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Agentura Koniklec
občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí
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Statut a hlavní poslání Agentury Koniklec

Agentura Koniklec je nestátní nezisková organizace - občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí,
založené počátkem roku 1992. Posláním organizace je uskutečňovat projekty v oblasti ochrany životního
prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět
veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a zabývat se
environmentální výchovou dětí a mládeže.

Agentura Koniklec je držitelem Ceny ministra životního prostředí ČR za realizaci netradičních forem ekologické
výchovy (1996), Ceny japonské nadace „The Sasakawa Peace Foundation“ o nejlepší ekologické projekty roku
(1997), Ceny Britské rady za projekt místních Agend 21 v Českém krasu a Ceny Ford Motor Company na
obnovu životního prostředí a kulturního dědictví (2001). V roce 2002 obdržela Správa CHKO Český kras, která
je hlavním partnerem místní Agendy 21 v Českém krasu, 3. cenu v soutěži pro veřejnou správu „O lidech
s lidmi“ (zastřešené ministry vnitra a životního prostředí) za společný projekt strategického plánování
udržitelného rozvoje v širším regionu Českého krasu.

Základní údaje a kontakty

Název organizace:  Agentura Koniklec
Právní forma: občanské sdružení
Registrace stanov: Ministerstvo vnitra České republiky pod č. VSC/1-11944/92-R
Datum vzniku organizace:15. června 1992

Sídlo: Chelčického 12, Praha 3, Žižkov
Poštovní adresa: P.O.Box 24, 130 11 Praha 3
Telefony: 222 710 253, 222 719 318
internet: www.koniklec.cz, www.agenda21.cz
e-mail: info@koniklec.cz
e-mail projektu „Živly“: zivly@koniklec.cz
e-mail Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí:  sdcr@koniklec.cz

IČO:  45768170
DIČ: 003-45768170

Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví, je plátcem daní z příjmu právnických osob, ze závislé
činnosti a daně silniční. Není plátcem daně z přidané hodnoty.

Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3
hlavní běžný účet: 571 321 / 0300
běžný účet Sněmu dětí ČR pro ŽP a projektu „Živly“: 100 063 164 / 0300
běžný účet sbírky pro pražskou ZOO „Žlutej slon“: 184 095 680 / 0300
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Organizační struktura, kdo je kdo v Agentuře Koniklec

Organizační schéma platné v roce 2002

organizacni_schema.cdr
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Složení Rady

Ing. Michal Kulík, technický pracovník, člen Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody
Jiří Kutý, zaměstnanec maloobchodu
Miroslav Lupač, ředitel Agentury Koniklec
Mgr. Michael Pondělíček, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras
Ing. Jaromír Tříska, středoškolský profesor, Slovenská republika

Přehled zaměstnanců v roce 2002

Miroslav Lupač, ředitel AK (do 31.1.2002)
David Kunssberger, zástupce pro ekonomiku (do 31.1.2002)
Aleš Horáček, informatika, administrativa

Přehled trvalých spolupracovníků na živnostenský list (rámcové dohody o
spolupráci) v roce 2002

Miroslav Lupač, ředitel AK (od 1.2.2002)
David Kunssberger, zástupce pro ekonomiku (od 1.2.2002)
Václav Bratrych, manažer projektů

Zpráva o činnosti

Úvod a shrnutí činnosti v roce 2002

Rok 2002 byl desátým rokem existence Agentury Koniklec. Obsáhlý text, ve kterém jsem se dopustil delšího
ohlédnutí do minulosti, jsme otiskli v minulé výroční zprávě. V zájmu zachování rovnováhy tedy bude letošní
úvod strohý a věcný.

Rada Agentury Koniklec, která se sešla v roce 2001, schválila střednědobý koncept činnosti. Ten jen
z obsahového hlediska tvořen hlavními pilíři: environmentální výchova dětí a mládeže, udržitelný rozvoj a
Agenda 21 a Informační systémy a osvěta veřejnosti. Přesně v tomto rámci se činnost našeho sdružení v roce
2002 pohybovala.

Poněkud nečekaně, z iniciativy Václava Bratrycha a skupiny dalších nadšenců, se v roce 2002 rozběhla benefiční
kampaň na podporu výstavby nového sloního pavilonu v pražské ZOO „Žlutej slon“ (podrobně v příslušné
kapitole). Ta svým charakterem poněkud vybočila z řady ostatních činností, o to výraznější oživení však
přinášela.

Informační kampaň „Živly“ procházela svým „vzdušným rokem“. Velice jsme si v souvislosti s tímto projektem
vážili celoroční přízně poslance PČR a později ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka, a také
důvěry, kterou nám dali zástupci programu PHARE EU a také Státního fondu životního prostředí. Tyto dva silné
zdroje umožnily kvalitní realizaci kampaně v roce 2002. Osobně mne v souvislosti s kampaní opět příjemně
překvapila rostoucí úroveň prezentací vlastní celoroční práce členů Sněmu dětí ČR pro životní prostředí na
panelové diskusi s odborníky. Odborná úroveň prací (tentokrát věnovaných znečištění ovzduší) spojená s
kvalitou projevu a schopností suveréně obhajovat své argumenty je rok od roku působivější.

V roce 2002 se také, jak se zdá, definitivně ustálilo pravidlo každoroční přírodovědecké expedice pro děti a
mládež. Zatímco v létě jsme s dětmi poznávali krásnou krajinu Skanlandu (Švédska a Norska), na podzim se
rozběhly intentzivní přípravy Expedice Tunguzský meteorit 2003.

V oblasti druhého hlavního pilíře činnosti - udržitelného rozvoje a Agendy 21 - jsme se společně se Správou
CHKO Český kras těšili z 3. místa v soutěži „O lidech s lidmi“, která byla udělena za náš společný projekt
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strategického plánování udržitelného rozvoje Českého krasu. V této oblasti jsme se v roce 2002 zabývali
především přípravou koncepce šetrné turistiky v CHKO a informační kampani v NPR Karlštejn. V létě postihly
Berounku povodně, a tak jsme se zapojili i do organizace „popovodňových“ akcí.

Velice důležitým počinem v roce 2002 byl vznik Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR).
K jejímu vzniku přispělo „duchovně“ i hmotně ministerstvo životního prostředí. Cílem TIMURu je prosadit
v České republice sledování 1. generace společné sady evropských indikátorů místní udržitelnosti, která byla
vytvořena Evropskou komisí a především zapojit do problematiky místní udržitelnosti veřejnost ve městech.
Jsem rád, že spolu s Michaelem Pondělíčkem můžeme v této iniciativě zúročit zkušenosti, které jsme na místní
úrovni nasbírali od roku 1998, kdy jsme se poprvé pokusili „rozjet“ v Českém krasu místní Agendu 21.

V rámci informačních systémů jsme nadále vydávali „Ekozákon“, o jehož obsahovou stránku se vzorně stará
Ing. Přibyslava Tichotová. Jsem rád, že kvalita této služby se zlepšila a ustálila. Jen bych přivítal více uživatelů.
Myslím, že současná úroveň „Ekozákona“ by si je zasloužila. I nadále jsme udržovali databázi neziskovek a
v omezeném množství (díky podpoře MŽP) vydali Adresář NNO s působností v oblasti životního prostředí.

Na závěr bych zmínil ještě náš podíl na přípravě Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Středočeského kraje. V pracovní skupině pro osvětu veřejnosti jsme měli s Michaelem Pondělíčkem možnost
přispět ke vzniku dokumentu, který byl nakonec v roce 2003 schválen Zastupitelstvem kraje, a který byl
meziresortní komisí pro EVVO označen za jednu z nejlepších krajských koncepcí.

V roce 2002 jsme velice tvrdě bojovali s nedostatkem finančních prostředků. Snažili jsme se zachovat úroveň i
rozsah našich činností, nebo jsme dokonce nové činnosti zahajovali v podmínkách podstatně omezenějšího
rozpočtu, než v minulosti. Na druhou stranu pro nás tento rok znamenal velikou kolektivní i osobní zkušenost.
Ověřil naše schopnosti žít pod větším tlakem, hledat možnosti racionálních a únosných úspor, pracovat
efektivněji. Také jsme se mnohému naučili v oblasti fundraisingu. Složitý systém přípravy dokumentace a
následné administrace projektu financovaného Státním fondem životního prostředí představuje novou zkušenost
doslova k nezaplacení.

Do budoucna bych Agentuře Koniklec především přál dostatek energie k provedení nezbytných změn
v projektech, které, byť přinášejí dobré výsledky, fungují už příliš mechanicky. Přál bych si také, abychom se
dobře připravili na nové období po vstupu České republiky do EU, které bude pro organizace jako je ta naše
nesmírně důležité z hlediska jejich zakotvení v novém prostředí a podmínkách. Dále bych si přál, aby se udržela
a dále zkvalitňovala naše spolupráce s našimi partnery ve veřejné správě, která je pro nás do určité míry klíčová.

Děkuji na závěr všem spolupracovníkům a partnerům, kteří nám pomáhali v roce 2002 v uskutečňování našich
projektů. A to i přes napjatou ekonomickou situaci, která nás nutila měnit původní představy o jejich
ohodnocení.

Doufám také, že se desátý rok existence našeho sdružení zařadil do této historie důstojně a věřím, že předkládaná
výroční zpráva tento předpoklad potvrzuje.

srpen 2003
Mirek Lupač, ředitel AK
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Informační kampaň „Živly“

Celoroční projekt Živly který byl v roce 2002 zaměřený na téma „vzduch“, měl za cíl prostřednictvím
informační kampaně prakticky a teoreticky seznámit širokou veřejnost s významem a stavem ovzduší. Tyto cíle
měly hlavní, důležitý a konkrétní dopad na všeobecné cíle projektu, kterými byly: realizace celorepublikového
projektu “Vzdušný oceán”, celorepublikové vědomostní soutěže, činnost Sněmu dětí ČR pro životní prostředí,
využívání a rozvoj informačních zdrojů (Internet, Zpravodaj Informační kampaně, Český rozhlas, Česká
televize) a dalších forem (tisková konference, benefiční koncert, výroba propagačních materiálů, a pod.).

Projekt informační kampaně má již vypracovaný systém založený na dvouleté zkušenosti. Bylo pro nás tedy
„snadné“ realizovat již ověřené postupy. Můžeme říci, že složitost celého systému je důležitá, protože obsahuje
všechny podstatné složky ekovýchovného působení na všechny vybrané cílové skupiny. I přes určité vyjeté
koleje systému práce se skupinami se nám, hlavně ve spolupráci s hlavním partnerem, podařilo najít prostor pro
vytváření nových přístupů, a také se snad podařilo dát celému roku náplň s konkrétními výstupy. Zaměření, které
jsme vybrali, směřovalo k výuce získávání a interpretace informací o znečišťování ovzduší v místě bydliště
účastníků projektu. Našly se však typy účastníků zaměřené spíše na klasickou ochranu přírody - sledovali
živočišné obyvatele ovzduší - anebo účastníci, kterým vyhovuje daleko více jistá pravidelná opakující se práce -
zaměřili se na meteorologická měření a jejich interpretaci. Podstatné bylo, že někteří účastníci a účastnice
dosáhli v průběhu roku zcela konkrétních úspěchů při ochraně životního prostředí - pomohli zachránit rybník
před zavážením odpadem, přiměli znečišťovatele a státní správu lépe informovat obyvatele o kvalitě ovzduší,
anebo prostě uspěli při schválení progresivních zlepšení například vytápění ve městě, a pod.

Dosavadní realizací projektu bylo hlavně dosaženo zapojení dětí a mládeže z větší části (65) okresů ČR
do rozvinutého vzdělávacího programu a rozšíření těchto znalostí multiplikační metodou do jejich okolí.
Dle hlavních zdrojů a prostředků pro ověřování musíme konstatovat, že z mladých účastníků, které se nám do
projektu podařilo zapojit, jich převážná část absolvovala celoroční program a více než polovina jich završila své
působení v něm shrnující závěrečnou zprávou.

Přehled nejdůležitějších akcí:

Společná výstava “Vzdušný oceán” - proběhla v pražském Goethe Institutu (1. - 14. června) a obsahovala cca
70 vybraných exponátů - „dvouposterů“ (z každého okresu po jednom) - zachycujících prostřednictvím obrázků,
fotografií, popisků atd. dobrý a špatný stav vybraného šest měsíců sledovaného území a ovzduší.

Akce ke Dni Země - během nich účastníci projektu např. vystavovali své dvoupostery (prezentovali dobrý a
špatný stav vybraného sledovaného území), připravovali ve spolupráci s dospělými brigády, osvětové akce a hry
pro děti a dospělé atd. Pražští členové Sněmu dětí např. prezentovali “vzdušnou” informační kampaň v rámci
Dne Země pořádaného sdružením Tereza v Prokopském údolí, Radka Štěpánová spolupracovala s olomouckým
Hnutím Duha a pod.

Čtyři víkendové setkání - proběhla v měsících březnu, květnu, říjnu a prosinci a členové sněmu se na ně sjeli
z celé republiky. K tomuto účelu dlouhodobě využíváme prostory Waldorfské školy v Jinonicích v Praze
s přilehlým a velmi zajímavým areálem Prokopského údolí. Programem těchto setkání bylo teoretické a
praktické osvojování schopností a informací k danému tématu za asistence odborného lektora, prohlubování
činností sekcí atd.

Devítidenní setkání  - proběhlo na přelomu května a června v Jizerských horách v Janově nad Nisou. Bylo
zaměřeno na téma „Vzduch, lidé a ŽP“. V rámci přednášek, exkurze, praktik (měření a pokusů), cvičení a aktivit,
které členové v průběhu týdne absolvovali, se s daným tématem seznámili prostřednictvím odborníků ze státní
správy, z vysokých škol, z nestátních organizací a z řad podnikatelů. Vyvrcholením setkání byl závěr týdne, kdy
členové sněmu vyslechli odpovědi na své otázky, jež si na základě sdělených informací z přednášek připravili.
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9�OHWR{QÎP�URFH��������VH�6QÍP�GÍWÎ�©5�SUR��LYRWQÎ�SURVWÙHGÎ��GÂOH�MHQ�6'©5�p3��]DE
ÞYDO�WÊPDWHP�t9]GXFK��OLGÊ�D��LYRWQÎ�SURVWÙHGÎu��3RG��YHGHQÎP�RGERUQÎNÚ�]�HNRORJLFN
ÊKR�VGUX�HQÎ�$UQLND�D�9Þ]NXPQÊKR�ÛVWDYX�OHVQÎKR�KRVSRGÂÙVWYÎ�D�P\VOLYRVWL�ÉOHQRYÊ�6
'©5�p3�SURYÂGÍOL�SUDYLGHOQÂ�SR]RURYÂQÎ�MLPL�Y\EUDQÊ�ÉÂVWL�t9]GX{QÊKR�RFHÂQXu�QD�FHO
ÊP�Û]HPÎ�©5��9�UÂPFL�GHYÎWLGHQQÎKR�VHWNÂQÎ�VL�ÉOHQRYÊ�6'©5�p3�SURKOXERYDOL�]QDORVWL
R�WÊWR�SUREOHPDWLFH�F\NOHP�RGERUQÞFK�SÙHGQÂ{HN��1DE\WÊ�]QDORVWL�Y\X�LOL�Y�SUD[L���

SÙL�SUÚ]NXPHFK��SR]RURYÂQÎFK��PÍÙHQÎFK��SUH]HQWDFÎFK�QD�YHÙHMQRVWL��NRPXQLNDFL�V�ÛÙ
DG\�DM��

1D�]ÂNODGÍ�]ÎVNDQÞFK�YÍGRPRVWÎ D�]NX{HQRVWÎ�VH�ÉOHQRYÊ�6'©5�p3�XVQHVOL�QD�WÍFKWR�]Â
YÍUHFK�

=1(©,l71®�29='8l®�35º0<6/29¾0,�='52-,

1D�PQRKD�PÎVWHFK�©5�MVRX�QÍNROLNUÂW�URÉQÍ�SÙHNUDÉRYÂQ\�HPLVQÎ�OLPLW\�X�SUÚP\VORYÞFK
]GURMÚ�]QHÉL{WÍQÎ�RY]GX{Î��5R]{LÙRYÂQÎP�SUÚP\VORYÞFK�]GURMÚ�]QHÉL{WÍQÎ�Y�NRPELQDFL
VH�]DVWDUDOÞPL�ILOWUDÉQÎPL�]DÙÎ]HQÎPL�QHVFKRSQÞPL�GRVWDWHÉQÍ�]DFK\WLW�QÍNWHUÊ�QHEH

]SHÉQÊ�OÂWN\��GLR[LQ\��3&%��EHQ]HQ��WÍ�NÊ�NRY\�DM����GRFKÂ]Î�NH�]QDÉQÊPX�]QHÉL{~RYÂ
QÎ�RY]GX{Î��7R�VH�Y]WDKXMH�SÙHGHY{ÎP�N�FKHPLFNÊPX�SUÚP\VOX��KXWQLFWYÎ�D�VSDORYÂQÎ�R
GSDGÚ��6LWXDFH�VH�VLFH�SRVWXSQÍ�]OHS{XMH��DOH�VWÂOH�]DRVWÂYÂPH�]D�RVWDWQÎPL�]ÂSDGRH
YURSVNÞPL�VWÂW\�Y�PQR�VWYÎ�Y\SRX{WÍQÞFK�QHEH]SHÉQÞFK�OÂWHN��9�QÍNWHUÞFK�SÙÎSDGHFK�G
RFKÂ]Î�X�VSDORYHQ�RGSDGÚ�D��N�����QÂVREQÊPX�SÙHNURÉHQÎ�HYURSVNÊ�QRUP\�SUR�HPLVH�GLR
[LQÚ��-H�QXWQÂ�PRQWÂ��HIHNWLYQÎFK�ILOWUÚ�D�GDO{Î�HNRORJL]DFH�YÞURE\��

=1(©,l71®�29='8l®�'235$928

9ÞUD]QÂ�SRGSRUD�DXWRPRELORYÊ�GRSUDY\�MH�QD�ÛNRU�UR]YRMH�HNRORJLFN\�{HWUQÞFK�]SÚVREÚ
GRSUDY\����HOH]QLFH��F\NOLVWLN\�DSRG��1DSÙÎNODG�QÂUÚVW�LQGLYLGXÂOQÎ�DXWRPRELORYÊ�G

RSUDY\�Y�3UD]H�YHGO�NXSÙÎNODGX�N�WRPX���H�GRSUDYD�VH�GQHV�SRGÎOÎ�����QD�FHONRYÞFK�H
PLVÎFK�12[��1ÍNROLNDQÂVREQÍ�Y]URVWOD�QD�QÍNROLND�PÎVWHFK�LQWHQ]LWD�GRSUDY\��QDSÙÎNOD
G�Y�3UD]H��Y�XOLFÎFK�.�%DUUDQGRYX�QD������ÉL�-L�QÎ�VSRMND�QD��������6WHMQÍ�NULWLFNÂ
MH�VLWXDFH�Y�ÙDGÍ�GDO{ÎFK�PÍVW�©HVNÊ�UHSXEOLN\��3ÙLVSÎYÂ�N�WRPX�WDNÊ�RGOLY�FHVWXMÎ

FÎFK�0+'��¹H{HQÎ�SURWR�YLGÎPH�YH�YÍW{Î�SRGSRÙH�KURPDGQÊ�GRSUDY\�REHFQÍ��QDSÙÎNODG�Y
�ÛPÍUQÊ�FHQÍ�MÎ]GQÊKR��REQRYÍ�VWDUÊKR�YR]RYÊKR�SDUNX��]OHS{HQÎ�SUÚMH]GQRVWL�PÍVW�SU
R�WUDPYDMH��SRVÎOHQÎ�0+'�Y�GRSUDYQÎFK�{SLÉNÂFK�DWG����3RPRKOR�E\�WDNÊ�EXGRYÂQÎ�QRYÞ
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FK�F\NORVWH]HN�D�FHONRYÍ�YÍW{Î�SRGSRUD�F\NOLVWLFNÊ�GRSUDY\��2G�]ÂWÍ�H�RY]GX{Î�YÞIXN
RYÞPL�SO\Q\�]�QÂNODGQÎ�DXWRPRELORYÊ�GRSUDY\�QÂP�PÚ�H�SRPRFL�MHMÎ�SÙHYHGHQÎ�QD��HOH]
QLFL�

=1(©,l71®�29='8l®�/2.¢/1®0,�723(1,l7,

2EFH�E\O\�QÂNODGQÍ�SO\QRILNRYÂQ\�D�SRVOÊ]H�E\OD�FHQD�SO\QX�]YÞ{HQD�QDWROLN���H�QÍNW
HÙÎ�RE\YDWHOÊ�Y]KOHGHP�N�ILQDQÉQÎ�VLWXDFL�MVRX�QXFHQL�SÙHMÎW�]QRYX�QD�Y\WÂSÍQÎ�XKOÎ
P��1ÍNWHUÊ�REFH�VWÂOH�QHPDMÎ�GRVWDWHÉQÊ�ILQDQÉQÎ�SURVWÙHGN\�N�]DSODFHQÎ�RGERUQÊ�VWX
GLH�YROE\�Y\WÂSÍQÎ�YH�VYÊ�REFL��0ÍOD�E\�VH�]YÞ{LW�SRGSRUD�SUR�YÞVWDYEX�]DÙÎ]HQÎ�QD�
Y\WÂSÍQÎ�REQRYLWHOQÞPL�]GURML�D�GRWDFH�QD�QÍ�E\�PÍO\�EÞW�GRVWXSQÍM{Î��5RYQÍ��MH�PDO
Â�LQIRUPRYDQRVW�R�PR�QRVWHFK�Y\X�LWÎ�REQRYLWHOQÞFK�]GURMÚ�SUR�]ÂVRERYÂQÎ�WHSOHP�

2Y]GX{Î�Y�REFÎFK�]QHÉL{~XMÎ�WDNÊ�QHXNÂ]QÍQÎ�REÉDQÊ�VSDOXMÎFÎ�RGSDG\�Y�NDPQHFK�D�QD�
RWHYÙHQÞFK�RKQL{WÎFK��3UDYRPRFL�REFÎ�MVRX�Y�WRPWR�RKOHGX�QHGRVWDWHÉQÊ��9�WÊWR�VLWXD
FL�E\�SRPRKOD�RVYÍWD�REÉDQÚ�R�]GUDYRWQÎFK�GÚVOHGFÎFK�]QHÉL{WÍQÎ�RY]GX{Î�WR[LFNÞPL�O
ÂWNDPL�Y]QLNDMÎFÎPL�QHGRNRQDOÞP�VSDORYÂQÎP�RGSDGÚ�

*/2%¢/1®�352%/ª0<

'ÚVOHGNHP�Y\VRNÞFK�HPLVÎ�]QHÉL{~XMÎFÎFK�OÂWHN�GR�RY]GX{Î�MH�SÙHWUYÂYDMÎFÎ�SUREOÊP�W
]Y��N\VHOÊKR�GH{WÍ��NWHUÞ�]KRU{XMH�]GUDYRWQÎ�VWDY�QD{LFK�OHVÚ��pH�VH�QHMHGQÂ�R�SURE
OÊP�PLQXORVWL��GRND]XMH�DNWXÂOQÎ�SÙÎSDG�2UOLFNÞFK�KRU��NGH�GR{OR�N�KURPDGQÊPX�ÛK\QX
PODGÞFK�VPUNÚ�

2]ÔQRYRX�YUVWYX�QDUX{XMÎ�OÂWN\�MDNR�IUHRQ\��KDORQ\�ÉL�PHW\OEURPLG��-HMLFK�SRX�ÎYÂQÎ
Y�PLQXORVWL�VH�SURMHYXMH�VRXÉDVQÞP�]YÍW{RYÂQÎP�R]ÔQRYÞFK�GÍU��3RGREQÞP�JOREÂOQÎP�S

UREOÊPHP�]QHÉL{~RYÂQÎ�DWPRVIÊU\�GR�EXGRXFQD�VH�PÚ�H�VWÂW�W]Y��VNOHQÎNRYÞ�HIHNW��9�V
RXÉDVQRVWL�MH�QXWQÊ�Y�©HVNÊ�UHSXEOLFH�]DMLVWLW�NYDOLWQÎ�V\VWÊP�VEÍUX�D�OLNYLGDFH�FK
ODGLFÎFK�]DÙÎ]HQÎ��NWHUÂ�VWÂOH�MH{WÍ�REVDKXMÎ�OÂWN\�SR{NR]XMÎFÎ�R]ÔQRVIÊUX�

'LR[LQ\�D�GDO{Î�SHU]LVWHQWQÎ�RUJDQLFNÊ�OÂWN\�VH�GÎN\�VYÊ�FKHPLFNÊ�VWÂORVWL�VWDO\�JO
REÂOQÎ�KUR]ERX��LYRWQÎKR�SURVWÙHGÎ��9�ML��YHOLFH�QÎ]NÞFK�NRQFHQWUDFÎFK�]SÚVREXMÎ�SR
{NR]HQÎ�]GUDYÎ�OLGÎ���QDSÙÎNODG�SR{NR]XMÎ�LPXQLWQÎ�D�KRUPRQÂOQÎ�V\VWÊP�ÉORYÍND�D�QÍ
NWHUÊ�MVRX�NDUFLQRJHQQÎ��7HQWR�SUREOÊP�VH�QHY\KQXO�DQL�©HVNÊ�UHSXEOLFH��1DSÙÎNODG�Y
H�6SRODQÍ�1HUDWRYLFH�VH�D��Q\QÎ�ÙH{Î�SUREOÊP�]DPRÙHQÎ��QÍNROLND�EXGRY��SÚG\�D�SRG]H
PQÎFK�YRG��NH�NWHUÊPX�GR{OR�Y�OHWHFK�������������'HNRQWDPLQDFH�SÙLMGH�D��QD���PLOLD
UG\�.É��FR��MH����NUÂW�YÎFH�QH��VWÂW�URÉQÍ�Y\QDOR�Î�QD�SRGSRUX�REQRYLWHOQÞFK�]GURMÚ
HQHUJLH�

7RWR�MH�MHQ�VWUXÉQÞ�YÞÉHW�WRKR��MDN�©HVNÂ�UHSXEOLND�SÙLVSÎYÂ�NH�JOREÂOQÎP�SUREOÊPÚP
VSRMHQÞP�VH�]QHÉL{~RYÂQÎP�RY]GX{Î�

35¢92�1$�,1)250$&(�2�p,9271®0�35267¹('®

2G�]DÉÂWNX�URNX������MVPH�VH�REUÂWLOL�QD�YÞ]QDPQÊ�]QHÉL{~RYDWHOH�RY]GX{Î�Y�QD{HP�RN
ROÎ�Y�PQRKD�RNUHVHFK�©HVNÊ�UHSXEOLN\��7L�QÂP�ÉDVWR�RGPÎWOL�SRVN\WQRXW�LQIRUPDFH�R�Y
\SRX{WÍQÞFK�HPLVÎFK�V�RGÚYRGQÍQÎP���H�MGH�R�REFKRGQÎ�WDMHPVWYÎ��1ÍNWHUÊ�SRGQLN\�Y{D
N�QÂPL��ÂGDQÊ�LQIRUPDFH�SRVN\WOL��©ÂVW�SRGQLNÚ�VGÍOLOD�MHQ�QÍNWHUÊ�]�SR�DGRYDQÞFK�L
QIRUPDFÎ�DQHER�QÂV�RGNÂ]DO\�QD�RUJÂQ\�VWÂWQÎ�VSUÂY\��7\WR�SUREOÊP\�E\�Y\ÙH{LO�LQWHJ
URYDQÞ�UHJLVWU�]QHÉL{~RYÂQÎ�D�]ÙÎ]HQÎ�LQIRUPDÉQÎKR�VWÙHGLVND��NGH�E\�REÉDQÊ�]ÎVNDOL
SRWÙHEQÊ�ÛGDMH�R�PÎÙH�]QHÉL{~RYÂQÎ�MHGQRWOLYÞPL�]GURML�

6HSVDOL�D�SRWYUGLOL�ÉOHQRYÊ�6'©5�p3�
���������-DQRY�QDG�1LVRX

3XWRYQÎ�YÞVWDYD�tY]GX{QÞ�RFHÂQu���REVDKXMH����QHM]DMÎPDYÍM{ÎFK�Y\EUDQÞFK�H[SRQÂWÚ��
GYRXSRVWHUÚ�]H�VSROHÉQÊ�YÞVWDY\��XPÎVWÍQÞFK�QD�NDUWRQHFK��IRUPÂW�����[����FP���9�]

ÂÙÎ�E\OD�QDEÎGQXWD�N�Y\VWDYHQÎ�ÉOHQÚP�6QÍPX�GÍWÎ�Y�PÎVWÍ�MHMLFK�E\GOL{WÍ�D�]D�GREX�
GR�NRQFH�URNX�E\OD�Y\VWDYHQD�PM��Y�=l�Y�0ÍÙÎQÍ��5��3ORFHN���Y�=l�Y�3RPH]Î��/��'XFKH
ÉNRYÂ���Y�=l�Y�%HQHFNX��+��0DUWLQFRYÂ���QD�*\PQÂ]LX�Y�+DYOÎÉNRYÍ�%URGÍ��/��9DQÉXURY
Â��D�=l�Y�1ÂFKRGÍ��-��=ÂFQÂ����9ÞVWDYD�MH�L�Y�URFH������QDGÂOH�Y�REÍKX�]DSÚMÉRYDWHO
Ú�

+ODYQÎP�SDUWQHUHP�$JHQWXU\�.RQLNOHF�QD�SURMHNWX�f�LYHO�Y]GXFKt�E\OR�&HQWUXP�SUR�SRGSR
UX�REÉDQÚ���SRERÉND�VGUX�HQÎ�$UQLND�R�V���]D�NWHUÊ�QÂP�KODYQÎP�VSROXSUDFRYQÎNHP�E\O�
51'U��-LQGÙLFK�3HWUOÎN��GORXKROHWÞ�ÉOHQ�112�'ÍWL�=HPÍ��MH��VH�GORXKRGREÍ�YÍQXMH�SUR
EOHPDWLFH�]QHÉL{WÍQÎ�RY]GX{Î���3DUWQHU�VSROXSUDFRYDO�KODYQÍ�QD�SÙÎSUDYÍ�PHWRGLFNÞFK�
SRGNODGÚ�SURMHNWX�f,QIRUPDÉQÎ�NDPSDQÍ�9]GXFK��OLGÊ�D��Su�D Y�SUÚEÍKX�NDPSDQÍ�SOQLO�VS
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ROX�V�NROHNWLYHP�RGERUQÎNÚ�V�9»/+0�UROL�RGERUQÊKR�YHGHQÎ�SURMHNWX��SÙHGQÂ{N\��NRQ]XOW
DFH��KRGQRFHQÎ�DWG���

'DO{ÎPL�YÞ]QDPQÞPL�VXEMHNW\��NWHUÊ�QD�UHDOL]DFL�SURMHNWX�KODYQÍ�SDUWLFLSRYDO\��E\O�
ML��]PÎQÍQÞ�NROHNWLY�RGERUQÎNÚ�]�9Þ]NXPQÊKR�ÛVWDYX�OHVQÎKR�KRVSRGÂÙVWYÎ�D�P\VOLYRVW
L��MDNR�RGERUQÎ�SRUDGFL���0LOHQD�/XNDYVNÂ��VSROXSUÂFH�V�©HVNÞP�UR]KODVHP����VGUX�HQ
Î�(JUHGLRU��NRPXQLNDWLYQÎ�DNWLYLW\��KHUQÎ�SURJUDP���0JU�5DGHN�.ROÂÙ��$JHQWXUD�/RWRV
��PRGHUDFH��IDFLOLWDFH���'LWD�%DERXÉNRYÂ��6WXGLR�9DYÙLQHF��SRÉÎWDÉRYÂ�VD]ED��D�GDO{
ÎFK���������VSROXSUDFRYQÎNÚ��GDO{Î�VOX�E\��
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EXPEDICE SKANDINAVIKA 2002

Agentura Koniklec ji uspořádala především pro účastníky kampaně “Živly” a členy Sněmu dětí České republiky
pro životní prostředí. Václav Bratrych, hlavní organizátor, tak navázal na víceletou tradici vesměs
přírodovědeckých expedic (např. Mongolsko 1998 a Bihor 2001). Pro terénní výjezd byla vybrána takřka ve
středu Švédska ležící přírodně velmi zajímavá oblast Dalarna, s třemi horskými pohořími Längfjället, Städjan-
Nipfjället, Fulufjället a národním parkem Töfsingdalen několik málo kilometrů od norských hranic, jejichž
krajina byla tvořena před milionem let vlivem ledovcové činnosti. Během putování cestovatelé mj. navštívili
nejvyšší švédský vodopád Njupeskär (123 m), jehličnaté pralesy, rezervace s výskytem losů, medvědů, rysů a
rosomáků, a pod. Část pěší trasy vedla i přes norské území, konkrétně přes národní park Femundsmarka.
Expedice mimo přírodních pozorování cestou tam a nazpět zahrnovala i návštěvu turisticky zajímavých lokalit
jako např. Vänern (třetí největší jezero v Evropě), Karlstad (nejdelší kamenný most ve Švédsku), Tanum (skalní
rytiny - památka UNESCO), Helsinborg, až 1000 let staré runové kameny a další přírodní a historické
zajímavosti.

Po odborné stránce expedici zajišťovala paní Marta Janíková (vedoucí švédské sekce Severské společnosti Praha
- historie - kultura), paní Jitka Spoustová (botanika) a Lukáš Gavlovský (geologie a mineralogie). Díky těmto
vysoce kvalifikovaným lektorům získali účastníci expedice mnoho nových cenných informací o Skandinávii a
zdejší přírodě, kultuře a historii. Děti si také cestou zahrály na postavy z klíčových historických období Švédska,
a tak teoreticky cestovaly nejen v prostoru, ale také v čase, od doby Vikingů až po žhavou současnost chladného
severu.
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Expedice Tunguzský meteorit 2003  (tunguz.koniklec.cz)

Od března roku 2002 připravovala Agentura Koniklec ve spolupráci s Vlašimskou astronomickou společností a
za podpory mediálních partnerů (Českého rozhlasu 2, Rádia Impuls, časopisu Koktejl, Vesmír a TRIPS) expedici
do oblasti dopadu Tunguzského meteoritu s cílem dokumentovat po 95 letech místo a okolí dopadu „meteoritu“
a vést přírodní a vědecká pozorování této oblasti.

Expedice, která proběhne v srpnu 2003, je určena 20 účastníkům. Deset dospělých členů (mj. biolog, botanik,
astronom, antropolog, novinář, kameraman, fotograf) bylo osloveno a vybráno z řad spřátelených nevládních
organizací, institucí a škol. Deset mladých účastníků bylo vybráno na základě pětiměsíční soutěže určené pro
studenty gymnázií, středních škol s přírodovědným zaměřením a členy Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
(SDČR-ŽP).

Po svém návratu ze Sibiře by z nejzajímavějších nasbíraných materiálů měl vzniknou filmový dokument, o který
již nyní projevila zájem Česká televize, měla by být vydána kniha, která by obsahovala deník a fotky z expedice
a originální text dosud nezveřejněného rukopisu Genadije Alexejeviče Ivanova, který se událostí zaobírá již přes
20 let. Díky nim bychom rádi seznámily širokou veřejnost s touto výjimečnou a dodnes tajemstvím obestřenou
přírodní událostí.
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BENEFIČNÍ AKCE

Benefiční koncert

Benefiční koncert Agentury Koniklec se uskutečnil 14. prosince v Jazzklubu v Železné ulici v Praze. O
mimořádný posluchačský zážitek se zasloužila zpěvačka Radůza. Hlavním bodem programu bylo předávání cen
za celoroční vědomostní soutěž informační kampaně „Živly“. Mládež převzala pěkné a hodnotné ceny mimo jiné
z rukou ministra RNDr. Libora Ambrozka a patrona „vzdušné” kampaně RNDr. Jána Zákopčaníka. Kromě

individuálních cen byla předána i putovní cena Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí.

ŽLUTEJ SLON www.zlutejslon.cz

V druhé polovině roku 2002 vznikl záměr vytvořit internetový magazín - prostor pro tvůrčí experimenty a
duchovní uspokojení především mladých lidí. V souvislosti s tímto projektem vznikla i tradice čtvrtečních
(každoměsíčních) setkání v Labyrintu Sdružení Tereza v Haštalské ulici v Praze 1. První setkání proběhlo
v prosinci 2002.

Jako původně doprovodná akce k „Žlutýmu slonovi“ vznikla benefiční kampaň na podporu výstavby nového
pavilonu pro slony Gulab, Sabi a Shanti v pražské ZOO a na získání příspěvku k pokrytí velkých finančních ztrát
způsobených srpnovou povodní. Myšlenka kampaně spočívala v malování a následném prodeji obrázků
„žlutejch“ slonů. Jejich autoři, děti a rodiče, ale též známí výtvarníci, spisovatelé, hudebníci, herci, vědci a
všeobecně dospělí a mládež všech věkových kategorií, malovali slony nejrůznějších tvarů, barev a velikostí.
Používali při tom nejrůznější techniky jako kresba, malba, koláž, drhání, nalepování přírodnin atd. Hlavní část
kampaně proběhla v roce 2003, nicméně již koncem roku 2002 byly k dispozici internetové stránky s prvními
galeriemi a postupně jsme začínali shromažďovat první exempláře.

Množství namalovaných slonů, věková skladba i pestrost použitých technik nás nakonec velice překvapily. O
tom však až za rok, ve výroční zprávě 2003, neboť v tomto roce celá kampaň vyvrcholí.
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ, MÍSTNÍ AGENDA 21, INFORMAČNÍ A OSV ĚTOVÁ
ČINNOST

Koncepce rozvoje udržitelné turistiky v Českém krasu

Snaha o rozvoj udržitelné turistiky v Českém krasu je součástí projektu místní Agendy 21 a programu
strategického plánování udržitelného rozvoje, na kterých Agentura Koniklec úzce spolupracuje se Správou
CHKO Český kras od roku 1998. Území CHKO Český kras je z hlediska využití pro turistiku velmi specifické.
Jsou zde místa mimořádně exponovaná turistice,  a na druhou stranu oblasti, které jsou naprosto opomíjeny i
přesto, že je zde řada příležitostí pro podnikání v turistice. Celkově chybí turistickému ruchu v oblasti
propojující prvek a spolupráce poskytovatelů služeb. Problematický je i značný podíl jednodenní turistiky do
nejvíce exponovaných míst a českomoravské specifikum: tramping.

V roce 2002 se podařilo získat prostředky od Nadace Partnerství na vytvoření koncepce rozvoje udržitelné
turistiky v Českém krasu. Zpracování tohoto dokumentu se ujal Ing. Tomáš Kažmierski, dříve pracovník S-
CHKO Křivoklátsko a nyní projektový manažer Lokální kanceláře REC ČR.

V dubnu 2002 se sešla u kulatého stolu v obci Srbsko řada místních činitelů, jejichž práce a zájmy se úzce
dotýkají problematiky turismu. Tomáš Kažmierski zde seznámil přítomné se svojí představou o struktuře
koncepce a prezentoval výsledky SWOT analýzy, která tvoří její úvodní kapitolu. Diskuse, která následně
proběhla přinesla řadu podnětů a doporučení jednak pro samotný obsah materiálu a jednak pro navazující
činnosti.
Studie byla do konce roku 2002 dokončena a v návaznosti na ni byla podána žádost o dotaci Ministerstva
životního prostředí na pokračování praktického naplňování koncepce. Tato žádost byla posouzena kladně, a i
díky tomu může práce v této oblasti pokračovat i v roce 2003.

Informační kampaň pro obyvatele obcí v NPR Karlštejn

Tento dílčí projekt byl také součástí dlouhodobého programu udržitelného rozvoje širšího území Českého krasu
a místní Agendy 21. V rámci projektu byla vydána barevná skládačka informační leták, která je určena
k distribuci v obcích hraničících, či přímo ležících v NPR Karlštejn prostřednictvím obecních úřadů a dalších
veřejných míst často navštěvovaných místními obyvateli i návštěvníky CHKO. Skládačka byla dále dána
k dispozici Správě CHKO Český kras  a dalším subjektům pro cílenou propagaci ochrany přírody v uvedeném
území. Informační texty i významu NPR Karlštejn a ochraně přírody v tomto území jsou doplněny podrobnou
mapou a ilustračními fotografiemi. Leták zdůrazňuje význam NPR Karlštejn v mezinárodním kontextu (EU).

U příležitosti „Evropského dne parků“ proběhla 25. května akce pro širokou veřejnost. V rámci této akce několik
stovek lidí navštívilo značené naučné stezky v NPR Karlštejn, děti se mohly zúčastnit výtvarné soutěže a
vědomostního kvízu, návštěvníci si prohlédli stará důlní díla včetně Skanzenu Barbora, Ekomuseum ve Sv. Janu
pod Skalou, byly rozdávány propagační materiály, atp. Agentura Koniklec zde potřetí prezentovala návrh draftu
Strategického plánu udržitelného rozvoje širšího regionu Českého krasu. Na organizaci akce, jejíž hlavním
pořadatelem je Správa CHKO Český kras, se spolupodílelo Sdružení Přátelé Českého krasu, Děti Země Beroun,
VŠOP Sv. Jan pod Skalou, OS Svatojánský občan a další.

Další vývoj událostí ovlivnila srpnová povodeň na Berounce. Zapojení partneři pomohli zorganizovat jednodenní
akci intenzivní popovodňové pomoci v NPR Karlštejn i zbytku CHKO. Agentura Koniklec zajistila v rámci
projektu doprovodný program této akce vč. filmové projekce. Tato akce tak nahradila plánovanou „Noc na
Karlštejně“.

Závěrečné setkání starostů NPR Karlštejn se konalo 16. prosince 2002 v sídle Správy CHKO Český kras.
V rámci programu proběhla diskuse k situaci v jednotlivých obcích a k prioritám ve vztahu k péči o životní
prostředí a vlivu života obcí na ochranu přírody a krajiny v rezervaci. Starostům byly předány propagační a
informační materiály a dále vyslechli příspěvek k evropskému významu NPR Karlštejn a o evropském programu
ochrany přírody a krajiny Natura 2000.

Součástí projektu byla mediální kampaň. Ta se skládala ze dvou tiskových konferencí. První z nich proběhla
v květnu 2003 a byla věnována zejména Evropskému dni parků, druhá pak v září, která byla zaměřena na
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popovodňovou situaci v NPR i celé CHKO a návazným akcím na udělení Diplomu Rady Evropy Karlštejnské
rezervaci. Dále kampaň obsahovala dva živé vstupy v programu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. První z nich
se uskutečnil v květnu a druhý v říjnu 2002. Tiskem vyšly články v Berounském deníku, středočeské regionální
příloze MFDnes a v dalších regionálních periodikách. Informace o Evropském Dni parků byly zveřejněny na
serveru ČTK.

Strategický plán udržitelného rozvoje Českého krasu

V průběhu roku 2002 pokračovala práce na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje Českého krasu.
Jak bylo uvedeno výše, v rámci EDP 2002 proběhla další veřejná prezentace návrhu. Ke konci roku jsme uspěli
s žádostí o grant na dokončení a zajištění „ratifikace“ dokumentu u Regionálního environmentálního centra
(REC) pro střední a východní Evropu. Poskytnuté prostředky umožní materiál, na kterém pracujeme od roku
2000, v roce 2003 dokončit a publikovat. Jak bylo uvedeno výše, přinesl rok 2002 důležitý příspěvek procesu
strategického plánování udržitelného rozvoje regionu v podobě Koncepce šetrné a udržitelné turistiky.
Na podzim 2002 převzal Michael Pondělíček za Správu CHKO Český kras z rukou ministra Ambrozka cenu za
3. místo v soutěži pro veřejnou správu „O lidech s lidmi“ právě za společný projekt strategického plánování.

Adresář NNO s působností v oblasti životního prostředí

Díky grantu Ministerstva životního prostředí byla v roce 2002 aktualizována databáze NNO s působností
v oblasti životního prostředí. Bylo provedeno kompletní přečíslování telefonních čísel pevných i mobilních sítí
v souladu se změnami ke kterým na národní úrovni v roce 2002 došlo. Adresář byl vytištěn v omezeném nákladů
a díky provedení je možné jej podle potřeby tisknout průběžně. Databáze je k dispozici zájemcům zdarma.

V závěru roku 2002 byl spuštěn ostrý testovací provoz portálové aplikace s pracovním názvem „Adresář“.
(Název bude později změněn na základě ankety mezi uživateli tak, aby lépe vystihoval celou šíři služeb
nabízených uživatelům tímto portálem.) Celý systém je postaven  na „Nuke-like“ systémech (PHP, MySQL
databáze). Kromě dat uvedených v tištěném adresáři obsahuje portál rozšířené údaje. Profily činnosti organizací
budou přůběžně doplňovány samotnými uživateli. Systém generuje přímé odkazy na přehled projektů NNO
umístěný na stránkách MŽP. Systém je připraven na přímé odkazování do registrů provozovaných státní správou
(ARES, CEDR).  Po zralé úvaze však dosud nebyla služba těchto odkazů uvolněna k užívání. Portál nabízí i řadu
dalších služeb, jakými jsou například tématické konference.

Právní informační systém „Ekozákon“

V roce 2002 byla vydána 11. a 12. aktualizace právního informačního systému „Ekozákon“. 12. aktualizace
obsahovala 17 tématických oblastí a v nich celkem 332 právních norem (zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, atd.).
Odbornou redakci Ekozákona zajišťuje Ing. Přibyslava Tichotová - Ekotip. Ta zároveň vydává a nabízí celý
soubor v tištěné podobě. Elektronická verze je vydávána na kompaktním disku spolu s obslužným prostředím
použitelným na platformě MS Windows 95/98/NT/XP/2000.

Zásilková videopůjčovna a prodej publikací

Přestože již druhým rokem není otevřená prodejna environmentální literatury a videopůjčovna, provozovali jsme
i nadále zásilkovou videopůjčovnu s výběrem dle základního katalogu videopořadů, který je dostupný na
Internetu i v tištěné podobě. Agentura Koniklec dále zajišťovala prodej ekologické literatury na akci „Slavnost
padajícího listí“ v Prokopském údolí v Praze (pořádá sdružení Tereza).

Podpora studentů

V rámci Informačních a konzultačních aktivit jsme široce připomínkovali dvě seminární práce studentů Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy (vzdělávání dospělých v oblasti udržitelného rozvoje, ekologická a
ekonomická udržitelnost tradičních malovýrob).
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Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj

V roce 2002 vznikla převážně díky podpoře Ministerstva životního prostředí „Týmová iniciativa pro místní
udržitelný rozvoj“. Jejím cílem je prosadit a podporovat zavádění Společné evropské sady indikátorů místní
udržitelnosti (ECI) v České republice. Problematika sledování místní udržitelnosti byla až na výjimky (například
Národní síť zdravých měst) v ČR zatím opomíjena. Evropská sada vznikla „zdola“ za příspění Evropské komise
a byla dosud přijata několika sty měst v celé Evropě.

Agentura Koniklec stála u zrodu této iniciativy společně s Lokální kanceláří Regionálního environmentálního
centra Budapešť a Ústavem pro ekopolitiku. V roce 2002 bylo postupně získáno 8 partnerských měst, které měly
zájem o přijetí evropské sady. Byl vybrán i první pilotní indikátor a připraven rámec pro národní projekt.
Iniciativa uspořádala seminář zástupců veřejné správy a vědecké sféry a opakovaně prezentovala „TIMUR“ na
několika seminářích a pracovních setkáních. Na konci roku 2002 byl projekt připraven na vstup do praktické
fáze zahájení sledování pilotního indikátoru (indikátor č. IV - dostupnost veřejných prostranství a služeb) ECI ve
vybraných městech.

Podíl na přípravě Koncepce EVVO Středočeského kraje

V polovině roku 2002 jsme byli osloveni koordinátorem přípravy Koncepce environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) Středočeského kraje Ekocentrem Vlašim, abychom koordinovali činnost pracovní
skupiny pro osvětu veřejnosti. Do konce roku 2002 jsme se pak přímo podíleli na vzniku této kapitoly
středočeské koncepce, která je v tomto okamžiku (léto 2003) již schválena Zastupitelstvem kraje. Naše práce
byla příznivě hodnocena jednak zástupci Středočeského kraje a jednak i Meziresortní pracovní skupinou pro
EVVO. Jsme rádi, že jsme mohli svojí prací přispět ke vzniku koncepčního materiálu, který bude podle našeho
názoru příznivě ovlivňovat rozvoj ekologické osvěty ve Středočeském kraji, který je z tohoto hlediska dosud
dosti zanedbáván.
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Přehled měřitelných výstupů

80 hodnocení závěrečných zpráv členů Sněmu dětí 2002
10 čísel „Obšťastníku“ Sněmu dětí, nákl. 100 ks
4 víkendová setkání Sněmu dětí
3 čísla časopisu „Živly“,  nákl. 1000 ks
2 aktualizace právního systému „Ekozákon“
1 výstava „Vzdušný oceán“
1 putovní výstava „Vzdušný oceán“
1 devítidenní setkání Sněmu dětí
1 manuál člena Sněmu dětí k tématu „Vzduch, lidé a životní prostředí“, nákl. 100 ks
1 manuál účastníků projektu „Vzdušný oceán“, nákl. 100 ks
1 přírodovědecká expedice pro děti a mládež
1 benefiční koncert
1 internetový magazín
1 koncepce udržitelné turistiky
1 kulatý stůl k turistice
1 veřejné projednání Strategického plánu rozvoje Českého krasu
1 kulatý stůl k problematice OPaK v NPR Karlštejn
1 informační leták pro návštěvníky NPR Karlštejn
1 publikace „Adresář NNO“

Finanční zpráva

Úvodní komentář k finanční zprávě

Následující finanční zpráva obsahuje podrobnou výsledovku za celé účetní období roku 2002. Výsledovka
obsahuje i stavy účtů 799 a 899 - vnitropodnikové (vnitroorganizační) náklady, respektive výnosy. Jedná se o
identickou částku na straně nákladů i výnosů, která představuje finanční prostředky účtované vnitroorganizačně
mezi jednotlivými středisky (činnostmi). Jedná se o pohyb financí „uvnitř systému“, a proto je zapotřebí celkový
reálný finanční obrat o tuto částku snížit.

1. graf znázorňuje zjednodušenou strukturu nákladů. Všechny náklady, které představují méně než 1%
celkového finančního objemu, jsou zahrnuty do kategorie „ostatní“. Graf nezohledňuje „vnitropodnikové
náklady“.

2. graf představuje struktur výnosů. Zde jsou zahrnuty všechny druhy výnosů, kromě „vnitropodnikových
výnosů“.

Tabulka č. 2 obsahuje rozvahu v předepsaném členění.

Tabulka č. 3 obsahuje přehled grantů, které byly přijaty v roce 2003. Položky jsou řazeny chronologicky, podle
data přijetí finančních prostředků na běžný účet. V některých případech se jednalo o víceleté, resp. meziroční
granty, takže v roce 2002 byla přijata jenom část celkové dotace. V případě dotace REC (Strategický plán) se
jednalo o dotaci na projekt roku 2003, která byla zaslána na účet na samém konci roku 2002.

Ke struktuře nákladů lze podotknout, že oproti minulosti značně narostly náklady na „honoráře“ a úměrně
poklesly náklady na mzdy. Tato skutečnost je způsobena postupným rušením hlavních pracovních poměrů a
přenesením těžiště lidských zdrojů na platformu dohod o spolupráci - subdodavatelský systém. Jinak struktura
nákladů vcelku odpovídá charakteru činnosti i výsledkům z minulých let.

V souvislosti se strukturou výnosů obvykle sledujeme zejména podíl dotací a podíl vlastních příjmů. V roce
2002 tvoří podíl vlastních příjmů (poplatky + tržby za zboží a služby) asi 25%. Přestože v minulosti jsme
dosahovali v tomto ohledu i vyšší „soběstačnosti“, domníváme se že tento podíl je naprosto ideální z hlediska
společenského zakotvení naší organizace a jejího poslání. I vzájemný podíl nestátních a státních dotací je
optimální.
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Výsledkem hospodaření je mírná ztráta (prakticky vyrovnané hospodaření). To je v souladu s posláním
organizace. Problematický je ovšem celkový objem hospodaření, absolutní čísla. Optimální rozpočet organizace
zajišťující kvalitní naplnění cílů projektů a také zajištění provozu se pohybuje kolem 3.5 mil. Kč. K tomu nám
tedy chyběl asi milion. Rok 2002 byl pro nás částečně „grantovým propadem“. Několik, podle našeho názoru
výborných nabídek, bylo odmítnuto (mimo jiné z diskutabilních formálních důvodů), plnění z některých silných
zdrojů, se kterými jsme počítali, se kvůli záplavám posunulo o rok, a podobně. Otevřeně řečeno, pohybovali
jsme se celý rok kolem „tenké červené linie“ ekonomické stability. Na druhou stranu se nám podařilo poprvé
„dosáhnout“ na prostředky v rámci řádného dotačního programu SFŽP a osvojit si celý související
administrativní proces, a také díky tlaku na rozpočet, hledat a najít možnosti úspor a zvýšení efektivity.

tab. č. 1 Výsledovka

Náklady
501 Kancelářské potřeby, běžná spotřeba 30 206,00 Kč
501 DDHM do 5.000,- Kč 10 830,30 Kč
501 Odborné publikace 16 417,00 Kč
501 Materiál pro výpočetní techniku 6 053,00 Kč
501 Materiál pro práci s dětmi 6 228,00 Kč
501 Ostatní materiál 17 864,30 Kč
502 Spotřeba energie 37 593,60 Kč
504 Prodané zboží 5 278,00 Kč
50x mezisoučet 130 470,20 Kč

511 Opravy a udržování 7 323,80 Kč
512 Cestovné externistů a členů SDČR 326 567,30 Kč
513 Náklady na reprezentaci - občerstvení 44 259,30 Kč
513 Náklady na reprezentaci - restaurace 5 513,00 Kč
518 Honoráře 936 143,10 Kč
518 Poštovné 57 393,20 Kč
518 Telefon, Internet 99 658,10 Kč
518 Nájemné a služby související s nájmem 45 372,90 Kč
518 DDNM do 5.000,- Kč 3 045,00 Kč
518 Tisk, grafické práce, kopírování 178 247,40 Kč
518 Kooperační služby 198 297,00 Kč
518 Přeprava a doprava 136 541,60 Kč
518 Pronájmy, vstupní poplatky 35 876,60 Kč
518 Jiné ostatní služby 6 666,90 Kč
518 Ostatní neuznatelné služby 6 760,00 Kč
51x mezisoučet 2 087 665,20 Kč

521 Mzdové náklady zaměstnanci 79 800,00 Kč
521 Mzdové náklady - DPP 37 305,40 Kč
524 Zdravotní pojištění 7 353,00 Kč
524 Zákonné sociální pojištění - PSSZ 20 748,00 Kč
524 Úrazové pojištění - Česká kooperativa 460,00 Kč
52x mezisoučet 145 666,40 Kč

538 Ostatní daně a poplatky 200,00 Kč
53x mezisoučet 200,00 Kč

542 Ostatní pokuty a penále 6 011,00 Kč
546 Dary fyzickým osobám 9 435,00 Kč
549 Ostatní finanční náklady 11 033,80 Kč
549 Ostatní provozní náklady 1,00 Kč
54x mezisoučet 26 480,80 Kč
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551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 1 056,00 Kč
55x mezisoučet 1 056,00 Kč

5xx mezisoučet 2 391 538,60 Kč

799 Vnitropodnikové náklady 105 900,20 Kč
7xx mezisoučet 105 900,20 Kč

xxx NÁKLADY CELKEM 2 497 438,80 Kč

Výnosy

601 Tržby za vlastní výrobky 7 318,00 Kč
602 Tržby z prodeje služeb 309 968,00 Kč
604 Tržby za prodané zboží 832,00 Kč
60x mezisoučet 318 118,00 Kč

644 Úroky přijaté 768,89 Kč
649 Jiné ostatní výnosy 79 100,00 Kč
649 Přijaté poplatky na účelové akce 137 300,00 Kč
649 Přijaté poplatky na akce Sněmu dětí 134 350,00 Kč
649 Ostatní jiné výnosy 0,60 Kč

mezisoučet 351 519,49 Kč

682 Přijaté příspěvky 155 783,00 Kč
68x mezisoučet 155 783,00 Kč

691 Státní dotace a granty 628 124,00 Kč
691 Nestátní dotace a granty 931 590,00 Kč
69x mezisoučet 1 559 714,00 Kč

6xx mezisoučet 2 385 134,49 Kč

899 Vnitropodnikové výnosy 105 900,20 Kč
8xx mezisoučet 105 900,20 Kč

xxx VÝNOSY CELKEM 2 491 034,69 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -6 404,11 Kč
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Struktura nákladů

Struktura výnosů
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tab. č. 2 Rozvaha

AKTIVA

účet název účtu počáteční stav obrat konečný stav

022100 Hmotný dlouhodobý majetek - vlastní prostředky 203 180,00 Kč 0,00 Kč 203 180,00 Kč
022200 Hmotný dlouhodobý majetek - dary, dotace, apod. 203 151,00 Kč 0,00 Kč 203 151,00 Kč
022xxx dílčí součet 406 331,00 Kč 0,00 Kč 406 331,00 Kč

028100 DDHM od 5000,- Kč do 40000,- Kč - vlastní prostředky 55 249,80 Kč 0,00 Kč 55 249,80 Kč
028xxx dílčí součet 55 249,80 Kč 0,00 Kč 55 249,80 Kč
02xxxx dílčí součet 461 580,80 Kč 0,00 Kč 461 580,80 Kč

042000 Pořízení hmotného dlouhodobého majetku 53 665,95 Kč 0,00 Kč 53 665,95 Kč
04xxxx dílčí součet 53 665,95 Kč 0,00 Kč 53 665,95 Kč

082100 Oprávky k hmot. dlouhodob. maj. - vlastní činnost -198 162,10 Kč -5 017,90 Kč -203 180,00 Kč
082200 Oprávky k hmot. dlouhodob. maj. - dary, dotace, apod. -207 112,90 Kč 3 961,90 Kč -203 151,00 Kč
082xxx dílčí součet -405 275,00 Kč -1 056,00 Kč -406 331,00 Kč

088100 Oprávky k DDHM od 5000,- Kč do 40000,- Kč
- vlastní prostředky

-55 249,80 Kč 0,00 Kč -55 249,80 Kč

088xxx dílčí součet -55 249,80 Kč 0,00 Kč -55 249,80 Kč
08xxxx dílčí součet -460 524,80 Kč -1 056,00 Kč -461 580,80 Kč

132000 Zboží na skladě 200 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč
132xxx dílčí součet 200 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč
13xxxx dílčí součet 200 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč
1xxxxx dílčí součet 200 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč

211xxx Pokladna celkem 179 993,10 Kč 124 184,80 Kč 304 177,90 Kč

221xxx Banka celkem 167 061,45 Kč -120 745,35 Kč 46 316,10 Kč

261100 Peníze na cestě - převody mezi pokladnou a bankami 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
261200 Peníze na cestě - převody mezi bankami 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
26xxxx dílčí součet 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2xxxxx dílčí součet 347 054,55 Kč 3 439,45 Kč 350 494,00 Kč

311000 Odběratelé 179 935,81 Kč 73 355,00 Kč 255 290,81 Kč
311xxx dílčí součet 179 935,81 Kč 73 355,00 Kč 255 290,81 Kč

314000 Poskytnuté provozní zálohy 235 342,07 Kč 29 523,10 Kč 264 865,17 Kč
314xxx dílčí součet 235 342,07 Kč 29 523,10 Kč 264 865,17 Kč

315100 Ostatní pohledávky v rámci kooperace 12 257,50 Kč 0,00 Kč 12 257,50 Kč
315200 Nárok na nestátní příspěvky a granty 67 698,07 Kč 160 856,89 Kč 228 554,96 Kč
315900 Jiné ostatní pohledávky 6 416,02 Kč 0,00 Kč 6 416,02 Kč
315999 Neidentifikované platby vydané 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
31xxxx dílčí součet 501 649,47 Kč 265 734,99 Kč 767 384,46 Kč

335000 Pohledávky za zaměstnanci 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč
335xxx dílčí součet 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč
33xxxx dílčí součet 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč
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346000 Nároky na dotace a ostatní zúčt. se státním rozpočtem 30 000,00 Kč -49 000,00 Kč -19 000,00 Kč
346xxx dílčí součet 30 000,00 Kč -49 000,00 Kč -19 000,00 Kč
34xxxx dílčí součet 30 000,00 Kč -49 000,00 Kč -19 000,00 Kč

378000 Jiné pohledávky 17 221,40 Kč 0,00 Kč 17 221,40 Kč
378xxx dílčí součet 17 221,40 Kč 0,00 Kč 17 221,40 Kč
37xxxx dílčí součet 17 221,40 Kč 0,00 Kč 17 221,40 Kč
3xxxxx dílčí součet 553 870,87 Kč 216 734,99 Kč 770 605,86 Kč

SOUČET AKTIV 1 374 765,81 Kč

PASIVA

účet název účtu počáteční stav obrat konečný stav

321000 Dodavatelé 93 484,14 Kč 114 693,10 Kč 208 177,24 Kč
321xxx dílčí součet 93 484,14 Kč 114 693,10 Kč 208 177,24 Kč

324000 Přijaté zálohy 215 898,50 Kč 0,00 Kč 215 898,50 Kč
324xxx dílčí součet 215 898,50 Kč 0,00 Kč 215 898,50 Kč

325100 Ostatní závazky v rámci kooperace 2 300,00 Kč 0,00 Kč 2 300,00 Kč
325900 Jiné ostatní závazky 23 860,80 Kč 150 000,00 Kč 173 860,80 Kč
325999 Neidentifikovatelné platby přijaté 23 409,00 Kč 0,00 Kč 23 409,00 Kč
325xxx dílčí součet 49 569,80 Kč 150 000,00 Kč 199 569,80 Kč
32xxxx dílčí součet 358 952,44 Kč 264 693,10 Kč 623 645,54 Kč

331xxx Zaměstanci - celkem 12 540,00 Kč -1 206,00 Kč 11 334,00 Kč

336xxx Zdravotní, sociální a úrazové pojištění - celkem 55 515,00 Kč -38 863,00 Kč 16 652,00 Kč
33xxxx dílčí součet 68 055,00 Kč -40 069,00 Kč 27 986,00 Kč

34xxxx Daně a poplatky - celkem 12 058,50 Kč -6 783,60 Kč 5 274,90 Kč

379000 Jiné závazky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
379xxx dílčí součet 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
37xxxx dílčí součet 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

384000 Výnosy příštích období 132 600,00 Kč -25 318,00 Kč 107 282,00 Kč
384xxx dílčí součet 132 600,00 Kč -25 318,00 Kč 107 282,00 Kč

389000 Dohadné účty pasivní 218 000,00 Kč 33 000,00 Kč 251 000,00 Kč
389xxx dílčí součet 218 000,00 Kč 33 000,00 Kč 251 000,00 Kč
38xxxx dílčí součet 350 600,00 Kč 7 682,00 Kč 358 282,00 Kč
3xxxxx dílčí součet 789 665,94 Kč 225 522,50 Kč 1 015 188,44 Kč

900000 Základní jmění 382 635,72 Kč 0,00 Kč 382 635,72 Kč
900xxx dílčí součet 382 635,72 Kč 0,00 Kč 382 635,72 Kč
90xxxx dílčí součet 382 635,72 Kč 0,00 Kč 382 635,72 Kč

931000 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -12 016,16 Kč 0,00 Kč -12 016,16 Kč
931xxx dílčí součet -12 016,16 Kč 0,00 Kč -12 016,16 Kč

932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -4 638,13 Kč 0,00 Kč -4 638,13 Kč
932xxx dílčí součet -4 638,13 Kč 0,00 Kč -4 638,13 Kč
93xxxx dílčí součet -16 654,29 Kč 0,00 Kč -16 654,29 Kč
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9xxxxx dílčí součet 365 981,43 Kč 0,00 Kč 365 981,43 Kč
xxxxxx dílčí součet 1 155 647,37 Kč 225 522,50 Kč 1 381 169,87 Kč

SOUČET PASIV 1 381 169,87 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -6 404,06 Kč

tab. č. 3 Přehled přijatých grantů

Ford Motor Company 150 000,00 Kč Kampaň "Živly"
Nadace Partnerství 25 000,00 Kč dotace na Koncepci udržitelné turistiky
Evropská komise - PHARE 576 289,96 Kč 1. splátka dotace na kampaň "Živly"
Ministerstvo životního prostředí 67 500,00 Kč dotace na aktualizaci Adresáře NNO
Ministerstvo životního prostředí 155 000,00 Kč dotace na provoz Informačního střediska AK
Ministerstvo životního prostředí 97 500,00 Kč dotace na Informační kampaň v NPR Karlštejn
Ministerstvo životního prostředí 100 000,00 Kč dotace na Sněm dětí ČR pro ŽP
Nizozemské království 52 600,00 Kč dotace na kampaň "Živly"
Státní fond životního prostředí 208 124,00 Kč 1. a 2. splátka dotace na kampaň "Živly"
Sdružení pro podporu REC ČR 83 525,15 Kč 1. splátka grantu na dokončení SPUR ČK

1 515 539,11 Kč

Podíl jednotlivých dárců na grantech přijatých v roce 2002
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Výroční zpráva Agentury Koniklec 2002

Režie: Miroslav Lupač

Scénář: Václav Bratrych, Aleš Horáček, David Kunssberger, Miroslav Lupač, Michael Pondělíček a další

Kamera: Václav Bratrych, Miroslav Lupač

Speciální poděkování:

za dobré rady a celoroční  vstřícnost:
Liboru Ambrozkovi

za přípravu a realizaci celoročního odborného programu kampaně „Živly“:
Jindrovi Petrlíkovi (sdružení Arnika)
Radkovi Novotnému,
Monice Kroupové
Věře Fadrhonsové (Výzkumný ústav lesního hospodářství a meliorací)

odborníkům a autorům za aktuální informace a rady:
Václavu Cílkovi,
Karlu Murtingerovi,
Janu Bednáři,
Vlastislavu Matouškovi,
Pavlíně Brzákové a dalším

za převzetí role patrona „vzdušné“  kampaně:
Jánu Zákopčaníkovi

za vedení komunikačně-prezentačních hodin pro členy SDČR:
Radku Kolářovi (Lotos, o.p.s.);

za vedení herního programu a komunikačních aktivit  na setkáních SDČR:
sdružení Egredior

Za tvorbu a udržování Internetových stránek Kampaně „Živly“ a pomoc při akcích:
Jiřímu Schauerovi

Za zájem a spolupráci na celoroční“vzdušné“  kampani:
Mileně Lukavské - redaktorce pořadu Rádio na polštář Českého rozhlasu 2

Za inspirativní vedení jednotlivých skupin“ sněmáků“ v průběhu společných setkání po celý rok:
Zbyšku Prágrovi
Johance Žambochové (Sever)
Karolině Kalinové (UK)
Pavlu Čižinskému (klub Sněmu dětí)
Janě Brožové (klub Sněmu dětí)

Za spolupráci na přípravě a realizaci expedice Skandinavika:
Martě Janíkové
Jitce Spoustové
Lukáši Gavlovskému
Viktoru Procházkovi
manželům Khodlovým
Jarce Hasalové
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Za skvělý výkon na benefičním koncertu v Klubu v Železné:
Radůze

Za profesionální přístup ke tvorbě koncepce udržitelné turistiky a shovívavost:
Tomáši Kažmierskému

Za celoroční intenzivní spolupráci v oblasti místní Agendy 21 v Českém krasu:
Michaelu Pondělíčkovi
a celé Správě CHKO Český kras

Za kvalifikovanou přípravu „Ekozákona“:
Přibyslavě Tichotové

Za přízeň a profesionální přístup:
Petru Trněnému (Aladin Agency)

Za dlouhodobou vynikající spolupráci pracovníkům MŽP:
Martě Černé
Marcele Křížové
Miloslavu Novákovi
Janě Soběslavské
Bohumile Svobodové

Našim blízkým partnerům:
Sdružení Mallorn, Sdružení přátelé Českého krasu, Sdružení Tereza, Podblanickému ekocentru ČSOP Vlašim,
01/71 ZO ČSOP Koniklec, Sdružení MOP ČSOP a dalším neziskovým organizacím.

Všem dárcům, kteří nám poskytli finanční prostředky (jmenovitě jsou uvedeni ve finanční zprávě).

a dále

všem rodičům, starostům, ředitelům, učitelům, novinářům a dalším spolupracovníkům, kteří pomáhali mladým
účastníkům celoroční kampaně s jejich měřením, odpověďmi, fotografováním, apod.; mladým účastníkům
vzdušné kampaně: „krajinářům“, „sněmákům“, „ábíčkářům“ a posluchačům ČRo2 za jejich celoroční zájem;
všem organizacím a osobám zapojeným do místní Agendy 21 v Českém krasu a dalším a dalším...

vyrobila: Agentura Koniklec, 2003


