
Weber,Vojtěch Bílý, Madsheep, Máša Nováková, Hala, Jakub Šedivý a další... 
  
22.11. Divadeln ě-dramatický workshop 
Dramatický seminář pod vedením Martiny Šimánkové s tématikou PŘÍBĚH 
ČLOVĚKA. Během workshopu se účastníci za vedení lektorky věnovali struktuře 
lidského příběhu, výstavbě charakteristiky imaginární postavy a jejího života pomocí 
různých indicií (fotografie, deníkový zápis, báseň, hra v roli). Během workshopu 
lektorka využívala jak hereckých technik tak i metod a technik dramatické výchovy, 
dále technik pohybových a výtvarných. Výstupem z workshopu byla koláž, která 
vystihuje příběh vybrané imaginární postavy. 
  
23.11. Improviza ční večírek 
Na improvizační večírek byli pozváni nebo nezávisle na sobě přišli básníci, 
hudebníci, herci a performeři především z Plzně a okolí. Večírek probíhal tak, že 
každý mohl napsat téma, větu, část básně, kterou vhodil do košíku a ostatní si pak  
z něj tahali a na dané téma improvizovali. Večírku se zúčastnili Roman Štekl (z kapel 
Interitus, HroBeSo), Petr Soukup (Duo My Tři, Divadelní soubor Propadlo), Jan 
Mácha a Petr Kuchař (Stoptime trio),  Tomáš Matoušek (nezávislý hudebník, herec 
v divadelním projektu Konec světa), Tomáš Koříma (básník, herec a performer) a 
Martina Šimánková (divadelní soubor SOFRANZA, básnířka). 
  
25.11. Strašlivá podívaná 
Plzeňská folková skupina.  
  
26.11. Duo My T ři 
Partnerská dvojice Petr Soukup a Marta Janečková zahráli v kulturní kavárně Jabloň 
své folkové a country písně. Jako hosta si pozvali Michala Willieho Sedláčka, Lenku 
Prokopovou a další. Po skončení koncertu následoval hudební jam. 

 
27.11. Nestíháme 
Petr Ovsenák a Jan Řepka je folkové duo, které spolu hraje už od dětských let. Jejich 
hlasy i kytary se příjemně propojují a jeden druhého doplňují. Mnohokrát 
předskakovali slavným folkovým interpretům jako např. skupině Neřež. Kromě kytar 
si mohli diváci vychutnat zvuky na harmoniky a cizokrajného cuatra. 
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Hostem a předskokanem skupiny se stal Peter Sarbach (CH), který v Jabloni rozvířil 
divokou „hudební i kostýmově-pohybovou šou“. 
  
28.11. Tvořivé hry se slovem a poezií  
Literární workshop pod vedením Mgr. Matheje Tomky (SK), kde se účastníci 
společně s lektorem seznamovali s různými možnosti a technikami tvůrčího psaní. 
Vyzkoušeli si psaní zvukomalebné poezie (díky použití pouze písmen svého jména), 
triolet a mikropovídku. Velkým tématem workshopu byla úplnost a kvalita rýmu. 
Výstupem z workshopu jsou básně,  které napsali účastníci v jeho průběhu a které 
budou otištěny v literárním měsíčníku Madokýš. 
  
28.11. Poetická superstar  
Literární soutěž hodnocená samotnými diváky, pořádaná ve spolupráci s plzeňským 
Ason-klubem a přáteli. 
Umístili se 1. místo – Tomáš Koříma, 2. místo – Mathej Thomka (SK), 3. místo 
Ondřej Kouba. 
O hudební doprovod se postarala Edita Jarošíková a band. 
          
 
 
Projekt "Znovu v práci" 

 
 Projekt „Znovu v práci“ je financován z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, oblast podpory 3.4. Tento 
projekt byl zahájen v srpnu 2009 a ukončen 
bude v červenci 2011.   

Rozpočet projektu: 4.028.878,-- Kč 
 

Předmět projektu 
Projekt je určen pro všechny rodiče na 

nebo po mateřské/rodičovské dovolené, kteří 
si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci před návratem 
do zaměstnání či mají zájem aktivně trávit svůj 
volný čas. Klientky se mohou vzdělávat v 
kurzech z oblasti počítačových dovedností, 
ekonomie, managementu, psychologie, 
komunikace a jazykové kurzy anglického a 
německého jazyka. Součástí vzdělávací 
nabídky je i akreditovaný rekvalifikační kurz 
„Základy obsluhy osobního počítače“ po jehož 
absolvování obdrží studentky osvědčení s 
celostátní platností.  

Studium je kombinované s využitím moderních forem výuky, zejména e-
learningu. Teoretickou část výuky si mohou klientky nastudovat samy ze speciálně 
vytvořených elektronických interaktivních učebnic. Studovat lze na jakémkoliv PC 
nebo přímo v učebně Domu vzdělání o.s. STUDNICE ve Skvrňanské 12 v Plzni, kde 
je k dispozici i vyškolená studijní asistentka. Teoretická výuka je pak doplněna o 
praktické lektorované hodiny pod vedením odborníků na danou oblast. Celé studium 
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je zakončeno závěrečnými testy, po jejichž úspěšném složení je klientkám vystaven 
certifikát o absolvovaných kurzech. 

Novinkou v nabídce služeb o.s. STUDNICE je možnost absolvovat 
krátkodobou pracovní stáž a vyzkoušet si tak fungování rodiny při zaměstnání obou 
rodičů. V rámci projektu byl rovněž vytvořen portál flexibilních pracovních příležitostí, 
kde mohou zájemkyně zadávat svůj pracovní inzerát či vyhledávat mezi nabídkou 
zkrácených pracovních úvazků.  

Pro účastnice projektu nabízí STUDNICE možnost ponechat po dobu výuky 
své děti v nově zmodernizovaném dětském centru, které je součástí Domu vzdělání 
o.s. STUDNICE, kde se jim o potomky postará vyškolený personál. Samozřejmostí je 
možnost využít internet a knihovnu odborné literatury umístěnou rovněž v prostorách 
Domu vzdělání. 
  
Výsledky projektu: 
K dubnu 2010 vstoupilo do projektu 200 klientek, které si zapsaly celkem 720 
vzdělávacích kurzů. Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího 
programu získalo 50 klientek.  
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Projekt "Zavedení interaktivních metod výuky na ZŠ Skuhrov " 
 
 Projekt je financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1. Občanské sdružení je partnerem 
projektu, žadatelem je Základní škola 
Skuhrov. Projekt byl zahájen v srpnu 
2009 a ukončen bude v červenci 2010.   

Rozpočet projektu: 996.718,60 Kč 
 

Předmět projektu 
Projekt má za cíl vytvořit kompletní 
program pro moderní výuku na ZŠ 

Skuhrov a klade důraz především na zkvalitnění výuky a její atraktivitu pro 
efektivnější zapojení žáků do vzdělávacích procesů. V rámci projektu byla na škole 
modernizována ICT technika a vytvořeno informační prostředí umožňující učitelům 
uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Tyto materiály 
byly ve větší míře vytvořeny samotnými pedagogy. Občanské sdružení STUDNICE 
v projektu zaštiťuje didaktickou správnost vytvořených elektronických materiálů a 
napomáhá s administrací celé akce financované ze strukturálních fondů EU. 
 
 
Komer ční kurzy D ům vzdělání Plzeň 
Vzhledem k ukončení projektu „Aktivně na mateřské“ v dubnu 2008 a trvalému zájmu 
cílové skupiny projektu – matek na mateřské dovolené jsme i nadále pokračovali ve 
vzdělávání žen, které si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci a uplatnitelnost na trhu práce po 
skončení mateřské či rodičovské dovolené.  
 
V prvním pololetí 2009 jsme nabízeli komerčně tyto vzdělávací kurzy: 
 

o Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače - Kurz akreditován 
MŠMT 

o Angličtina pro administrativu, služby a cestovní ruch  
o Angličtina – konverzační kurz 
o Němčina pro pokročilé v každodenní praxi 
o Digitální fotografie 
o Tvorba webových stránek 
o Podvojné účetnictví   
o Prezentační a komunikační dovednosti 
o MS Powerpoint 2003 základy a pokročilí 
o MS Word pro pokročilé 
o MS  Excel pro pokročilé 

 
Ve spolupráci s Českým červeným křížem jsme také realizovali kurz „První pomoc a 
prevence úrazů u dětí“ a ve spolupráci s Českou pojišťovnou kurz „Rodinné finanční 
plánování“. 
  
Všechny kurzy probíhaly tradičně kombinovanou formou  e-learning  a prezenční 
výuka. Klientkám byly k dispozici přidružené služby – knihovna, studovna 
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s přístupem k internetu, odborné poradenství z oblasti zaměstnanosti (pracovní 
právo, informace o volných pracovních místech, zprostředkování kontaktu na 
významné zaměstnavatele v regionu atd.). 
 
Po dobu prezenční výuky bylo zajištěno hlídání dětí v dětském centru, které je 
součástí Domu vzdělání o.s. STUDNICE. 
 
Výsledky projektu 

Do projektu vstoupilo 97 klientek, které si zapsaly celkem 138 vzdělávacích 
kurzů (kumulativně s druhým pololetím roku 2008).  
 
 
 
Komer ční kurzy D ům vzdělání Karlovy Vary 
I v roce 2009 pokračovala spolupráce s Mateřským centrem Karlovy Vary a to formou 
realizace komerčně nabízených vzdělávacích kurzů. V učebně v Karlových Varech 
se dle poptávky klientů konaly tyto kurzy: 
 

o Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače - Kurz akreditován 
MŠMT 

o Angličtina pro obchod a služby – začátečníci 
o Angličtina pro obchod a služby – pokročilí  
o Tvorba webových stránek 
o Podvojné účetnictví 

 
Výsledky projektu 

Do projektu vstoupilo 21 klientů, kteří si zapsali celkem 26 vzdělávacích kurzů. 
Projekt úspěšně ukončilo a certifikát o absolvování vzdělávacího programu získalo 
20 klientů.  
Spolupráce s Mateřským centrem Karlovy Vary při realizaci vzdělávání úspěšně 
pokračuje i nadále. 
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Plánované projekty 
 
Rozvoj kompetencí pedagogických pracovník ů v oblasti využití 

jednotného ICT systému Škola Online 
 

     Projekt je financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. 
Projekt byl zahájen v květnu 2010 a ukončen 
bude v červnu 2011.   

             Rozpočet projektu: 999.790,-- Kč. 
Předmět projektu 
Projekt navazuje na proces postupné informatizace plzeňských základních škol a 
jeho cílem je vyškolit pedagogické pracovníky v obsluze jednotného školského 
informačního systému. V rámci projektu bude připraveno a akreditováno 5 školení 
DVPP. K jednotlivým školením budou vytvořeny výukové materiály, navíc v rámci 
akce vnikne série videonápověd, e-kurzů a e-testů, které budou sloužit pro distanční 
výuku pedagogů. 
Projekt vychází z potřeb cílové skupiny a je podporován zřizovatelem škol (Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně) a implementátorem 
jednotného informačního prostředí plzeňských škol (Správa informačních technologií 
města Plzně). 
Projekt bude realizovat Občanské sdružení Studnice v partnerství se společností 
Škola OnLine - tvůrce softwaru používaného školami. 
V rámci projektu bude vyškoleno 600 pedagogů z 26 škol (celkem 1056 
osob/školení). 
 
 
Učíme správn ě technické obory 
 

     Projekt je financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3. 
Občanské sdružení je partnerem projektu, 
žadatelem je Integrovaná střední škola 
Cheb. Projekt byl zahájen v lednu 2010 a 
ukončen bude v červnu 2012.   
     Rozpočet projektu: 2.782.348,-- Kč. 
 
Předmět projektu 
Projekt má za cíl zvýšit kvalifikaci 
pedagogů Integrované střední školy Cheb, 

zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky jejich dalšího vzdělávání. Celý tento 
proces povede k profesnímu růstu pedagogů a ke zvýšení konkurenceschopnosti 
školy. 
Cílovou skupinou projektu jsou učitelé odborných i všeobecných předmětů, pro které 
bude uspořádána série kvalifikovaných školení. Současně vznikne vzdělávací portál, 
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který bude sloužit jako úložiště elektronických vzdělávacích materiálů. Celkem se 
projektu zúčastní 38 pedagogů. 
Výstupem projektu bude: 
- 38 odborně proškolených pedagogů 
- sada kvalifikovaných vzdělávacích materiálů 
- výukové a testovací materiály v elektronické podobě 
- portál pro řízené e-learningové vzdělávání, které bude současně sloužit i jako 
kontrolní nástroj pro řídící pracovníky školy nad vzděláváním jednotlivých pedagogů 
Občanské sdružení STUDNICE bude v rámci projektu dohlížet na tvorbu výukových 
materiálů a tvořit z materiálů dodaných pedagogy e-learningové kurzy. 
 
 
Anglicky interaktivn ě 
 

     Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Občanské 
sdružení je partnerem projektu, žadatelem je Základní škola 
Martina Luthera. Projekt bude zahájen v srpnu 2010 a ukončen 
bude v lednu 2012.   
     Rozpočet projektu: 1 999 424,-- Kč. 
 
Předmět projektu 
     Projekt má za cíl vytvořit kompletní program pro moderní 
výuku anglického jazyka na Základní škole Martina Luthera v 
Plzni. Snahou je vyučovat cizí jazyk již od útlého věku dětí tak, 

aby se stal přirozenou součástí jejich života, neboť v dnešní době je znalost cizího 
jazyka nezbytná. Projekt klade důraz na zkvalitnění výuky, na její atraktivitu pro 
důraznější zapojení žáků do vzdělávacích procesů, což povede k lepší přípravě na 
jejich budoucí studium i uplatnění na trhu práce. 
     Prostředkem k dosažení hlavního cíle bude moderní ICT technika a vzdělávací 
prostředí umožňující pedagogům uplatnit interaktivní výukové materiály v průběhu 
výuky i mimo ni. Výukové materiály budou vytvořeny samotnými učiteli, aby bylo 
zajištěno jejich přesné zacílení i vytvoření rozsáhlých mezipředmětových vazeb.  
     Občanské sdružení STUDNICE bude garantem tvorby interaktivních materiálů. 
Zaměstnanci STUDNICE budou dohlížet na tematickou správnost vytvářených 
interaktivních vzdělávacích materiálů a poskytnou tvůrcům podporu v metodice  
tvorby elektronických výukových podkladů.  
 
Moderní škola 
 

     Projekt je financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. 
Občanské sdružení je partnerem projektu, 
žadatelem je Základní škola Chotěšov. Projekt 
bude zahájen v srpnu 2010 a ukončen bude 
v lednu 2012.   
     Rozpočet projektu: 2 147 747,-- Kč. 
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Předmět projektu 
     Cílem projektu je zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních 
technologií pro žáky i učitele Základní školy Chotěšov. Dojde k zavedení jednotného 
e-learningového systému pro předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, 
Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova. Pořízeny budou interaktivní 
tabule a digitalizovány studijní podklady k výuce. V rámci projektu budou pedagogy 
ZŠ Chotěšov vytvořeny různé formy elektronických výukových materiálů.  
     Občanské sdružení STUDNICE bude garantem tvorby interaktivních materiálů. 
Zaměstnanci STUDNICE budou dohlížet na tematickou správnost vytvářených 
interaktivních vzdělávacích materiálů a poskytnou tvůrcům podporu v metodice 
tvorby elektronických výukových podkladů.  
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Sponzoring 
 
Na konci roku 2009 jsme oslovili významné plzeňské společnosti se žádostí o 
sponzorské příspěvky/dary na rekonstrukci vnitřního dvora Domu vzdělání. 
Rekonstrukcí vznikne další prostor dětského centra, který chceme vybavit 
pískovištěm se skluzavkou, houpačkami a lavičkami.  
 
Předmětem rekonstrukce bude: 

• provedení terénních úprav, likvidace suti, srovnání povrchu a zatravnění 
• vydláždění prostor pro pískoviště (cca 25m2), nivelace terénu 
• osazení herními systémy a mobiliářem  

 
 

   
 
Přestože se s ekonomickou recesí snížila ochota firem sponzorovat veřejný sektor, 
podařilo se nám získat dostatečné finanční prostředky, abychom se mohli pustit 
alespoň do první etapy modernizace. 
 
 

Firma Poskytnutá částka 
Plzeňská teplárenská a.s. 170.000,-- Kč 
Elfetex spol. s.r.o. 8.000,-- Kč 
Škoda JS a.s.  20.000,-- Kč 
CELKEM 198.000,-- Kč 
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Publicita 
 
Tisk 
       V následující tabulce je uveden přehled zpráv o projektech a činnosti o.s. 
STUDNICE uveřejněných v regionálním tisku:  
 

Datum 
zveřejnění Periodikum Informace o projektu 

Srpen 2009 Zpravodaj městského obvodu Plzeň 3 Znovu v práci 
Říjen 2009 Radniční listy Znovu v práci 
Říjen 2009 Plzeňská jednička Znovu v práci 
18.8.2009 Rádio BLANÍK západní Čechy Znovu v práci 

7.4.2009 Plzeňský deník Jabloň – Šany Šanclová 
8.4.2009 Plzeňský deník Jabloň – Z Čech až na konec světa 

 
Internet 
Vlastní stránky: 
http://www.jablon.eu/ 
http://www.matky.cz/ 
http://www.studnice-os.cz/ 
 
 
Další zdroje: 
http://web.plzen.eu/cz/aktuality/Projekt_Znovu_v_praci_20090701_01.html?kalendar
=1.6.2014 
http://socialnisluzby.plzen.eu/aktuality-3/znovu-v-praci.aspx 
http://www.esfcr.cz/projekty/znovu-v-praci-podpora-navratu-zen-na-pracovni-trh-v 
http://www.zsskuhrov-projekt.cz/index.htm 
http://www.akce.cz/misto/12414/kulturni-kavarna-jablon-plzen 
http://www.restaurace.cz/plzen-mesto/kulturni-kavarna-jablon.html 
http://www.lokola.cz/detail/173842/kavarna-jablon 
http://www.info-plzen.cz/kulturni-kavarna-jablon/index.html 
http://www.pilsnerpubs.cz/kavarny/jablon.html 
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Koncepce další činnosti o.s. STUDNICE s výhledem na 
období do roku 2013 

 
Oblast kultury: 
 
Cíle 

• Kontinuálně rozšiřovat činnosti Kulturní kavárny Jabloň (obsah i kvantita) a 
stabilizovat financování kulturních aktivit 

• Zajistit lepší propagaci činnosti, stát se dominantním centrem pro kulturní 
vyžití mládeže   

• Rozvíjet aktivní spolupráci s dalšími kulturními organizacemi v Plzni, 
spolupracovat při realizaci významných akci (např. festival …Na ulici, 
Finále, atd.) 

• Vytvořit partnerství s obdobnými zařízeními v rámci EU (výměna 
zkušeností, hostování umělců atd.) 

• Rozšířit koncept KK Jabloň do dalších regionů 
• Stabilizovat finanční situaci 

 
Opatření 

•••• Zajistit dostatečné finanční zdroje pro provoz KK Jabloň (státní dotace, 
příspěvky samospráv, vyhledání komerčních partnerů)  

•••• Zahájit intenzivní spolupráci s regionálními médii a informovat je o cílech a 
programu KK Jabloň, oslovit a nabídnout spolupráci zařízením pro práci 
s mládeží (DDM, umělecké školy) 

•••• Aktivně vyhledávat možnost domácí i zahraniční spolupráce (internetové 
stránky, osobní kontakt na uměleckých vystoupeních) 

•••• V regionech, ve kterých působí o.s. STUDNICE se svými vzdělávacími 
projekty prověřit možnost realizace konceptu KK Jabloň (dotační 
příležitosti, prostory, partnerství místních iniciativ) 
 

Oblast vzd ělávání skupin ohrožených sociálním vylou čením a nezam ěstnaností 
 
Cíle 

• Pokračovat v započatých projektech 
• Rozšířit vzdělávací aktivity o další cílové skupiny ohrožené soc. 

vyloučením a znevýhodněné na trhu práce (etnické menšiny, migranti, 
osoby ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, společensky 
nepřizpůsobení, atd.) 

• Dopracovat a realizovat koncept „Domu vzdělávání“ integrující všechny 
přidružené služby (výuková a zasedací místnost, PC učebna, školka, 
knihovna, studovna, půjčovna PC, poradenské služby atd.) 

• Zlepšit společenské povědomí o aktivitách občanského sdružení 
• Rozšířit stávající aktivity do dalších regionů 
• Navázat spolupráci s dalšími partnery z oblasti vzdělávání a sociálních 

služeb 
• Nadále aktivně působit v rámci komunitního plánování plzeňského regionu 
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Opatření 
• Vyhledávat dotační příležitosti z prostředků ESF v programovém období 

2007-2013, prioritou je získat potřebné dotace na dobudování konceptu 
„Domu vzdělávání“ 

• Udržovat dobré vztahy se stávajícími partnery a aktivně oslovovat 
organizace s celostátní i regionální působností 

• Intenzivně pracovat na udržení prestiže o.s. STUDNICE, zintenzívnit 
marketing a public relation 

• Zahájit pilotní projekty v dalších vybraných regionech, tam, kde již projekty 
realizujeme rozšířit činnost (počet klientů, více cílových skupin) 

• Účastnit se jednání Řídícího výboru pro realizaci projektu „Komunitní 
plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010“ 

 
Oblast využití nových metod a forem vzd ělávání s využitím IT 
 
Cíle 

• Rozšířit portfolio vzdělávacích programů a e-learningových kurzů 
• Stát se dominantní organizací zabývající se využitím elektronického 

vzdělávání v neziskovém sektoru 
• Uplatňovat nové formy vzdělávání 
• Podílet se na vývoji LMS systémů a autorských nástrojů pro tvorbu e-kurzů 
• Využít znalostí k nabídce spolupráce s komerčním sektorem (v rámci 

hospodářské činnost o.s.) 
• Propagovat využití moderních metod vzdělávání ve školství 

 
Opatření 

• V každém novém projektu vytvořit alespoň jeden nový e-kurz, který by byl 
uplatnitelný i v ostatních vzdělávacích projektech 

• Průběžně aktualizovat vzdělávací obsahy a doplňovat je o nové poznatky 
• Aktivně vyhledávat nové trendy ve vzdělávání (internet, odborné 

konference, spolupráce s komerčními firmami) 
• Oslovovat komerční firmy s nabídkou školení či zpracování elektronických 

učebnic, podílet se (jako subdodavatel) na zakázkách většího rozsahu 
• Zahájit spolupráci se středními a vysokými školami  

 
Oblast dalšího vzd ělávání dosp ělých a rozvoje informa ční gramotnosti 
 
Cíle 

• Stát se průkopníkem v nekomerční sféře dalšího vzdělávání dospělých 
• Stát se tvůrcem metodik dalšího vzdělávání s využitím informačních 

technologií 
 
Opatření 

• Získat hlubší informace o organizaci a financování dalšího vzdělávání, 
zapojit se do procesu přípravy a vytváření standardů nekomerčního 
vzdělávání dospělých 

• Ve spolupráci s akademickou sférou pozitivně ovlivňovat využití IT v dalším 
vzdělávání dospělých 
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Ekonomické výsledky organizace 
 
Přijaté provozní dotace v roce 2009  

 

Poskytovatel dotace 
Částka 

dotace dle 
smlouvy 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeň, statutární město 239 430 Celoroční kulturní činnost r. 2009 

Krajský úřad Plzeňského 
kraje 

30 000 Propagace - Jabloň r. 2009 

Plzeň, statutární město 30 000 
Festival Jednou nohou nejen 
v poezii 

16.11. - 29.11.2009 

Plzeň, statutární město 30 000 Festival "Na prkench Jabloně" 25.5.-7.6.2009 

Ministerstvem práce a 
sociálních věcí v rámci OP 
Lidské zdroje a zam. 

1 043 467,25 
Znovu v práci - podpora návratu 
žen na pracovní trh v Plzeňském 
kraji 

1.8.2009 - 
31.7.2011 

Celkem 1 372 897,25    

 

Realizované projekty financované ze SF EU v roce 20 09 
 

Poskytovatel dotace 

Celková 
částka v K č 
dotace dle 
smlouvy 

Název projektu Trvání projektu 

Ministerstvem práce a 
sociálních věcí v rámci OP 
Lidské zdroje a zam. 

4 028 878,00 
Znovu v práci - podpora 
návratu žen na pracovní 
trh v Plzeňském kraji 

1.8.2009 - 
31.7.2011 

  
Dary a p říspěvky v roce 2009 
 

Poskytovatel daru 
Částka daru 
či příspěvku 
dle smlouvy 

Projekt 

Nadace 700 let města Plzně 15 000 Festival "Na prkench Jabloně" 

Nadační fond pro kulturní aktivity 
občanů města Plzně 

14 998 Festival "Na prkench Jabloně" 

Nadační fond pro kulturní aktivity 
občanů města Plzně 

20 000 Festival Jednou nohou nejen v poezii 

Nadace 700 let města Plzně 15 000 Festival Jednou nohou nejen v poezii 

Nadace Charty 77 7 500 Nová šance - udržitelnost Karlovy Vary 

Nadace Charty 77 3 500 Nová šance - udržitelnost Karlovy Vary 

Nadace Charty 77 18 000 Dům vzdělání Plzeň 

Nadace Charty 77 20 000 Dům vzdělání Plzeň 

Celkem 113 998    
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Účetní závěrka hospoda ření za rok 2009 
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Výnosy a náklady z hlavní a hospodá řské činnosti za rok 2009 
 
Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2009 s účetním ziskem ve výši 226 tis. 
Kč. Celkové výnosy za dané účetní období činí  4 175 tis. Kč, celkové náklady 3 949 
tis. Kč.  
 
Hlavní činnost: 
Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 4 051 tis. 
Kč. Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2009 vykázány ve 
výši 3 821 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 230 tis. Kč.  
 
Hospodá řská činnost: 
Hospodářská činnost STUDNICE zahrnuje tržby z fakturovaného nájemného 
nebytových prostor. Celkové výnosy z hospodářské činnosti činily 124 tis. Kč. Tržby 
z hospodářské činnosti byly v roce 2009 pokryty náklady ve výši 128 tis. Kč. 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: -4 tis. Kč. 
 
Účetní zisk roku 2009 ve výši 226 tis. K č bude použit na úhradu z ůstatku ztráty 
z roku 2008 ve výši 47 tis. K č. Zbytek se ponechá jako nerozd ělený zisk roku 
2009. 
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Vyjád ření Rady ob čanského sdružení STUDNICE 
 
 

 


