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Agentura Koniklec
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

Úvodem

Vážení přátelé,

S ulehčením mohu konstatovat, že se v roce 2003 začala nepříznivá situace ve financování činnosti organizace
obracet k lepšímu. Díky intenzivnímu úsilí se nám podařilo zajistit systematické financování kampaně Živly ze
Státního fondu životního prostředí. Tato instituce nyní, díkybohu, poskytuje dotace na neinvestiční prostředky
pro financování environmentální osvěty. V druhé polovině roku jsme také díky dotaci SFŽP mohli konečně
zahájit stále odkládaný „Komplexní program zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvoji regionu Českého
krasu na principech místní Agendy 21“. Vzhledem k tomu, že těžiště tohoto projektu spočívá v roce 2004, tato
zpráva se o něm prakticky nezmiňuje. Podpora Regionálního environmentálního centra ČR nám umožnila
kvalitně dokončit Strategický plán udržitelného rozvoje Českého krasu. Příspěvek MŽP pomohl navázat na
koncepci šetrné turistiky v Českém krasu z roku 2002.

Ze všeho nejvíce mne těší, že v roce, ve kterém vrcholily obtíže s financováním naší činnosti, se podařilo
uskutečnit zdařilou benefiční akci na podporu Pražské ZOO „Žlutej slon“, jejímž největším efektem zdaleka
nejsou vybrané prostředky na stavbu nového sloního pavilonu, ale počet lidí – dětí i dospělých – kteří se do ní
zapojili. Přestože tuto akci řídil manažer informační kampaně Živly Vašek Bratrych, kvalita jeho kmenového
projektu v roce 2003 nijak neutrpěla, ba naopak. Informační kampaň živly probíhala ve znamení Ohně –
životadárné energie. Během roku se podařilo přípravit fantastickou knihu o tomto tématu a také natočit úžasný
snímek, pod kterým je opět podepsán Josef Císařovský. Kvalita těchto „produktů“ kampaně Živly stále roste.
Upřímně se těším, až se knižní edice Živly a série snímků uzavře a vznikne celek, který, troufám si říci, nebude
mít v dané souvislosti domáci konkurenci.

Velký ohlas a mediální zájem vzbudila také expedice Tunguzský meteorit 2003. O expedici psal Reflex, vzniklo
pásmo pro Pražské planetárium, účastníci poskytovali řadu rozhovorů. Jak se dalo očekávat, expedice žádné
nové překvapivé poznatky o původu či původcích sibiřské katastrofy nepřinesla, ale bezesporu obohatila mnoho
lidí přímo i nepřímo nezapomenutelnými zážitky a vědomostmi. Druhá, podstatně skromnější „expedice“
Slovinsko 2003 nezůstávala v množství zážitků a získaných vědomostí pozadu. Je potěšující, že se nám v roce
2003 podařilo tuto méně nákladnou výpravu uspořádat, a tak většina zájemců, kteří se nemohli zúčastnit cesty na
Sibiř, „nezůstala doma“.

S velikým potěšením dále sleduji rozvoj Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, kterou Agentura
Koniklec spoluzakládala a intenzivně se podílí na její činnosti.  Udržitelný rozvoj na místní úrovni, navíc
s maximální možnou účastí veřejnosti při jeho plánování, považuji za klíčové téma a novou výzvu pro přelom
tisíciletí. Jde o aktivity místních společenství ve prospěch všestranného zlepšení kvality života založené navíc na
mezisektorové spolupráci. Zdá se, že se nám daří myšlenky udržitelného rozvoje přenášet z úrovně globální či
národní na úroveň měst, kde teprve dostávají určitý praktický smysl.

S tímto tématem úzce souvisí i náš projekt místní Agendy 21 v Českém krasu. Konsolidací a změnou charakteru
činnosti Společnosti pro rozvoj Českého krasu došlo ke vzniku solidní platformy pro skutečně systematickou
regionální činnost. Jejím rámcem by měl být Strategický plán udržitelného rozvoje Českého krasu, jehož
výsledná podoba zůstala dostatečně konkrétní a jednoznačná, byť jsme usilovali o maximální zohlednění zájmů

jednotlivých důležitých skupin a činitelů. Podpora SFŽP pro rok 2004 aktivitám místní Agendy 21 a
environmentální osvěty v Českém krasu je dobrým východiskem pro další kvalitní činnost v regionu.

Na závěr bych rád poděkoval všem příznivcům, dárcům a účastníkům našich projektů v roce 2003. Jmenovitě je
uvádíme v závěru výroční zprávy. Na tomto místě bych však rád vyjádřil uznání svým kolegům za profesionální
přístup k novému rámci financování kampaně Živly, který vyžaduje precizní a kvalifikované vedení projektu
z obsahového i ekonomického hlediska. Učili se „za pochodu“ a situaci zvládli se ctí.

Mirek Lupač
ředitel AK
červen 2004
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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
Telefon: 222 710 253
internet: www.koniklec.cz, www.agenda21.cz
e-mail: info@koniklec.cz
e-mail projektu „Živly“: zivly@koniklec.cz

IČO:  45768170
DIČ: CZ45768170

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
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Organizační schéma platné v roce 2003
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Složení Rady v roce 2003

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 a stálých spolupracovníků na živnostenský list
(rámcové dohody o spolupráci)

v roce 2003

Miroslav Lupač, ředitel AK (ŽL)
David Kunssberger, zástupce pro ekonomiku (ŽL)
Václav Bratrych, manažer projektů (ŽL)
Aleš Horáček, IT + administrativa (zaměstnanec do IV/2003, dále ŽL)
Radek Kronika (civilní služba – celý rok)

Materiálně – technické zabezpečení činnosti organizace

V roce 2003 sídlila Agentura Koniklec nadále v pronajatých prostorech ve staré zástavbě na pražském Žižkově.
Koncem roku začala běžet dvouletá výpovědní  lhůta. Po jejím vypršení skončí výhodná nájemní smlouva
zajišťující velmi příznivé nájemné. Další setrvání ve stávajících prostorách bude, doufejme, možné za nově
uzavřených podmínek s majitelkou domu.

Organizace disponovala přiměřeným kancelářským vybavením a výpočetní technikou. Vzhledem k horší
ekonomické situaci posledních dvou let stagnovala obměna tohoto vybavení. Stále však bylo technické zajištění
provozu AK dobré. Nesmírně cenným posunem byla instalace pevného připojení k internetu, kterou jsme zajistili
svépomocí spolu s dalšími obyvateli domu. Na konci roku 2003 jsme uvedli do provozu vlastními silami
rekonstruovanou počítačovou síť připojenou prostřednictvím routeru bezdrátově (Wi-Fi) k síti Czechfreenet.
Kromě komfortu, který připojení poskytuje, přinesla tato změna úsporu asi 40.000,- Kč ročně.

I. Zpráva o činnosti

I.1. Environmentální  výchova a vzdělávání

I.1.1. INFORMAČNÍ KAMPAŇ ŽIVLY – http://zivly.koniklec.cz

Cílem IK „Živly“ je poskytnout mladým lidem komplexní environmentálně – společenský
vzdělávací a výchovný program založený na principu čtyř základních živlů: Země, Vody,
Vzduchu a Ohně.

Celoroční projekt Živly který byl v roce 2003 zaměřený na téma Oheň-energie, měl za cíl prostřednictvím
informační kampaně prakticky a teoreticky seznámit širokou veřejnost s významem energie v nejširších
souvislostech . Tyto cíle měly hlavní, důležitý a konkrétní dopad na všeobecné cíle projektu, kterými byly:
realizace celorepublikového projektu “Energie mého domova”, celorepublikové vědomostní soutěže, činnost
Sněmu dětí ČR pro životní prostředí, Informační zdroje (Internet, Zpravodaj Informační kampaně, Český
rozhlas, Česká televize) a  další (tisková konference, benefiční koncert, výroba propagačních materiálů a pod.)

Projekt informační kampaně má již vypracovaný systém nabytý  několikaletou zkušeností. Bylo pro nás tedy
„snadné“ realizovat námi 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 určitý a
již zažitý systém práce se skupinami se nám hlavně ve spolupráci s 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 zacházení a úsporách energie v místě
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bydliště účastníků projektu. Našly se však typy účastníků zaměřené spíše na klasickou ochranu přírody -
sledovaly energetické souvislosti života živočichů a rostlin, anebo typy, kterým vyhovuje daleko více jistá
pravidelná opakující se práce - zaměřily se na pravidelná měření spotřeby energie a jejich interpretaci. Podstatné
bylo, že někteří účastníci a účastnice dosáhli v průběhu roku zcela konkrétních úspěchů při ochraně životního
prostředí - pomáhali s pořádáním kampaní nevládním organizacím, pro své spolužáky uspořádali exkurze na
výrobu alternativní energie, anebo prostě učinili opatření k zmenšení spotřeby energie ve své domácnosti apod.

Dosavadní realizací projektu bylo hlavně dosaženo zapojení dětí a mládeže skoro ze všech (60) 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 “Energie mého domova” - proběhla v pražském Ekogymnáziu (1. - 14. června) a
obsahovala cca 50 vybraných exponátů - dvouposterů (z každého okresu po jednom) zachycujících
prostřednictvím obrázků, fotografií, popisků atd. dobrý a špatný stav vybraného šest měsíců sledovaného území.

* foto

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.

Čtyři víkendová setkání - proběhla v měsících dubnu, květnu, říjnu a prosinci a členové sněmu se na ně
sjeli z celé republiky. K tomuto účelu dlouhodobě využíváme prostory ZŠ v Libicích. 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 a bylo zaměřeno na téma "Energie, 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
nevládních 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. Tisková zpráva a
prohlášení členů Sněmu dětí ČR pro životní prostředí jsou v příloze výroční zprávy.

* foto

Putovní výstava “Energie mého domova” - obsahuje 20 nejzajímavějších vybraných exponátů -
dvouposterů ze společné výstavy, umístěných na kartonech (formát 130 x 90 cm). V září byla nabídnuta
k vystavení členům Sněmu dětí v místě jejich bydliště a za dobu do konce roku byla vystavena mj. v ZŠ
v Pomezí (L. Duchečková), na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě (L. Vančurová), ZŠ v Náchodě (J. Zácná) atd.
Výstava je i v roce 2004 nadále v oběhu zapůjčovatelů.

Hlavní partneři informační kampaně
Hlavním partnerem Agentury Koniklec na projektu „Živel oheň“ bylo Hnutí Duha, za které nám hlavním
spolupracovníkem byl ing. Karel Polanecký (člen NNO Hnutí Duha, jež se dlouhodobě věnují problematice
úspor energií). Partner spolupracoval hlavně na přípravě metodických podkladů projektu “Informační kampaně
Energie, lidé a ŽP” a v průběhu kampaně plnil roli odborného vedení projektu (přednášky, konzultace,
hodnocení atd.).

Dalšími významnými subjekty, které na realizaci projektu hlavně participovaly, byli Milena Lukavská
(spolupráce s Českým rozhlasem),  sdružení Egredior (komunikativní aktivity, herní program), Mgr.Radek Kolář
(Agentura Lotos, moderace, facilitace), Dita Baboučková (Studio Vavřinec, počítačová sazba) a dalších 20 - 30
spolupracovníků (další služby)
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I.2. Informační systémy a environmentální osvěta

Cílem informačních a osvětových projektů je poskytovat široké i odborné veřejnosti
informace z oblasti ochrany životního prostředí. Větší část aktivit projektu informační
systémy spadala v roce 2003 do oblasti vedlejší činnosti (viz dále).

I.2.1. INFORMAČNÍ SERVIS A VIDEOPŮJČOVNA

Během roku 2003 bylo zodpovězeno cca 200 telefonických dotazů a zpracováno cca 50-100 odpovědí na dotazy
elektronickou poštou. Převážná většina dotazů se týká problematiky handicapovaných živočichů. Další kategorií
v pořadí je poskytování rady v případě ohrožování životního prostředí. Podstatná část dotazů je přesměrována na
odborné organizace (instituce) dle adresářů Agentury Koniklec.

V roce 2003 poskytovala Agentura Koniklec bezplatné zápůjčky videokazet s filmy s tématikou ochrany přírody
a životního prostředí dle vlastního katalogu. Zápůjčky sloužily především výchovným a vzdělávacím institucím
a projektům.

I.2.2. EKOZÁKON

V roce 2003 byly vydány celkem tři aktualizace právního informačního systému „Ekozákon“. Jednalo se o
aktualizace č. 13, 14 a 15. Informační systém Ekozákon obsahuje úplný soubor právních předpisů o ochraně
životního prostředí. Přípravu obsahu zajišťuje Ing. P. Tichotová (Ekotip), Agentura Koniklec zajišťuje přípravu
elektronické podoby obsahu a distribuci na vlastní SW platformě na CD koncovým uživatelům. Těch bylo v roce
2003 cca 70 (převážně výrobní podniky).

I.3. Přírodovědecké expedice

Cílem přírodovědeckých výprav a „expedic“ je každé léto umožnit skupině mladých lidí
strávit volný čas ve vybrané lokalitě s mimořádným přírodovědeckým významem. Expedice
jsou vždy velmi kvalitně odborně zajištěny.

I.3.1. EXPEDICE TUNGUZSKÝ METEORIT 2003 - http://tunguz.koniklec.cz

V srpnu 2003 uskutečnila pražská Agentura Koniklec ve spolupráci s Vlašimskou astronomickou společností a
za podpory mediálních partnerů (Českého rozhlasu, časopisu 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 se zúčastnilo celkem 17 lidí. Sedm dospělých členů (mj. biolog, astronom, kameramani, fotograf,
zdravotník) bylo osloveno a vybráno z řad s Agenturou Koniklec 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 vznikla z nejzajímavějších nasbíraných materiálů série výstav a přednášek, rozhlasové
rozhovory, články v novinách a časopisech, projekty mladých účastníků soutěže.

* foto - společná fotografie účastníků expedice pořízená v srpnu před odjezdem

I.3.2. EXPEDICE SLOVINSKO 2003 – http://slovinsko2003.koniklec.cz

Expedice Slovinsko 2003 se uskutečnila v době od 10. do 19. srpna 2003. Zúčastnilo se jí 25 dětí a mladých lidí
a 11 dospělých. Vedoucím expedice byl Michael Pondělíček, člen Rady Agentury Koniklec a vedoucí Správy
CHKO Český kras. Cílem expedice bylo navštívit nejzajímavější místa v zemi proslulé z přírodovědeckého
hlediska především krasovými jevy. Během cesty účastníci navštívili nejvýznamnější i méně známá místa
krasového podzemí a systematicky se seznámili s krasovými jevy v krajině. Odborný program byl doplněn
turistikou v Kamniško-Savinjských Alpách a návštěvou turisticky atraktivních míst v oblasti slovinsko –
rakouského a slovinsko – italského pomezí.



- 7 -

* foto

I.4. Udržitelný rozvoj

Cílem projektů v této oblasti je zabývat se především činnostmi, které jsou založeny na
široké spolupráci společenských sektorů, a směřují k zajišťování podmínek pro udržitelný
rozvoj především na místní úrovni.

I.4.1. TÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ  -
http://www.timur.cz, http://tema2004.agenda21.cz

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) vznikla v roce 2001 z iniciativy MŽP, Regionálního
environmentálního centra ČR, Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. a  Agentury Koniklec. Cílem iniciativy je
podporovat zavádění indikátorů místního udržitelného rozvoje v městech a regionech ČR. Vychází přitom
zejména z projektu Evropské komise „Towards Local Sustainability Profile - European Common Indicators“.
Agentura Koniklec byla v roce 2003 v rámci iniciativy zodpovědná především za přípravu propagačních a
informačních materiálů, posouzení a finální úpravu koncepčních dokumentů, přípravu internetové prezentace a
především za zajištění kampaní pro veřejnost v parnterských městech.

Během roku 2003 se podařilo především přivést ve dvou prvních městech úvodní proces zavádění sady
indikátorů ke zdárnému výsledku. Jednalo se o Hradec Králové a Vsetín. Obě města v roce 2003 iniciativu
přijala politicky a v Hradci Králové proběhla první akce pro veřejnost na podporu sledování indikátorů místního
udržitelného rozvoje. Akce ve Vsetíně byla připravena na přelomu roku 2003 a 2004. Pro veřejné kampaně byly
vytvořeny samostatné internetové stránky (viz výše). Vlastní akce pro veřejnost probíhají v podobě hlasování o
tématu, které občané považují ve svém městě v daném okamžiku za prioritní. Akce jednak propagují vlastní
sledování trendů v rozvoji měst a jednak slouží k výběru místního (specifického) indikátoru, kterým se následně
budou příslušné městské úřady věnovat a spolu s TIMUR k vybranému tématu připraví návazné akce a metodiku
pro sledování vývoje.

I.4.2. MÍSTNÍ AGENDA 21 V ČESKÉM KRASU - http://www.agenda21.cz,
http://www.srck.cz

Projekt místní Agendy 21 v Českém krasu uskutečňuje Agentura Koniklec v těsné spolupráci se Správou CHKO
Český kras od roku 1998. V roce 2003 probíhaly v rámci tohoto projektu tři stěžejní procesy. Jednalo se o
rozvíjení koncepce šetrné turistiky v Českém krasu, dokončování „Strategického plánu udržitelného rozvoje
širšího území Českého krasu“ a intenzivní práci na „oživení“ a nové náplni činnosti „Společnosti pro rozvoj
Českého krasu“, jíž je Agentura Koniklec členem.

Šetrná turistika v Českém krasu

Projekt navázal na vytvoření Koncepce udržitelného turismu v CHKO Český kras (T.Kažmierski, 2002). Byl
podpořen Ministerstvem životního prostředí. Smyslem projektu je všestranně podporovat všechny formy
turistiky šetrné k chráněné přírodě, ale současně umožňující její maximální poznávání a využití pro osvětu, a to
v úzké spolupráci se Správou CHKO Český kras. Důležitou a velice prestižní událostí v roce 2003 byla již druhá
návštěva Briana Hilla, amerického environmentalisty, profesora ekologie a koordinátora komunitních projektů,
v Českém krasu, zaměřená tentokrát právě na možnosti udržitelné turistiky v chráněných oblastech.

V roce 2003 vznikla pracovní skupina pro šetrnou turistiku a uskutečnil se úvodní kulatý stůl na Karlštejně. Z něj
vyplynula priorita „rozjezdu“ mikroprojektu cyklostezky Karlštejn – Srbsko. Hlavním gestorem projektu se stala
Společnost pro rozvoj ČK (SRČK), byl získán investor (Lhoist, s.r.o.) a zahájena jednání s vlastníky.
Dále se uskutečnil seminář „Šetrná turistika v Českém krasu a Golfová hřiště v chráněných územích“ a setkání
starostů v Srbsku s Brianem Hillem. Stávající koncepce byla rozšířena a doplněna o příspěvek z pobytu B. Hilla.
Během léta roku 2003 provedli studenti rozsáhlý plošný průzkum potenciálu 37 obcí Českého krasu pro šetrnou
turistiku. Činnosti v této oblasti prezentovala Agentura Koniklec na „Mezinárodní krasové škole ochrany
přírody“ se zaměřením na turismus (účastníci z chráněných oblastí a národních parků ČR a Polska).
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V rámci projektu připravila Agentura Koniklec a Společnost pro rozvoj Českého krasu několik zásadních
praktických  projektů pro rozvoj udržitelné turistiky a zlepšení osvěty návštěvníků pro rok 2004 (převážně
naučné stezky a nové informační systémy pro návštěvníky). Projekty byly podpořeny a jsou v roce 2004
realizovány.

Strategický plán udržitelného rozvoje Českého krasu

Tento koncepční dokument zpracovává Agentura Koniklec spolu se Správou CHKO Český kras a dalšími
organizacemi a jednotlivci od roku 2000. Jeho cílem je formulovat základní vize, východiska a prostředky pro
zajištění udržitelného, převážně neprůmyslového rozvoje širšího území Českého krasu. Během roku 2003 se
podařilo dokument dokončit, odborně i veřejně projednat a předložit k ratifikaci. Ještě do konce roku 2003
ratifikovalo plán celkem 7 subjektů, další přibývaly na počátku roku 2004. Plán je výsledkem maximálního
možného konsensu mnoha významných místních subjektů s odlišnými zájmy. To, že do jeho přípravy byly
zapojeny opravdu všechny společenské sektory, je právě jeho velikým přínosem. I přes značně protichůdné a
kritické připomínky se, jak doufáme, podařilo zachovat dostatečné konkrétní a progresivní podobu dokumentu.
Dokument je základem pro akční plány a mikroprojekty, které budou rozvíjet navrhovaná opatření praktickým
způsobem.

Společnost pro rozvoj Českého krasu

Společnost pro rozvoj Českého krasu (SRČK) pokračuje v aktivitách Sdružení Přátelé Českého krasu. V roce
2003 byla SRČK zcela přebudována, a to z hlediska organizace práce, obsahu činnosti, vnějších forem i způsobů
financování. Došlo zkrátka k úplné reformě tohoto občanského sdružení, jehož cílem je maximální podpora
lokálních a regionálních aktivit na podporu ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v Českém krasu.
Agentura Koniklec je zakládajícím členem sdružení. V roce 2003 se Agentura Koniklec intenzivně podílela na
reformě SRČK. Tento podíl spočíval především v účasti na přípravě všech koncepčních dokumentů,
fundraisingu, internetových stránek a projektů pro následující období. Stávající SRČK má nyní dobrý potenciál
být trvalým motorem místní Agendy 21 v Českém krasu.

Kromě uvedeného spolupořádala Agentura Koniklec v Českém krasu Evropský den parků v květnu 2003 a
brigády spojené s odstraňováním škod po povodních v září 2003. Na objednávku ZO Českého svazu ochránců
přírody Alkazar navrhla, připravila a vyrobila Agentura Koniklec letáky pro strážní informační službu v Českém
krasu.

I.4.3. ÚČAST VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

Dne 30.6. 2003  Agentura Koniklec požádala Městský úřad v Rakovníku, OŽP, o postavení účastníka řízení ve
věci výstavby stožárů základnové stanice sítě radiotelefonní sítě Eurotel, s.r.o. u Přílep na Rakovnicku. Agentura
Koniklec vypracovala celkem dvě stanoviska k výstavbě stožáru, která je v dané lokalitě krajně nevhodná. Při
závěrečném projednání sice MěÚ Rakovník postavení účastníka řízení Agentuře Koniklec nepřiznal (žádost
nebyla podána v zákonné lhůtě 8 dnů), nicméně konstatoval, že „…se jedná o odbornou renomovanou nevládní
organizaci, zabývající se ochranou přírody a krajiny a z těchto důvodů byly argumenty Agentury Koniklec
zvažovány“. Dne 15.10.2003 pak MěÚ Rakovník vydal rozhodnutí, kterým souhlas k výstavbě stožárů RDTF
sítě nevydává.

I.5. Benefiční akce

I.5.1. ŽLUTEJ SLON http://www.zlutejslon.cz

V říjnu roku 2002 se rozhodla Agentura Koniklec podpořit výstavbu nového pavilonu pro  slony Gulab, Sabi a
Shanti v pražské zoo a tím i na pokrytí velkých finančních ztrát způsobených srpnovou povodní malováním a
prodejem obrázků „žlutejch“ slonů. Jejich autoři, děti a rodiče, ale též známí výtvarníci, spisovatelé, hudebníci,
herci, vědci a všeobecně dospělí a mládež všech věkových kategorií, namalovali slony nejrůznějších tvarů, barev
a velikostí. Používali při tom nejrůznější techniky jako kresba, malba, koláž, drhání, nalepování přírodnin atd.
V průběhu roku 2003 nám jich bylo do pražské Agentury Koniklec doručeno přes 17 tisíc.
Zajímavosti: takovéto množství do komínku postavených obrázků měří na výšku přes 5 metrů a váží přes 170 kg
!!! Nejmladší malíř je 1 rok starý a tomu nejstaršímu je 99 let.
Z tohoto množství se nám nakonec podařilo prodat obrázky v hodnotě 85 tisíc Kč.
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Všechny obrázky slonů byly průběžně umístěny do sloní galerie na internetových stránkách www.zlutejslon.cz,
kde máme již v tuto chvíli ustájeny pěkné kousky a kde najdete i podrobnější informace.

* obrázky žlutejch slonů

I.5.2. BENEFIČNÍ KONCERT AGENTURY KONIKLEC

se uskutečnil 13. prosince v Malostranské besedě v Praze a mimo kulturního programu (koncert zpěváka Jana
Buriana) byly předávány ceny za celoroční vědomostní soutěž mj. zástupcem ministra životního prostředí Mgr.
Danem Vondroušem, patronem “energetické” kampaně Janem Volfem, režisérem Josefem Císařovským a pod.

I.6. Vedlejší činnost

Vedlejší činnost, tj. výdělečné, ziskové, aktivity, přinášejí již tradičně okolo 30% výnosů organizace. Tento
představuje optimální vyvážený stav mezi neziskovým charakterem organizace při zachování značné míry
soběstačnosti a suverenity. Vedlejší činnost tradičně spočívá zejména ve službách zpracování dat, poskytování
odborných konzultací, prostoru pro reklamu a propagaci a specifických IT službách.

V roce 2003 spočívala vedlejší činnost v zajištění agendy výběrového řízení MŽP pro občanská sdružení v roce
2003 a 2004, zajištění agendy projektů výzkumu a vývoje MŽP ČR, poskytování odborných konzultací a rešerší,
přípravě WWW stránek a poskytnutí reklamního prostoru (pojišťovna Generali). Do příjmů z vedlejší činnosti
lze zahrnout i poplatky za aktualizaci „Ekozákona“.

Přehledná kvantifikace výstupů v roce 2003:

x Druhý díl edice Živly „Oheň-energie“, komplet kniha, video, CD-ROM
x Jeden CD-ROM - informační kampaň Energie, lidé a žp.
x Tři čísla časopisu Živly v nákladu 1000 ks
x Deset čísel časopisu „Obštˇastník Sněmu dětí“ v nákladu 100 ks
x Manuál člena Sněmu dětí k tématu Energie, lidé a ŽP v nákladu 100 ks
x Manuál účastníků projektu Energie mého domova v nákladu 100 ks
x Hodnocení závěrečných zpráv členů Sněmu dětí 2003 v nákladu 80 ks
x Jedna celorepubliková výstava „Energie mého domova“ (Goethe Institut Prag)
x Jedna putovní výstava „Energie mého domova“
x Výstavy a přednášky „Expedice Tunguzský meteorit“
x Třista zodpovězených dotazů v rámci informačního servisu
x Tři aktualizace právního informačního systému Ekozákon
x Dvě přírodovědecké expedice
x Jedna kampaň pro veřejnost na podporu místního udržitelného rozvoje
x Jeden Strategický dokument
x Jeden informační leták pro návštěvníky CHKO
x Dva kulaté stoly (semináře, setkání pracovní skupiny)
x Jedno správní řízení
x Troje nové www stránky
x Jedna benefiční kampaň
x Jeden benefiční koncert
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II. Zpráva o hospodaření

II.1. Komentář ke zprávě o hospodaření

Zpráva o hospodaření se tradičně skládá z výsledovky, rozvahy a přehledu struktury dotací a grantů. Finanční
výkazy si zaslouží několik málo zpřesňujících poznámek. Na straně nákladů může překvapit vysoká částka na
účtu „Honoráře“. Do této kategorie spadají všechny služby mající charakter výkonů, odvedené práce, „přidané
hodnoty“. Vzhledem k tomu, že naše organizace preferuje subdodavatelský systém zajištění jednotlivých
projektů, je tato částka odpovídající. Struktura výnosů je příznivá. Zaznamenáváme sice významný nárůst podílu
státních dotací, ten je však způsoben převažujícím financováním ze Státního fondu životního prostředí, který se
jeví jako velmi perspektivní a systémový zdroj. I přes vysoký podíl státní dotace jsme si stále zachovali velmi
příznivý poměr výnosů z dotací a vlastní činnosti (cca 70 : 30). Hospodářský výsledek (nepatrný zisk) zcela
odpovídá charakteru organizace. Celkový obrat se v posledních letech snižuje. Domníváme se, že tento fakt
značně souvisí s změnami vedoucími k vyšší efektivitě práce, které jsme přijali v posledních dvou letech.

II.2. Výsledovka

II.2.1. Náklady

Účet Název účtu Koncový stav
501101 Kancelářské potřeby, běžná spotřeba (PŘ) 23 300,70 Kč
501103 Odborné publikace (PŘ) 397,00 Kč
501106 Propagační předměty (DU) 11 239,30 Kč
501199 Ostatní materiál (PŘ) 44 421,40 Kč
501399 Ostatní materiál (NEUZN.) 1 646,00 Kč
502100 Spotřeba energie (PŘ) 21 642,80 Kč
504100 Prodané zboží – prodejna 65,00 Kč
511100 Opravy a udržování 15 972,20 Kč
512103 Cestovné externistů a členů SDČR-ŽP 156 599,00 Kč
513101 Náklady na reprezentaci – občerstvení) 21 159,60 Kč
518101 Honoráře (PŘ) 1 707 963,60 Kč
518102 Poštovné (PŘ) 53 021,50 Kč
518103 Telefon, Internet (PŘ) 82 070,20 Kč
518104 Nájemné a služby z nájmu (PŘ) 41 145,50 Kč
518106 Tisk, grafické práce, kopírování (PŘ) 151 117,30 Kč
518107 Kooperační služby (PŘ) 140 788,20 Kč
518108 Přeprava a doprava (PŘ) 196 033,30 Kč
518109 Pronájmy a vstupní poplatky (PŘ) 3 120,00 Kč
518199 Jiné ostatní služby (PŘ) 399 518,20 Kč
518209 Pronájmy a vstupní poplatky (N.PŘ) 3 480,00 Kč
521101 Mzdové náklady zaměstnanci (PŘ) 24 800,00 Kč
521102 Mzdové náklady DPP (PŘ) 52 366,00 Kč
521103 Služné (PŘ) 32 454,00 Kč
524101 Zdravotní pojištění (PŘ) 2 232,00 Kč
524102 Zákonné sociální pojištění (PŘ) 6 448,00 Kč
524103 Úrazové pojištění 100,00 Kč
549100 Ostatní finanční náklady 6 119,00 Kč

NÁKLADY CELKEM 3 199 219,80 Kč

II.2.1. Výnosy

Účet Název účtu Koncový stav
601100 Tržby za vlastní výrobky (PŘ) 451 170,00 Kč
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602100 Tržby z prodeje služeb (PŘ) 722 158,00 Kč
644000 Úroky přijaté 33,85 Kč
649100 Přijaté poplatky na účelové akce (PŘ) 51 000,00 Kč
649200 Přijaté poplatky na SDČR-ŽP (A.PŘ) 484 590,00 Kč
649900 Ostatní jiné výnosy 8 058,60 Kč
654000 Tržby z prodeje materiálu 13 000,00 Kč
691100 Státní dotace a granty 1 373 543,08 Kč
691300 Nestátní dotace a granty 107 282,00 Kč

VÝNOSY CELKEM 3 210 835,53 Kč

HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK (zisk) 11 615,73 Kč

II.3. Struktura nákladů a výnosů

* graf náklady

* graf výnosy

II.4. Struktura přijatých dotací

II.4.1. Struktura státních dotací

Dárce Částka Projekt
Státní fond životního prostředí 1.061.108,68 Kč IK Živly
Státní fond životního prostředí 162.434,40 Kč místní Agenda 21, strat. plánování
MŠMT 100.000,- Kč Sněm dětí ČR pro ŽP
MŽP 50.000,- Kč Šetrná turistika v Českém krasu

II.4.2. Struktura nestátních dotací

Dárce Částka Projekt
Regionální environ. centrum ČR 107.282,- Kč Strategický plán rozvoje ČK

II.5. Rozvaha

II.5.1. Aktiva

Účet Název účtu Počáteční stav Obrat Koncový stav
022 Hmotný dlouhodobý majetek – vlastní prostř. 203180,00 0 203180,00
022 Hmotný dlouhodobý majetek – dary, dotace 203151,00 0 203151,00
028 DDHM od 5000 Kč do 40000 Kč – vlastní prost. 55249,80 0 55249,80
041 Pořízení nehmotného dlouhodobého majetku 200000,00 0 200000,00
042 Pořízení hmotného dlouhodobého majetku 53665,95 0 53665,95
082 Oprávky k HDM – vlastní činnost -203180,00 0 -203180,00
082 Oprávky k HDM – dary, dotace, apod. -203151,00 0 -203151,00
088 Oprávky k DDHM od 5000 Kč do 40000 Kč -55249,80 0 -55249,80
211 Pokladna 304177,90 215607,10 519785,00
221 Banka 46136,10 -1124,15 45191,95
261 Peníze na cestě – převody mezi bankou a pokladnou 0 -600140,00 -600140,00
261 Peníze na cestě – převody mezi bankami 0 -318086,00 -318086,00
311 Odběratelé 255290,81 1127708,00 1382998,81
314 Poskytnuté provozní zálohy 267532,17 -14625,50 252906,67
315 Ostatní pohledávky v rámci kooperace 12257,50 0 12257,50
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315 Nárok na nestátní příspěvky a granty 228554,96 0 228554,96
315 Jiné ostatní pohledávky 6416,02 0 6416,02
335 Pohledávky za zaměstnanci 5000,00 0 5000,00
346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát. rozp. -19000,00 150000,00 131000,00
378 Jiné pohledávky 17221,45 4384,20 21605,65
388 Dohadné účty aktivní 0 68685,08 68685,08
389 Dohadné účty pasivní -251000,00 -72000,00 -323000,00

AKTIVA CELKEM 1126432,86 560408,73 1686841,59

II.5.2. Pasiva

321 Dodavatelé 210844,29 644038,00 854822,29
324 Přijaté zálohy 215898,50 0,00 215898,50
325 Ostatní závazky v rámci kooperace 2300,00 0,00 2300,00
325 Jiné ostatní závazky 173860,80 0,00 173860,80
325 Neidentifikovatelné platby přijaté 23409,00 0,00 23409,00
33x Zaměstnanci, zdravotní a sociální pojištění 27986,00 17831,00 45817,00
34x Daně 5274,90 9236,00 14510,90
379 Jiné závazky 0,05 -15030,00 -15029,95
384 Výnosy příštích období 107282,00 -107282,00 0,00
900 Základní jmění 382635,72 0,00 382635,72
931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -18420,27 0,00 -18420,27
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let -4638,13 0,00 -4638,13

PASIVA CELKEM 1126432,86 548793,00 1675225,86
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III. Poděkování
Za spolupráci a podporu  v roce 2003 děkujeme jmenovitě:

01/71 ZO ČSOP Koniklec
Libor Ambrozek
Dita Baboučková
Ivan Balák
Hnutí Duha
Egredior
Naďa Frélichová
Brian Hill
Štěpán Hřebík
Tomáš Kažmierski
Radek Kolář
Mallorn, o.s.
Michal Kulík
Milena Lukavská
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Karel Polanecký
Michael Pondělíček
Státní fond  životního prostředí ČR
Společnost pro rozvoj Českého krasu
Správa CHKO Český kras
Simona Šulcová - Kosíková
Přibyslava Tichotová
Viktor Třebický
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IV. Přílohy
Tisková zpráva Agentury Koniklec a  Sněmu dětí ČR pro životní prostředí

Ošelín - 1. června 2003

DĚTI SI KE SVÉMU SVÁTKU PŘEJÍ EKOLOGICKY ČISTOU ENERGII

V Západních Čechách, se Sněm dětí ČR pro životní prostředí zabýval energetikou

O víkendu vyvrcholilo přijetím závěrečného „Prohlášení“ v Ošelíně u Stříbra devítidenní setkání Sněmu dětí ČR
pro životní prostředí (SDČR-ŽP), který se letos zaměřuje na problematiku ekologických dopadů energetiky. Toto
setkání již desátým rokem vždy na přelomu května a června organizuje Agentura Koniklec. Letos probíhá díky
finanční podpoře programu Státního fondu životního prostředí ČR. Prohlášení je v příloze k této tiskové zprávě a
je určeno centrálním orgánům státní správy, poslancům Parlamentu ČR a představitelům průmyslu a dopravy
v České republice.

„Téma „Energie, lidé a životní prostředí“ děcka velice zajímá. Hovoří o tom i relativně vysoká účast na letošním
setkání. Baví je seznamovat se s různými formami energie hrou, pokusy, ale také při odborných přednáškách,
které se zde konaly. Velmi citlivě děti vnímají devastaci životního prostředí způsobenou energetickým
průmyslem,“ komentoval letošní setkání SDČR-ŽP jeho hlavní organizátor, Václav Bratrych z Agentury
Koniklec. Reprezentanti jednotlivých okresů z celé České republiky se v závěru devítidenního setkání shodli na
tom, že činnosti spojené s pokrýváním našich energetických potřeb se významně podílejí na poškozování
životního prostředí. Jedná se zejména o těžbu energetických surovin, která likviduje krajinu, spalování fosilních
paliv k výrobě elektřiny, tepla či využití v dopravě, v jehož důsledku čelíme rizikům klimatických změn.

„Sněmačky a sněmáci od začátku roku sledují spotřebu energie ve svých domácnostech a mapují zdroje, které
jim energii dodávají. Zároveň vymýšlejí a po konzultaci realizují opatření, jejichž cílem je minimalizace
spotřeby,“ upozornil na aktivity zmíněné v závěrečném usnesení SDČR-ŽP jeho letošní odborný lektor, Karel
Polanecký z Hnutí Duha.

Lada Duchečková, členka SDČR-ŽP za okres Svitavy, řekla: Nikdo není nucen omezovat svou osobní spotřebu
energie ničím, kromě vlastní peněženky. Opravdu je nutné, jakkoli je přínos jednotlivce nepatrný, nastoupit na
cestu uvědomělé spotřeby energie a při každém otočení vypínače nebo kohoutku se ptát: „Je to opravdu nezbytně
nutné?“

V příloze najdete úplný text „Prohlášení SDČR-ŽP 2003 k dpadům energetiky na životní prostředí.“
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V letošním roce (2003) se Sněm dětí ČR pro životní prostředí (dále jen SDČR-ŽP) zabýval tématem „Energie,
lidé a životní prostředí“. Pod  vedením odborníků z ekologického sdružení Hnutí Duha prováděli pravidelná
pozorování jimi vybraného území „energie jejich domova“ na celém území ČR. V rámci devítidenního setkání si
členové SDČR-ŽP prohlubovali znalosti o této problematice cyklem odborných přednášek. Nabyté znalosti
využili v praxi - při průzkumech, pozorováních, měřeních, prezentacích na veřejnosti, komunikaci s úřady aj.

Na základě získaných vědomostí a zkušeností se členové SDČR-ŽP usnesli na těchto závěrech:

Energetika postavená na fosilních palivech a jaderné energii

Tento druh energetiky nemůže do budoucna pokrývat spotřebu energií. Zásoby neobnovitelných zdrojů jsou
omezeny a jejich využívání vážně poškozuje životní prostředí.
Z důvodu přebytků elektrické energie, kterou momentálně levně prodáváme do zahraničí, by měly být uzavřeny
některé uhelné elektrárny. Úlohu uhelných a jaderných elektráren by měly postupně přebírat obnovitelné zdroje.
Stávající centrální výtopny na fosilní paliva by měly postupně nahrazovat kotle na biomasu.

Obnovitelné zdroje energie

Stát by měl podporovat energii z obnovitelných zdrojů. Tato podpora by se měla projevit v zákonech,
vyhláškách či v různých podpůrných programech na vykupování energie.

Úspory energie

Stát by měl nastavit vyšší požadavky na izolaci domů formou zvýšení norem. Další kroky v oblasti úspor energií
závisí na občanech a jejich informovanosti.

Osvěta
V problematice obnovitelných zdrojů je informovanost obyvatel nedostatečná. Stát by měl podporovat osvětu
nejen ve školských zařízeních, ale i ve všech sférách obyvatelstva. Je důležité informovat občany o nových
technologiích, které se dají snadno používat v jejich domácnostech.

Doprava
Z energetického hlediska pro dálkovou přepravu jsou nejvýhodnější vlaky, pro pohyb ve městech je to MHD,
jízdní kola a pěší chůze. Automobilismus by se měl omezit.

Skleníkové plyny

ČR ratifikovala Kjótský protokol a tím se zavázala ke snižování vypouštění skleníkových plynů, které způsobují
nebezpečné klimatické změny. Přestože své nynější závazky Česká republika plní, bude nutné na snižování
těchto emisí nadále pracovat. Naše země je totiž na sedmém místě v žebříčku emisí skleníkových plynů na
obyvatele v OECD (Organization  for Economic Cooperation and Development) - oraganizace, která sdružuje
všechny vyspělé země světa.

Sepsali a potvrdili členové SDČR-ŽP
1.6.2003 Ošelín


