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Úvodem
Agentura Koniklec je obèanské sdruení pro lidská práva a ivotní prostøedí, zaloené poèátkem roku 1992. Posláním organizace je uskuteèòovat projekty v oblasti ochrany ivotního prostøedí, regionální rozvojové programy ve spolupráci s veøejnou správou, informovat veøejnost a provádìt veøejnou osvìtu a zabývat se ekologickou výchovou dìtí a mládee.
Agentura Koniklec je dritelem Ceny ministra ivotního prostøedí ÈR za realizaci netradièních forem ekologické výchovy (1996) a 3. ceny v soutìi japonské nadace "The Sasakawa Peace Foundation" o nejlepí ekologické projekty roku (1997).
Agentura Koniklec v roce 2000 pomìrnì úspìnì pokraèovala v rozvíjení informaèní
a osvìtové èinnosti na platformì Environmentálního informaèního centra, dlouhodobého projektu podpoøeného v roce 1998 Nadací rozvoje obèanské spoleènosti. K závìru
roku 2000 byl tento projekt úspìnì naplnìn. Významný úspìch zaznamenalo pokraèování projektu regionálního rozvoje v oblasti Èeského krasu na principech Místní Agendy
21. Agentura Koniklec byla v roce 2000 stala jednou z nejaktivnìjích organizací, které se
nároèným úkolem naplòování úkolù vyplývajících ze svìtové Agendy 21 v Èeské republice zabývá. Tìila nás také vysoká odborná úroveò celoroèní práce Snìmu dìtí Èeské
republiky pro ivotní prostøedí", který se v roce 2000 zabýval tématem vody v irokém filosofickém kontextu vodního ivlu".
Oproti pøedchozímu roku rovnì uspìly projekty, které jsme podali na Ministerstvu ivotního prostøedí, co umonilo úspìný rozvoj aktivit, které jsou na tomto zdroji financování
závislé.
Miroslav Lupaè, øeditel Agentury Koniklec
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Kdo je kdo v Agentuøe Koniklec
Rada Agentury Koniklec
Ing. Michal Kulík, technický pracovník, vedoucí Centra pro dìti a mláde Èeského svazu ochráncù pøírody 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, støedokolský profesor

Zamìstnanci Agentury Koniklec v roce 2000
Miroslav Lupaè
pracovní zaøazení: øeditel
dalí úkoly: Místní Agenda 21, Environmentální informaèní centrum
David Kunssberger
pracovní zaøazení: zástupce øeditele pro ekonomickou politiku
dalí úkoly: Právo v oblasti ivotního prostøedí, samostatné zakázky (MP, PVSIS,
VKP)
Václav Bratrych (do bøezna 2000, dále spolupráce na základì rámcové dohody)
pracovní zaøazení: manaer projektu Snìm dìtí Èeské republiky pro ivotní prostøedí" a projektu ivly"
Jiøí Kutý
pracovní zaøazení: vedoucí prodeje publikací
Ale Horáèek
pracovní zaøazení: asistent Informaèních systémù
dalí úkoly: administrativní práce, tvorba WWW stránek, tisková pøíprava
V rámci civilní sluby pracoval v Agentuøe Koniklec v roce 2000 Robert Proke.
Kromì pìti profesionálních pracovníkù a jednoho pracovníka na civilní slubì
se na realizaci projektù organizace v roce 2000 podílela øada externích spolupracovníkù v rámci dobrovolné i honorované asistence.
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Dùleité informace a kontakty
Agentura Koniklec sídlí od svého zaloení na praském ikovì v ulici Chelèického 12.
Kanceláø Agentury Koniklec se nachází v nebytových prostorách ve staré zástavbì. Kromì kanceláøe je ve stejném domì také k dispozici prodejna ekologické literatury, knihovna a videopùjèovna.
telefony, fax:

02/22 71 02 53, 02/22 71 93 18

e-mail:

info@koniklec.cz

e-mail projektu ivly":

zivly@koniklec.cz

e-mail projektu SDÈR:

sdcr@koniklec.cz

internet:

www.koniklec.cz

IÈO:

45768170

DIÈ:

003-45768170

Bankovní spojení:

ÈSOB, divize IPB, Olanská 1a, Praha 3

571321/ 5100, hlavní bìný úèet
100063164/ 5100, bìný úèet Snìmu dìtí ÈR pro P a projektu ivly"

Zøízené právní subjekty:
Kanceláø Agentury Koniklec IÈO: 49629221

Materiálnì technické vybavení
Agentura Koniklec sídlí v pronajatých místnostech starího èinovního domu na ikovì.
Celková výmìra prostor je cca. 50 m2. Pøízemní èást prostor je vyuívána jako kanceláø
pro 3 pracovníky a jednoho externistu, sklepní místnosti potom jako prodejna a sklad ekologické literatury. Nájemní vztah s majitelkou domu je zaloen na dlouhodobé smlouvì
a lze øíci, e poskytuje základní jistotu pevného zázemí pro práci organizace. K tomu je
nutno pøipoèíst pomìrnì pøíznivé nájemné.
Zamìstnanci i externisté mají k dispozici pøimìøenì dimenzovanou výpoèetní a reprodukèní techniku propojenou do jednoduché sítì a modemové pøipojení k internetu.
V závìru roku 2000 byla z vlastních prostøedkù organizace poøízena nová síová tiskárna.
Èást techniky je ve vlastnictví zamìstnancù pøípadnì spolupracujících subjektù.
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ZPRÁVA O ÈINNOSTI
Informaèní sluby veøejnosti, ekologická literatura
Agentura Koniklec se od roku 1993 systematicky zabývá prodejem ekologické
literatury. Od roku 1994 je veøejnosti k dispozici prodejna tohoto sortimentu. Kromì knih zde lze zakoupit èi zapùjèit videokazety, získat propagaèní materiály,
objednat si ekologická" periodika a podobonì. Rozsahem sortimentu i poètem
zákazníkù patøí Agentura Koniklec pravdìpodobnì k nejvìtím distribuèním spoleènostem v oblasti ekologické literatury.
V roce 2000 bylo nadále v provozu informaèní støedisko pro veøejnost. Mezi poskytované
sluby patøí prodej a distribuce ekologické literatury, zápùjèková knihovna èítající nìkolik
stovek titulù s tématikou ivotního prostøedí a ekologické výchovy, zápùjèková videotéka, sbìr pouitých baterií a základní poradenský servis. Øada dotazù byla zodpovìzena
telefonicky a e-mailem. Prùbìnì byly poskytovány informace a výpisy z referenèního
seznamu organizací a institucí pùsobících v oblasti ivotního prostøedí. V druhé polovinì
roku byla provedena úplná inventarizace dosud nepøístupného kniního fondu Agentury
Koniklec, který byl shromaïován od poèátku devadesátých let. Tento kniní fond byl
následnì na základì vzájemné dohody o spolupráci dlouhodobì zapùjèen Centru ekologické výchovy ve Sv. Janu pod Skalou, kde se stal souèástí rozsáhlé environmentální
knihovny, která je k dispozici studentùm, pedagogùm i iroké veøejnosti.

Právní informaèní systém Ekozákon"
a sborník Právo ÈR v oblasti ivotního prostøedí"
Právní informaèní systém Ekozákon" a titìný sborník Právo ÈR v oblasti ivotního prostøedí" je komplexní informaèní nástroj vyuívaný pøedevím podnikateli
a institucemi veøejné správy. Agentura Koniklec pøevzala projekt v roce 1998 od
soukromé firmy KZT, s.r.o. Cílem je nabízet kvalitní, obsaný a pøehledný soubor
plného znìní relevantních právních pøedpisù dotýkajících se oblasti ivotního prostøedí a pøedevím tak pomoci podnikatelùm dosáhnout splnìní kritérií smìrnice
EU ISO 14000.
V první polovinì roku 2000 byla dokonèena úplná aktualizace právního informaèního
systému za rok 1999. Byla navázána úzká spolupráce s firmou EKOTIP (Ing. P. Tichotová).
Ve spolupráci s touto firmou byly vytvoøeny pøedpoklady pro pravidelnou aktualizaci elektronického právního informaèního systému EKOZÁKON. Tento program novì obsahuje
celou øadu detailních právních informací (zákonù, vyhláek, naøízení) vèetnì úplného
znìní pøíloh. Celý informaèní systém si klade za cíl slouit jako jeden ze základních nástrojù
pro splnìní kritérií evropské normy ISO 14000. Distribuce titìného sborníku byla v roce
2000 ukonèena a nadále se bude pozornost soustøeïovat pøedevím na elektronickou
podobu systému.
Na Internetu byla zøízena nová doména WWW.EKOZAKON.CZ. Zde je umístìna demoverze systému. Postupnì se stránka rozíøí o neplacenou sekci, tedy oblast pro bìné návtìvníky, kteøí budou moci vyuívat vekeré výhody plné verze systému jen s drobnými
omezeními. Øadu výhod bude nový systém nabízet i platícím uivatelùm, kteøí budou
moci prùbìnì získávat aktuální data, ani by byli nuceni je objednávat a instalovat ze
zaslaných CD-ROMù.
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Adresáø nevládních neziskových organizací s pùsobností
v oblasti ivotního prostøedí
Agentura Koniklec systematicky shromaïuje údaje o èinnosti èeských a moravských nevládních organizací s pùsobností v oblasti ivotního prostøedí. Tento adresáø není jenom souborem kontaktních údajù, ale obsahuje i anotace èinnosti jednotlivých organizací a zaøazuje je do tématických oblastí dle poskytovaných slueb a uskuteèòovaných projektù. Adresáø vychází pravidelnì v titìné podobì
a je zdarma zasílán vem registrovaným NNO a vyuívá jej i státní správa. Kromì
toho je prùbìnì aktualizovaný adresáø k dispozici v elektronické podobì a také
na internetu.
Stìejním dílem v oblasti informaèních slueb v roce 2000 bylo vydání Adresáøe ekologických" NNO. Publikace získala zcela novou tváø a byla sestavena na základì detailní aktualizace celé databáze, která probìhla u pøíleitosti Dne Zemì 2000. Adresáø nyní obsahuje 364 novì ovìøených údajù z celkového poètu 635 organizací. Novì byla titìná publikace rozdìlena na bílou" a lutou" èást. V bílé èásti jsou uvedeny vysvìtlivky a èíselníky,
vlastní adresáø v abecedním øazení a nový internetový adresáø. Ve luté èásti najde uivatel index dle okresù, dle oborù èinnosti a dle forem práce. Jednotlivé adresy jsou v nìkterých pøípadech doplnìny tzv. aliasy", t.j. odkazy na dalí èasto pouívané názvy pøísluné
organizace.
Adresáø byl zdarma rozeslán vem neziskovým organizacím, jejich existence byla ovìøena dotazníkem, institucím státní správy a samosprávy, dárcùm a øadì dalích subjektù.
Ohlas na tuto publikaci byl mimoøádnì kladný. O úspìchu nové podoby adresáøe svìdèí
i fakt, e projekt podaný do výbìrového øízení MP na rok 2001, jeho cílem je dalí aktuální vydání adresáøe, se stal jedním z nejlépe bodovì hodnoceným projektem této soutìe.

Den Zemì 2000
Informaèní servis ke Dni Zemì zajiuje Agentura Koniklec od samého poèátku
své existence. Den Zemì je mezinárodní svátek udritelného ivota na planetì
Zemi a etrného vztahu k ivotnímu prostøedí, slavený v Èeské republice od roku
1990. Podstatou informaèního servisu je shromaïovat informace o akcích ke Dni
Zemì, nabízet stávajícím i potenciálním organizátorùm inspiraci, kontaktní údaje
a také celou øadu vhodných propagaèních materiálù.
Do kampanì ke Dni Zemì se formou poskytování celostátního informaèního servisu zapojila Agentura Koniklec v roce 2000 ji po osmé. Byla pøipravena rozsáhlá databáze akcí
obsahující 98 událostí v celé Èeské republice. Databáze byla pøeloena do angliètiny
a zaslána do ústøedí kampanì v USA (Earthday Network). Èeským organizátorùm byla
nabídnuta monost zaregistrovat svojí akci prostøednictvím Agentury Koniklec v centrální
databázi. U pøíleitosti Dne Zemì byl vydán informaèní Zpravodaj Dne Zemì è. 12 (48
stran). Jetì pøed jeho vydáním byly rozeslány dotazníky pro databázi akcí, pro databázi
nevládních neziskových organizací a nabídka propagaèních materiálù ke Dni Zemì. Zpravodaj byl zdarma distribuován kolám, úøadùm a nevládním organizacím. Jeho obsahem
byl pøedevím úvod ke Dni Zemì, pøeklad nìkterých textù z The Earthday Network, informace o nìkterých vìtích aktivitách ke Dni Zemì v ÈR, petice za referendum o JE Temelín a úplná nabídka nejrùznìjích publikací, propagaèních materiálù a videokazet s tématikou ivotního prostøedí.
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Ke Dni Zemì 2000 byl rozíøen sortiment propagaèních materiálù, vhodných jako drobné
dárky a odmìny v soutìích pro dìti a také pro vlastní propagaci Dne Zemì (samolepky). Byly také aktualizovány internetové stránky ke Dni Zemì a doplnìny o aktuální pøehled akcí. O událostech v ÈR informovala Agentura Koniklec formou tiskových zpráv
nejen domácí sdìlovací prostøedky, ale také zahranièní organizace prostøednictvím internetu.

Publikace ivotní prostøedí, vìc veøejná"
V rámci regionálního rozvojového programu Agenda 21 v Èeském krasu" se
Agentura Koniklec stále více zamìøuje na zapojení veøejnosti do rozhodování
o ivotním prostøedí. Cílem je informovat irokou veøejnost o legálních monostech pozitivnì ovlivòovat udritelný a etrný rozvoj svého území.
Vydání publikace ivotní prostøedí, vìc veøejná" bylo souèástí projektu Integrované rozhodování v oblasti ivotního prostøedí a podpora úèasti veøejnosti", který byl v roce 2000
realizován v ÈR za podpory programu PHARE Evropské unie. V rámci projektu Informaèního centra Agentury Koniklec byl vzniklý výstup vyuit pøedevím pro potøeby úèastníkù
regionálního rozvojového programu místní Agendy 21 Èeský kras.
Jde o tiskové podklady pro brouru formátu A6 (praktický kapesní formát) shrnující základní formy a monosti zapojení obèanu do procesù rozhodování o ivotním prostøedí.
Publikace má 44 stran, 8. kapitol a obsahuje 8 vzorù právních podání. Pro rychlejí orientaci je publikace vybavena systémem rychlých odkazù". Redakci materiálu zajioval
Ing. Ladislav Holub (Spoleènost pøátel Èeského krasu). Na zpracování materiálu se dále
podílela øada konzultantù (pracovníci S-CHKO Èeský kras, pracovníci státní správy a nevládních organizací). Text je ve formátu PDF zveøejnìn na stránkách www.agenda21.cz

Internetové stránky WWW.AGENDA21.CZ
Internetové stránky www.agenda21.cz se staly jedním z portálù pro aktivity Agendy 21 v Èeské republice. Agentura Koniklec nabízí vem subjektùm, které se zabývají projekty Agendy 21, zøídit si zdarma doménu 3. Úrovnì a provozovat vlastní
internetové stránky o svém projektu. Na stránkách www.agenda21.cz jsou umístìny i stránky regionálního projektu Agendy 21 v Èeském krasu, který uskuteèòuje
Agentura Koniklec ve spolupráci s CHKO Èeský kras.
Cílem této èásti projektu bylo dokonèit internetové stránky k rozíøení Agendy 21 o úèast
veøejnosti na øízení procesù P a vytvoøení informaèní brány k procesùm rozhodování
o ivotním prostøedí. Plný provoz stránek byl zahájen v druhé polovinì roku 2000. Stránky
byly ji tøikrát veøejnì prezentovány, a to sice chronologicky na setkání k problematice
místních Agend 21, které poøádal na jaøe Èeský ekologický ústav, dále na semináøi k informaèním zdrojùm na Internetu, který poøádala Agentura Koniklec v listopadu 2000 a na
konec na závìreèném setkání Øídícího výboru PHARE, projektu Integrované rozhodování v oblasti ivotního prostøedí a podpora úèasti veøejnosti".
Stránky novì obsahují kompletní text boruury ivotní prostøedí, vìc veøejná", øadu odkazù na dùleité informaèní zdroje (ivotní prostøedí, decision-making, EIA, územní plán, zahranièní zdroje, veøejná zpráva), které byly ovìøeny v prùbìhu semináøe pro veøejnou správu, popsaného v dílèí zprávì. Dále je na stránkách umístìna publikace Úvod do místních Agend 21, nezávislá analýza" ve formátu PDF. Stránky dále obsahují øadu informací
o regionálních projektech místní Agendy 21 a øadu dalích informaèních zdrojù. Samostatná oblast stránek je vìnována regionálním projektùm Agendy 21. Obsahovì zajíma7
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vé jsou stránky místní Agendy 21 v Èeském krasu, na které spolupracuje Agentura Koniklec se Správou CHKO Èeský kras. Internetové stránky byly doplnìny o konferenci k problematice rozhodování a procesù Agendy 21 v lokálním mìøítku.

Komunální poradenství a specializované semináøe
V rámci regionálního rozvojového programu Agenda 21 v Èeském krasu" se Agentura
Koniklec soustøeïuje na poøádání kulatých stolù" a specializovaných semináøù pro starosty obcí, ale i pro irokou veøejnost. Kadá taková akce je zamìøena na øeení specifického místního problému. Cílem je zajistit obèanùm kontakt s odborníky na danou problematiku a umonit veøejnou diskusi za jejich pøítomnosti. Specializované semináøe jsou zamìøeny mimo jiné na efektivní vyjednávání, fundraising pro obce, vyuití informaèních
zdrojù a také napøíklad na ekologickou výchovu dìtí a mládee.
V obci Kosoø probìhl kulatý stùl na téma likvidace odpadních vod. Odbornì jej zajioval
Ing. Tomá Just (VÚV) a majitel firmy vodohospodáøské firmy p. Èermák. V rámci kulatého
stolu byly vyèísleny náklady na zajitìní likvidace odpadních vod v obci. Dále byla projednána celková koncepce øeení a hrubé vyèíslení finanèních nákladù na jednotlivé
varianty a projednán postoj orgánù ochrany pøírody. Jednotlivé výsledné varianty zohledòují zájmy dalího rozvoje obce.
V obci Tmaò se konal kulatý stùl na téma doprava a likvidace komunálního odpadu.
Odbornì jej zajiovali zástupci Policie ÈR z DI Beroun, vedoucí referátu dopravy OkrÚ
Beroun Ing. Bambousek, pracovník Vápenky ÈS odpovìdný za dopravu a mgr. Hana
Hradecká z firmy Ekokom, s.r.o. Výsledkem jednání jsou opatøení k regulaci dopravy
v letním a zimním období v oblasti areálu Velkolomu Èertovy schody a v okolí Tmanì
s návrhem jednotlivých variant. Byla vybrána nejlepí varianta spoèívající v obnovì pùvodní komunikace. V souèasné dobì ji probíhá rekonstrukce dopravní trasy vedoucí mimo
obec. Výsledkem 2. èásti je zapojení obce do systému tøídìného sbìru odpadu zajiovaného firmou Ekokom, s.r.o. a zahájení výchovného programu pro základní koly v uvedené oblasti.
V druhé polovinì roku byl zahájen projekt komunálních úspor energií v Èeském krasu,
jeho cílem je ve vytipované obci Èeského krasu uskuteènit modelový program úspor
energií, pøedevím s podporou místní samosprávy a prvotnì v komunální oblasti. Výsledky
získané z vybrané obce slouí dále jako pøíklad pro ostatní. Projekt odbornì zajiuje Mgr.
Karel Murtinger (Nadace Sluníèko), odborný poradce v oblasti energetiky a akreditovaný
auditor. Pro uskuteènìní modelového programu byla vybrána obec Vonoklasy. Na projektu spolupracoval pøedevím starosta Ing. Ladislav Jindra. V obci probìhl základní audit
za spolupráce starosty. Poté se pozornost zamìøila pøedevím na návrh obecných øeení
v pøípadì jednotlivých rodinných domù a na návrh konkrétních opatøení v komunální
oblasti (sídlo obecního úøadu).
Dne 5. øíjna 2000 probìhl v budovì obecního úøadu kulatý stùl pro obèany Vonoklas, kde
byl projekt veøejnì prezentován. Obyvatelé obce získali øadu konkrétních doporuèení
a nìkolik z nich se zajímalo o dalí monou spolupráci. Mgr. Murtinger se zavázal obèanùm poskytovat prùbìný poradenský a informaèní servis. Na obecním úøadì byl v rámci
akce zahájen projekt zateplení fasády.
Na tuto prvotní akci navázalo setkání s ostatními starosty regionu, které probìhlo 9. listopadu v sídle Správy chránìné krajinné oblasti Èeský kras v Karltejnì. Setkání se zúèastnilo
celkem 8 starostù. Cílem tohoto pracovního semináøe bylo seznámit starosty s probíhajícím projektem a zapojit je do nìj. Obyvatelé dotèených obcí tak získají pøenesenì monost obrátit se na energetického poradce.
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Pro starosty, zastupitele a nevládní organizace byl uspoøádán modelový workshop k práci
s Internetem a vyuití informaèních zdrojù na Internetu pro irí laickou veøejnost s cílem
vyzkouet dostupnost a vyuití jednotlivých zdrojù Semináø probìhl za podpory programu
EU PHARE dne 21. 10. 2000 v Internetovém centru Otevøené spoleènosti, o.p.s.. Odbornì
lektorsky jej zajioval Mgr. Jan Èinèera (Vyí odborná kola informaèních technologií,
Ekolist) a Miroslav Lupaè (Agentura Koniklec). Semináø se setkal s velkým ohlasem zúèastnìných, kapacita centra byla plnì vyuita a s úèastníky byly dohodnuty i navazující kroky
smìøující ke lepímu vyuití Internetu v oblasti komunálního rozhodování o otázkách P.
Úèastníci semináøe obdreli zdarma praktický pracovní sborník s øadou uiteèných návodù a pøedevím s øadou dùleitých odkazù.
Dne 1. 11. 2000 probìhl v prostorách Vyí odborné koly pedagogické ve Sv. Janu pod
Skalou semináø Rozvoj ekologické výchovy, osvìty a vzdìlávání v NNO" pro nevládní
neziskové organizace z okresu Beroun. Následujícího dne se obdobná akce opakovala
ve Fürstovì sále v Dobøichovicích pro organizace z okresu Praha - západ. Semináøe mìly
spoleèný program, který se skládal z výkladu k institucionálním podmínkám práce nevládních neziskových organizací, metodického výkladu k formám ekologické výchovy,
osvìty a vzdìlávání, prezentace nového Státního programu environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v ÈR, informací o síti støedisek ekologické výchovy Pavuèina"
a ekologické výchovì a osvìtì v CHKO Èeský kras, prezentace Státního fondu ivotního
prostøedí a seznámení s pøíklady regionálních projektù a moností spolupráce v pøísluném
okrese. Semináø odbornì zajiovali èlenové NNO (Agentura Koniklec, EVANS) a pracovníci S-CHKO Èeský kras. V prùbìhu semináøe obdreli jeho úèastníci zdarma øadu uiteèných publikací a informaèních materiálù.

Pobyty zahranièních konzultantù
Pobyt zahranièních expertù v území, na kterém je uskuteèòován regionální rozvojový program Agendy 21, se ukázal jako jeden ze základních zdrojù dùleitých
informací, rad, postojù a doporuèení pro dalí smìøování strategického rozvoje
regionu. Kromì toho napomáhá kontakt zahranièních expertù s jednotlivými zájmovými skupinami v regionu ke zlepení spolupráce a vzájemné komunikace
skupin obyvatel s odlinými nebo dokonce protichùdnými zájmy a názory na rozvoj území.
Po celou první polovinu roku 2000 se realizaèní tým zahrnující pøedstavitele S-CHKO, obcí,
nevládních organizací a podnikatelù zabýval pøípravou Landscape Stewardship Exchange. Jde o návtìvu mezinárodního nezávislého týmu odborníkù, který pomáhá nalézt nová
øeení problémù ochrany krajiny a místního rozvoje.
Landscape Stewardship Exchange v Èeském krasu, ji sedmý organizovaný ve støední
Evropì od roku 1994, byl zamìøen na alternativní rozvoj území chránìné krajinné oblasti
s dùrazem na ochranu pøírody a krajiny. Základním cílem LSE bylo stimulovat otevøenou
diskusi a zapojení veøejnosti do procesù pøemìny okolí, podpoøit dialog mezi rùznými zájmovými skupinami v Krasu a seznámit se se skuteèným stavem území.
Skupina odborníkù strávila v regionu Èeský kras jeden týden (25.6. - 3.7. 2000), bìhem
kterého se seznámila s problémy území prostøednictvím diskusí se spektrem úèastníkù
z oblasti zemìdìlství, lesnictví, ochrany pøírody, samosprávy, turistiky, tìby a zpracování
vápence, územního plánování a nevládních organizací. Ke konci pobytu byla pøipravena skupinou expertù závìreèná zpráva s doporuèeními, které byly veøejnì prezentovány
v pondìlí 3. èervence 2000 na Mìstském úøadì v Berounì. V závìru roku byla vydána
obsáhlá dvojjazyèná broura (72 stran), která pøináí vekeré základní pracovní dokumenty expertního týmu i plné znìní závìreèné zprávy a vyslovených doporuèení.
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Na konci listopadu 2000 v regionu pùsobil zahranièní konzultant Brian Hill, který se zamìøil
na vytvoøení vize rozvoje Èeského krasu v horizontu 30 let. lo o experta z Pensylvanie
v USA zamìøeného na projekty regionálního rozvoje. Výsledky konzultaèního pobytu byly
prezentovány na tiskové konferenci, zprávu o akci pøinesla Èeská tisková kanceláø. Závìry z tohoto pobytu se stávají základem pro tvorbu strategického rozvojového plánu regionu Èeského krasu na principech místní Agendy 21.

Støedoèeské regionální informaèní centrum pro Agendu 21
Tato iniciativa vznikla novì v roce 2000. Jejím smyslem je posílit spolupráci na
projektech místní Agendy 21 ve støedních Èechách, shromádit dostupné podklady, dokumentaci modelových aktivit a pilotních projektù, poskytovat prùbìný informaèní servis, metodicky i prakticky podporovat poøádání kulatých stolù"
a také popularizovat výsledky místních Agend 21 ve støedních Èechách.
V roce 2000 byl v souladu s harmonogramem vytvoøena pracovní skupina pro vznik regionálního informaèního støediska Agendy 21. Novì se èinnosti pracovní skupiny úèastnil Ing.
Ladislav Holub, ekonom a aktivista nevládních organizací zapojených do místní Agendy
21 v Èeském krasu. Ing. Holub byl vybrán jako vedoucí regionálního informaèního støediska. Regionální centrum bylo doèasnì umístìno v sídle Správy CHKO Èeský kras. Zde je
zøízeno pracovitì vybavené vekerými dostupnými podkladovými materiály i literaturou.
Byla zøízena horká linka" Agendy 21 s tel. èíslem 0605 800 205, která je v provozu kadý
den v bìnou pracovní dobu.
U pøíleitosti doplòujících voleb do senátu a voleb do krajských zastupitelstev se uskuteènila ve støedních Èechách rozsáhlá ploná anketa, její cílem bylo zjistit míru informovanosti støedoèeské veøejnosti o Agendì 21 a vytipovat ideální informaèní nástroje pro osvìtu veøejnosti v této oblasti. Anketa byla provedena v následujících mìstech, mìstských
èástech a obcích: Nymburk, Praha - Radotín, Beroun, Pøíbram, Kladno, Mìlník, Beneov.
V souladu s projektem byla pøipravena videokazeta Agenda 21 - První zprávy". Snímek
informuje o okolnostech vzniku, o smyslu a jednotlivých èástech Agendy 21, o jejím pøijímání obèany a zabývá se i uplatnìním metody kulatých stolù v bìné praxi. Èerpá
z nìkolikaletých zkueností organizátorù s poøádáním akcí v rámci místní Agendy 21. Dìj
je pojat s humornou nadsázkou formou fiktivního vysílání televizního zpravodajství. Videokazeta je vhodnou pomùckou pro podporu osvìty veøejnosti ve vztahu k Agendì 21 i pro
plánování vlastních akcí.
Dne 12. prosince uspoøádala Agentura Koniklec v ministerstva ivotního prostøedí setkání
zástupcù okresních a mìstských úøadù, nevládních organizací a dalích støedoèeských
a resortních institucí, které se podílejí na rozvoji lokálních aktivit Agendy 21 a výhledovì by
se mìly stát pilíøem regionálních støedoèeských projektù. Setkání se zúèastnil RNDr. Miloslav Novák z odboru strategií MP, který také vystoupil na úvod jednání i v závìreèné
diskusi.
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Snìm dìtí Èeské republiky pro ivotní prostøedí
Ji sedmým rokem pracuje Snìm dìtí Èeské republiky pro ivotní republiky, který
je souèástí mezinárodní kampanì Mladé hlasy a který mimo zájmu veøejnosti,
která se o jeho èinnosti dovídá z novin, èasopisù, rozhlasu a televize, dosáhl významná ocenìní (cena japonské nadace Sasakawa Peace Foundation a ministra ivotního prostøedí ÈR). Snìm dìtí umoòuje, za podpory MMT, MP a dalích
významných institucí a nadací, vybrané skupinì dìtí z celé Èeské republiky ve
vìku od 13 do 17 let, vestranný teoretický a praktický rozvoj osobnosti se vztahem k ekologii, péèi o ivotní prostøedí a ochranu pøírody. Pro kadý rok je zvoleno vdy jiné speciální odborné téma, se kterým se èlenové Snìmu dìtí seznamují
prostøednictvím pravidelnì zasílaných informací (Informaèní balíèek, Zpravodaj,
Obastník), jednoho devítidenního, jednoho pìtidenního a esti víkendových setkání. V rámci tìchto setkání probíhají exkurze, pøednáky a diskuse s pøedními
odborníky. Na problémy, se kterými jsou snìmáci" seznámeny, se pak mají monost v rámci vech osmi setkání v prùbìhu celého roku ptát zástupcù okresních
úøadù, mìstských úøadù a nevládních organizací. Jednou do roka pak mají dìti
monost diskutovat na nejaktuálnìjí témata s pøedstaviteli vlády ÈR, senátory
a poslanci PÈR. O vech svých získaných poznatcích a aktivitách informují své
kamarády, spoluáky a zástupce mìstských a okresních úøadù. irí veøejnost má
monost seznámit se s jejich èinností prostøednictvím celostátního a regionálního
tisku èi rozhlasu a televize.

výstupy projektu v roce 2000:
Po dobrých zkuenostech se systémem seznamování se s tématy Ochrana ovzduí"
a Energie, lidé a ivotní prostøedí" kadomìsíèním zasíláním mìsíèních zpráv èlenù snìmu do Agentury Koniklec v roce 1998 a 1999 jsme i v roce 2001 pokraèovali stejným
zpùsobem s tématem Voda, lidé a ivotní prostøedí". Ve spolupráci s Mgr. Ondøejem Simonem z VÚV T.G. Masaryka jsme pøipravili základní teze a celoroèní osnovu k danému
tématu, kterou jsme následnì vyuili i pøi výbìru nových èlenù Snìmu dìtí (ti byli vybíráni
na základì zisku bodù z tøíkolového tøímìsíèního zadání).
a) Regionální èinnost èlenù Snìmu dìtí - mezi ní patøí vekeré konkrétní akce èlenù snìmu, které lze dokumentovat jejich zprávami o èinnosti, ohlasem sdìlovacích prostøedkù,
referencemi, atd. Dìti zasílaly kadý mìsíc vypracované "mìsíèní zadání". Na konci roku
shrnuli snìmáci své poznatky a zkuenosti s celoroèním tématem do "zprávy závìreèné".
Vechny zprávy a dokumentace jejich èinnosti jsou otiskovány v interním zpravodaji Snìmu dìtí - Obastníku a byly uvádìny jako stimulující prvek ve Zpravodaji Informaèní kampanì - èasopis ivly Voda.
b) Víkendová setkání - pro "staré" a posléze (po 1. dubnu) i novì vybrané èleny snìmu
byla ve spolupráci s odbornými lektory (O. Simon, VÚV T.G.M. - Ochrana drobných vodních tokù a R. Koláø, Lotos, o.p.s. - Prezentaèní a komunikaèní techniky) uspoøádána ètyøi
víkendová setkání. Èlenové snìmu v jejich rámci získávali formou pøednáek a praktik
souhrnné informace a praktické návody v daných oblastech. Navíc se vìnovali technické stránce jejich èinnosti (regionální èinnost, stanovy Snìmu dìtí, organizaèní záleitosti
atd.) a prohlubovali práci v sekcích (výborech Snìmu dìtí).
c) Devítidenní setkání Snìmu dìtí v RS Na Papírnì - ve dnech 26. kvìtna a 4. èervna
2000 probìhlo v RS Na Papírnì v Dobronicích u Bechynì spoleèné devítidenní setkání
èlenù Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí. Setkání bylo zamìøeno na téma "Voda, lidé
a ivotní prostøedí". V rámci patnácti pøednáek, praktik a pozorování, které èlenové
v prùbìhu týdne absolvovali, se s daným tématem seznámili prostøednictvím pozvaných
odborníkù zastupujících státní správu, vysoké koly, nevládní organizace a podnikatele.
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Setkání vyvrcholilo v závìru týdne, kdy mìli èlenové Snìmu dìtí, v rámci panelové diskuse v Praze monost prezentovat svou pùlroèní práci a vyslechnout odpovìdi na své otázky, je si na základì své èinnosti a získaných informací z pøednáek vytvoøily. Na otázky
mladých lidí odpovídali poslanci Parlamentu ÈR, zástupci Ministerstva ivotního prostøedí,
Ministerstva zemìdìlství, Ministerstva dopravy, Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy, Státního fondu ivotního prostøedí, Povodí Vltava a.s. a Botanického ústavu v Èeských
Budìjovicích. V prùbìhu panelové diskuse byla slavnostnì zahájena výstava prací ákù
základních kol a gymnázií zapojených do projektu "Potùèky, potoky, øíèky".
Pro obohacení odborného programu byla pro èleny Snìmu dìtí pøipravena exkurze,
v jejím prùbìhu si mohli názornì ovìøit informace naèerpané v pøednákách. Jeli se podívat na vybraná tématicky zajímavá místa: ÈOV v Táboøe (èistírna odpadních vod) a
Støední rybáøskou kolu ve Vodòanech.
Na závìr celého týdne dìti zformulovaly svá stanoviska k problematice vody a ivotního
prostøedí do tzv."usnesení" a pro sdìlovací prostøedky vypracovaly tiskovou zprávu.
d) Pìtidenní setkání - ve dnech 4. a 8. øíjna 2000 v prostorách elivského klátera. Pro toto
letos ji esté setkání Snìmu dìtí byly pøipraveny informace o zákonì è. 114/1992 Sb. na
ochranu pøírody, mylenky trvale udritelného ivota", které pøednáel ing. Jan Jone
z OÚ v Pelhøimovì a PhDr. Ivan Rynda z Centra pro otázky P UK, a také závìreèné zkouky
vìdomostí a schopností nabytých èleny snìmu dìtí v rámci celoroèního tématu Voda
lidé a P.", diskusní bloky, jejich jedním z úèastníkù byl starosta mìsta elivi Karel Chmel,
brigáda na odstranìní následkù èinnosti klínìnky jírovcové a dalí zajímavý program.
e) Deset vydání interního zpravodaje Snìmu dìtí (Obastníku) - pro svùj neformální charakter je urèen pouze èlenùm a nejbliím spolupracovníkùm. Mimo vìci organizaèní se
v Obastníku objevily pøíspìvky ètyø odborných garantù celoroèních témat (K. Murtinger
- energie a ivotní prostøedí, V. Cílek - ochrana pùdy a lesní hospodáøství, Ondøej Simon ochrana vod, Jan Bednáø - ochrana ovzduí) a hlavnì pøíspìvky samotných dìtí, které
tak mají monost vyzkouet si sestavení a stylizaci svých èlánkù, básní a esejí.
f) Závìreèné zprávy - vyvrcholením celoroèní èinnosti èlenù Snìmu dìtí bylo zpracování
závìreèných zpráv", ve kterých mìli za úkol na minimálnì deseti stranách textu zpracovat informace získané v prùbìhu roku a tyto zkuenosti té doloit praktickými kroky v okolí
svého bydlitì a ve svých domácnostech. Ze snìmáky" dodaných závìreèných zpráv
pak bylo devatenáct opravdu velmi kvalitních prací ohodnoceno ziskem Atestace - osvìdèení opravòující jeho dritele:  získané znalosti mohou být pouity pøi ekologické výchovì na kolách, pøi práci s dìtmi a mládeí, pøi navrhování postupù revitalizací drobných
vodních tokù na komunální úrovni a pøi spolupráci s orgány ochrany pøírody na vech
úrovních.".
Seznam èlenù Snìmu dìtí, kteøí získaly Atestaci - osvìdèení za velmi úspìné absolvování
výukového programu Energie, lidé a ivotní prostøedí":
Anna Albrechtová z Janova nad Nisou, Dagmar Assingerová z Velkého Beranova, Zdeòka
Balíková z Bystøice nad Perntejnem, Lenka Balvínová z Prahy 9, Tereza Bezpalcová z Prahy
10, Jiøí Hanáèek z Vidèí, Renata Hejdová z Vráe u Berouna, Hana Holzapfelová z Hradce,
aneta Konigová z Prahy, Jaroslav Køívánek z Modré, Lea Nedomová z Ostrolovského Újezdu, Lucie Rybáková z eleic, Kateøina Rysová ze Sedlice, Pavel torch z Vaòova, Tereza
Vávrová z Meziny, Pavlína Vávrù z Pelhøimova, Petr Voltr z Hradce Králové, Jana Zácná
z Náchoda, Petra Zelenková z Prahy 9
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Kampaò Voda jako jeden z ivlù"
V prùbìhu minulých let se v rámci projektu Snìm dìtí ÈR pro ivotní prostøedí
vytvoøil systém vzdìlávání èlenù SDÈR formou jednoroèních tématických celkù.
Pùvodnì se tyto celky zamìøovaly konkrétnì na jednotlivé sloky ivotního prostøedí, nebo na jednotlivé ekologické problémy. Jeden rok byl tak napøíklad vìnován odpadùm, jiný energetice a podobnì. Pozdìji se tento model vylepil o
globálnìjí pojetí celé problematiky a o zdùraznìní sociálních a filosofických souvislostí. Kadý jednotlivý rok se odehrával ve znamení jednoho ze základních ivlù", filosofických archetypù vody, vzduchu, ohnì a Zemì. Takové pojetí brzy pøesáhlo rámec vlastního projektu dìtského snìmu a stalo se základem pro vznik
samostatné kampanì pro dìti a mláde - kampanì ivly". V ideálním pøípadì
kadoroènì vzniká kniha, CD-ROM a videosnímek na téma pøísluného ivlu
a jeho ekologických konsekvencí, poøádá se soutì pro dìt, výstavy prací a dalí
akce pro veøejnost. Kromì toho se pøísluným tématem zabývají èlenové Snìmu
dìtí Èeské republiky pro ivotní prostøedí, kteøí jej zpracovávají prostøednictvím
øeení mìsíèních zadání.
a) Informace a celorepubliková praktická a vìdomostní soutì ve spolupráci èasopisu
ABC, Èeského rozhlasu a informací na Internetu:
V èasopise ABC byly kadomìsíènì uvedeny stránky aktuálního textu (dvojího charakteru: odborného a pøitalivého) s praktickým a teoretickým soutìním zadáním s doprovodným materiálem (fotografie, ilustrace atd.) a s praktickým návodem, jak ovìøit informace
získané v textu. V Èeském rozhlase 2 byli v poøadu pro dìti a mláde Rádio na poltáø"
kadý mìsíc uvádìni vítìzové jednotlivých kol soutìe, poøádány diskuse s odborníky na
zajímavá témata související se soutìí, umísovány ivé vstupy dìtských úèastníkù kampanì se svými záitky s pozorováním a pod. Na internetových stránkách byly umístìny
základní informace o celé kampani spolu se soutìním zadáním a uvedením vítìzù; kadomìsíèní aktuální informace a souvislosti daného tématu od nás a ze zahranièí; pøehled
nejdùleitìjích institucí, organizací a firem v dané oblasti atd. (viz http://zivly.koniklec.cz")
b) Vydání II. souborného dílu edice ivly "voda" (publikace, videosnímek a CD-ROM)
V rámci vydání II. souborného dílu edice ivly voda" se podaøilo pøipravit a vyrobit videosnímek Sen o vodì" a dále pøipravit k vydání CD-ROM a publikaci. Videosnímek Sen
o vodì", podpoøený Ministerstvem ivotního prostøedí, který svým provedením odpovídá
I. dílu edice, je urèený pro distribuci do sítì videopùjèoven ekologických nevládních organizací a jako doplòkový materiál pro kolní vyuèování. Videosnímek mìl premiéru na
závìreèném slavnostním odpoledni, kde ho shlédli úèastníci celoroèní kampanì. O odvysílání snímku projevila zájem Èeská televize a mìl by se vysílat na konci roku 2001. S jeho
kvalitou byli spokojeni odborní spolupracovníci projektu a dalí odborníci z oboru.
Na pøípravu CD-ROMu se nám podaøilo získat podporu od nadace Open Society Fund a
mìl by být hotov na konci roku 2001. Jeho provedení bude odpovídat I. dílu edice a CDROM bude obsahovat multimediální zpracování odborné publikace a videa s moností
vyuít vekerých výhod této populární formy prezentace informací. CD-ROM bude umoòovat uivateli pracovat s kompletními texty, ilustracemi, fotografiemi, grafy a slovníèkem
publikace a zároveò sledovat dìj videosnímku. Oba tituly budou na CD-ROMu vzájemnì
propojeny a budou se vhodnì obsahovì doplòovat.
V pøípadì publikace (do které se nám v roce 2000 podaøilo zajistit vìtinu textù od kolektivu autorù a praktické pokusy, fotografie, ilustrace, grafy a pod.), jsme se pro její nákladnost a nedostatek finanèních prostøedkù omezili na její zpracování a uschování do elektronické podoby a dále hledáme vhodného dárce.
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c) V rámci Akcí ke Dni vody se nám podaøilo v rámci celoroèní soutìe tento den vyhlásit
jako den aktivní pomoci a pozorování vybraného vodního zdroje. V jeho samotném prùbìhu se na mnoha místech v republice konala pozorování, mìøení a prezentace, které
daly spontánnì vzniknout projektu Potùèky, potoky, øíèky".
d) Zpravodaj Informaèní kampanì - èasopis ivly voda" 1-3/2000.
Vyla 3 èísla ve formátu B5, cca 8 - 42 stran, s barevnou obálkou. Zpravodaj byl rozesílán
na koly, NNO a okresní a mìstské úøady a obsahoval základní informace o celé kampani
(prùbìh soutìe, akce ke Dni vody, èinnost Snìmu dìtí, odkaz na Internetové stránky
atd.); ètvrtletní aktuální informace a souvislosti daného tématu; pøehled nejdùleitìjích
institucí, organizací a firem v dané oblasti, atd.
e) Propagaèní a informaèní materiály k celé kampani
Nechali jsme vyrobit trièka s logem, která byla urèena jako jedna z cen celé soutìe,
a k její propagaci a prezentaci sadu pohlednic Potùèky, potoky, øíèky" - 16 vybraných
fotografií poøízených v rámci celoroèního pozorování a mìøení drobných vodních tokù
èleny Snìmu dìtí.
f) Na závìr vodní informaèní kampanì" se uskuteènil v praské Malostranské besedì
benefièní koncert patrona kampanì Jana Vodòanského a Petra Skoumala. V prùbìhu
odpoledne byl dále v premiéøe promítnut èerstvì" natoèený videosnímek Sen o vodì",
byly vyhláeny výsledky celoroèní vodní soutìe a pøedány ceny vítìzùm. V prostorách
sálu byly té vystaveny nejhezèí fotografie a obrázky letní vodní soutìe ocenìných autorù.
g) Veøejnost byla o prùbìhu celé kampanì informována prostøednictvím: èlánkù v celorepublikovém tisku - Mladá fronta, Literární noviny, Mosty, èasopis ABC; èlánkù v regionálním tisku; Èeského rozhlasu, Zpravodaje informaèní kampanì a v rámci akcí Snìmu dìtí.

Agentura Koniklec na internetu
Oproti roku 1999 nedolo v základní internetové prezentaci k pøevratným zmìnám. Probíhala údrba hlavní internetové stránky(http://www.koniklec.cz) tak, aby stránka obsahovala pokud mono co nejaktuálnìjí informace (adresáø NNO, Praktický rádce, ...). Zámìr prezentovat aktuální údaje na internetu se zdaøil, o èem svìdèí i rapidní rùst návtìvnosti (témìø trojnásobný rùst návtìvníkù ve srovnání s pøedchozím rokem).
Podobnì jako v minulých letech byly zpracovány stránky Dne Zemì pro rok 2000 spolu se
seznamem akcí a webovou verzí Zpravodaje ke Dni Zemì 2000" . Prostøednictvím internetové stránky bylo prezentováno více ne 100 akcí poøádaných ke Dni Zemì v rámci
celé ÈR. Jako ji tradiènì byl tento seznam pøeloen do angliètiny a zaslán Earthday Network do USA.
Novým prvkem na stránkách Agentury Koniklec bylo v roce 2000 zprovoznìní www stránky projektu ivly, kde lze získat vyèerpávající informace o celém projektu.
Pro projekt Lokální agendy 21 byla zøízena internetová doména www.agenda21.cz, která
byla prùbìnì aktualizována a informace zde prezentované se setkaly s irokým ohlasem.
K návtìvnosti internetové prezenatce AK pøispívá i osvìdèený prvek výmìnné reklamy
umístìný na nejèastìji navtìvované èásti webu.
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FINANÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000
A. VÝSLEDOVKA
za období od 01.01.2000 do 31.12.2000

A.1) NÁKLADY (údaje v Kè)
401
402
404
405
411
412
413
414
418
421
422
424
434
444
448
451
468
499

Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Prodané zboí
Komisní prodej
Opravy a udrování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Stravné
Ostatní sluby
Mzdové náklady
Dohody o provedení práce
Náklady na zákonné pojitìní
Silnièní daò
Pokuty a penále
Ostatní provozní náklady
Odpisy NHIM a HIM
Ostatní finanèní náklady
Vnitropodnikové náklady

NÁKLADY CELKEM

173779.55
55706.30
45405.00
3682.90
9056.80
70319.90
15120.00
117531.00
1653188.20
257563.00
38780.00
78993.50
1100.00
3313.00
13.62
56879.80
7837.17
1527814.67
4116084.41
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A. 2) VÝNOSY (údaje v Kè)
602
604
605
606
648
662
670
692
693
699

Trby z prodeje slueb
Trby za zboí
Pøijaté poplatky - hlavní èinnost
Trby za prodaný materiál
Ostatní finanèní výnosy
Úroky
Dotace a granty
Pøijaté pøíspìvky od práv. osob
Pøijaté pøíspìvky od fyzic. osob
Vnitropodnikové výnosy

VÝNOSY CELKEM

A.3) VÝSLEDEK:

1035787.25
7960.00
89140.00
29676.60
0.77
1234.29
1751054.48
5400.00
9235.00
1527814.67
4457303.06

ZISK ve výi

341218.65
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B. STRUKTURA FINANÈNÍCH DOTACÍ
B. 1) STÁTNÍ DOTACE (údaje v Kè)
Ministerstvo ivotního prostøedí
Státní fond ivotního prostøedí
Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy
CELKEM

719500,490000,90000,1299500,-

B. 2) NESTÁTNÍ DOTACE (údaje v Kè)
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Nadace VIA
CELKEM

194990,150000,25190,370180,-

Pøijaté dotace CELKEM

1669680,-

poznámka: rozdíl mezi skuteènì pøijatými èástkami dotací a úèetní výsledovkou je zpùsoben èasovým rozliním dotací (víceleté projekty, èi projekty s pøesahem z pøedchozích, resp. do následujících
let).

C. KOMENTÁØ K FINANÈNÍ ZPRÁVÌ
Výsledek hospodaøení je obdobný jako v roce 1999. Náklady i výnosy nepatrnì poklesly,
zisk se mírnì zvýil. Objem pøijatých dotací je o nìco vyí ne v loòském roce pøi zachování obdobného podílu prodeje vlastních slueb a zboí. Tento dùleitý ukazatel, který vypovídá o vlastní ekonomické sobìstaènosti se pohybuje zhruba na úrovni 23% celkových
výnosù, zatímco dotace tvoøí asi 39%. Tento vzájemný pomìr povaujeme za velice pøíznivý a odpovídající rozsahu jednotlivých aktivit organizace v hlavní a vedlejí èinnosti.
Nejvìtí bolestí zùstává nedostatek prostøedkù na úhradu mezd a reijních nákladù. Nedaøí se vytváøet dostateèné finanèní rezervy. Vìtina dárcù neposkytuje finanèní prostøedky
na mzdy a stejnì tak obtíné je zajistit úhradu nájemného a slueb. Pracovníci Agentury
Koniklec èasto nemohou být finanènì oceòováni zpùsobem odpovídajícím jejich kvalifikaci, zkuenostem a odvedené práci. K èinnosti nevládních neziskových organizací vak
asi jistá míra altruismu a skromnosti patøí. I pøesto je zapotøebí v oblasti odmìòování za
provedené práce uèinit reformní kroky smìøující k zlepení finanèní situace. Ty nemohou
spoèívat jen ve snaze získávat tyto prostøedky formou dotací, ale zejména posílit vlastní
zdroje a pøedevím dùslednì dbát na efektivní vyuívání a správného rozdìlování získaných prostøedkù.
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ZÁVÌREÈNÁ KVANTIFIKACE SLUEB A VÝSTUPÙ
V ROCE 2000
Akce a kampanì pro veøejnost, sluby
•

celorepubliková soutì pro dìti ivly - voda" ve spoluprácí s èasopisem ABC
a Èeským rozhlasem

•
•
•
•
•
•

prodejní kolekce ekologické literatury obsahující zhruba 330 titulù
provoz zápùjèkové knihovny
provoz zápùjèkové videotéky
informaèní servis k ochranì ivotního prostøedí v Praze a ke Dni Zemì
tiskové zprávy ke Dni Zemì
benefièní koncert v Malostranské besedì

Semináøe, kulaté stoly, odborná a vzdìlávací setkání
•
•
•
•
•
•

4 víkendová setkání Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí
1 devítidenní setkání Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí
1 pìtidenní setkání Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí
7 kulatých stolù a specializovaných semináøù pro obce, veøejnost a NNO
1 spoleèné setkání zástupcù veøejné zprávy a NNO k Agendì 21
2 pobyty zahranièních expertù

Publikace
•
•
•

Adresáø nevládních neziskových organizací s pùsobností v oblasti P
rukopis a elektronická podoba publikace ivotní prostøedí, vìc veøejná"
dvojjazyèná publikace Landscape Stewardship Exchange Èeský kras 2000"

Videosnímky:
•
•

videosnímek Sen o vodì"
videosnímek Agenda 21 - První zprávy"

Periodika:
•
•
•

3 vydání Zpravodaje kampanì ivly"
10 vydání interního Obastníku" Snìmu dìtí ÈR pro ivotní prostøedí
Zpravodaj Dne Zemì è. 12
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Propagaèní materiály:
•
•
•
•
•

trièka s logem kampanì ivly"
sada 16 pohlednic s fotografiemi z projektu Potùèky, potoky, øíèky"
hrnky s logem Dne Zemì
trika s logem Dne Zemì
samolepky ke Dni Zemì

Internet:
•
•

zøízení internetové domény www.ekozakon.cz
aktualizace, pøepracování a doplnìní stránek www.agenda21.cz

Elektronické publikace:
•

úplná aktualizace a dalí rozíøení Úplného souboru právních pøedpisù v oblasti P
na platformì programu Ekozákon"

PODÌKOVÁNÍ
Rádi bychom za kvalitní a èasto nezitnou spolupráci v roce 2000 podìkovali jmenovitì
jednotlivcùm:
Vlastislav Matouek,
Libor Ambrozek,
Radek Malý,
Dagmar Bratrychová,
Karel Murtinger,
Václav Cílek,
Alexander Myslík, AMYS
Marta Èerná, MP
Miloslav Novák, MP
Jan Èinèera, Ekolist
Jan Pokorný,
Jan Ètvrtník,
Zbyek Prágr,
Zdenìk Drozd,
Petra Procházková
Vaek Dvoøák,
Tomá Rùièka, Nadace partnerství
Jindøich Fryè, MMT
Jiøí Schauer,
Jiøí Gogela,
Ondøej Simon,
Eva Haklová, PVSIS
Petr Skoumal
Ladislav Holub
Vladimír Sládeèek,
Hana Hradecká,
Petr Smutný,
p. Kavier, Comett,
Dalibor Stráský
Èestmír Klos,
Václava rajerová,
Marcela Køíová, MP
Martin rámek, MINOLTA
Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství
Jiøí tangl,
Hana Kunssbergerová, VKP
Pøibyslava Tichotová
Jan Kutý,
Petr Trnìný, Agentura Aladin
David Lein,
Jan Vodòanský
Jiøí Luk
Ale Vychodil,
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a organizacím:
01/71 ZO ÈSOP Koniklec"
èasopis ABC
Èeský rozhlas
Ekokom, s.r.o.
Ignum, s.r.o., profesionální webhosting a serverhosting
Ministerstvo ivotního prostøedí
Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy
Nadace Partnerství
Nadace VIA
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
RC - modely, s.r.o., modeláøský èasopis
Sdruení støedisek EV Pavuèina"
Správa CHKO Èeský kras
zastupitelstva obcí v Èeském krasu
Státní fond ivotního prostøedí

a øadì dalích jednotlivcù i organizací, kteøí napøíklad zaslali drobné finanèní dary, pomáhali organizovat setkání a semináøe, zajiovali ankety, pøepisovali texty, poøizovali pøeklady a jinak se podíleli na úspìné realizaci projektù Agentury Koniklec.

Výroèní zprávu vydala Agentura Koniklec v kvìtnu 2001.
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