


Agentura Koniklec je nestátní nezisková organizace - obèanské sdru�ení pro

lidská práva a �ivotní prostøedí, zalo�ené poèátkem roku 1992. Posláním

organizace je uskuteèòovat projekty v oblasti ochrany �ivotního prostøedí,

zabývat se udr�itelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat

veøejnost a provádìt veøejnou osvìtu v oblasti udr�itelného rozvoje, ochrany

pøírody a krajiny a �ivotního prostøedí a zabývat se environmentální výchovou

dìtí a mláde�e.

Organizace úètuje v soustavì podvojného úèetnictví, je plátcem daní z pøíjmu

právnických osob a ze závislé èinnosti. Není plátcem danì z pøidané hodnoty.

Název organizace: Agentura Koniklec, o. s.

Právní forma: obèanské sdru�ení

Registrace stanov: Ministerstvo vnitra ÈR pod è. VSC/1-11944/92-R

Datum vzniku: 15. èervna 1992

Sídlo: Chelèického 12, Praha 3, �i�kov

Poštovní adresa: P.O.Box 24, 130 11 Praha 3

Telefon: 222 710 253

internet:

e-mail: info@koniklec.cz

IÈ: 457 68 170

DIÈ: CZ45768170

Bankovní spojení: ÈSOB, Olšanská 1a, Praha 3

bì�ný úèet: 571 321 / 0300

Agentura Koniklec je nositelkou Ceny ministra �ivotního prostøedí ÈR za

realizaci netradièních 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 Èeském krasu a Ceny Ford

Motor Company na obnovu �ivotního prostøedí a kulturního dìdictví (2001).

V roce 2002 obdr�ela Správa CHKO Èeský kras, která je hlavním partnerem

místní Agendy 21 v Èeském krasu, 3. cenu v soutì�i pro veøejnou správu „O li-

dech s lidmi“ (zastøešené ministry vnitra a �ivotního prostøedí) za spoleèný

projekt strategického plánování udr�itelného rozvoje v širším regionu Èeského

krasu. Agentura Koniklec je nositelkou titulu “Organizace uznaná MŠMT pro

oblast práce s dìtmi a mláde�í na léta 2007 a� 2010".

http://agentura.koniklec.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Organizaèní schéma platné v roce 2007*)

Slo�ení Rady AK

Pracovníci AK
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V roce 2007 se Rada AK sešla výjimeènì hned dvakrát, a to na øádném jednání

dne 16. 1. 2007 a na jednání mimoøádném dne 17. 12. 2007. Na programu

øádného jednání bylo pøijetí dvou nových èlenù RadyAgentury Koniklec, Václava

Bratrycha a Davida Kunnsbergera. Oba dlouholetí pracovníciAK se dlouhodobì

pøímo podíleli na øízení organizace a jejich pøijetí do statutárního orgánu bylo jen

formálním stvrzením souèasného stavu. Dále Rada AK schválila zalo�ení

Expozitury �ivly Agentura Koniklec, o. s. a pøedání agendy projektového

komplexu �ivly tomuto subjektu pod vedením Václava Bratrycha. RadaAK dále

poskytla Michaelu Pondìlíèkovi mandát k jednání ve vìci zalo�ení Regionálního

èlánku Agentury Koniklec Barrandien, který by mìl vytváøet doèasné

institucionální zázemí pro projekty smìøující k vyhlášení geoparku Barrandien.

Dùle�itým bodem jednání byla zmìna stanov, která pøedevším spoèívala

v uvedení jejich znìní do souladu se souèasným výkladem práva a rozšíøení

náplnì èinnosti o téma udr�itelného rozvoje. Kvùli závìreèným úpravám stanov

se Rada AK sešla ještì na mimoøádném jednání v prosinci. Nové znìní stanov

bylo ministerstvem vnitra zaregistrováno 4. 1. 2008.

Jednání Rady Agentury Koniklec v roce 2007 a zmìna stanov
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Vá�ení pøátelé,

rok 2007 byl pro naší organizaci rokem významných zmìn i úspìchù. Po zralé a

dlouho diskutované úvaze jsme dospìli k závìru, �e projektový komplex „�ivly“

získal v rámci Agentury Koniklec (AK) takovou míru autonomie, �e pøišel èas

vytvoøit pro nìj samostatný právní subjektu s vlastním vedením. Za tímto úèelem

byl vyu�it institut „expozitury“ AK. Stanovy umo�òují AK zalo�it subjekt se

samostatnou právní subjektivitou urèený k naplòování nìkterého dílèího

odborného programového okruhu èinnosti. Vznikla tak samostatná organizace

podøízená Radì AK, Expozitura �ivly Agentura Koniklec, o. s., která pøevzala

zodpovìdnost za naplòování cílù v oblasti environmentální výchovy a ve své

èinnosti zahrnuje nejen Snìm dìtí ÈR pro �ivotní prostøedí, ale i pøírodovìdecké

expedice, soutì�e, kampanì a edièní èinnost související s environmentální

výchovou (Edice „�ivly“). V první tøetinì roku se tak tato èást èinnosti oddìlila od

Agentury Koniklec, o. s., kde ovšem ještì do konce roku probíhal a byl øádnì

zakonèen projekt „Energie, lidé a �ivotní prostøedí“.

V této souvislosti je tøeba podotknout, �e jako symbolické završení dlouholeté

èinnosti v oblasti environmentální výchovy pøevzali øeditel AK Mirek Lupaè

a øeditel Expozitury �ivly Václav Bratrych v historických prostorách Senátu

Parlamentu ÈR z rukou námìstkynì ministrynì školství titul „Organizace

uznaná MŠMT pro oblast práce s dìtmi a mláde�í na léta 2007 a� 2010“.

V oblasti informaèních systémù se podaøilo zdárnì dokonèit ambiciózní projekt

„Posílení kapacity systémového environmentálního poradenství pro veøejnost

ovìøení nových postupù“. Tento projekt byl podpoøen z programu Evropské unie

Transition Facility. Jádrem projektu bylo vytvoøení Systému environmentální

asistence (SENAS), o kterém naše výroèní zpráva pøináší podrobnou informaci.

Výsledky projektu se setkaly s velmi kladným ohlasem a i zprostøedkovatel

podpory vyjádøil bezvýhradnou spokojenost. Vìøíme, �e i díky kvalitním

výsledkùm jsme získali od Ministerstva �ivotního prostøedí (M�P) v druhé

polovinì roku zakázku na zajištìní základního environmentálního poradenství

v regionu hl. m. Prahy.

Velmi dobré reference pro naší organizaci pøinesly závìreèné prezentace

našeho analytického díla studie „Prùzkum zajištìní environmentálního

poradenství v èlenských státech EU, Norsku a Švýcarsku“. Výsledky

mezinárodního prùzkumu, který jsme provádìli v roce 2006 na objednávku

Ministerstva �ivotního prostøedí jsme úspìšnì prezentovali jednotlivým

oborovým sekcím Meziresortní pracovní skupiny pro environmentální výchovu,

vzdìlávání a osvìtu (MPS EVVO). Úroveò zpracování studie a kvalitní výsledky

projektu SENAS, zamìøeného na environmentální poradenství zajisté pøíspìly

ÚVODEM
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k nominaci zástupcù AK do podskupiny MPS EVVO ke zpracování rozvojového

plánu environmentálního poradenství v ÈR. Na èinnosti této podskupiny jsme se

pak v druhé polovinì roku aktivnì podíleli.

V neposlední øadì je tøeba zmínit naší úspìšnou spolupráci s Týmovou

iniciativou pro místní udr�itelný rozvoj (TIMUR) a Ústavem pro ekopolitiku, o. p.

s., a to v roce 2007 zejména v rámci projektu „Rozvoj kvalifikace lidských zdrojù

v Ústeckém kraji (Ústecko �ivý region)“. Významnì jsme se podíleli na tvorbì

dvou nástrojù environmentální výchovy a osvìty kalkulátoru ekologické stopy

školy a kalkulátoru ekologické stopy mìsta. Pro TIMUR jsme také za podpory

M�P zpracovali velmi pokroèilé technické øešení výsledkového serveru

indikátorù udr�itelného rozvoje.

Akoneènì, díky podpoøe M�P ÈR jsme ve spolupráci s týmem geologù a dalších

odborníkù pod vedením našeho kolegy Michaela Pondìlíèka, bývalého

vedoucího Správy CHKO Èeský kras, zpracovali a vydali mapu „Významné

geologické lokality centrální èásti Barrandienu“. Ta je urèena zájemcùm o „geo-

logickou turistiku“ a byla zamýšlena jako pøedstupeò budoucího vyhlášení

oblasti centrálního Barrandienu geoparkem.

V návaznosti na tento úvod, který je souèasnì i souhrnem naší èinnosti v roce

2007 uvádíme v této výroèní zprávì struèný popis jednotlivých èinností doplnìný

strukturovanými hospodáøskými ukazateli.

Dìkuji jménem svým i všech svých kolegù naším spolupracovníkùm, pøíznivcùm

a poskytovalùm podpory za pøízeò v roce 2007.

Mirek Lupaè ,

øeditelAK



Jak jsme zmínili v úvodu výroèní zprávy, v roce 2007 se dlouhodobá kampaò

zamìøená na environmentální výchovu talentované mláde�e promìnila v novou

samostatnou organizaci (podléhající RadìAgentury Koniklec). Projekt „Energie,

lidé a �ivotní prostøedí (�P)“, který je souèástí kampanì �ivly, byl v pøechodovém

období realizován ještì v rámci Agentury Koniklec, o. s. a byl podpoøen Minister-

stvem �ivotního prostøedí a Ministerstvem školství, mláde�e a tìlovýchovy.

Cílem projektu bylo ve spolupráci se zástupci èeských NNO vybrat a vyškolit

studenty a �áky z celé ÈR, v rámci tématu „Energie, lidé a �P", seznámit širokou

veøejnost s významem úspor energie a vyu�ití obnovitelných zdrojù energie a

pøímou podporou partnerství mezi regiony posílit kapacitu nestátních

neziskových organizací (NNO). Projekt byl zamìøen na široký okruh veøejnosti

dìti a mláde�, rodiny, školy, nevládní organizace, samosprávu a státní správu,

novináøe atd. Hlavní aktivitou byla realizace praktických výstupù a dále tiskové

zprávy, tiskové konference, rozhovory v médiích, èlánky v regionálních novi-

nách, putovní výstava, øešení konkrétních problémù; prezentace NNO a škol ad.

Výstupem byly té� odborné podklady projektu (manuály, skripta), www

prezentace, interní zpravodaj.

Projekt v rámci dlouhodobé kampanì „�ivly“ soustøeïoval svou pozornost na

nìkolik významných a dosud opomíjených respektive nedostateènì rozvíjených

schopností mláde�e a obecnì snah o lepší vztah lidí k pøírodì a svému okolí.

Projekt poskytl mo�nost pro talentovanou mláde� a dìti z venkovských a okra-

jových regionù rozvíjet své schopnosti získávat a pøedávat poznatky a vzorce

chování pøi nakládání s energií v domácnosti a ve škole dostupné dosud

pøevá�nì jen ve vìtších centrech. Zároveò s vyu�itím tìchto „opìrných bodù“ ve

všech regionech ÈR rozvinul obdobné aktivity pro nejširší veøejnost formou

pøedávání poznatkù, komunikace a pùsobení na zbylé cílové skupiny,

vìdomostní soutì�e, výstav a mediálního pùsobení.

ENERGIE, LIDÉ A �IVOTNÍ PROSTØEDÍ
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Po stránce metodické projekt kombinoval osvìdèenou metodu intenzivní práce

s komunitou mladých lidí s plošným pùsobením na celou sí� škol v ÈR a kores-

pondenèní aktivity. Výsledkem bylo intenzivní pùsobení na široce zalo�enou

spoleèenskou skupinu.

Velký dùraz byl kladen na vyvá�enost mezi teoretickou a praktickou, aktivní a

pasivní formu pøístupu k problematice. Projekt a celý program proto na rozdíl od

bì�né výuky rozvíjel u úèastníkù schopnosti øeènické, grafické a stylistické. Do-

dr�ován byl algoritmus poznej - zpracuj - prezentuj, bez kterého mnohé záslu�né

aktivity na poli ochrany pøírody zùstávají veøejnosti v souèasné dobì neznámé.

V neposlední øadì byla uplatòována zásada øešení problémù na nejni�ší mo�né

správní úrovni. Pøevá�nou èást kontaktu mláde�e se státní správou

nepøedstavovala populární dìtská slyšení na ministerské úrovni, ale pravidelná

spolupráce (nebo alespoò kontakty) na komunální a obecní úrovni.
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Na závìr roku, bìhem benefièního odpoledne Agentury

Koniklec, byly pøedány ceny vítìzùm autorùm

nejlepších prací. Jednalo se v poøadí od tøetího do

prvního místa o Ondøeje Zezulku z Rù�ïky ve

Zlínském kraji, Vojtìcha Dostála z Gymnázia

Pardubice a Stanislavu Tothovou z Gymnázia

Sokolov, které díky jejímu vítìzství pøevzalo také

putovní cenu Snìmu dìtí ÈR pro �ivotní pro-

støedí.

Realizací projektu se podaøilo naplnit další

èást pravidelného cyklu kampanì „�ivly“,

tentokrát zamìøenou na energii („Oheò“).

Realizace projektu "Energie, lidé a �P" byla ji�

14. pokraèováním celoroèního cyklu.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

10 vydání mìsíèníku „Obš�astník“ (100 ks, formátA5, cca 30 str.)

Manuál projektu (cca 500 ks, formátA5, cca 30 str.)

Pøihlášky do Snìmu dìtí (5000 ks, formátA5, 4/0),

Pozvánky do Snìmu dìtí (5000 ks, formátA4, 2/2),

10 vydání mìsíèních zadání (100 ks, formátA4, 2/0)

Více ne� 500 mìsíèních zpráv (leden - èerven a záøí - øíjen)

25 závìreèných zpráv

55 dvouposterù (prezentaèních panelù úèastníkù projektu)

Víkendové setkání èlenù Snìmu dìtí, 13. - 15. duben 2007,

Libice nad Cidlinou, (14 úèastníkù)

Víkendové setkání nových èlenù Snìmu dìtí, 27. 4. - 1. 5. 2007,

Mladoèov, (21 úèastníkù)

Putovní výstava obsahující 20 nejzajímavìjších exponátù

dvouposterù ze spoleèné výstavy, umístìných na kartonech:

15. 10. 02. 11. Velešín, Radek Martiník

05. 11. 16. 11. Brno, Petra Èechová

19. 11. 30. 11. Markvartice, Monika Tomášù

Pìtidenní workshop 10. 14. øíjna 2007, Mladoèov, (19 úèastníkù)

Prùbì�ná komunikace úèastníkù s odbornými lektory písemná,

elektronická, telefonická a osobní v rámci jednotlivých setkání
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Asistenèní systém SENAS je urèen všem obèanùm, kteøí hledají øešení �ivotní

situace související s ochranou �ivotního prostøedí nebo jen chtìjí získat výklad

pojmù z oblasti ochrany prostøedí, informace èi rady. SENAS obsahuje výklad

k nìkolika stovkám �ivotních situací a klíèových pojmù rozdìlených do dvaceti

tématických oblastí. Dále SENAS nabízí pøístup do speciálních modulù

nahlí�ení na aktuální znìní souvisejících právních pøedpisù, pøehled vzorù

podání, formuláøù a obrazových pøíloh právních pøedpisù, pøístup do registrù,

adresáøù a databází. Pokud øešená témata klienta neuspokojí, nabízí SENAS

øešení konkrétní situace u�ivatele za asistence odborného konzultanta.

Na systému SENAS jsme zaèali pracovat ji� v druhé polovinì roku 2006, kdy byl

projekt vytvoøení asisteèního systému podpoøen grantem z programu Transition

Facility EU administrovaného Nadací rozvoje obèanské spoleènosti. Tento

projekt byl v polovinì 2007 úspìšnì uzavøen.

V prùbìhu roku 2007 byl projekt SENAS dodateènì podpoøen ve Výbìrovém

øízení M�P na podporu projektù pøedlo�ených NNO a byly polo�eny základy

jeho regionálních modulù v rámci pilotního projektu realizovaného pro M�P

poskytoval SENAS slu�by environmentálního poradenství zamìøené na hlavní

mìsto Prahu.

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍ ASISTENCE
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Environmentální poradenství je odborná a systematická èinnost, která pomáhá

obèanùm i specifickým cílovým skupinám pøi øešení konkrétních otázek a �ivot-

ních situací souvisejících s �ivotním prostøedím. Ministerstvo �ivotního prostøedí

v posledních letech vìnuje této oblasti velkou pozornost, a to zejména v zájmu

posunu od prostého pøedávání informací a „ekologické“ osvìty k poskytování

systémového odborného poradenství.

V návaznosti na zpracování díla „Studie o stavu environmentálního poradenství

mimo pøímou pùsobnost resortu �P a environmentálnì orientovaných NNO“

v letech 2005 - 2006 jsme byli vyzváni Ministerstvem �ivotního prostøedí, Odbo-

rem vnìjších vztahù, k vypracování návazné analýzy na mezinárodní úrovni.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Interaktivní aplikace dostupná na stránkách

Více ne� 600 zpracovaných témat �ivotních situací a výkladù pojmù

s tematikou ochrany �ivotního prostøedí rozdìlených do 20 téma-

tických okruhù

Legislativní modul obsahující aktuální znìní témìø 700 právních

pøedpisù navázaných na zpracovaná témata

Specializovaný spotøebitelský modul potravinové pøídatné látky (tzv.

Éèka) - interaktivní zpracování vyhlášky 304/2004 Sb.

podrobný registr institucí a úøadù vèetnì kontaktních údajù (témìø

100 záznamù) navázaný na zpracovaná témata

interaktivní katalog témìø 100 vzorù formuláøù a podání opatøený

vyhledáváním a navázaný na zpracovaná témata a legislativní modul

(lze napøíklad vyhledat formuláøe, jejich� pou�ití je vy�adováno

konkrétní vyhláškou)

Modul Neziskové poradny s údaji o nìkolika desítkách poraden

provozovaných NNO vèetnì jejich profilù. V modulu lze vyhledávat

dle zamìøení poradny a díky vyu�ití mapového serveru je mo�né

vyhledávat poradny i podle jejich dostupnosti v konkrétní lokalitì.

Vydáním a distribuce informaèních skládaèek - navštívenek

Elektronická propagace prostøednictvím Google Ad-Words a SEO

optimalizace stránek.

http://www.senas.cz

ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADENSTVÍ
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Výslednou studii „Prùzkum zajištìní environmentálního poradenství v èlenských

státech EU, Norsku a Švýcarsku“ jsme široce prezentovali na jaøe 2007

jednotlivým oborovým skupinám Meziresortní pracovní skupiny pro EVVO pøi

M�P.

Studie podrobnì zkoumala, jak jednotlivé státy EU, Norsko a Švýcarsko zajiš�ují

environmentální poradenství veøejnosti na úrovni veøejné správy, municipalit a

komerèních subjektù. Zjiš�ovali jsme, jakou roli v environmentálním poradenství

hrají ústøední orgány státní správy, jakou obce, jakou další veøejné instituce,

pøípadnì jak se na této veøejné slu�bì podílí komerèní subjekty a jak tyto

jednotlivé skupiny spolupracují.

Závìry studie byly dále vyu�ity pro pracovní podskupinu pøi MPS EVVO pro

pøípravu Rozvojového programu environmentálního poradenství v Èeské

republice. Agentura Koniklec se èinnosti a pravidelných jednání této skupiny

v roce 2007 úèastnila a pomohla pøipravit podklady pro finální návrh pøedkládací

zprávy pro vládu.

Informaèní systém Ekozákon je urèen pøedevším podnikatelùm, kteøí pro svojí

èinnost potøebují trvalý aktuální pøehled environmentální legislativy. Agentura

Koniklec dlouhodobì spolupracuje s environmentální poradkyní a auditorkou

Ing. Pøibyslavou Tichotovou, která pøipravuje cca 3 x roènì obsah pøehledu

zákonù. Agentura Koniklec pak vytváøí a distribuuje elektronickou podobu

pøehledu. V roce 2007 byly publikovány celkem 3 elektronické aktualizace

systému „Ekozákon“. Ka�dá aktualizace obsahuje pøibli�nì 600 pøedpisù v 16

oblastech.

EKOZÁKON
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Agentura Koniklec spolupracuje od roku 2002 s Týmovou iniciativou pro místní

udr�itelný rozvoj. Jejím cílem je všestrannì podporovat zavádìní indikátorù

udr�itelného rozvoje (UR) na místní úrovni, zejména na úrovni mìst. V roce 2006

pøipravilaAK projekt technického øešení veøejnì pøístupné prezentace indikátorù

sady ECI / TIMUR, kterou zaèínají mìsta v ÈR systematicky sledovat. Tento

projekt byl podpoøen M�P a v roce 2007 úspìšnì realizován.

Bìhem realizace byla vyvinuta nová prezentaèní platforma pro efektivní

publikování výsledkù indikátorù udr�itelného rozvoje na místní úrovni. Z tech-

nického hlediska byla prezentaèní platforma budována jako MySQL databáze

s obslu�ným prostøedím dostupná prostøednictvím sítì Internet. Pøi návrhu

prezentaèní platformy byl kladen dùraz nejen na komfortní obsluhu u�ivatelem a

pøehlednost výstupù, ale také na mo�nost velmi efektivní správy dat ze strany

administrátorù. Z tohoto dùvodu byl systém rozdìlen na dva samostatné funkèní

celky:

veøejnou klientskou èást, která zabezpeèuje prohledávání databáze, zobra-

zování výsledkù a eventuelní exporty dat

Na adrese nyní u�ivatelé najdou komfortní sys-

tém prezentace výsledkù indikátorù ECI / TIMUR, do které patøí spokojenost

obyvatel s místním spoleèenstvím, místní pøíspìvek ke klimatické zmìnì,

mobilita, dostupnost, kvalita ovzduší, cesty dìtí do škol, nezamìstnanost, hluko-

vé zatí�ení, udr�itelné vyu�ití území a ekologická stopa mìsta.

Doplòkovými aktivitami pak byla propagace systému prostøednictvím vydání

a distribuce návštìvnické karty systému.

neveøejnou administrátorskou èást, která slou�í k efektivní správì databáze,

umo�òuje pøidávání nových dat, jejich editaci, zálohování a další dùle�ité

úkony pro zajištìní maximální aktuálnosti prezentovaných výsledkù.

l

l

http://www.timur.cz/indikatory

INDIKÁTORY UDR�ITELNÉHO ROZVOJE
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EKOLOGICKÁ STOPA

Agentura Koniklec se v roce 2007 podílela formou rozsáhlejších subdodávek na

projektu Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. a TIMUR se zkráceným názvem „Ústec-

ko - �ivý region“. Cílem projektu, který byl podpoøen v rámci Operaèního progra-

mu Rozvoj lidských zdrojù z prostøedkù Evropského sociálního fondu a ze

státního rozpoètu ÈR, byl rozvoj kvalifikace pracovníkù veøejné správy,

vzdìlávacích a informaèních institucí a neziskových organizací Ústeckého kraje

v oblasti nástrojù strategického plánování a vyhodnocování udr�itelného rozvoje

na místní a regionální úrovni. Dùle�itou souèástí projektu bylo vytvoøení nástrojù

na stanovení ekologické stopy školy a mìsta a jejich otestování v praxi.

Ekologická stopa je v poslední dobì velmi populární indikátor „udr�itelné

existence“ zalo�ený na pøevodu spotøeby zdrojù a produkce odpadù na

biologicky produktivní plochu. Ukazatel názornì demonstruje, jakou plochu

zemì potøebuje daná entita (jedinec, mìsto, škola) ke své existenci, k uspoko-

jení potøeby zdrojù a zneškodòování odpadù. Ekologická stopa je velmi dobøe

pou�itelným nástrojem environmentální výchovy i osvìty a souèasnì prostøed-

kem k hledání environmentálnì šetrnìjších øešení

Na základì zakázky TIMUR zahájila AK zpracování výpoètového nástroje pro

stanovení ekologické stopy školy a ekologické stopy mìsta. Oba nástroje byly

dokonèeny v roce 2008 a jsou k dispozici na internetové adrese

.http://www.ekostopa.cz
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KlÍÈ K POZNÁNÍ BARRANDIENU

Cílem projektu bylo propagovat geologicky mimoøádnì cenné území Bar-

randienu, podporovat mo�nosti šetrné „geologické“ turistiky a pomoci vytvoøit

podmínky pro budoucí vyhlášení centrální èásti Barrandienu geoparkem.

Projekt byl a� v polovinì roku 2007 dodateènì podpoøen M�P ÈR. Na jeho

uskuteènìní jsmì mìli tedy polovinu plánovaného èasu.

I pøes nevýhodné èasové podmínky se podaøilo vytvoøit velmi kvalitní podklady

pro mapu významných geologických lokalit centrální èásti Barrandienu. Tyto

podklady se skládají z geologické mapy území podle poslední edice ÈGS,

topografické vrstvy, seznamu a zákresu 146 geologických lokalit, mapové

legendy a textové èásti mapy s popisem oblastí a lokalit. Z podkladù byla

sestavena a vytištìna mapa gelogicky významných lokalit centrální èásti

Barrandienu v nákladu pøes 10.000 výtiskù.

Aèkoliv je v závìreèné èásti této výroèní zprávy uvedeno podìkování, je

v pøípadì tohoto projektu na místì zmínit, �e bez obdivuhodného pracovního

nasazení paní Mgr. Zuzany Stanzelové z Agentury ochrany pøírody a krajiny

a Ing. Jana Tomišky z firmy Geodézie Online by mapa nevznikla.

Dále byly vytvoøeny internetové stránky s rozšíøenými

texty, úplnou stratigrafií, informací o ochranì geologických lokalit, dynamickou

fotogalerií, mapovou aplikací, databází lokalit a seznamem kontaktù na

informaèní body a další dùle�itá místa a instituce.

Mapa byla široce distribuována prostøednictvím více ne� 150 institucí a je

v regionu k dispozici v informaèních centrech a dùle�itých bodech turistického

zájmu. Obdr�ely ji také základní a støední školy i úøady a kulturní instituce.

Kromì výše uvedených výsledkù se podaøilo vysvìtlit v rámci u�ší komunity

odborníkù geologù zámìr vyhlášení budoucího geoparku podle mezinárod-

ních standardù, i kdy� zcela zámìrnì bude tato aktivita ponechána na novém

subjektu, který musí za tímto úèelem vzniknout.

http://www.barrandien.cz
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Tradièní benefièní odpoledne Agentury Koniklec se uskuteènilo v sobotu 8.

prosince 2007 v Agharta Jazz Centru v �elezné ulici. Krátce po 14. hodinì byl

program zahájen filmem natoèeným Josefem Císaøovským pro Agenturu

Koniklec „Na konci i poèátku“, který svým námìtem velice pùsobivì popisuje

téma ohnì a energie jako spoleèenského fenoménu. Následovalo pøedávání

cen vítìzùm kampanì „Zemì, lidé a energie“. Pøedávání cen bylo provázeno

krátkými rozhovory s úèastníky, zástupci jejich pedagogù, s odborným lektorem,

zástupci Agentury Koniklec. Èestným hostem byl námìstek ministra �ivotního

prostøedí pan Jan Dusík.

V pozdním odpoledni uzavøel tuto milou spoleèenskou událost koncert jedineè-

ného multientického uskupení Nsango Malamu. Hudebníci a zpìváci z Konga

a Angoly (kompletní sestava zahrnuje také èeské muzikanty) potìšili hosty

benefice strhujícím pøívalem lidové a duchovní africké hudby.

BENEFIÈNÍ ODPOLEDNE AK
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ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ

Rozvaha
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Komentáø k hospodáøskému výsledku

Výsledkem hospodaøení v roce 2007 je úèetní ztráta ve výši 316.579,40 Kè.

Ztráta je zpùsobena mimoøádným a jednorázovým odpisem skladových zásob

publikací pùvodnì urèených k prodeji pøevodem na nákladový úèet Manka a

škody (èástka 286.241, 60 Kè) a z menší èásti té� nepøíznivým vývojem kurzu

èeské mìny vùèi € v prùbìhu realizace projektu podpoøeného z progamu

Transition Facility (výše kurzové ztráty èiní 21.503,40 Kè). Hospodaøení

oèištìné o tyto faktory bylo vyrovnané.
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Výsledovka
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Rádi bychom podìkovali všem organizacím a osobám, které s námi v roce 2007

spolupracovali, pomáhali nám uskuteèòovat naše plány, dali nám pøíle�itost

prokázat naše kvality a všestrannì nám vycházeli vstøíct. Jmenovitì bycho rádi

podìkovali:

Veronice Bratrychové a Štìpánu Markovi

JUDr. Janu Dusíkovi, M.Sc.

Mgr. Jakubu Glogarovi

Ing. Evì Haklové

Ing. Hanì Hermové

RNDr. Štìpánu Høebíkovi

RNDr. Irenì Janèaøíkové

RNDr. Ondøejovi Jägerovi

Mgr. Jakubu Kašparovi a všem pracovníkùm odboru vnìjších vztahù M�P ÈR,

jmenovitì pak paní Marcele Køí�ové

Ing. Tomáši Ka�mierskému

Mgr. Simonì Kosíkové

RNDr. Jiøímu Kvaèkovi, CSc.

Martinu Machovi

Ministerstvu školství, mláde�e a tìlovýchovy

Mgr. Karlu Murtingerovi

Nadaci rozvoje obèanské spoleènosti, pracovníkùm Programové sekce

Mgr. Josefu Novákovi

Ing. Josefu Ranèákovi a jeho firmì Geodézie Online

Mgr. Ondøeji Simonovi - Dargockému

Ing. Janu Tomiškovi

Ing. Miloši Štolbovi

Mgr. Zuzanì Stanzelové

Ing. Pøibyslavì Tichotové

RNDr. Viktoru Tøebickému, PhD.

Mgr. Helenì Vogelové

Ing. Michaele Vrdlovcové

PODÌKOVÁNÍ
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