
I. ÚVOD

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec
za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů pova-
žovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat,
do jaké míry se projeví personální změny (odchod
sekretáře Agentury Koniklec a v únoru odchod profe-
sionálního účetního) a zda se podaří naplnit středně-
dobý koncepční plán činnosti organizace, který defi-
novala Rada Agentury Koniklec v roce 1996. Naše
oprávněné obavy vyvolávalo i předpokládané snížení
celkové grantové podpory ze státních i nestátních
zdrojů. Na tomto místě mohu konstatovat, že jsme se
se všemi překážkami se ctí vyrovnali a že se nám
podařilo nejen udržet tradičně dobrou úroveň našich
projektů, ale řada našich aktivit se dále rozvíjela
a zkvalitňovala.

Agentura Koniklec je profesionální občanské sdružení pro lidská
práva a životní prostředí. Cílem naší práce je vyhledávat a apliko-
vat netradiční formy práce a originální projekty především v oblasti
péče o životní prostředí. Toto poslání naplňují všechny naše
projekty. 

Projekt Informačních systémů slouží širokému spektru cílových
skupin, které jeho prostřednictvím mohou získat řadu kontaktů
v oblasti životního prostředí, ale i řadu statistických údajů o této
problematice. V roce 1997 využívalo informačních služeb stále
více zahraničních organizací i jednotlivců, kterým jsme pomáhali
se zorientovat v oblasti péče o životní prostředí v České republice. 

Projekt Sněmu dětí České republiky se dále rozvíjel ve smyslu
posunu od institucionální podoby "dětského parlamentu" do podo-
by vysoce sofistikovaného environmentálního vzdělávacího progra-
mu pro děti a mládež. V roce 1997 se podařilo navázat úzkou
spolupráci se Spolkovou republikou Něměcko, která by měla napo-
moci k přenesení modelového projektu do SRN v roce 1998 a
v jeho společnou realizaci oběma stranami. V průběhu roku 1997
uskutečnil dětský sněm řadu akcí. S velkým ohlasem se setkalo
devítidenní soustředění v prostorách premonstrátského kláštera

v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamen-
tu České republiky. 

Podobný úspěch zaznamenal i projekt distribuce environ-
mentálních publikací, videokazet, software a propagačních mate-
riálů. V souladu s trendem roku 1996 se nám poda řilo prakticky
zcela kompenzovat finanční ztrátu z minulých let. V závěru roku
1997 tak výnosy z distribuční činnosti pokryly ztrátu minulých
období, přesto se však distribuční činnost stále nemůže plně podílet
na úhradě všech režijních nákladů, které stále musíme dotovat
z jiných zdrojů. V průběhu roku 1997 přibyly do naší nabídky
desítky nových titulů (cca 60 - 70 položek), na druhou stranu byly
některé tituly zcela vyprodány. Naše nabídka environmentálních
publikací je stále pravděpodobně nejucelenější kolekcí tohoto
druhu v České republice a její význam posiluje široká distribuční
síť koncových odběratelů.

V roce 1997 jsme rozšířili nabídku veřejné videopůjčovny
o dalších zhruba 40 pořadů. V roce 1997 jsme také otevřeli veřej-
nou knihovnu environmentální literatury, která zatím nabízí zhruba
450 titulů. 
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V uplynulém roce také proběhl tradiční informační
servis ke Dni Země - mezinárodnímu svátku životní-
ho prostředí, který se setkal s očekávaným zájmem
řady škol, obecních a městských úřadů i široké veřej-
nosti. Pracovníci Agentury Koniklec zaznamenali
také průběh některých akcí na videokazety a pořídili
fotografickou dokumentaci. 

V průběhu roku proběhla kontrola  pracovně - právní
agendy Agentury Koniklec (Úřad práce hl.m. Prahy)
i řádná revize hospodaření. S výsledky těchto kontrol,
se kterými můžeme být právem spokojeni, seznamuje-
me v dalších kapitolách. V závěru roku 1997 získala
Agentura Koniklec významné zahraniční ocenění,
o kterém také dále informujeme.

Na tomto místě se sluší poděkovat všem našim
finančním dárcům, sponzorům, partnerům
a spolupracovníkům, kteří přispěli ke rozvoji  aktivit
Agentury Koniklec. Ačkoliv uvádíme jmenovitá
poděkování v závěru výroční zprávy, rádi bychom na
tomto místě vyzdvihli roli Ministerstva životního

prostředí, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Part-
nerství a REC Budapešť (lokální kancelář pro Českou republiku).
Tyto organizace poskytly Agentuře Koniklec nejvýznamnější
finanční podporu v průběhu roku 1997. V této souvislosti bychom
také rádi zmínili, že ačkoliv je dotační podpora pro naší organizaci
nezbytná, dařilo se nám i nadále pokrýt podstatnou část nákladů
výnosy z vlastní činnosti, z prodeje zboží a služeb. Výše těchto
výnosů, respektive jejich poměr k dotačním příjmům je, podle
našeho názoru, mezi českými nevládními neziskovými organizace-
mi ojedinělý. Tento trend posiluje naší finační soběstačnost
a diverzifikace zdrojů přispívá k finační stabilitě a udržitelnosti.

Vážení přátelé, děkuji Vám za Váš zájem, který věnujete činnosti
našich nevládních neziskových organizací. Agentura Koniklec se
trvale snaží důvěru veřejnosti nezklamat a dále rozvíjet aktivity
v oblasti péče o životní prostředí, které přispívají k úrovni environ-
mentální osvěty a vzdělávání. Věříme, že i v následujících letech
budeme, mimo jiné i díky Vaší podpoře, v tomto snažení úspěšní.

Miroslav Lupač, ředitel kanceláře, Praha , 
22. duben - Den Země

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Agentura Koniklec je občanské sdružení - nezisková, nevládní,
nepolitická organizace - založená v roce 1992 za účelem
vyhledávání efektivních forem práce a realizace netradičních
a originálních projektů v oblasti životního prostředí.

V roce 1997 řídil Agenturu Koniklec nejvyšší orgán sdružení -
Rada Agentury Koniklec ve složení:

Ing. Michal Kulík, programátor
Jiří Kutý, vedoucí obchodní činnosti Agentury Koniklec
Miroslav Lupač, ředitel kanceláře Agentury Koniklec
Mgr. Michael Pondělíček, odborný pracovník v ekologii
Ing. Jaromír Tříska, středoškolský pedagog

Funkci statutárního zástupce vykonával po celý rok 1997 
Miroslav Lupač, ředitel kanceláře.
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II. 1. Kdo je kdo? (pracovníci Agentury Koniklec)

a) Miroslav Lupač, 
ředitel kanceláře Agentury Koniklec

Miroslav Lupač je statutárním zástupcem Agentury
Koniklec a dále vedoucím projektu "Informační
systémy" a "Informační servis ke Dni Země"
a supervizorem projektu "Ediční program". Mezi
hlavní úkoly ředitele kanceláře patří koordinace akti-
vit organizace, zajišťování veřejných vztahů, meziná-
rodní komunikace, ekonomická politika
a personalistika.

b) Václav Bratrych

Václav Bratrych je koordinátorem projektu Sněm dětí
České republiky pro životní prostředí. V průběhu  
roku 1997 zajišťoval obsahovou stránku tohoto
projektu a jeho finanční management. Úkolem koor-
dinátora projektu je zároveň organizovat činnost
a efektivně využívat pomoci kolektiv externích  

spolupracovníků SDČR-ŽP, zajišťovat redakční práci na Zpravoda-
ji SDČR-ŽP, zabývat se propagací projektu a veřejnými vztahy
a také provádět fundraising domácích i zahraničních zdrojů.

c) Jiří Kutý

Jiří Kutý je vedoucím obchodní činnosti, kterou se zabývá samos-
tatný právní subjekt zřízený a přímo řízený Agenturou Koniklec
(Kancelář Agentury Koniklec). Kromě toho patří do pracovní
náplně J. Kutého provoz videotéky, videopůjčovny a knihovny AK
a zajištění distribučních služeb v rámci Informačních systémů
Agentury Koniklec.

d) David Kunssberger

D. Kunssberger byl v  roce 1997 manažerem projektu Informační
systémy. Do jeho pracovní náplně patří získávání, příprava a tech-
nické zpracování informací pro potřebu uživatelů IS AK. Dále se
tento pracovník podílí na poskytování komerčních služeb IS AK
a je pověřen komunikací s ministerstvem životního prostředí.   
Kromě toho zajišťuje D. Kunssberger komplexní finanční manage-
ment organizace, provádí analýzu ekonomických ukazatelů,

připravuje rozpočet organizace a je odpovědný za technickou
stránku vyúčtování přidělěných dotací.

e) Aleš Horáček

Aleš Horáček je administrativním pracovníkem a asistentem Infor-
mačních systémů Agentury Koniklec. Do jeho pracovní náplně
patří využívání informačního potenciálu sítě Internet, příprava
HTML dokumentů včetně grafického zpracování, distribuce infor-
mačních materiálů, distribuce komerčních zásilek, účetní administ-
rativa, kontakt se státními institucemi (finanční úřad, správa soc.
zabezpečení, a.j.) a zpracování informací v elektronické podobě.
Dále se Aleš Horáček věnuje edičnímu programu Agentury
Koniklec. 

f) Alexander Myslík, ekonom a účetní

Alexander Myslík ukončil 28. 2. 1997 civilní službu a dále posky-
tuje své služby organizaci na základě  vlastního podnikatelského
oprávnění.  Alexander Myslík je odborný účetní s kvalifikací pro
vedení podvojného účetnictví a s velmi dobrou zkušeností v oblasti
příspěvkových a rozpočtových organizací. 
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g) Aleš Bartoň, civilní služba, administrativní práce
pro kooperující organizace

h) Filip Dvořák, civilní služba, administrativní práce
pro kooperující organizace

Kromě kmenových pracovníků spolupracuje
s Agenturou Koniklec řada dalších osob v rámci
dobrovolné i honorované asistence. Kromě externích
spolupracovníků se jedná zejména o členy partnerské
01/71 ZO ČSOP "Koniklec" a dětských oddílů.

II. 2. Zřízené právní subjekty

od 15.6.1992 Agentura Koniklec, IČO 45768170, 
statutární zástupce Miroslav Lupač

hlavní projekty: Informační systémy
Sněm dětí České republiky pro 
životní prostředí
Environmentální ediční program
Informační servis ke Dni Země

od 1.1.1994 Kancelář Agentury Koniklec, IČO 49629221, 
statutární zástupce Miroslav Lupač

hlavní projekty: Distribuce environmentální literatury, 
videokazet a software
Videopůjčovna a knihovna pro veřejnost

od 3.4.1994 1. regionální článek Mokrsko, IČO 61101966, 
statutární zástupce Václav Karafiát

II. 3. Registrované složky AK:

od 12.5.1995 oddíl mladých ochránců přírody "Koniklec", 
vedoucí Hynek Jebavý, zástupci Darek Houška, Martin Škorňa

od 12.5.1995 dětský oddíl "Ztracená stopa", 
vedoucí Jitka Steklá, zástupce Jiří Hejk

od 12.5.1995 klub "Rychlá Rota",
vedoucí Zdeněk Tolde, zástupce Hynek Jebavý

II. 4. Prostorové a technické vybavení

V roce 1997 využívala AK i nadále prostory přízemního nebytové-
ho prostoru v Praze 3, Chelčického ulici 12, rekonstruované
suterénní prostory a částečně i byt bývalého sekretáře AK v témže
domě. Dvě menší místnosti jsou využívány jako kanceláře a jedna
větší místnost jako klubovna dětských oddílů a zároveň pracoviště
manažera projektu "Sněm dětí České republiky pro životní prost-
ředí". Suterénní prostory slouží jako prodejna a sklad. Byt bývalé-
ho sekretáře byl částečně využíván jako kancelář a pracoviště
účetního AK.

Na uvedené prostory je uzavřena výhodná nájemní smlouva s maji-
telem domu a z tohoto hlediska bylo i v roce 1997 prostorové
zázemí AK stabilní. Rozvoj aktivit Agentury Koniklec s sebou
přináší stále vyšší nároky na používané prostory z kvalitativního i
kvantitativního hlediska. Tyto požadavky používané prostory již
dlouho nesplňují. Z tohoto důvodu bylo v roce 1997 rozhodnuto
přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci dalších suterénních prostor a do
konce roku byly zahájeny přípravná jednání.

5



Z hlediska technického vybavení disponovala Agen-
tura Koniklec v roce 1997 celkem sedmi osobními
počítači, dvěma laserovými tiskárnami, dvěma
inkoustovými tiskárnami, třemi jehličkovými tiskár-
nami, dvěma skenery, kopírkou, dvěma televizory
a dvěma videorekordéry, dvěma faxmodemy a jedním
stolním faxem. V roce 1997 instalovali pracovníci
informačních systémů lokální počítačovou síť, která
usnadňuje sdílení technických zařízení i informací
mezi jednotlivými pracovišti organizace. Část tech-
nického vybavení je majetkem členů či aktivistů AK,
kteří jej dávají Agentuře Koniklec dlouhodobě
k dispozici. 

II. 5. Kontroly provedené v roce 1997

a) Kontrola pracovně - právní agendy 
Kontrolu provedl Úřad práce hlavního města Prahy
dne 29.4.1997 se závěrem "Při kontrole nebyly zjiště-
ny nedostatky v dodržování pracovně právních před-
pisů při uzavírání, změně a skončení pracovních

poměrů... U zaměstnavatele nebylo zjištěno porušování zákona
65/1965 Sb. v platném a úplném znění"

b) Revize hospodaření
Revizi provedla Nadace pro výchovu k přátelské civilizaci 3000,
RNDr. Jiří Schauer dne 14.8.1997 se závěrem "Nedostatky zjištěné
při kontrolách v minulých letech byly odstraněny. Používaný účetní
rozvrh dobře rozděluje činnost na hlavní a vedlejší a s pomocí
vnitřního přeúčtování organizace rozděluje ostatní výnosy a nákla-
dy v poměrech skutečně využitých v hlavní a vedlejší činnosti.
O výsledcích hospodaření organizace podrobně a pravdivě infor-
muje veřejnost prostřednictvím výroční zprávy."

II. 6. Ocenění získané v roce 1997

V závěru roku 1997 přijala Agentura Koniklec v Praze z rukou
zástupců japonské The Sasakawa Peace Foundation 3. cenu
v soutěži o nejlepší projekty v životním prostředí za rok  1996.
S oceněním je spojena finanční odměna ve výši 3000 USD.
Oceněným projektům byla věnována pozornost sdělovacích
prostředků.

III. ZPRÁVA O ČINNOSTI

§ Stručná charakteristika projektu:

Projekt zaměřený na zprostředkování kontaktu mezi subjekty
působícími v oblasti životního prostředí, na služby  v oblasti infor-
matiky, na poradenství a podpůrný servis nejen pro nevládní orga-
nizace, na výrobu a distribuci informačních materiálů a realizaci
informačních kampaní.

Sekce Informačních systémů vznikla jako samostatná složka AK v
roce 1993. Původním hlavním cílem Informačních systémů AK
bylo zprostředkovat navázání efektivních kontaktů mezi organiza-
cemi a aktivisty, zabývajícími se problematikou ekologie, životního
prostředí a ochrany přírody, zejména pak v rámci neziskového
sektoru. Postupně se  podařilo významně rozšířit okruh nabízených
služeb. Dnes poskytuje sekce IS kromě základního informačního
servisu také množství dalších reprografických, komunikačních
a organizačních služeb širokému spektru zákazníků. 
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V průběhu roku 1997 se dařilo dále rozvíjet
a zkvalitňovat průběžně poskytované informační služ-
by. Cílové skupiny zájemců o informace z oblasti
životního prostředí se rozšířily především
o zahraniční subjekty. V této skupině převažovaly
zahraniční studijní, vzdělávací, kulturní a informační
instituce a také zahraniční studenti zabývající se
problematikou životního prostředí. Informační systé-
my Agentury Koniklec poskytovaly především násle-
dující služby:

l informace o kontaktech a činnosti českých nevládních 
ekologických organizací

l přehledy informačních a dokumentačních středisek v ž.p.
l informace o knižní produkci a videotvorbě v ž.p.
l kompletní rešerše z databází institucí veřejné správy
l řadu kontaktů na odborníky v oblasti životního prostředí
l základní statistické údaje o životním prostředí 
l přehled kontaktů na zahraniční organizace
l řadu informací o  výrobcích  environmentálních technologií
l kontakty na poradenská střediska v regionech
l informace o ochraně životního prostředí v hlavním městě 
l informace o činnosti a programech středisek ekol. vých.
l informace o akcích
l telefonní informační servis

V březnu 1997 spolupracovala Agentura Koniklec na zajištění
semináře "Jak psát projekty pro výběrové řízení MŽP ČR". Infor-
mační systémy Agentury Koniklec zajišťovaly zpracování výstupů
ze semináře a přípravu podkladů pro jejich prezentaci.

V roce 1997 byla navázána spolupráce s Ústavem Českého
národního korpusu Filosofické fakulty UK Praha. Agentura

Koniklec poskytla ÚČNK některé vlastní odborné a informačních
textů z oblasti životního prostředí za účelem rozšíření jazykového
fondu. Pracovníci Agentury Koniklec také spolupracovali s Institu-
tem městské informatiky Praha na přípravě hypertextové publikace
o životním prostředí v hlavním městě Praze.  V průběhu července
1997 spolupracovala Agentura Koniklec s Nadací rozvoje
občanské společnosti na vyhledávání potenciálních příjemců dotace
na podporu likvidace povodňových škod. 

Z hlediska informačních a kontaktních služeb lze dále uvést plnou
aktualizaci adresáře nevládních ekologických organizací, který byl
rozšířen o některé další užitečné údaje. Aktualizace proběhly na
přelomu roku 1996 a 1997 a v průběhu listopadu až prosince 1997.
V současné době je databáze čítající  603 záznamy aktualizována
ze 62%, což představuje nárůst aktualizovaných záznamů o 14%
oproti polovině roku 1997. Databáze byla poskytnuta nejen mnoha
institucím, reprezentujícím finanční dárce a resortní orgány životní-
ho prostředí, ale byla také zdarma zaslána většině nevládních orga-
nizací v České republice.
Kromě databáze nevládních neziskových organizací proběhla
v listopadu - prosinci 1997 aktualizace databáze odborníků  
v životním prostředí. Aktualizovány byly především záznamy  

7 l Hlavní úspěchy v roce 1997:

- Bezchybná projektová příprava "Kontaktního      
   centra pro nevládní organizace"
- Rozšíření cílových skupin o zahraniční organizace
- Příprava databáze a úplná aktualizace adresáře 
  nevládních organizací 
- Aktualizace databáze odborníků v ekologické 

výchově
- Zkvalitnění elektronických prezentací na síti 

Internet



o osobách, které se profesionálně věnují environ-
mentální výchově. Ověřeno bylo dosud 127 záznamů
z vybrané skupiny 365 odborníků. Databáze bude
poskytnuta ministerstvu životního prostředí
v elektronické podobě.

V polovině roku 1997 se Agentura Koniklec
zúčastnila výběrového řízení ministerstva životního
prostředí na zajištění "Kontaktního centra pro
nevládní organizace". Spolu s několika významnými
ekologickými NGO vypracovali pracovníci Infor-
mačních systémů AK originální realizační plán
s mnoha netradičními prvky, facilitujícími komunika-
ci mezi jednotlivými NGO a také mezi komunitou
NGO a ministerstvem ž.p. i státní správou obecně.
Součástí projektu byl i program posílení informačních
toků mezi finančními dárci a příjemci podpory i mezi
finančními dárci navzájem. Projekt kladl také důraz
na prezentaci výsledků projektů jednotlivých NGO,
jejichž výstupy jsou dosti často zapomenuty a nevyu-
žity. Účast AK v tomto výběrovém řízení získala
významnou podporu nevládních organizací.

Ministerstvo životního prostředí později výběrové řízení zrušilo
a vyčleněné prostředky byly použity na podporu organizací v
oblasti postižené povodněmi. Přestože nedošlo k realizaci projektu,
vznikl materiál, který může být, a již několikrát byl, znovu využit
v rámci informačních aktivit Agentury Koniklec.

Agentura Koniklec na Internetu - Co se změnilo?

V roce 1997
došlo na našich
Webových
stránkách
k několika
zásadním
změnám. Přede-
vším jsme se
snažili vylepšit
jejich celkový
vzhled a také
jejich 

srozumitelnost a orientaci uživatele a současně zlepšit úroveň obsa-
hu a jeho aktuálnost. Zásadní změnou, viditelnou takřka ihned, je
změna designu hlavní stránky: 

(http://www.ecn.cz/env/organ/koniklec) 

Dále jsme vylepšili vzhled naší nabídky publikací:

(http://www.ecn.cz/env/organ/koniklec/nab_ind.shtml)

která je nyní obnovována takřka týdně, a umož-
nili uživatelům objednávat zboží prostřed-
nictvím e-mailového formuláře (aktualizace
stránky souvisí vždy se změnou ve skladové
databázi titulů). 
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Ke změnám došlo i na stránkách Inform. systémů:  

(http://www.ecn.cz/env/organ/koniklec/nab_ind.

které obsahují základní nabídkou služeb IS AK. 

http://www.ecn.cz/env/organ/koniklec
http://www.ecn.cz/env/organ/koniklec/nab_ind.shtml
http://www.ecn.cz/env/organ/koniklec/nab_ind


Podstatně rozšířeny a přepracovány
byly stránky Sněmu dětí České republi-
ky pro životní prostředí:

http://www.ecn.cz/env/organ
/koniklec/nab_ind.shtml 

které nyní nabízejí kromě obecné infor-
mace průřez akcemi SDČR-ŽP
v minulých letech a především aktuální
informace o probíhajících
i plánovaných aktivitách SDČR-ŽP

Návštěvnost našich stránek v roce 1997

Econnect 108
ČR 444
Svět   85
Neznámá 134
Celkem 771

Údaje jsou orientační. 

l Stručná charakteristika projektu:

Projekt směřuje k vydávání periodických i neperiodických tiskovin
(literatury) zaměřených na problematiku životního prostředí
převážně v malých nákladech. Projekt preferuje a vyhledává
takové tituly, které by nemohly být jinak vydány za čistě
komerčních podmínek.

Na počátku roku 1997 byla dokončena distribuce publikace Prak-
tický rádce, jak chránit životní prostředí v Praze (1. revidované
reedice). Praktický rádce byl distribuován v počtu 20 - 100 ks na
úřady městských částí a místní úřady v Praze a jako inspirace i na
všechny městské a okresní úřady v republice (po 1 ks). Publikace
obsahuje řadu aktuálních informací, které jsme shromáždili na
základě připomínek k prvnímu vydání v roce 1996. V průběhu roku
1997 jsme systematicky shromažďovali připomínky k pražskému
vydání, ale také obdobné publikace z ostatních regionů, k jejichž
vzniku jsme, jak se s potěšením domníváme, přispěli. Naším cílem
je zmapovat dosud vydané publikace tohoto druhu v České republi-
ce a zpracovat metodický návod "Jak sestavit praktického rádce".
S potěšením jsme konstatovali, že se iniciativy v této oblasti ujal
například i jeden z členů Sněmu dětí České republiky pro životní
prostředí (okres Kroměříž), který ve spolupráci s místní samosprá-
vou a nevládními organizacemi zpracoval projekt pro výběrové
řízení MŽP na rok 1998.

Dále byla vydána publikace "Manifest budoucnosti" v nákladu 600
výtisků. Z toho 500 ks je určeno na další nekomerční distribuci
a 100 ks bude distribuováno přímo v rámci zásilkové služby Agen-
tury Koniklec. Podtitulem publikace je "Koncepce trvale udržitelné

9 III. 2. EDIČNÍ PROGRAM 

l Hlavní úspěchy v roce 1997:

V rámci projektu "ediční program" byla vydána: 

- publikace "Praktický rádce - jak chránit životní prostředí 
v Praze?"

- publikace J. Stehlíka "Manifest budoucnosti - Koncepce 
trvale udržitelné lidské existence"

- publikace "Adresář nevládních neziskových organizací 
s působností v oblasti životního prostředí"

- časopis "Zpravodaj pro základní školy"

http://www.ecn.cz/env/organ


lidské existence". Kniha je v podstatě prezentací
závěrů z dříve publikovaných studií zabývajících se
trvale udržitelným životem lidské společnosti (m.j.
také "Hmotné perspektivy lidstva, Agentura Koniklec
1995). Jde o vysoce odborný text
s interdisciplinárními exkursy ekonomického, ekolo-
gického, sociologického a politologického charakteru.

Koncem roku 1997 byl vydán tištěný aktualizovaný
Adresář nevládních neziskových organizací
s působností v oblasti životního prostředí. Publikace
čerpá z aktualizované databáze NGO, která je
zmíněna výše. Adresář obsahuje v abecedním řazení
údaje o názvu organizace, zařazení do okresu, jméno
kontaktní osoby, adresu, telefonní a faxová čísla,
adresu e-mailu, adresu internetových stránek, údaje
o zájmových oblastech, údaje o dostupných produk-
tech a formách činnosti a údaj o formě poskytování
informací. V rámci doplňkové části jsou uvedeny
údaje o periodických tiskovinách vydávaných NGO
a další užitečné adresy. Adresář byl vydán v nákladu
1000 ks a byl rozeslán všem NGO, které zaslaly

aktualizační dotazník, ministerstvu životního prostředí, ministerst-
vu školství, významným organizacím, které finančně podporují
nevládní neziskové organizace a některým dalším vybraným orga-
nizacím. O adresář je veliký zájem, mimo jiné i mezi novináři
a pracovníky státní správy.

V září 1997 byl vydán "Zpravodaj pro základní školy" v nákladu
4500 výtisků. Vydání zpravodaje navázalo na podobný počin
z roku 1996, který se u učitelů a ředitelů základních škol setkal  
s kladným ohlasem. V rámci Zpravodaje pro základní školy se  
prezentují významná střediska ekologické výchovy, které jeho
prostřednictvím nabízejí své programy, projekty a služby v oblasti
ekologické výchovy učitelům základních škol. V tomto vydání
zpravodaje se prezentovaly následující organizace a projekty: SEV
Chaloupky, Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza, Alcedo
Vsetín, CDM ČSOP, Vita Ostrava, Toulcův dvůr a Sněm dětí ČR
pro životní prostředí,  projekt Adresáře výměnného ubytování, aj.
Zpravodaj byl zdarma rozeslán všem základním školám v České
republice v průběhu září 1997. Díky opětovnému kladnému ohlasu
bude Agentura Koniklec pokračovat ve vydávání zpravodaje
i v roce 1998.

l Stručná charakteristika projektu:

Netradiční projekt environmentální výchovy a vzdělávání dětí
a mládeže zapojený do mezinárodního kontextu. Originální forma
ekologického vzdělávání a zapojení dětí a mládeže do rozhodo-
vacích procesů o životním prostředí v souladu se závěry Agendy
21.

SDČR-ŽP je součástí mezinárodní kampaně "Young Voices"
(Mladé hlasy) vzniklé z iniciativy bývalé norské ministerské před-
sedkyně Gro Harlem Brundtlandové. První mezinárodní setkání
dětí pořádané norskými organizátory kampaně "Mladé hlasy" se
uskutečnilo v roce 1990. Pro jeho pozitivní ohlas se konalo
i podruhé v roce 1992 při příležitosti celosvětového summitu  
o životním prostředí v Rio de Janeiru a celá kampaň postupně
přerostla v projekt trvalého charakteru. V bývalém
Československu, podobně jako v jiných zemích světa, proběhla
kampaň nejprve formou korespondenční akce, jejímž prostřed-
nictvím děti z celé republiky vyjadřovaly kreslenou i psanou
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formou svůj pohled na životní prostředí. Kampaň
vyvrcholila v roce 1992 setkáním vybraných dětí
v Praze, kde pořádající organizace připravily bohatý
program, který byl završen prvním "dětským parla-
mentem" v naší republice. V následujících letech se
původní jednorázový charakter projektu změnil na
trvalý. V roce 1993 tak byl založen Sněm dětí České
republiky pro životní prostředí jehož činnost i nadále
pokračuje a rozvíjí se.

Každý okres v České republice je zastoupen jedním
dětským "poslancem" ve věku 13 až 17 let, vyví-
jejícím celoroční aktivní činnost. Dvakrát ročně jsou
pořádána společná setkání všech "poslanců", kde se
děti v rámci přednášek a diskuzí s odborníky sezna-
mují s jednotlivými problémy ochrany přírody
a životního prostředí. O těchto problémech pak mají
možnost jednou do roka diskutovat s představiteli
vlády a poslanci PS a senátu PČR  a komunálních
zastupitelských sborů v rámci tzv. "parlamentu".
Vlastní "parlament" probíhá v reprezentativním prost-
ředí (hlavní jednácí sál Senátu PČR - 1997,

Rudolfova galerie Pražského hradu - 1995) za velkého zájmu
sdělovacích prostředků.

Vzhledem k tomu, že dětští členové jsou vybíráni ze škol,
zájmových kroužků a nevládních organizací, mají i v těchto svých
školách a organizacích možnost své zkušenosti a informace nabyté
ve Sněmu dětí zpětně využít. Děti vyvíjejí nejen činnost osvětovou
- například v podobě účasti na zasedání komisí životního prostředí
při okresních a městských úřadech, spolupráce s celostátními a
regionálními sdělovacími prostředky, pořádání přednášek na
školách a pomoc při vedení dětských oddílů - ale i činnost praktic-
kou, jako například mapování černých skládek, ochrana vod,
třídění odpadu, sledování a měření stavu ovzduší, atd.. Ve
spolupráci s dospělými také pořádají pro své spolužáky místní
"dětská slyšení". Někteří z členů pravidelně informují veřejnost o
své činnosti v regionálních rozhlasových stanicích a ostatních
sdělovacích prostředcích.

V každém roce je zvoleno jedno speciální odborné téma. V roce
1996 se dětský sněm zabýval problematikou odpadů, v roce 1997
bylo projednáváno téma "ochrana vod a vodní hospodá řství"

Sněm dětí patří mezi nosné projekty organizace. V roce 1997 se
organizátorům podařilo značně posílit jednak odbornou složku
projektu a jednak rozsáhle iniciovat vlastní aktivity dětí - členů
SDČR-ŽP v jednotlivých okresech, které "dětští poslanci" repre-
zentují. V roce 1997 byla také do osnovy projektu definitivně
zakotvena koncepce jednoročních odborných témat. V roce 1997
bylo zvoleno téma "voda, ochrana vod a vodní hospodářství". 

11 l Hlavní úspěchy v roce 1997:
- posílení odborné - vzdělávací složky projektu a stanovení 

celoročního odborného tématu
- rozšíření okruhu externích odborníků a zkvalitnění práce 

s nimi
- zvýšení úrovně lokálních a regionálních aktivit  dětí
  - zahájení úspěšného jednání s partnery ze SRN
- ocenění The Sasakawa Peace Foundation
- úroveň "Velkého sněmu" v Želivi a "parlamentu" v S-PČR
- úroveň informačních a odborných materiálů  (zavedení

 interního  "Obšťastníku", skript, vyhranění obsahu 
Zpravodaje, vytvoření videosnímku o průběhu roku 1997)

-  "Pražské dětské slyšení" ´97
- zájem sdělovacích prostředků



Kromě odborné práce sněmu
se děti seznamovaly také
s řadou dalších disciplín,
které se zvoleným  tématem
a prací dětského sněmu
souvisí (kulturně-historické
souvislosti, technika, filoso-
fické aspekty, rétorika,
stylistika, a.j.).

 V druhé polovině roku se
koordinátoři projektu inten-
zivně věnovali přípravě
spolupráce s německým part-
nerem, který  do projektu
vstoupí v roce 1998, a tím
dojde k posílení meziná-
rodního kontextu projektu
a k navázání konkrétní
mezinárodní spolupráce. 

V roce 1997 byla činnost dětského sněmu charakterizována přede-
vším následujícími konkrétními aktivitami:

I.regionální setkání pražských členů SDČR-ŽP

Ve dnech 21.-23. března, se uskutečnilo I.regionální setkání
pražských členů SDČR zaměřené na prohloubení informací o stavu
životního prostředí v Praze. V jeho průběhu byly členové SDČR
v bloku tří  přednášek seznámeni se situací v pražské dopravě,
o které je informovala Michaela Valentová ze sdružení Pražské
matky, dozvěděli se o nakládání a zabezpečení odpadu, kterou jim
osvětlil Milan Havel ze sdružení Děti Země a vyslechli si přednáš-
ku o čerpání pitné vody a o jejím hospodaření v Praze, ve které se
dozvěděli i něco o historii kanalizační sítě a o jejím současném
stavu. Vědomosti nabyté hlavně v přednášce o vodě zúročili hned
následující den, v sobotu, exkurzí po čtyřech pražských rene-
sančních vodárnách a návštěvou Ekotechnického muzea - bývalé
čističky odpadních vod. Ve zbylém čase pak vylosovali nové členy
SDČR-ŽP a deset účastníků Korespondenční kampaně, kteří  
v průběhu ledna až března zaslali do Agentury Koniklec své  
vyplněné korespondenční lístky.
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Pražské dětské slyšení 1997

Z iniciativy pražských členů SDČR-ŽP se v úterý,
dne 23. 4. 1997 od 13.30 do 15.00 hod. uskute čnilo,
u příležitosti Dne Země v prostorách Magistrátu
hl.m.Prahy "Pražské dětské slyšení 97".  Akce se
účastnili  zástupci všech pražských základních škol,
žáci 7. až 9. ročníků. Kromě nich se Dětského slyšení
zúčastnili: tiskový mluvčí městské policie hl. města
Prahy - p. Mgr. Rudolf Blažek, zástupce hlavního
architekta z Útvaru rozvoje hl. města Prahy - Ing.
Karel Chyba, radní Ing. Libor Pavlíček, odbor
životního prostředí - Ing. Kateřina Vaculová, odbor
energetiky a odpadového hospodářství - Ing. Petr
Šulc. 
                                                                 
I. Regionální setkání Východočeských členů
SDČR-ŽP

Ve dnech 25. - 27. dubna se ve spolupráci s Výcho-
dočeským regionálním centrem Českého svazu
ochránců přírody při ZO ČSOP 46/04 Jaroměř -

Ropáci uskutečnilo I. Regionální setkání Východočeských
zástupců SDČR-ŽP.

V průběhu setkání se členové Sněmu seznámili na Jaroměřské
radnici s místopředsedkyní pí. Jelínkovou a ing. Kašlíkem z referá-
tu životního prostředí, od kterých se dozvěděli o základních
problémech ochrany přírody a životního prostředí ve východo-
českém regionu. Děti se dále věnovaly odbornému programu,
navštívily kořenovou čistírnu odpadních vod ve Velké Jesenici,
prohlédly si hráz vodní nádrže Rozkoš, navštívily lužní les
v přírodní rezervaci Dubno a podívaly se na tok Úpy v Ratibo-
řickém údolí a významný krajinný prvek Písník , který je lokalitou
kriticky ohroženého skokana skřehotavého.

VIII. Setkání SDČR-ŽP v Želivě u Pelhřimova, "Velký sněm"

Sněm dětí České republiky pro životní prostředí (SDČR-ŽP) zase-
dal v krásném prostředí Želivského kláštera ve dnech 16.- 25.5
1997. Členové SDČR-ŽP se během devíti dnů seznámili s proble-
matikou ochrany vod a vodního hospodářství prostřednictvím
exkurzí, zasvěcených přednášek a diskusí s odborníky.

Zasedání vyvrcholilo 23. května na důstojné půdě Senátu
Parlamentu ČR, kde byly zástupcům nejvyšších státních orgánů
kladeny otázky týkající se převážně problematiky vod a životního
prostředí. Během této diskuse udělili členové Sněmu, Ing. Ondřeji
Velkovi cenu SDČR-ŽP za rok 1996.

Zasedání SDČR-ŽP bylo v sobotu 24.5. ukončeno sepsáním
závěrečných dokumentů a společenským večerem. Sněm dětí ČR
pro ŽP vydal v rámci svého VIII. zasedání stanovisko k problema-
tice ochrany vod. Stanovisko obsahuje čtyři základní body věno-
vané novelizaci vodního zákona, problematice pracích prostředků,
podpory výstavby ČOV v menších obcích a otázce řešení kompe-
tencí mezi MŽP a Mze v oblasti vodního hospodářství.

IX. setkání SDČR-ŽP, "Malý sněm"

Ve dnech 1.- 5. října proběhlo v  Srbské Kamenici IX. setkání
Sněmu dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP), tzv. Malý sněm.
Členové Sněmu dětí absolvovali vedle odborného programu, který
byl v rámci letošního tématu "ochrana vod a vodní hospodá řství"
zaměřen na problematiku ochrany řeky Labe a Severočeského
regionu, také praktický výcvik v rétorice a stylistice, a organizační
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jednání. Součástí těchto čtyř dnů, byla panelová
diskuse, pořádaná ve spolupráci s Ekologickým cent-
rem MÚ, která se konala  v pátek 3.10.  v sále
Městské knihovny v Děčíně,   kde mladí členové
Sněmu kladli otázky zástupcům - MŽP - zástupce
ředitele sekce ochrany vod ing. F. Smrčka, Okresního
úřadu - přednosta ing. L. Holanda, Městského úřadu -
starosta ing. M. Kunc, Povodí Labe a.s. - ředitel
závodu Dolní Labe Ing. J. Zídek a Greenpeace - Č.
Hrdinka.

I. Regionální setkání Středočeských členů
   SDČR-ŽP

Ve dnech 31. října až 2. listopadu  proběhlo ve
spolupráci s 02/9. ZO ČSOP Vlašim I. regionální
setkání Středočeských členů SDČR-ŽP.  V rámci
setkání se členové Sněmu zúčastnili panelové disku-
se, která se uskutečnila v prostorách vlašimského
zámku. Na té se mohli společně s vybranými
dětskými zástupci škol Benešovského okresu zeptat
přednosty OkÚ M. Rohela, místostarostky Vlašimi

- M. Tůmové, zástupců Okú - Ing. J. Zmeškalové (vedoucí oddě-
lení městské ochrany přírody) a Ing J. Klímy (oddělení ochrany
vod), ředitele CHKO RNDr. L. Hanela a zástupce Ekocentra Ing.
P. Pešouta na konkrétní problémy ochrany přírody a životního
prostředí v okrese Benešov. Kromě toho se dětský sněm seznámil
s provozem Ekofarmy hnutí Haré Kršna, s činností Ekocentra  
Vlašim, s provozem ČOV Vlašim a s jedinečným biotopem
s výskytem vzácné mihule potoční. Dále sid děti prohlédly kořeno-
vou ČOV Chmelná, vystoupily na vrch Blaník, v ústředí CHKO si
vyslechly přednášku  a navštívily Vlašimskou hvězdárnu.

I. Regionální setkáni Severomoravských členů SDČR-ŽP

Ve dnech 7.- 9. listopadu se ve spolupráci s Vsetínským DDM
uskutečnilo I. regionální setkání severomoravských členů SDČR-
ŽP. V pátek se děti ze Sněmu společně s dětmi z DDM Alcedo
setkali na Vsetínském městském úřadě s jeho představiteli.
V diskusi se postupně dostalo na všechny okruhy problematiky
ochrany životního prostředí v okrese Vsetín (plynofikace, třídění
a recyklace odpadu,  psí útulky, atd). Poté si členové Sněmu
prohlédli teraristickou výstavu, v DDM diskutovali o ekologické
výchově dětí a večer pak navštívili Vsetínskou hvězdárnu.

V sobotu vyrazili na okružní cestu po okrese Vsetín. Nejprve se
podívali na lokalitu Jezerné, kde byli seznámeni s problematikou
zanášení tamnějšího rybníka, navštívili skanzen v Rožnově pod
Radhoštěm a se členy  svazu ochránců přírody z Val. Meziříčí
navštívili mokřady Střítěž, vrch Helfštýn a místa postižená červen-
covými povodněmi.

Mezinárodní spolupráce

Prostřednictvím informací z norského sekretariátu kampaně "Mladé
hlasy" jsme se již několikrát pokoušeli spojit s různými skupinami
dětí z Evropy. Všechny pokusy zatím byly zatím neúspěšné přede-
vším z finančních důvodů. V roce 1997 jsme se díky Romaně
Cermanové z Euroregionu Nisa dozvěděli o německé nadaci
Deutsche Bundesstiftung Umwelt a o možnosti získání grantové
podpory na základě spolupráce s německým partnerem. Obětavá a
ochotná Romana Cermanová byla i tím, kdo nám našel dětskou
zastřešující organizaci Kinder & Jugend Ring, jejíž zástupce
projekt Sněmu dětí zaujal a se kterou jsme vypracovali projekt
společného česko-německého parlamentu - panelové diskuse dětí
a představitelů vlád obou států v roce 1999 v Praze. Této panelové
diskusi bude předcházet celoroční spolupráce v roce 1998.
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Podkladem pro přípravu společného projektu byl
český model. Kromě samotného parlamentu budou
výsledky a výstupy jednotlivých projektů a lokálních
činností na obou stranách hranice (fotografie, zprávy
o měření a pozorování, sledování bioindikátorů, novi-
nové výstřižky, videodokumentace, vlastní časopisy,
publikace a jiné výstupy) následně prezentovány na
společné pražské výstavě.
 
Informační a odborné materiály

Kromě jednotlivých setkání a zasedání SDČR-ŽP
byly v rámci průběžné komunikace a propagace
projektu vydány tři Zpravodaje SDČR-ŽP (oficiální
tiskovina) a deset čísel interního informačního zpra-
vodaje pro členy sněmu. Dále byl zpracován a vydán
informační materiál o SDČR-ŽP, byl zpracován
videosnímek o činnosti SDČR-ŽP v roce 1997 a
proběhla korespondenční kampaň SDČR na
základních školách v ČR.

Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly, dále se rozšiřují vlastní aktivity
jednotlivých dětských členů  v příslušných okresech. O své činnosti
informují děti formou čtvrtletních a výročních zpráv, které jsou
průběžně zveřejňovány. Děti se mimo jiné věnují pořádání
přednášek ve školách, připravují "ekohodiny" pro nižší ročníky ZŠ,
připravují pro své třídy testy z oblasti ž.p., sběru druhotných suro-
vin, sběru dat pro program GLOBE, spolupracují s místní
samosprávou, okresními úřady a nevládními organizacemi (ČSOP,
Tereza, a.j.), vedou dětské oddíly, účastní se brigád v chráněných
územích, mapují černé skládky, propagují separaci odpadů, pořá-
dají vlastní "dětská slyšení", atd.

l Stručná charakteristika projektu:

Projekt iniciace a ucelené prezentace aktivit nevládních organi-
zací, škol, institucí veřejné správy a řady dalších subjektů pořá-
daných u příležitosti mezinárodního svátku životního prostředí.
Projekt se celoplošně  zaměřuje na široké cílové skupiny s cílem
posilovat a udržet myšlenku Dne Země, jako svátku životního
prostředí v České republice.

Program Informační a osvětové kampaně - "Den Země"
uskutečňuje Agentura Koniklec v různém rozsahu a formách od
roku 1992. 22. duben - Den Země byl prvně slaven v roce 1970
v USA. Od roku 1990 je ve světě slaven jako světový svátek ochra-
ny životního prostředí, přírody a změn životního stylu. Za uplynulé
ročníky kampaně ke Dni Země se podařilo vytvořit tradici, svého
druhu ojedinělou, pokud jde o rozsah i celkovou šíří cílových
skupin. Zejména se do kampaně podařilo zapojit mnoho základních
škol, orgánů místní samosprávy a organizací pro volný čas dětí
a mládeže. Tato skutečnost napomáhá šíření myšlenek trvale  
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udržitelného způsobu života a zlepšení vztahu člově-
ka k životnímu prostředí, zejména na regionální, ale
především místní úrovni. Výrazné zapojení
základních škol a organizací pro mimoškolní aktivity
dětí obsahuje navíc významný výchovný prvek. 

Každoročně jsou vydána dvě čísla Zpravodaje Dne
Země, která jsou zdarma rozeslána více než 15000
adresátů. Postupem času zjišťujeme, že Zpravodaj
Dne Země je pro řadu z nich jediným informačním
zdrojem v oblasti ekologické osvěty.

Každoročně je také vydána tisková zpráva pro sdělo-
vací prostředky, která obsahuje přehled akcí ke Dni
Země v celé České republice. Kompletní obsah zpra-
vodaje Dne Země je také nabízen uživatelům na
mezinárodní počítačové síti Internet.

Tradičním prvkem Dne Země zůstavá distribuce
propagačních materiálů. Zájem o tuto formu propaga-
ce Dne Země neustává. Mimo jiné nabízíme organizá-
torům místních akcí plakáty, samolepky, pohledy,

bavlněná trika, aj. Centrální výroba propagačních materiálů ve
vyšším nákladu umožňuje jejich prodej za přijatelné ceny. 

Důležitou složkou informačního servisu ke Dni Země je příprava
databáze akcí ke Dni Země v České republice. Její tištěná podoba
je zveřejňována ve Zpravodaji Dne Země. Databáze je zasílána
novinářům formou tiskové zprávy. Kromě vytváření přehledu akcí
se pracovníci AK zabývají i pořizováním dokumentace jednot-
livých akcí a jejich další propagací.

Informační servis ke Dni Země proběhl dle bodového scénáře, tak
jak jej definoval původní projekt. Dále komentujeme konkrétní
výstupy jednotlivých složek projektu:

Na místo běžných návratek pro potřeby databáze akcí, které jsme
používali v předchozím roce, jsme pro potřeby informační servisu
vydali samostatné "nulté" číslo Zpravodaje Dne Země. Kromě
části, věnované návratkám, obsahoval zpravodaj dále informaci
o připravovaném Zpravodaji Dne Země a poptávku po příspěvcích
do letošního čísla. Dále zpravodaj obsahoval nabídku propagačních
materiálů, informaci o vydání "Praktického rádce", článek o infor-
mačních zdrojích v oblasti životního prostředí na síti Internet
a úplnou nabídku kolekce publikací, videokazet, software a propa-
gačních materiálů Agentury Koniklec. Nulté číslo zpravodaje bylo
distribuováno především mezi nevládní organizace, část základních
škol, městských  a okresních úřadů  a dalších organizací, které
v uplynulých letech připravovaly akce ke Dni Země. 

Stejně jako v uplynulých letech, byla  v rámci Informačního servisu
distribuována řada propagačních materiálů. Do tohoto sortimentu
patří série samolepek, barevné plakáty zeměkoule, plakáty "Desate-
ro domácí ekologie", bavlněná trika s motivem Dne Země a v roce
1997 nově i sada barevných pohledů s přírodními náměty
a připomínkou Dne Země. Během roku 1997 byly prakticky
doprodány veškeré staré zásoby propagačních materiálů za doto-
vané ceny. Celková tržba z prodeje propagačních materiálů byla
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l Hlavní úspěchy v roce 1997:

- úroveň obsahu i provedení Zpravodaje Dne Země
- řada poděkování od čtenářů Zpravodaje Dne Země
- zájem místní samosprávy o kampaň ke Dni Země
- účast Agentury Koniklec na akcích pro veřejnost, 

dokumentační činnost



cca 30 - 40.000,- Kč, po odečtení nákladů vzniká zisk
cca 3 - 4.000,- Kč, který byl použit na spolufinan-
cování celkových nákladů informačního servisu.
O propagační materiály je tradičně veliký zájem  
a zásilková forma prodeje navíc umožňuje jejich dist-
ribuci do celé republiky. Informační a propagační
materiály byly nabízeny veřejnosti také v rámci dvou
významných pražských happeningů ke Dni Země:
setkání v Equicentru v Komořanech a happening ke
Dni Země v Prokopském údolí.

V souvislosti se Zpravodajem Dne Země č.9 je nutno
konstatovat, že se nám skutečně podařilo dosáhnout
žádané úrovně formy i obsahu. Zpravodaj Dne Země
je pravděpodobně environmentálním bulletinem
s nejvyšším nákladem v České republice.  I v roce
1997 byl plošně distribuován na více než 15000 adres
(nevládní organizace, ministerstva, městské, okresní
a všechny obecní úřady, základní školy, knihovny,
muzea, domy dětí a mládeže...). V roce 1997 jsme se
zaměřili na téma "Ekologicky šetrné jednání, nákup
a spotřeba". Články v tomto čísle přinášely  

populárním způsobem zajímavé  informace na toto téma. Mezi
jinými lze jmenovat například články věnované alternativním
zdrojům energie, ekologicky šetrným výrobkům, výběru pracích
prášků, hospodaření s domácím odpadem, atd. Na stránkách zpra-
vodaje se čtenáři seznámili se zkušenostmi některých obcí s alter-
nativními postupy, směřujícími ke zlepšení životního prostředí
(kořenové čističky odp. vod v obci Koloděje, alternativní energe-
tické zdroje v obci Osluchov). Dále byla podstatná část zpravodaje
věnována monitoru tisku z loňského ročníku Dne Země a přede-
vším přehledu akcí pro rok 1997. Obsah byl doplněn dalšími zají-
mavými články, například "Jednání ve veřejné správě, šetrné
k životnímu prostředí",  nebo "Informace o životním prostředí na
Internetu". Součástí zpravodaje byla tradičně i nabídka publikací
Agentury Koniklec. Zpravodaj Dne Země č. 9 se  setkal s kladným
ohlasem čtenářů.

Většina sdělovacích prostředků byla obeslána Zpravodajem  č. 9.
Stejně tak obdržela většina sdělovacích prostředků tiskovou zprávu
" v předvečer" Dne Země. Pracovníci Agentury Koniklec navštívili
několik akcí ke Dni Země a pořídili fotografickou dokumentaci
a videozáznam. Tento materiál bude v dalších letech průběžně
doplňován.

l Stručná charakteristika projektu:

V prodejně Agentury Koniklec je k dispozici zápůjčková videotéka
nabízející cca 170 videopořadů s tematikou životního prostředí.
Jádro videotéky tvoří produkce MŽP, dále pak produkce ČEZ
a videotéka nadace EnVideo. Kolekci doplňují pořady vyrobené
společností SkyFilm, Sdružením MOP ČSOP, videostudiem "Poz-
nej a chraň", sdružením "Tereza" a KF, a.s. Služeb videopůjčovny
využívají především střední a základní školy, v menší míře pak
ekologické NNO a veřejnost. 

Dále je uživatelům zpřístupněna zápůjčková knihovna obsahující
cca 500 titulů publikací s ekologickou tématikou. Tento počet však
tvoří pouze zlomek knižního fondu, který dosud nemohl být
zpřístupněn veřejnosti z důvodů nedostatku vhodných prostor pro
tuto nekomerční činnost.
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V souladu se záměrem subprojektu "Kategorizace
knižního fondu, pořízení bibliografických citací
a zpřístupnění knihovny Agentury Koniklec" byly  
v roce 1997 uskutečněny následující kroky:

Bylo provedeno zpracování bibliografických citací
z prodejní kolekce publikací Agentury Koniklec  
a výsledná data byla začleněna do nabídkové kolekce.

Byly vydány a plošně distribuovány dva úplné katalo-
gy nabízených publikací, videokazet a software. 

Byla doplněna videotéka pro veřejnost o dalších 60
pořadů, byly zpracovány podklady pro nový úplný
aktualizovaný katalog videotéky obsahující úplné
anotace k jednotlivým dostupným pořadům.

Z prodejní kolekce environmentální literatury a z řady dalších
dostupných zdrojů byla sestavena knihovna přístupná veřejnosti.
Knihovna obsahovala v roce 1997 cca 450 titulů, každý titul je
v knižním fondu zastoupen dvěma výtisky. Každá publikace je  
opatřena identifikačním kartotéčním lístkem, čtenáři mají k dispo-
zici průběžně aktualizovaný rejstřík titulů a autorský rejstřík.

Byly zpracovány a zveřejněny nová společná pravidla pro uživatele
videopůjčovny a knihovny. Za příspěvek ve výši 200,- Kč ročně má
každý zájemce starší 18 let právo plného přístupu ke službám
videopůjčovny a knihovny včetně možnosti shlédnutí ukázek
z filmů na místě, možnosti kopírování a podobně. Každý uživatel  
knihovny a videopůjčovny získává také nárok na symbolickou
slevu na celý prodejní sortiment Agentury Koniklec.

Fond videopůjčovny a knihovny je nadále průběžně rozšiřován.
Kromě toho, že do fondu půjčovny jsou automaticky v počtu dvou
výtisků zařazovány veškeré  publikace určené k prodeji, jsou
průběžně pořizovány i další tituly knih a videopořadů z oblasti
životního prostředí. V roce 1997 byla obnovena spolupráce
s videotékou MŽP.

l Stručná charakteristika projektu:

Projekt směřující k plošnému pokrytí České republiky distribuční
sítí pro zásilkový prodej kolekce publikací, videokazet, software
a propagačních materiálů s tématikou životního prostředí  
a příbuzných oborů. 

Agentura Koniklec nabízí několik stovek titulů publikací, videoka-
zet, propagačních materiálů a software s environmentální témati-
kou. Tato kolekce je pravidelně plošně nabízena základním školám,
okresním a obecním úřadům, řadě nevládních organizací
i soukromých osob. Pro řadu odběratelů je nabídka Agentury
Koniklec jedinou možností získat tento druh literatury a to p řede-
vším formou zásilkové služby, ale také přímo ve vlastní prodejně
Agentury Koniklec. Projekt distribuce environmentální literatury
má velký význam i směrem k vydavatelům řady  publikací, protože
jim významnou měrou pomáhá (veřejnosti často neznámé)
malonákladové publikace umístit na velmi chudém trhu
s literaturou tohoto typu.  

18 l Hlavní úspěchy v roce 1997:

- rozšíření nabídky videopůjčovny
- otevření zápůjčkové knihovny pro veřejnost
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Kolekce je rozdělena do 40 tématických oblastí.
Kromě literatury věnované problematice životního
prostředí se sortiment orientuje na tituly pro děti
a mládež a pro vedoucí dětských kolektivů.   
V prodejně lze zároveň zakoupit doplňkový sortiment
- například sbírkové minerály, čaje, vonné tyčinky,
orientální dekorace, a.j.

V roce 1997 bylo formou zásilkového prodeje vyříze-
no celkem 523 objednávek v celkové hodnotě včetně
poštovného a balného 381.658,50 Kč. Balné se na
celkové výši tržby podílí 2%, poštovné činí 5%. 

Struktura zákazníků byla následující:

soukromé osoby 30%
nevládní organizace 10%
ostatní     6%
státní správa a samospráva   9%
školy všech úrovní 45%
CELKEM                          100%

Přehled nejprodávanějších  titulů za rok 1997.

Životní prostředí a přírodní vědy
Monitorování ekologických změn, 
Planeta žije

Ekologie a globální problémy
Příroda a civilizace, 
Krajinná ekologie

Ekologická výchova mimoškolní
Hry a výchova k trvale udrž. životu, 
Špetka dobromysli

Ekologická výchova předškolní
Les, 
Ekol. výchova malých a nejmenších

Ekologická výchova školní
Testy z přírodopisu ekologie
a odjinud, 
Hrátky s přírodou

Hlubinná ekologie
Muž který sázel stromy, 
Až na dno blahobytu
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l Hlavní úspěchy v roce 1997:

- pokrytí vnitropodnikových závazků prodejny,
ztráty z minulých období

- snížení stavu zásob publikací, zlepšení logistiky
  nákupu a prodeje
- trvalý zájem o prodejní kolekci
- rozšíření nabídky o desítky nových titulů, 

průběžné doplňování novinek  - obrat titulů

Praha (3,98%)
Jižní Morava (8,76%)

Stř. Čechy (9,76%)

Záp. Čechy (9,96%)

Jižní Čechy (10,56%)

Sev. Morava (25,90%)

Vých. Čechy (18,53%)

Sev. Čechy (12,55%)

Počet zákazníků v regionech
(pouze zásilkový prodej)



Územní ochrana
Chráněná území ČR, díl 2. Praha

Dokumenty a strategie
Řízení neziskových organizací
Adresář nevládních organizací

Domácí ekologie
Desatero domácí ekologie,
Kompostování

Botanika a fytogenofond
Barvy z rostlin, 
Klíč k určování stromů a keřů

Zoologie a zoogenofond
Život se psem není pod psa, 
Klíč k určování ryb a mihulí

Odpady
Skládky a spalovny, 
Separace a recyklace komun. odpadů

Mineralogie a geologie
Kapesní atlas zkamenělin

Děti a mládež
Škola malého stromu, 
Vlče nováček

Umělecká tvorba - cestopisy
Karpatské hry, 
Chvály Zadní země

Videokazety
Voda a krajina, 
Poznej a chraň naše plazy

V roce 1997 byl realizace projektu "Adresář výměnného
ubytování" předána po vzájemné dohodě partnerské organizaci
"Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP". K předání došlo
v listopadu 1997 z personálních důvodů. Agentura Koniklec by  
nebyla nadále schopna zajistit požadovanou úroveň projektu,
zejména ve smyslu jeho širší propagace a rozšiřování nabízených
služeb pro dětské kolektivy. Agentura Koniklec i nadále zůstává
spolurealizátorem projektu. V roce 1997 byl vydán katalog AVU č.
9 a dále byl poskytován průběžný informační servis uživatelům
adresáře. Projekt byl propagován zejména v rámci edičního progra-
mu Agentury Koniklec (Zpravodaje Koniklece).

IV. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

IV. 1. hodnocení z hlediska cílových skupin

Činnost Agentury Koniklec se dotýká především následujících
cílových skupin:

a) ekologické nevládní organizace

Agentura Koniklec se profiluje jako profesionální servisní středis-
ko pro ekologické NNO. NNO je  věnována podstatná část projektu
Informačních systémů, informačního servisu ke Dni Země, distri-
buce publikací, edičního programu, atd. V roce 1997 jsme připravi-
li informační produkty mezi které patří informační zdroje na síti
Internet, databáze nevládních organizací, databáze odborníků
projekt kontaktního centra, zpravodaj Dne Země, nabídka publi-
kací, atd. Nevládním organizacím také slouží videopůjčovna  a
knihovna Agentury Koniklec a průběžný informační servis.
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b) základní školy

Základním školám je určena jedna z edičních řad
Zpravodaje Koniklece (Zpravodaj pro základní
školy), který přináší nabídku aktivit, projektů, prog-
ramů, služeb, učebních pomůcek a literatury v oblasti
životního prostředí. Základním školám byla určena
úplná nabídka kolekce publikací, videokazet, propa-
gačních materiálů a software. Základní školy patří
mezi nejčastější odběratele tohoto sortimentu.
Základním školám sloužil projekt Adresáře
výměnného ubytování a Informační servis ke  Dni
Země. Veliký význam pro ekologickou výchovu na
základních školách má též projekt Sněm dětí ČR pro
životní prostředí a především pak místní aktivity jeho
členů.

c) děti a mládež a organizace dětí a mládeže

Této cílové skupině slouží především projekt Sněmu
dětí České republiky pro životní prostředí. Z této
cílové skupiny se rekrutují členové této nezávislé

iniciativy dětí a mládeže, která je hodnocena jako netradiční forma
ekologické výchovy v působnosti neziskových organizací. Dále
této cílové skupině sloužil projekt  "Adresář výměnného
ubytování".

d) orgány veřejné správy

Přínosem pro veřejnou správu je vydání publikace "Praktický
rádce, jak chránit životní prostředí", která slouží jako inspirace pro
veřejnou osvětu v regionech. Podstatný efekt především pro obecní
úřady přinesl Informační servis ke Dni Země. Zpravodaj Dne Země
je jediný environmentální bulletin, který je každoročně zdarma
zasílán všem obecním úřadům, které jej využívají jako inspiraci
k rozvoji vlastních osvětových aktivit v oblasti životního prostředí.
V rámci projektu Sněm dětí České republiky pro životní prostředí
se představitelé veřejné správy, ústřední státní správy a záko-
nodárných sborů setkávají s členy dětského sněmu a na platformě
projektu mohou rozvíjet spolupráci a komunikaci s mladou gene-
rací v oblasti péče o životní prostředí. Státní správě a samosprávě
slouží také informace o nevládních organizacích a odborném
potenciálu veřejnosti.

e) sdělovací prostředky

Agentura Koniklec poskytuje pravidelné informace sdělovacím
prostředkům o aktivitách celostátního významu. V případě projektu
Informačního servisu ke Dni Země jde především o úplný přehled
akcí a tiskové zprávy. Sdělovací prostředky se díky tomuto servisu
seznámí s množstvím akcí a aktivit, jejichž zveřejnění přispívá
k šíření myšlenky Dne Země, jako mezinárodního svátku životního
prostředí. Sdělovacím prostředkům jsou také poskytovány všechny
zásadní informace o akcích, které souvisejí s projektem Sněmu dětí
České republiky pro životní prostředí. O činnosti dětského sněmu
sdělovací prostředky pravidelně informují.

f) široká veřejnost

Přímo veřejnosti je určen "Praktický rádce, jak chránit životní
prostředí v Praze". Veřejnosti je určen i projekt Informačního
servisu ke Dni Země, který si klade za cíl zapojit do příslušných
akcí maximum jinak neorganizovaných účastníků. K veřejnosti se
obrací členové dětského sněmu se svými stanovisky, veřejnosti
slouží i informace na počítačové síti Internet. Stejně tak je veřej-
nosti přístupná videopůjčovna a knihovna.
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l průběžný informační servis pro veřejnost,
informační servis v oblasti kontaktních údajů

l vydání publikace "Manifest budoucnosti"
l vydání Zpravodaje pro základní školy
l kvalitní Informační stránky na počítačové síti 

Internet
l nový aktualizovaný adresář ekologických NGO

rozšířený o nové údaje  v elektronické i tištěné 
podobě a široce zdarma distribuovaný.

l vydání dvou plošných nabídek úplné kolekce 
environmentální literatury, videokazet, 
software a propagačních materiálů

l vydání "Praktického rádce, jak chránit životní 
prostředí v Praze" a jeho distribuce) dvě 
čísla Zpravodaje Dne Země, tiskové zprávy 

l distribuce řady propagačních materiálů ke Dni
Země

l kvalitní průběh projektu "Sněm dětí České 
republiky pro životní prostředí". 

l kvalitní průběh setkání SDČR-ŽP věnovaného ochraně vod 
v Želivě, kvalitní průběh "Malého sněmu" v Srbské kamenici 
a řady regionálních setkání

l ocenění The Sasakawa Peace Foundation 
l úspěšné jednání s německým partnerem o spolupráci na 

projektu dětského sněmu
l modelový projekt "Kontaktního centra pro nevládní 

organizace"
l provoz rozšířené videopůjčovny pro veřejnost
l provoz nově vzniklé knihovny pro veřejnost
l kategorizace knižního fondu 

V. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Zpráva o hospodaření uvádí odděleně hospodářský výsledek Agen-
tury Koniklec a Kanceláře Agentury Koniklec (samostatně zřízené-
ho právního subjektu). 

AGENTURA KONIKLEC

V. 1. a) struktura výnosů

druh výnosu částka v Kč %

 Hlavní činnost 219.262,90 4,93%

 Vedlejší činnost 1.111.744,05 25,02%

 Státní dotace 565.100,00 12,72%

 Nestátní dotace, sponzoři 462.637,30 10,41%

 Výnosy z režijní činnosti 2.085.339,64 46,92%

 Výnosy  celkem 4.444.083,89 100,00%
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Poznámka: Výnosy zahrnují tzv. vnitropodnikové výno-
sy v celkové výši 2.237.482,02 Kč. Tyto výnosy se
vztahují k mezistřediskovým finančním převodům.

V. 1. b) struktura státních dotací

MŽP ČR 504.000,00 Kč 89%
MŠMT ČR   61.100,00 Kč 11%
CELKEM 565.100,00 Kč      100%

V. 1. c) struktura nestátních dotací a sponzoringu

Nadace rozvoje obč. společnosti 288.000,00 62,25%
Nadace Partnerství    66.412,70 14,36%
Nadace pro občanskou společnost   21.636,00   4,68%
REC Budapešť   83.078,60 17,96%
Příspěvky od právnických osob     3.500,00   0,76%
Příspěvky od fyzických osob                   10,00   0,00%
CELKEM 462.637,30           100,00%

V. 2. Struktura nákladů

druh nákladů částka v Kč %

 Mimořádné náklady 862,00 0,02%

 Reprezentace 1.362,00 0,03%

 Finanční náklady 6.761,09 0,14%

 Pokuty a penále 8.533,60 0,18%

 Stravné 27.885,60 0,59%

 Cestovné 60.134,90 1,27%

 Spotřeba energie 64.705,10 1,37%

 Prodané zboží a komise 86.296,30 1,82%

 Odpisy HIM 115.265,37 2,44%

 Spotřeba materiálu 195.584,69 4,13%

 Celkové mzdové náklady 800.730,61 16,93%

 Služby 1.124.501,75 23,77%

 Vnitropodnikové náklady 2.237.482,02 47,30%

 Náklady celkem 4.730.105,03 100%
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V. 3. hospodářský výsledek

Výnosy 4.444.084,00 Kč
Náklady 4.730.105,03 Kč

Výsledek hospodaření: ztráta ve výši 286.021,03 Kč

V. 4 Rozčlenění služeb

 druh služeb  částka v Kč  %

 ubytovné 125.244,00 11,14%

 předplatné 34.457,30 3,06%

 poštovné 228.882,30 20,35%

 školení 3.010,00 0,27%

 služby - správa domu 32.912,90 2,93%

 telefonní poplatky 56.034,50 4,98%

 tiskové služby 293.703,80 26,12%

 kopírování 17.297,00 1,54%

 vyvolání fotek 4.568,60 0,41%

 dopravné 18.041,20 1,60%

 ostatní služby (např. účetnictví) 310.350,15 27,60%

 CELKEM 1.124.501,75 100,00%

V. 5. výkaz  o majetku a závazcích organizace

V. 5. a) vybraná aktiva

položka 1.1.1997  31.12.1997 rozdíl

 Peníze v pokladně .282,00 2.498,00 2.216,10 

 Bankovní účty 324.221,00 106.904,00 -217.317,31 

 Ceniny 1.037,00 2.928,00 1.891,60 

 Pohled. odběratelé 196.819,00 129.302,00 -67.517,09 

 Pohled. zaměstnanci 42.555,00 28.277,00 -14.278,40 

 Hmot. invest. majetek 119.007,00 186.519,00 67.512,63 

 Zboží na skladě 0,00 0,00 0,00 

 Poskytnuté  zálohy 8.582,00 15.138,00 6.556,30 

 Náklady příštích  období 33.788,00 32.532,00 -1.255,50 

 Příjmy příštích  období 12.000,00 0,00 -12.000,00 

 CELKEM 738.289,59 504.097,92 -234.191,67

Poznámka: položka "hmotný investiční majetek" představuje celko-
vou zůstatkovou hodnotu majetku v evidenci organizace.
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V. 5. b) vybraná pasiva

položka 1.1.1997 31.12.1997 rozdíl

 Závazky vůči 
 dodavatelům

0,00 6.626,00 6.626,00 

 Závazky vůči  
 zaměstnancům

40.348,00 35.735,00 -4.613,00 

 Přijaté zálohy 192.462,00 98.985,00 -93.477,10 

 Výdaje příštích   
 období

1.673,00 0,00 -1.672,80 

 Výnosy příštích   
 období

104.983,00 186.411,00 81.427,69 

 Závazek vůči      
 zákonn. pojist.

23.913,00 24.149,00 236,00 

 Základní jmění   
 (vlastní krytí)

382.636,00 382.636,00 0,00 

 CELKEM 746.014,62 734.541,41 -11.473,21

Poznámka položka "základní jmění" představuje
souhrn veškerého majetku a pohledávek, snížený
o závazky v době přechodu na podvojné účetnictví. 

V. 6. Zůstatky analytických účtů hlavních projektů

 projekt 31.12.1996 31.12.1997  rozdíl

 Hlavní účet 112.669,56 28.488,24 -84.181,32 

 Telefon -3.327,90 -12.414,25 -9.086,35 

 Kopírka 39.635,10 41.914,31 2.279,21 

 Rekonstrukce 8.134,81 -841,30 -8.976,11 

 Dětské oddíly -500,56 -6.790,60 -6.290,04 

 1.RČ Mokrsko -1.037,55 -1.037,55 0,00 

 Kooperace 73.867,22 25.038,75 -48.828,47 

 Sněm dětí ČR -152.509,95 -172.784,88 -20.274,93 

 Adr. vým. ubyt. -4.389,48 -7.109,24 -2.719,76 

 Ediční činnost 40.906,15 5.939,55 -34.966,60 

 Inform. systémy 60.422,56 72.590,34 12.167,78 

 Správa domu -4.581,50 26.068,72 30.650,22 

 Den Země 8.378,60 37.392,75 29.014,15 

 ostatní 165.834,75 72.946,84 -92887,91 

 CELKEM 343.501,81 109.401,68 -234.100,13 

KANCELÁŘ AGENTURY KONIKLEC

V. 7. struktura výnosů

 výnos  částka  podíl v %

 Hlavní činnost  0,00 Kč 0,00% 

 Vedlejší činnost 470.833,60 Kč 99,88% 

 Státní dotace  0,00 Kč 0,00% 

 Nestátní dotace 0,00 Kč 0,00% 

 Výnosy z režijní činnosti  566,31 Kč 0,12% 

 CELKEM  471.399,91 Kč 100%

V. 8. struktura nákladů

náklad  částka  podíl v %

 Spotřeba materiálu 5.361,20 1,01% 

 Nákup zboží 281.961,17 53,03% 

 Komisní prodej 8.420,00 1,58% 

 Cestovné 4.236,70 0,80% 
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 Reprezentace .697,00 0,13% 

 Poštovné 22.313,17 4,20% 

 Ostatní služby 203.898,86 38,35% 

 Mzdové náklady 1.130,00 0,21% 

 Finanční náklady 2.714,28 0,51% 

 Poskytnuté
příspěvky

1.000,00 0,19% 

 CELKEM 531.732,38 100%

V. 8. hospodářský výsledek

Výnosy 471.399,91 Kč
Náklady 531.732,38 Kč

Výsledek hospodaření: ztráta ve výši 60.332,47 Kč

V. 9. a) výkaz o majetku a závazcích - vybraná aktiva

položka 1.1.1997 31.12.1997 rozdíl

 Peníze v pokladně 4.089,10 1.483,20 -2.605,90 

 Bankovní účty 22.056,44 127.502,20 105.445,76 

 Pohledávky-odběratelé 219.336,87 175.873,95 -43.462,92 

 Zboží na skladě 61.913,80 46.372,80 -15.541,00 

 CELKEM 307.396,21 351.232,15 43.835,94 

V. 9. b) výkaz o majetku a závazcích - vybraná pasiva

položka 1.1.1997 31.12.1997 rozdíl

 Závazky -  dodavatelé 21.440,00 125.521,91 104.081,91

 Přijaté zálohy 0,00 .500,00 .500,00 

 Ostatní závazky 0,00 .916,00 .916,00 

 Základní jmění (vlastní 
 zdroje)

237.634,73 237.634,73 0,00 

 CELKEM 259.074,73 364.572,64 105.497,91

VI. KOMENTÁŘ 

KE ZPRÁVĚ  O HOSPODAŘENÍ
VI. 1. AGENTURA KONIKLEC

Struktura výnosů

Oproti předchozímu roku došlo k výraznému nárůstu výnosů
z hlavní činnosti. Tento nárůst byl způsoben zejména podstatným
rozšířením aktivit projektu SDČR (účastnické poplatky na akcích).
Poměr dotací na celkových výnosech organizace činí 23,31%, což
představuje oproti roku 1996  výrazný pokles. Tato skutečnost je v
souladu se střednědobým plánem (omezení závislosti organizace na
poskytovaných dotacích). 

Mírný pokles výnosů z vedlejší činnosti je dán skutečností, že
několik rozsáhlejších zakázek bylo realizováno na přelomu roku
1997/1998 (projeví se ve výnosech roku 1998). 
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Položka výnosy z režijní činnosti  (ostatní)  předsta-
vuje především výnosy ze zakázek pro odběratele,
kteří nemají zřízeny kooperační analytické účty (jed-
norázové rozesílky a pod.). 

Struktura nákladů

Oproti roku 1996 došlo k absolutnímu poklesu
(o 10%) celkových mzdových nákladů při zachování
počtu pracovníků. Průměrná čistá měsíční mzda
pracovníků AK činila v roce 1997 7.780,- Kč. 

Struktura nákladů v ostatních položkách víceméně
odpovídá stavu roku 1996 s přihlédnutím k nárůstu
cen.

Rozčlenění služeb

Vysoké náklady na ubytovné, dopravnéa předplatné
korespondují s rozšířenou činností projektu SDČR. 

Na nákladech za poštovné a tiskové služby se výraznou mírou
podílely projekty Informační servis ke Dni Země a Edice.

Agentura Koniklec zajišťuje na základě dohody s majitelem správu
domu v němž má dlouhodobě pronajaty prostory (výběr nájemného
a záloh na služby související s nájmem a úhradu těchto služeb,.)
Náklady spojené s touto činností představuje položka služby
spojené se správou domu.

Položka ostatní služby představuje například služby vedení účet-
nictví, poplatky za připojení k Internetu, opravy, některé služby
spojené s realizací projektu SDČR a pod.

Hospodářský výsledek

Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 286.021,03 Kč. Ztráta
byla způsobena zejména těmito faktory:

1) Přijaté zálohy na služby

V druhé polovině roku bylo vystaveno několik zálohových faktur
na služby. Finanční prostředky poukázané na základě zálohových

faktur nevstupují do výnosů - do výnosů vstoupí v okamžiku vysta-
vení zúčtovacích faktur. Většina nákladů spojených s těmito služ-
bami však proběhla ještě v roce 1997 (jednalo se zejména o
poštovné na rozesílky). 

2) Rozvoj aktivit SDČR-ŽP

V roce 1997 došlo k výraznému kvalitativnímu i kvantitativnímu
posunu v činnosti SDČR-ŽP. S tímto rozvojem však byly spojeny
nemalé náklady, které se v čase poněkud rozcházejí z příjmy. Ztráta
("investice") způsobená rozvojem projektu SDČR-ŽP byla pláno-
vaná a finanční plán organizace počítá s jejím vyrovnáním
v průběhu roku 1998.

3) Obnova technického zázemí organizace

Počátkem roku 1997 bylo nutno zásadním způsobem modernizovat
stávající výpočetní techniku a zakoupit některá periferní zařízení
(DHIM). I zde se počítalo s tím, že náklady spojené s touto obno-
vou se vrátí ve formě výnosů v průběhu cca. 2 let.
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4) Odpisy HIM

V roce 1997 došlo ke zvýšení hodnoty HIM v eviden-
ci organizace. Z této skutečnosti vyplývají i vyšší
odpisy, které vstupují do nákladů. 

5) Ostatní faktory

Jednalo se zejména o nákup zásob materiálu v závěru
roku 1997. Byla nakoupena větší zásoba xerogra-
fického papíru, tonerových kazet do laserové tiskárny
a dalšího materiálu za velmi výhodné ceny. Tento
materiál bude spotřebováván v průběhu roku 1998. 

Výkaz o majetku a závazcích

Tabulka 5a informuje o stavu aktiv a pohledávek,
tabulka 5b poskytuje přehled pasiv a závazků. Tabul-
ky zobrazují stav na začátku a na konci účetního
období a lze z nich vyčíst, že:

* došlo ke snížení pohledávek za odběrateli  (neuhrazené faktury
odběratelů)

* došlo k výraznému snížení pohledávek za zaměstnanci (objem
provozních záloh)

* o více než polovinu poklesly zálohy přijaté (závazky vůči 
odběratelům)

* významně narostly výnosy příštích období  (např. dotace pro 
rok 1998 a pod.)

* základní jmění organizace se nezměnilo

Zůstatky analytických účtů hlavních projektů

Tabulka 6 poskytuje přehled zůstatků analytických účtů hlavních
projektů (činností). Tabulka zobrazuje stav na začátku a na konci
účetního období.

Položka hlavní účet reprezentuje součet zůstatků souboru analy-
tických účtů, které souvisí s provozními a režijními výdaji organi-
zace. Tato skupina obsahuje kromě hlavního účtu rezervní účet,
fond dovolených, fond pokut a odměn a nákladový účet. V rámci
souboru hlavního účtu jsou též deponovány přijaté zálohy od odbě-
ratelů až do jejich úplného vyúčtování.  V roce 1997 se podařilo

stav této skupiny účtů stabilizovat  (pokles stavu ke konci roku
oproti začátku roku koresponduje s poklesem stavu přijatých záloh
od odběratelů). 

Pokles analytického účtu SDČR souvisí s institucionálním rozvo-
jem tohoto projektu. 

Analytické účty projektů Informační systémy a Den Země vykazují
každoročně nárůst zůstatku, což dokumentuje ekonomickou stabili-
tu a dlouhodobou udržitelnost  těchto projektů s možností jejich
dalšího rozvoje. 

Pokles analytického účtu projektu Edice byl způsoben vyššími
náklady na tisk (zejména adresáře NNO jehož rozsah byl oproti
původnímu záměru téměř trojnásobný). I přes tuto skutečnost lze
projekt hodnotit rovněž jako stabilní.

Dále došlo k dalšímu žádoucímu poklesu podílu osobních podú čtů
(v tabulce zahrnuto do "ostatní") a prostředků deponovaných
kooperujícími subjekty na finančním majetku organizace. 

28



VI. 2. KANCELÁŘ AGENTURY KONIKLEC

Struktura výnosů

Hlavní činnost Kanceláře AK (K-AK) nevykazovala
v roce 1997 žádné příjmy. Do hlavní činnosti K-AK
patří zejména provozování videotéky, videopůjčovny
a knihovny s environmentální tematikou. Tyto nezis-
kové projekty byly v roce 1997 realizovány s nulový-
mi plánovanými  příjmy.

Vedlejší činností K-AK je především distribuce envi-
ronmentální literatury, videopořadů, propagačních
materiálů a software.  Výnosy z vedlejší činnosti
představují převážně tržby za prodej tohoto zboží.

Struktura nákladů

Struktura nákladů K-AK odpovídá činnosti organiza-
ce (největší měrou se na nákladech podílí nákup zboží
a poštovné). Položka ostatní náklady  patří zejména
služby vedení účetnictví, opravy a pod. Mzdové

náklady představují v případě K-AK dohody o provední práce,
protože tato organizace nemá žádné zaměstnance v HPP ani VPP. 

Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 60.332,47 Kč, která byla
způsobena budováním knihovny a rozšiřováním videotéky. 

Vybraná aktiva a vybraná pasiva

Tabulka 9a informuje o stavu aktiv a pohledávek, tabulka 9b
poskytuje přehled pasiv a závazků. Tabulky zobrazují stav na
začátku a na konci účetního období. 

Z tabulek vyplývá, že došlo k žádoucímu snížení stavu zásob.
Vysoké závazky vůči dodavatelům představují dodavatelské faktu-
ry došlé v závěru roku 1997 se splatností v roce 1998. Nárůst
těchto závazků je zcela kryt nárůstem peněz na bankovních účtech.

Základní jmění organizace zůstalo nezměněno. 

VII. PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom na závěr poděkovali následujícím organizacím...:

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Partnerství
REC Budapešť, lokální kancelář Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Milieukontakt Oost Europa

Aladin & Typos
Centrum pro děti a mládež ČSOP
Český helsinský výbor
Děti Země Brno
ERAGE,v.o.s.
Hnutí Duha
Informační centrum nadací
Nadace pro občanskou společnost
...řadě konkrétních osob

29



Bellman Immo Ing., MŽP ČR
Beneš Jaroslav Ing., CSc., MŽP ČR
Benýšek Roman
Bízek Vladislav Ing., CSc., MŽP ČR
Bízková Rut Ing., MŽP ČR
Bratrychová Dagmar
Břicháček Václav PhDr.
Burešová Květa, ZO ČSOP Chaloupky
Caha Milan Mgr., ZČHB EVANS
Cermanová Romana Dipl. ing., Euroregion Nisa
Čálek František, Agentura Arcadia
Černá Marta Ing., CSc., MŽP ČR
Činčera Pavel Mgr., BEZK
Čtvrtník Jan
Drápalová Jana, VERONIKA
Ďuriš Zdeněk RNDr., CSc., Ostravská universita
Fryč Jindřich Mgr., MŠMT ČR
Gavlovský Lukáš
Gremlica Tomáš, Ústav pro ekopolitiku
Guth Jiří, IEC ŠÍPEK
Haisová Marie, Agentura GAIA

Haklová Eva Ing., PVSIS
Havel Milan
Hlinská Iva Mgr., ALCEDO DDM Vsetín
Hradecká Hana Mgr., KZT spol. s r.o.
Hrdinka Čestmír, Greenpeace
Hrušková Michaela Ing., MŽP ČR
p. Jásek,Pražské vodárny
Jiránek Jiří Ing., MŽP ČR
Kakos Vilibald RNDr.
Kinkor Jaroslav Ing., MŽP ČR, ředitel odboru ochrany vod
Klos Čestmír,Týden
Kosorinová Darina MUDr.
Krajíček Pavel
Krajíčková Věra PhDr., MŽP ČR
Králová Helena Ing., CSc., Ekologická poradna Veronica
Králová Marie
Kratochvíl Ivan
Kružíková Eva JUDr., Ústav pro ekopolitiku
Křížová Marcela, MŽP ČR
Kudrnová Libuše Ing., Hydroprojekt
Kulich Jiří RNDr., SEVER
Kulík Michal Ing.

Kundrata Miroslav RNDr., Nadace Partnership
Kutá Hana
Lastovecká Dagmar, Magistrát města Brna
Ledvinová Jana Ing., Sdružení pro ekol. výchovu Tereza
Lukš Jiří
Machač Milan Ing., Územní odbor MŽP ČR Ostrava
Makásek Ivan Ing., Nika
Marek Josef Ing., Pražské ekologické centrum
Marek M., tiskárna EKON
Marková Helena Ing., REC ČR
Martinovská Darina PaedDr., Magistrát hl.m.Prahy
Materová Jitka Ing., Tereza
Medlíková Olga PaeDr.
Merhaut Karel, Bionoviny
Myslík Alexander, účetní firma AMYS
p. Pacina, SHOLA HUMANITAS
Pajas Petr Ing., Centrum pro demokracii a svob. podn.
p. Palas, Nadace Ekomuzea
Parpel Ondřej, OP T-shirts
Pešout Pavel Ing., 02/9.Z0 ČS0P
Pithart Petr JUDr., Senát Parlamentu ČR
Plecháč Ivo, 46/4.Z0 ČSOP
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Pondělíček Michael Mgr.
Pospíchal Zdeněk Dr. Ing., VUT FS Brno
Prokop František
Reitschmiedová Alena PhDr., Český ekologický ústav
Sequens Tomáš Mgr.
Schauer Jiří RNDr.
Skalický Jiří Ing., MŽP ČR
Sládeček Vladimír Prof. RNDr., DrSc.
Soběslavská Jana Ing., MŽP ČR
Srdečný Karel, Nadace ROSA
Stránský Václav Ing., Vodní hospodářství
Strejčková Emílie Mgr.
Stříteský Ivan Ing., Skyfilm Prostějov
Svítil Radek
Svobodová Hana
Svobodová Marie PhDr.
Šetka Roman Ing.
Šilhánová Hana Dr., Nadace rozvoje obč. společnosti
Špaček Radim RNDr., MŽP ČR
Šrajer Václav
Šrámek Martin, MINOLTA
Šťastná Jarmila, Ekojournal

Štěpán Josef, ČOV Pelhřimov
Švec Petr Ing., Magistrát hl.m.Prahy
Tomáš Petr, TOMPRES
Trejtnar Karel Ing., CSc., Povodí Labe a.s.
Trněný Petr Ing., Agentura Aladin
Tříska Jaromír Ing., Agentúra Poniklec
Tůmová Jana
Valentová Michaela
Velek Ondřej Ing., Státní zdravotní ústav
Vostradovská Helena PhDr., Nadace rozvoje občanské společnosti
pí. Žáková

a dále všem naším zákazníkům a příznivcům.

VIII. KONTAKTY

Agentura Koniklec, občanské sdružení pro lidská práva 
a životní prostředí
pro korespondenci: P.O. Box 24, 130 11 Praha 3
kancelář a prodejna: Chelčického 12, Praha 3
telefon, fax, záznamník: 02/27 33 33, 27 96 55
mobilní telefony:  0603/462 961 (M. Lupač), 

0603/419 743 (D. Kunssberger), 
0603/210 304 (J. Kutý)
0603/741 160 (V. Bratrych)

e-mail: koniklec@ecn.cz, mirek.lupac@usa.net (M. Lupač)
internet: http://www.ecn.cz/env/organ/koniklec

IČO: 457 68 170 (Agentura Koniklec), 
DIČ: 003-457 68 170

IČO: 496 29 221 (Kancelář Agentury Koniklec)

bankovní spojení:
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Investiční a poštovní banka, a.s., Olšanská 1a, 
Praha 3, 
571321/5100 (Agentura Koniklec)
2736281/5100 (Kancelář Agentury Koniklec)

Případné sponzorské příspěvky můžete zasílat na
číslo účtu Agentury Koniklec za použití následujících
variabilních symbolů:
02100 - příspěvky na činnost  bez dalšího vázání
02200 - příspěvky na činnost dětských oddílů
02300 - příspěvky na činnost videotéky a knihovny
02400 - příspěvky na činnost Sněmu dětí 
02600 - příspěvky na ediční program
02610 - příspěvky na činnost informačních systémů 
02630 - příspěvky na kampaň ke Dni Země

Zprávu o činnosti zpracoval Miroslav Lupač
Zprávu o hospodaření zpracovala účetní firma
AMYS, zastoupená A. Myslíkem
Komentář ke Zprávě o hospodaření zpracoval David
Kunssberger
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Předtisková příprava IS AK
Výroba: Agentura Aladin, Baranova 31, 

Praha 3
Náklad: 500 výtisků


