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AGENTURA KONIKLEC

Obèanské sdru�ení pro
lidská práva a �ivotní
prostøedí

VÝROÈNÍ ZPRÁVA
Agentura Koniklec je obèanské sdru�ení pro lidská

práva a �ivotní prostøedí, zalo�ené poèátkem roku 1992.
Posláním organizace je uskuteèòovat projekty v oblasti
ochrany �ivotního prostøedí, regionální rozvojové progra-
my ve spolupráci s veøejnou správou, informovat veøej-
nost a provádìt veøejnou osvìtu a zabývat se ekologic-
kou výchovou dìtí a mláde�e.

Agentura Koniklec je dr�itelem Ceny ministra �ivot-
ního prostøedí ÈR za realizaci netradièních forem ekolo-
gické výchovy (1996) a 3. ceny v soutì�i japonské nada-
ce "The Sasakawa Peace Foundation" o nejlep�í ekolo-
gické projekty roku (1997).
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ÚVOD

Agentura Koniklec v roce 1999 úspì�nì pokraèovala
v rozvíjení informaèní a osvìtové èinnosti na platformì
Environmentálního informaèního centra, dlouhodobého
projektu podpoøeného v roce 1998 Nadací rozvoje ob-
èanské spoleènosti. Významný úspìch zaznamenal pro-
jekt regionálního rozvoje v oblasti Èeského krasu na prin-
cipech Místní Agendy 21. Agentura Koniklec se podle
mého názoru v roce 1999 stala jednou z nejaktivnìj�ích
organizací, které se nároèným úkolem naplòování úkolù
vyplývajících ze svìtové Agendy 21 v Èeské republice
zabývá.  Tì�ila nás také vysoká odborná úroveò celoroè-
ní práce �Snìmu dìtí Èeské republiky pro �ivotní prostøe-
dí", který se v roce 1999 zabýval tématem energie v �iro-
kém filosofickém kontextu �ohnivého �ivlu".

Velikým zklamáním byl neúspìch na�ich projektù ve vý-
bìrovém øízení Ministerstva �ivotního prostøedí na rok 1999.
Poprvé v historii existence na�í organizace jsme v rámci
výbìrového øízení nezískali �ádnou finanèní podporu.
I pøes tento neúspìch jsme v�ak byli schopni splnit stano-
vené cíle. Za tento fakt nále�í dík pøedev�ím zamìstnan-
cùm, spolupracovníkùm a pøíznivcùm na�í organizace,
kteøí byli ochotni minimalizovat své finanèní po�adavky
a velký díl práce odvádìli zdarma, nebo za symbolickou
odmìnu.

Miroslav Lupaè

øeditel Agentury Koniklec
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Rada Agentury Koniklec

Ing. Michal Kulík,

technický pracovník, vedoucí Centra pro
dìti a mláde� Èeského svazu ochráncù pøí-
rody a èlen Ústøední výkonné rady ÈSOP

Jiøí Kutý

profesionální pracovník AK

Miroslav Lupaè

øeditel Agentury Koniklec

Mgr. Michael Pondìlíèek

vedoucí Správy CHKO Èeský kras

Ing. Jaromír Tøíska

støedo�kolský profesor

Zamìstnanci Agentury Koniklec v roce 1999

Miroslav Lupaè

pracovní zaøazení: øeditel

dal�í úkoly: Místní Agenda 21, Environmen-
tální informaèní centrum

Kdo je kdo v Agentuøe Koniklec
David Kunssberger

pracovní zaøazení: zástupce øeditele pro
ekonomickou politiku

dal�í úkoly: Právo v oblasti �ivotního prostøe-
dí, samostatné zakázky (M�P, PVSIS, VKP)

Václav Bratrych

pracovní zaøazení: mana�er projektu �Snìm
dìtí Èeské republiky pro �ivotní prostøedí"

Jiøí Kutý

pracovní zaøazení: vedoucí prodeje publi-
kací

Ale� Horáèek

pracovní zaøazení: asistent Informaèních sys-
témù

dal�í úkoly: administrativní práce, tvorba
WWW stránek, tisková pøíprava

V rámci civilní slu�by pracoval v Agentuøe
Koniklec v roce 1999 Jakub Kusák.

Kromì pìti profesionálních pracovníkù
a jednoho pracovníka na civilní slu�bì se na
realizaci projektù organizace v roce 1999
podílela øada externích spolupracovníkù
v rámci dobrovolné i honorované asisten-
ce.

Agentura Koniklec sídlí od svého zalo�ení na pra�ském �i�kovì v ulici Chelèického 12.
Kanceláø Agentury Koniklec se nachází v nebytových prostorách ve staré zástavbì. Kro-
mì kanceláøe je ve stejném domì také k dispozici prodejna ekologické literatury, knihov-
na a videopùjèovna.

Dùle�ité informace a kontakty

telefony, fax: 02/22 71 02 53, 02/22 71 93 18

e-mail: koniklec@ecn.cz

internet: www.koniklec.cz

IÈO: 45768170, DIÈ: 003-45768170

Bankovní spojení:

ÈSOB, divize IPB, Ol�anská 1a, Praha 3

571321/ 5100, hlavní bì�ný úèet

2736038/ 5100, bì�ný úèet environmentální-
ho informaèního centra
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100063164/ 5100, bì�ný úèet Snìmu dìtí ÈR pro �P

Zøízené právní subjekty:

Kanceláø Agentury Koniklec

IÈO: 49629221

Informaèní systémy a environmentální osvìta
veøejnosti
Miroslav Lupaè, David Kunssberger

HLAVNÍ VÝSLEDKY
Praktický rádce jak chránit �ivotní prostøedí v Praze
Zpravodaj pro Základní �koly
Informaèní servis ke Dni Zemì 1999
Právní informaèní systém - pøehled legislativy v oblasti �ivotního prostøedí
Prùbì�ný informaèní servis a ostatní slu�by
Terénní prùvodce geologickou nauènou stezkou v západní èásti Èeského krasu
Doprovodný materiál ke stezce pøírodního a kulturního dìdictví v Èeském krasu

NEJVÝZNAMNÌJ�Í PØISPÌVATELÉ
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Spoleèný program SSEV Pavuèina, Èeského svazu ochráncù pøírody a Ministerstva �P

Praktický rádce jak chránit �ivotní prostøedí v Praze

V roce 1999 bylo pøipraveno aktuální vydání informaèní publika-
ce pro pra�skou veøejnost �Praktický rádce jak chránit �ivotní pro-
støedí v Praze". Publikace navazuje na pøedchozí vydání v letech
1996, 1997 a 1998. V�echna vydání se setkala s pøíznivým ohla-
sem veøejnosti. Tak, jako se v roce 1996 inspirovala Agentura Ko-
niklec obdobnou publikací, kterou vydala pro brnìnské obèany
poradna Veronica, zaznamenali jsme vznik øady obdobných pu-
blikací, které jsou inspirovány pra�ským praktickým rádcem.

Publikace je èlenìna do základních kapitol, které odpovídají
jednotlivým nejèastìj�ím dotazùm obèanù. Novì byla doplnì-
na napøíklad o pøehled imisních limitù a podmínek pro vyhla�o-
vání varování pøi smogové situaci v hlavním mìstì. Byla navázá-

na spolupráce s Institutem mìstské informatiky Praha, který prostøednictvím publikace
prezentoval nìkteré statistické údaje o hlavním mìstì a nabídl veøejnosti odborné i po-
pulární publikace o �ivotním prostøedí v Praze. Aktualizován byl i praktický rádce publiko-
vaný na Internetu.

Poslední vydání praktického rádce se bohu�el nesetkalo s pøíznivou reakcí pracovníku
O�P Magistrátu hl. m. Prahy. Pùvodnì zamý�lená spolupráce s Institutem mìstské informa-
tiky Praha z tohoto dùvodu nepokraèovala. Dosud nedo�lo k vzájemnému jednání a vy-
jasnìní výhrad a stanovisek. Proto bychom rádi pøed dal�ím vydáním úèelnost i obsah
publikace dùkladnì s pracovníky magistrátu konzultovali, aby výsledek na�í práce odpo-
vídal pøedstavám v�ech dotèených skupin.

Výstupem projektu je  publikace praktického kapesního formátu, aktualizace praktické-
ho rádce na  WWW stránkách Agentury Koniklec, distribuce publikace v rámci státní sprá-
vy a samosprávy v Praze a distribuce publikace dal�ím vybraným institucím dle projektu.
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Zpravodaj pro Základní �koly

Na sklonku roku 1999 byl vydán Zpravodaj ekologické výchovy
pro základní �koly. Jde o tradièní vydání nabídky slu�eb, projektù
a pomùcek pro �kolní i mimo�kolní ekologickou výchovu dìtí
a mláde�e. Zpravodaj byl urèen a zdarma rozeslán základním
�kolám a nevládním organizacím, které v minulosti projevily zá-
jem o projekty ekologické výchovy.

Na vydání zpravodaje se obsahovì podílely následující organi-
zace: �tefl software, Vzdìlávací a výchovné støedisko Chaloup-
ky, Sdru�ení �ivá planeta, Agentura Koniklec a Snìm dìtí ÈR pro
�ivotní prostøedí spolu s mediálními partnery kampanì �Voda jako
jeden z �ivlù" èasopisem ABC a Èeským rozhlasem 2, Agentura
Gaia, ZOO Dvùr Králové nad Labem, Ekolist,  Moravský ornitolo-
gický spolek, Ekocentrum Brno, EKOWatt, Asociace TOM, Dìti
Zemì, Ekogymnázium Praha

Informaèní servis ke Dni Zemì 1999

V roce 1999 poprvé po osmi letech nepodpoøilo informaèní servis ke Dni Zemì minister-
stvo �ivotního prostøedí. Dostupných finanèních prostøedkù bylo velmi omezené mno�ství
a proto nemohl být zpravodaj vydán v obvyklém nákladu a rozsahu. Omezili jsme se na
základní informace o kampani a akcích v roce 1999 pøièem� tì�i�tì informaèního servisu
se nacházelo na síti Internet. Tam byly prùbì�nì doplòovány registrované akce, nabízeny
propagaèní materiály a publikovány dal�í informace ke Dni Zemì v ÈR i ve svìtì. Dále
byla vydána tisková zpráva a rozeslána sdìlovacím prostøedkùm. V prùbìhu dubnu pro-
bíhala distribuce propagaèních materiálù (z dostupných zásob z minulých roèníkù).

Právní informaèní systém - pøehled legislativy v oblasti �ivotního prostøedí

Pokraèovala distribuce ti�tìného sborníku Právo ÈR v oblasti �ivotního prostøedí a jeho
elektronické verze - programu Ekozákon. Systém obsahoval ke konci roku 1999 pøibli�nì
150 platných právních pøedpisù z oblasti �ivotního prostøedí.

V roce 1999 byl nastoupen trend posílení významu elektronické verze sborníku - programu
Ekozákon. Stávajícím u�ivatelùm ti�tìného sborníku byla nabídnuta mo�nost pøechodu
z ti�tìné verze systému na elektronickou za zvýhodnìných podmínek. Tato obchodní po-
litika se ukázala být správnou, proto�e se poèet u�ivatelù elektronické verze zvý�il za velmi
krátkou dobu pøibli�nì na témìø ètyønásobek (viz. tabulka). I kdy�  nárùst prodeje progra-
mu Ekozákon nepokryl propad distribuce ti�tìného sborníku, vykazuje vysokou dynamiku
a lze pøedpokládat, �e bìhem dvou let pøekroèí poèet distribuovaných instalací progra-
mu Ekozákon poèet ti�tìných sborníkù. Koncem roku byla navázána spolupráce s firmou
Ekotip-Ing. Tichotová s cílem roz�íøit a zkvalitnit obsah sborníku jako� i roz�íøit okruh pøedpla-
titelù elektronické verze sborníku. Pokraèovala i spolupráce s firmou REK, s.r.o., která zaji�-
�ovala distribuci èásti nákladu programu Ekozákon.

  Poèet pøedplatných:

  Rok Ti�tìný sborník Elektronická verze

  1998 230 21

  1999 122 81

  Zmìna -108 +60
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Prùbì�ný informaèní servis a ostatní slu�by

V roce 1999 pokraèovala Agentura Koniklec v prùbì�ném informaèním servisu pro veøej-
nost. Nejèastìji se dotazy týkaly aktivit nevládních organizací a poptávky po pøíslu�ných
kontaktech. Dal�í dùle�itou skupinu tvoøí dotazy obèanù na problematiku ochrany �ivot-
ního prostøedí v hlavním mìstì (likvidace nebezpeèných odpadù, handicapovaná zví-
øata, veøejný poøádek, atp.). Tøetí podstatná skupina dotazù se týká legislativy v oblasti
�ivotního prostøedí. Kromì tohoto informaèního servisu slou�í veøejnosti knihovna a video-
pùjèovna titulù s tématikou �ivotního prostøedí a ekologické výchovy.

Kromì uskuteèòování neziskových projektù se sekce Informaèních systémù Agentury Ko-
niklec zabývala poskytováním komerèních slu�eb. V roce 1999 �lo zejména o odborné
práce pro Ministerstvo �ivotního prostøedí, administrativní a konzultaèní slu�by, rozesílky
periodických i neperiodických tiskovin a dal�í expedièní slu�by, pøípravu odborných pub-
likací a dal�í informaèní slu�by.

Terénní prùvodce geologickou nauènou stezkou v západní èásti Èeského krasu

V roce 1999 byla vytvoøena ji� pátá nauèná stezka v CHKO
Èeský kras, která se soustøedí více na jednu z hlavních zajíma-
vých oblastí ochrany pøírody � geologické dìdictví. Geolo-
gická nauèná stezka prochází celou západní èástí Èeského
krasu a popisuje zajímavé geologické profily, místa nálezù
a i morfologicky jedineèných útvarù.

Pro �ir�í popularizaci geologické stezky byl pøipraven prùvod-
ce, který by srozumitelnì pøiblí�il trasu �kolním kolektivùm, sku-
pinám studentù, ochranáøské veøejnosti a dal�ím zájemcùm
o pestrou geologickou minulost území. Odborný geolog a spe-
leog Dr. Jager sestavil plán cesty a popis jednotlivých zastá-
vek pro terénního prùvodce. Tento text musel být pro veøej-
nost jednoduchý, výsti�ný a pochopitelný. Po dal�ích konzul-
tacích byla publikace vyti�tìna a dále vyu�ita k propagaci
stezky

Bro�ura se setkala s velkým zájmem proto�e se jedná o unikátní poèin pro území Èeského
krasu za období nejménì 20 let. Dopad na veøejnost je velmi významný, proto�e kolektivy
i �ir�í veøejnost na základì bro�ury nebudou znaèky geologické stezky sledovat náhodnì,
ale na základì navr�ené trasy a s podrobným popisem do terénu.

Doprovodný materiál ke stezce pøírodního a kulturního dìdictví v Èeském krasu

Geologická stezka kulturního a pøírodního dìdictví Evropy v oblasti
Èeského krasu byla pøipravována ji� od dubna roku 1999. Uvedená
stezka vznikla zú�ením nìkterých èástí nauèné geologické stezky a
pøidáním zajímavých kulturnì historických míst tì�by nebo dokumen-
tace vývoje krajiny. Po odborné pøípravì stezky byly oznaèeny její jed-
notlivé zastávky a stezka byla v roce 1999 k 50 letùm kulturnì pøírodní-
ho dìdictví Evropy zprovoznìna. Její èásti lze objet autem na kole a
èásteènì i obcházet pì�ky. Materiál ke kulturnì historické stezce do-
posud nebyl k dispozici. Informaèní leták vzniklý v rámci projektu po-
skytuje mapku s rozmístìním bodù stezky a souèasnì také jejich struè-
ný popis, s tím co na nich lze vidìt nebo nav�tívit. Jedním z bodù je
zároveò jako místní kulturní centrum i Muzeum Èeského krasu v Berou-
nì.
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Stezka byla popularizována národnì (èlánky v odborném tisku a zprávy pro tisk) i meziná-
rodnì � v mezinárodním katalogu stezek kulturnì pøírodního dìdictví Evropy v Èeské re-
publice, jako jedna z mála v CHKO v ÈR. Pøipravený materiál byl rozdáván na informaènì
turistických centrech v CHKO Èeský kras a setkal se s pøíznivým ohlasem veøejnosti.

Rozvojový program v Èeském krasu na principech
Místní Agendy 21.
Miroslav Lupaè, Michael Pondìlíèek

NEJVÝZNAMNÌJ�Í PØISPÌVATELÉ
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Správa Chránìných krajinných oblastí ÈR

Rok 1999 byl druhým rokem naplòování rozvojového programu smìøujícího ke zlep�ení
vzájemné spolupráce zájmových skupin ve prospìch zlep�ování místních �ivotních pod-
mínek a kvality �ivotního prostøedí v Èeském krasu. Projekt probíhal v úzké spolupráci se
Správou Chránìné krajinné oblasti Èeský kras a s øadou dal�ích organizací. V roce 1999
jsme se soustøedili pøedev�ím na vìt�í zapojení starostù pøíslu�ných obcí a na poøádání
kulatých stolù k místní problematice i k øe�ení obecných otázek (komunikace, financová-
ní).

Tvùrèí tým tvoøil M. Lupaè (Agentura Koniklec), M. Pondìlíèek (zástupce státní správy �
SCHKO ÈK), T. Trojan (koordinaèní pracovník výkonu státní správy, SCHKO ÈK), J. Ho�ek
(nezávislý odborník, místní obyvatel, AOPK),  Z. Francová (starostka obce Moøina), M. �tin-
gl (koordinátor akcí, Dìti Zemì).

Neju��í spolupráce probíhala v roce 1999 s následujícími obcemi a starosty:

• Moøina, Ing. Zdeòka Francová

• Svatý Jan pod Skalou, Jiøí �evèík

• Tmaò, Antonín Plátìnka

• Chýnice, Lenka Neradová

• Kosoø, Marie Slavíèková

• Vonoklasy, Ing. Ladislav Jindra

V roce 1999 se uskuteènily následující akce:

l Setkání k náv�tìvì komisaøù EU na Karl�tejnsku

l Setkání k problematice dopravních cest

l Kulatý stùl starostù

k efektivnímu vyjednávání vedený psycholo�kou Mgr. Adélou Bouèkovou.

l Pøíprava scénáøe pro øízení a vedení kulatých stolù k lokální tématice

l Pøíprava manuálu

k vedení místních kulatých stolù a program a rozvrh semináøù pro  starosty k lokální Agen-
dì 21
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l Kulatý stùl pro starosty

úèastnící se první fáze projektu spojený se specifikací problémù konkrétních obcí a návr-
hù øe�ení.  Starostùm byla nabídnuta konkrétní pomoc k øe�ení problémù prostøednictvím
spolupracujících odborníkù a byly jim té� pøedány podkladové materiály k �ádostem na
rozvojové fondy a na ministerstvo �ivotního prostøedí.

l Pøíprava a vydání publikace �Zelené stránky pro oblast
      Èeského krasu".

Jde o praktickou publikaci pro obce a obyvatele, která
obsahuje údaje o orgánech a organizacích pùsobících
v �ivotním prostøedí v regionu.

l Uzavøení formální dohody mezi Agenturou Koniklec
      a S-CHKO Èeský kras

o spolupráci pøi tvorbì rozvojových programù s dùrazem na
výchovu a osvìtu v oblasti péèe o �ivotní prostøedí a chrá-
nìnou pøírodu.

l Kulatý stùl v obci Moøina

k problematice rekultivací v oblasti s ukoèenou tì�bou vá-
pencù a k rozvoji místní infrastruktury. Odbornì jej zaji��ovali
pánové �tefek (GET, s.r.o.) a geolog RNDr. Václav Cílek. Na

základì tohoto kulatého stolu bylo zahájeno jednání obce a firmy Lomy Moøina, které
dospìlo k závazným slibùm odpisù dobývacího prostoru. Spolu se Správou CHKO bylo
zahájeno jednání o odpisech dobývacího prostoru bránícího rozvoji obce na Støedoèes-
kém územním odboru M�P. Dále bylo projednáno vyu�ití lomu Èí�ovec. Lom byl za symbo-
lickou èástku pøedán obci.

l Kulatý stùl v obci Svatý Jan pod Skalou

(9. 12. 1999) k problematice alternativních zdrojù vytápìní s vyu�itím geotermální energie
a k úsporám energie v multifunkèím obecním objektu. Odbornì semináø zaji��ovali Pavel
Nápravník a Igor �mída. Kulatý stùl vyvolal rozsáhlou veøejnou diskusi k vyu�ití geotermální
energie v obci. Na základì jednání vznikla obecní koalice prosazující vyu�ití technologie
v objektech obce. Z iniciativy Vy��í odborné �koly vznikla dal�í skupina smìøující k vyu�ití
vytápìní i pro ostatní objekty v obci. Tato iniciativa dala vzniknout celkem tøem nezávis-
lým projektùm. Starostovi obce byly zároveò pøedány informace o mo�nostech financo-
vání zmínìné technologie.

l Kulatý stùl vobci Chýnice

k øe�ení problematiky rozvoje obce z hlediska krajiny, který se zamìøil zejména na revitali-
zaci Radotínského potoka. Jednání zaji��ovali odborníci Doc. �vihla a Ing. Arch. Brotánko-
vá. Byla zadána studie revitalizace Radotínského potoka a úpravy ostatních tokù. Byla
zahájena pøíslu�ná vodohospodáøská øízení a byl uèinìn podnìt mikroregionu Èeský kras
- Plánì k následným èinnostem.

V roce 1999 se podstatnì roz�íøil a zároveò stabilizoval okruh spolupracujících odborníkù
(poradenství, komunikace, fundraising, pøekladatelé), kteøí se podílejí na informaèním
a �kolícím servisu pro obce v regionu.
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Snìm dìtí Èeské republiky pro �ivotní prostøedí
Václav Bratrych

NEJVÝZNAMNÌJ�Í PØISPÌVATELÉ
Èesko - nìmecký fond budoucnosti
Ministerstvo �ivotního prostøedí
Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy
Nadace Partnerství
Spoleèný program SSEV Pavuèina, Èeského svazu ochráncù pøírody a Ministerstva �P

Prioritami vzdìlávacího programu Snìmu
dìtí, který ji� sedmým rokem za�ti�uje Agen-
tura Koniklec, je praktická a osvìtová èin-
nost vzorku mladých lidí (vybraného ve tøí-
kolovém, tøímìsíèním øízení) v místì jejich
bydli�tì, jejich vzdìlávání v rámci ètyø celo-
roèních témat (voda, oheò-energie, vzduch,
a zemì) a poøádání spoleèných setkání -
semináøù s akcentem na dotazy odborníkùm
a politikùm.

Pro rok 1999, ve kterém pokraèovala spolu-
práce s dìtskou nìmeckou partnerskou or-
ganizací (Kinder Jugend Ring Sachsen)  bylo
téma ��ivel oheò", nebo-li energie ve spole-
èenských souvislostech s dùrazem na její en-
vironmentální stránku. Nabídku postu odbor-
ného lektora (celoroèní odborný dozor nad
teoretickou a praktickou stránkou zvolené-
ho tématu) pøijal RNDr. Karel  Murtinger, mj.
øeditel Nadace Sluníèko, kterého forma
vzdìlávání vybrané mláde�e velmi zaujala.
Na základì jím vypracovaných mìsíèních
zadání �snìmáci" ve svých domácnostech
celý rok odeèítali hodnoty odebrané ener-
gie, pátrali, který zdroj energie má jakou vel-
kou spotøebu, pozorovali, kde v bytì dochází
k únikùm tepla, aby na konci roku dokázali

pomocí vhodných opatøení (po eventuální
náv�tìvì a konzultaci s odborníkem z pora-
denského centra) byt tak tepelnì o�etøit, aby
dosáhli energetických úspor.

Mimo domácí pozorování se v�ichni �snìmá-
ci" se�li na nìkolika spoleèných akcích.
V dubnu na pracovním regionálním setkání
severoèeských èlenù Snìmu dìtí, v kvìtnu
na prvním setkání èerstvì vybraných snìmá-
kù v Horním Mar�ovì, v èervnu na prvním vy-
vrcholení jejich pùlroèní èinnosti - devítiden-
ním setkání v Plané nad Lu�nicí (odborném
semináøi s praktikami a pozorováními, pat-
nácti pøedná�kami, exkurzemi, panelovou
diskusí s politiky a odborníky atd.) a v øíjnu
spoleèné setkání u nìmeckých partnerù ve
�kolícím zaøízení v Trebsenu (zde mj. prezen-
tovali své celoroèní pozorování a osvojené
praktické zku�enosti).

Na konci roku zpracovali �snìmáci" v�ech-
ny své nabyté zku�enosti a poznatky do zá-
vìreèných zpráv a dle jejich úrovnì (proká-
záním aktivní znalostí probrané problemati-
ky a schopnosti tyto znalosti v praci efektiv-
nì pou�ívat) získalo vybraných deset èlenù
Snìmu dìtí atestace - osvìdèení opravòují-
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cí je k pøedná�kám pro spolu�áky k práci s dìtmi a mláde�í a pøi odhalování a hodnocení
mo�ností úspor energie v domácnostech, obytných domech èi �kolních budovách.

Se v�emi svými nashromá�dìnými poznatky èlenové snìmu seznamovali své kamarády,
spolu�áky, zástupce mìstských a okresních úøadù, dodávali informace do regionálního
tisku a ti nejzdatnìj�í vystoupili i v rozhlase a televizi.

Agentura Koniklec vydala pro veøejnost a sponzory na závìr roku Zpravodaj Snìmu dìtí
a pro �snìmáky" zaji��tovala celoroèní ka�domìsíèní servis aktuálních  informací a hod-
nocení jejich mìsíèních zpáv v interním èasopise Ob��astník.

Prodej publikací
Jiøí Kutý

V roce 1999 byla doprodána celá øada titulù z minulých zásob, které ji� nejsou a pravdì-
podobnì ji� nikdy nebudou v Èeské republice v prodeji. Celkové mno�ství nabízených
titulù publikací a videokazet byl na konci roku 359. Celkovì byly do prodeje v roce 1999
novì zavedeny 62 tituly.

Rozvrstvení zákazníkù zásilkové slu�by podle
regionù Èeské republiky bylo v roce 1999
bylo následující:

a dále rozvrstvení zákazníkù zásilkové slu�-
by podle druhu subjektu:

Nejprodávanìj�í tituly v roce 1999 byly:

v oblasti Ekologie a globální problémy kni-
ha Bedøicha Moldana �Pøíroda a civilizace",

v oblasti Ekologická výchova kniha publika-
ce kolektivu autorù �Hry a výchova k trvale
udr�itelnému �ivotu",

v oblasti Zoologie kniha Konrada Lorence
��ivot se psem není pod psa",

v oblasti Botanika pøíruèka Lubomíra Tiché-
ho �Barvy z rostlin",

v oblasti Ostatní pøírodní vìdy �Atlas dra-
hých kamenù" autorù Bou�ky a Kouøimské-
ho,

v oblasti Praktické pøíruèky pro veøejnost pu-
blikace JUDr. Petra Ku�varta �Právo na in-
formace o �ivotním prostøedí",

v oblasti Knihy pro dìti a mláde� kniha
J. Neumana �Dobrodru�né hry a cvièení
v pøírodì od 9 do 99 let"

a v oblasti Videokazety snímek studia Tra-
vex �Na�i oboj�ivelníci".
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Agentura Koniklec na Internetu
Ale� Horáèek

V roce 1999 pro�ly na�e internetové stránky výraznými zmìnami, které výraznì obohatily
obsah informací podávaných touto cestou. Jedná se hlavnì o internetovou verzi publi-
kace �Rádce - Jak chránit �ivotní prostøedí v Praze" (http://www.koniklec.cz/radce), která
je vìrnou kopií ti�tìné verze ov�em s lep�í mo�ností aktualizace ji� neplatných údajù.

Podobnì jako v minulých letech byly zpracovány stránky Dne Zemì pro rok 1999 spolu se
seznamem akcí a webovou verzí �Zpravodaje ke Dni Zemì 1999" (http://www.koniklec.cz/
dz99_ind.shtml). Seznam akcí se podaøilo i díky elekronickému formuláøi, který mìli mo�-
nost zájemci vyplnit on-line, roz�íøit na poèet pøevy�ující 200 akcí konaných po celé Èeské
republice. Seznam akcí byl také zaslán organizaci EarthDay Network, která poskytuje in-
formace o konaných akcích celosvìtovì prostøednictvím svého internetového serveru.

Dal�ím poèinem na stránkách Agentury Koniklec bylo zpøístupnìní �Adresáøe NNO v Èes-
ké republice" ve statické podobì jako doplnìk k ji� fungujícímu vyhledávacímu formuláøi
(http://www.ecn.cz/inf/koniklec/) vytvoøenému ve spolupráci s poskytovatelem webo-
vého prostoru, firmou Econnect. Aktualizace tohoto adresáøe probíhá bìhem roku kromì
rozesílaných dotazníkù (1 a� 2x roènì), a také prostøednictvím elektronického formuláøe
(http://www.koniklec.cz/ngoform.htm), který umo�òuje údaje aktualizovat takøka okam�itì
a následnì lze aktualizované údaje vystavit na internet. Této mo�nosti vyu�ilo v roce 1999
pøes 100 organizací a subjektù a to i nových a nezaøazených.

Jeden z nejvìt�ích projektù Agentury Koniklec, Snìm dìtí Èeské republiky (http://
www.koniklec.cz/SDCR), doznal na svých stránkách také nìkolika zmìn. Dozvíte se zde
informace o nejen probíhajících a chystaných akcích, ale také o jednotlivých èlenech
SDÈR a jejich místních aktivitách, spolu s jejich mìsíèními pracemi.

Náv�tìvnost na�ich stránek se podaøilo díky výmìnné reklamì a následné reklamní kam-
pani ke Dni Zemì pozvednout na sympatických cca 6000 náv�tìvníkù za rok 1999. Nemù-
�eme se samozøejmì mìøit s náv�tìvností zpravodajských èi jiných obecnì populárních
serverù, ale vzhledem k obsahovému zamìøení na ekologii a �ivotní prostøedí není tento
poèet zanedbatelný, nehledì na mo�nosti pøipojení, které vzhledem k finanèním nákla-
dùm nejsou v souèasné dobì nikterak ideální.
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Pøehled mìøitelných výstupù

 Neperiodické publikace:

Praktický rádce jak chránit �ivotní prostøedí v Praze

Ti�tìný aktualizovaný sborník �Právo ÈR v oblasti �ivotního prostøedí"

Publikace �Zelené stránky pro oblast Èeského krasu"

Terénní prùvodce geologickou nauènou stezkou v západní èásti Èeského krasu

Doprovodný materiál ke stezce pøírodního a kulturního dìdictví v Èeském krasu

 Periodické publikace:

Zpravodaj pro Základní �koly 1999

Zpravodaj ke Dni Zemì 1999

Zpravodaj Snìmu dìtí Èeské republiky pro �ivotní prostøedí 1999

Neformální mìsíèník Snìmu dìtí Èeské republiky pro �ivotní prostøedí �Ob��astník"

 Elektronické publikace a publikace na Internetu:

Elektronický právní informaèní systém �Ekozákon"

Aktuální vydání Praktického rádce jak chránit �ivotní prostøedí v Praze na Internetu

Aktuální adresáø nevládních neziskových organizací na Internetu

Nové stránky Snìmu dìtí Èeské republiky na Internetu

Zpravodaj Dne Zemì 1999 na Internetu

 Setkání a odborné semináøe:

Sedm semináøù a kulatých stolù v rámci projektu Místní Agendy 21

Regionální setkání severoèeských èlenù Snìmu dìtí

Setkání nových èlenù Snìmu dìtí

Devítidenní setkání v Plané nad Lu�nicí

Spoleèné setkání Snìmu dìtí s nìmeckými partnery v Trebsenu (SRN)

 Odborné práce:

Pravidelná odborná mìsíèní zadání Snìmu dìtí Èeské republiky pro �ivotní prostøedí

Závìreèné zprávy èlenù Snìmu dìtí

 Prodej publikací:

62 nových titulù v nabídce ekologických publikací
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Jak jsme v roce 1999 hospodaøili
Miroslav Lupaè, David Kunssberger

Výsledek hospodaøení Agentury Koniklec za rok 1999

Náklady Kè

401 Spotøeba materiálu 111422.60
402 Spotøeba energie 59703.20
404 Prodané zbo�í 13961.20
411 Opravy a udr�ování 11224.70
412 Cestovné 45400.80
413 Náklady na reprezentaci 9910.00
414 Stravné 74865.90
418 Ostatní slu�by 1533119.13
421 Mzdové náklady 270655.00
422 Dohody o provedení práce 25728.00
424 Náklady na zákonné poji�tìní 84808.30
425 Ostatní sociální poji�tìní 1739.00
434 Silnièní daò 1250.00
444 Pokuty a penále 660.00
448 Ostatní provozní náklady 41.68
451 Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku 56571.90
468 Ostatní finanèní náklady 12332.67
479 Mimoøádné náklady 66377.70
499 Vnitropodnikové náklady 2458934.54

Náklady celkem 4838706.32

Výnosy Kè

602 Tr�by z prodeje slu�eb 1011093.71
604 Tr�by za zbo�í 300.00
605 Pøijaté poplatky - hlavní èinnost organizace 39550.00
606 Tr�by za prodaný materiál 1370.00
648 Ostatní finanèní výnosy 5.08
662 Úroky 354.70
663 Kurzové zisky 9.00
670 Dotace a granty 1433609.06
679 Mimoøádné výnosy 78063.20
692 Pøijaté pøíspìvky od právnických osob 100.00
693 Pøijaté pøíspìvky od fyzických osob 740.00
699 Vnitropodnikové výnosy 2458934.54

Výnosy celkem 5024129.29

Výsledek: zisk ve vý�i 185422.97
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Struktura nákladù

Struktura výnosù
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Struktura dotací a pøijatých pøíspìvkù

pøijaté dotace a granty
Èesko-nìmecký fond budoucnosti 349.017,06 Kè
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti 150.000,00 Kè
Deutsche Bundesstiftung für Umwelt 144.642,79 Kè
Nadace Partnerství 141.400,00 Kè
Ministerstvo �kolství, mlád. a tìlov. 127.300,00 Kè
CELKEM 912.359,85 Kè

Komentáø k výsledku hospodaøení za rok 1999

První tabulka pøiná�í pøehled strukturované výsledovky dle øádné úèetní osnovy. Výsled-
kem hospodaøení je zisk ve vý�i 185.422, 97 Kè. Je na místì upozornit, �e výsledovka ne-
obsahuje tr�by za prodej publikací a naopak náklady na koupi zbo�í, nebo� prodejna
ekologické literatury úètuje v rámci zøízeného právního subjektu Kanceláø Agentury Ko-
niklec. Dal�í poznámku je vhodné uèinit ke kapitole �Vnitropodnikové náklady", respek-
tive �Vnitropodnikové výnosy". Jedná se o zúètování mezi vnitøními úèetními jednotkami,
které nesouvisí s vnìj�ími finanèními vstupy a výstupy a jsou také, jak z tabulky vyplývá,
vyrovnané.

Následuje zjednodu�ené procentní vyjádøení struktury nákladù formou sloupcového grafu.
Nejvy��í náklady pøedstavovaly výdaje na slu�by. Jde o logický fakt související s úhradou
slu�eb pro zaji�tìní èinnosti jednotlivých projektù organizace. Velmi nízké osobní náklady
odrá�ejí skuteènost popsanou v úvodu výroèní zprávy, a to sice obìtavé nasazení pra-
covníkù Agentury Koniklec a ochota sní�it své finanèní po�adavky.

Obdobný pøehled, ov�em na stranì výnosù, poskytuje dal�í graf. Odmyslíme-li procentní
podíl vnitropodnikových výnosù, které nemají vliv na skuteèné finanèní pøíjmy, zùstávají
nejvýznamnìj�ím zdrojem pøíjmù dotace a granty. Velmi potì�ující je ov�em fakt, �e po-
díl pøíjmù z prodeje slu�eb, èili kapitoly vypovídající o vlastní finanèní sobìstaènosti, se
podílu dotací prakticky vyrovná.

Na závìr je uveden pøehled struktury  státních i nestátních dotací fyzicky pøijatých v roce
1999, ze kterého vyplývá, �e jednoznaènì nejvìt�í význam mìly v roce 1999 pøíjmy od
nestátních subjektù, zejména od Èesko - nìmeckého fondu budoucnosti a Nadace
Partnerství. Tato skuteènost byla èásteènì zpùsobena vý�e uvedeným neúspìchem pro-
jektù Agentury Koniklec ve Výbìrovém øízení M�P v roce 1999. Rozdíl mezi výnosy z dota-
cí uvedenými ve výsledovce a fyzicky pøijatými èástkami je zpùsoben zahrnutím èasové-
ho rozli�ení dotací z roku 1998 (Deutsche Bundesttiftung Umwelt, NROS) do výsledku hos-
podaøení.
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RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Jaroslav Barto�

RNDr. Jiøí Bendl, CSc.
Mgr. Adéla Bouèková

Ing. Jiøí Bure�
Mgr. Milan Caha

Romana Cermanová (Euroregion Nisa)
RNDr. Václav Cílek

Ing. Marta Èerná, CSc.
Jan "Christian" Ètvrtník

Mgr. Zdenìk Drozd
pí. Dufková (ÈEZ)

Václav Dvoøák
Ing. Zdeòka Francová

Jiøí Gogela
Ing. Eva Haklová

RNDr. Jiøí Hanzlíèek
Mgr. Hana Hradecká

RNDr. Ondøej Jäger
Ing. Jiøí Jiránek

p. Kavier (fa Comett)
Èestmír Klos

Ing. Ota Kondelík
akad. mal. Cyril Kozák

Marcela Køí�ová
Ing. Hana Kunssbergerová

Ing. Petr Kurfirst
Jan Kutý

Horst Lampert
Ing. Tomá� Ledvina

Ing. Jana Ledvinová
David Lein

Radek Malý
Mgr. Vlastislav Matou�ek

Václav Mlejnek
pí. Mullerová

Karel Murtinger
Alexander Myslík

RNDr. Jan Pokorný
Zby�ek Prágr

Podìkování

Rádi bychom na závìr podìkovali v�em pøíznivcùm, dárcùm, zákazníkùm i dodavatelùm
za spolupráci v roce 1999.

Jmenovitì dìkujeme pøedev�ím následujícím jednotlivcùm (v abecedním poøadí):

Jost Rothe (Kinder und Jugend
Ring Sachsen)
Mgr. Tomá� Rù�ièka
Ing. Jan Øe�ábek
Jiøí Schauer
prof. Vladimír Sládeèek
Ing. Petr Smutný
Ing. Vladimír Sochor
Ing. Karel Srdeèný
Ing. Dalibor Stráský
Ing. Radovan �ejbl
Martin �rámek (fa MINOLTA)
Ing. Jaroslav �ulc
MUDr. Jiøí �tangl
Ing. Petr Trnìný
Tomá� Trojan
Ing. Jan Truxa
Ing. Ale�i Vychodil
Franti�ek Zima

a organizacím:

01/71 ZO ÈSOP �Koniklec"
Cateringová firma Hnutí Hare Kri�na
Èeský helsinský výbor
Informaèní centrum nadací
Kanceláø Akademie vìd
Liga energetických alternativ
Ministerstvo �kolství, mláde�e
a tìlovýchovy
Ministerstvo �ivotního prostøedí
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
RC - modely, s.r.o.
SSEV Pavuèina
Správa CHKO Èeský kras
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