výroèní zpráva

Agentura Koniklec, o.s. je nestátní nezisková

Agentura Koniklec, o.s. je nositelkou Ceny ministra

organizace - obèanské sdruení pro lidská práva

ivotního prostøedí ÈR za realizaci netradièních

a ivotní prostøedí - zaloená v roce 1992. Poslá-

forem ekologické výchovy (1996), Ceny japonské

ním organizace je uskuteèòovat projekty v oblasti

nadace The Sasakawa Peace Foundation o nej-

ochrany ivotního prostøedí, zabývat se udritel-

lepí ekologické projekty roku (1997), Ceny Britské

ným rozvojem, informovat veøejnost, provádìt

rady za projekt místních Agend 21 v Èeském krasu

veøejnou osvìtu, poskytovat environmentální pora-

a Ceny Ford Motor Company na obnovu ivotního

denství a zabývat se environmentální výchovou

prostøedí a kulturního dìdictví (2001). V roce

dìtí a mládee.

2002 obdrela Správa CHKO Èeský kras, která
byla spolu s Agenturou Koniklec hlavním partnerem Místní Agendy 21 v Èeském krasu, cenu
v soutìi pro veøejnou správu O lidech s lidmi za
spoleèný projekt strategického plánování v Èeském
krasu. Agentura Koniklec je Organizací uznanou
MMT pro oblast práce s dìtmi a mládeí na léta
2007 a 2010".
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Výroèní zprávu vydává Agentura Koniklec, o.s. od
svého vzniku kadoroènì nad rámec zákonné
povinnosti, aby otevøenì informovala veøejnost
a dárce, kteøí podpoøili její projekty, o své èinnosti.

Rok 2008 v Agentuøe Koniklec

Archiv výroèních zpráv je pøístupný z hlavní internetové stránky organizace.
Mirek Lupaè, øeditel AK

Personální zajitìní èinnosti AK
V roce 2008 bylo sloení nejvyího orgánu sdruení (tj. Rady AK) nezmìnìno, tj. èleny Rady byli:
Václav Bratrych, Michal Kulík, David Kunssberger,
Miroslav Lupaè, Michael Pondìlíèek a Jaromír
Tøíska.
O øízení organizace a koordinaci vech èinností se
staral øeditel organizace a její statutární zástupce
Miroslav Lupaè. Odborné práce spojené zejména
se zpracováním dat, projektováním informaèních
systémù a ekonomiku organizace mìl na starosti
David Kunssberger. Internetové databázové
projekty realizoval Ale Horáèek. Na pøímé
realizaci projektù AK se v roli konzultanta uplatòoval dalí èlen organizace ekologický poradce
Michael Pondìlíèek. Daòovou a úèetní problematiku nám pomáhal øeit dlouholetý spolupracovník
Saa Myslík a dále administrativu a reerní práce
zajioval ná nejmladí kolega Krytof Koucký.
Øadu slueb byla pro potøeby projektù AK pokryta
externími zdroji. V roce 2008 bylal tato forma
pomìrnì významná. Zejména na projektech
SENAS a Praktická ochrana ivotního prostøedí
v obcích Støedoèeského kraje spolupracovalo a
20 jednotlivých expertù specialistù (viz Podìkování). Dále nám významnì pomohli brigádníci
studenti V, a to zejména s provedením prùzkumù
pro analýzu environmentálních poraden.

V roce 2008 jsme se vìnovali pøevánì odborným
èinnostem, kde jsme zúroèili zkuenosti a znalosti
z pøedchozích zhruba 4 let v oblasti specializovaného environmentálního poradenství (EP)
a analytické práce. Také se nám podaøilo dosáhnout kvalitní úrovnì v oblasti vývoje databázových
internetových aplikací a jejich projektování.
Náplò naí práce v roce 2008 nás momentálnì
staví ponìkud mimo hlavní proud domácích
ekologických neziskových organizací. Tento
fakt je podmínìn zejména naí rolí v právì
probíhajícím procesu systematického zdokonalování EP podporovaném Ministerstvem ivotního
prostøedí. V této oblasti vidíme i pro Agenturu
Koniklec velkou pøíleitost v budoucnosti vyuít
vech praktických zkueností a sítì spolupracujících odborníkù pro uspokojení potøeb veøejnosti
i konkrétních skupin.
Velkou výzvou byly semináøe pro starosty obcí ve
Støedoèeském kraji. Poskytly nám jednak monost
dále upevnit a rozíøit vazby se sítí specialistù a
jednak skvìlou zpìtnou vazbu. Na jejím základì
jsme pøipravili pro obce dalí projekt , který uspìl
ve výbìrovém øízení MP pro rok 2009.
Snaili jsme se také zajistit stabilitu naí existence
a zvyovat pøidanou hodnotu naí práce v zájmu
efektivnìjího vyuití finanèních prostøedkù a zajitìní nutné spoluúèasti k dotaèním prostøedkùm.
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Výsledky dosaené v roce 2008 znamenají po

dceøiné organizace a vedením povìøila koordi-

vech stránkách kvalitativní posun a zásadní

nátora dosavadního projektu ivly Václava

rozíøení spolupráce s jednotlivci i organizacemi

Bratrycha. Výchovná a vzdìlávací kampaò byla

na - a to je podstatné - nikoliv formální ale na zcela

v roce 2008 zasvìcena po ètyøech letech opìt

praktické úrovni. Tato novì navázaná a posílená

vodì. Celoroèní práce èlenù Snìmu dìtí ÈR pro

partnerství jsou mimoøádnou pøíleitostí pro

ivotní prostøedí byla zavrena závìreèným bene-

budoucnost Agentury Koniklec.

fièním veèerem 6. prosince 2008, kdy byly nejlépe

Environmentální výchova,
vzdìlávání a osvìta
Expozitura ivly - Agentura Koniklec
Kampaò ivly je rozsáhlým komplexem
výchovnì-vzdìlávacích aktivit zejména pro talentovanou mláde, ale i pro iroký okruh zájemcù ve
vìku od 13 do 18 let. Ve ètyøletém cyklu, kde kadý
rok je vìnován jednomu z hlavních ivlù (oheò,
voda, zemì, vzduch), získávají úèastníci znalosti
a dovednosti v oblasti ochrany ivotního prostøedí,
environmentální etiky, udritelného rozvoje a osvojují si té komunikaèní dovednosti. Cílem je
rozvoj osobnosti mladých lidí s výrazným akcentem na kladný vztah k pøírodì a úctu k ivotu ve
vech jeho formách.

vyhodnoceným èlenùm pøedány ceny za úèasti
odborného patrona Ondøej Dargockého Simona
a námìstka ministra ivotního prostøedí Ing. Karla
Bláhy. Úspìní absolventi roèní etapy získali atestace podepsané ministrem ivotního prostøedí
RNDr. Bursíkem. Souèástí benefice byla projekce
filmu Sen o vodì Agentury Koniklec natoèeného
reisérem Josefem Císaøovským a koncert etnické
hudby.
Internetové stránky projektu:

http://www.zivly.cz
Praktická a cílevìdomá ochrana
ivotního prostøedí v meních obcích
(Cyklus semináøù pro mení a støední obce ve
Støedoèeském kraji)
Od druhé poloviny záøí
2008 do ledna 2009
probíhal tento cyklus díky
podpoøe Státního fondu
ivotního prostøedí.

Starostové, zastupitelé a úøedníci se bìhem
semináøù dozvìdìli jaké jsou aktuální poadavky
na mení a støední obce v oblasti ochrany ovzduí,
Rok 2008 byl druhým rokem èinnosti samo-

vod, likvidace odpadù, ochrany zelenì, územního

statného právního subjektu Expozitury AK ivly.

plánování - celkem ètrnácti oblastech ochrany

Rada AK schválila ji v roce 2007 vznik této

ivotního prostøedí.
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Souèástí semináøù byl i pøehled aktuálních mo-

Barrandienu, jeho významné lokality se

ností financování ekologických opatøení v tìchto

nacházejí i na území Prahy.

obcích. V roce 2009 bude vydán sborník pøíspìvkù

V roce 2007 byla za podpory MP ÈR vydána

jako praktická publikace pro obce. Projekt

pøehledná mapa geologických lokalit a vznikly

odbornì zajiuje patnáct lektorù s odpovídajícím

internetové stránky vìnované geoturistice v Bar-

vzdìláním a bohatou praxí v oboru. Podstatná èást

randienu. Dlouhodobým cílem je dosáhnout

z nich má za sebou zkuenosti z rùzných úrovních

vyhláení celého území geoparkem podle

veøejné správy.

mezinárodních standardù. V roce 2008 jsme
zahájili práce na pøípravì mapy urèené k propagaci geoturistiky v praské èásti Barrandienu
a rozíøení a doplnìní internetových stránek s dùrazem na oblasti s významnými lokalitami na
území hlavního mìsta Prahy. Projekt bude probíhat jetì celý rok 2009. Na realizaci projektu
spolupracují odborníci zejména geologové a specialisté na geografické informaèní systémy.

O problematice ochrany ovzduí pøednáí v Nymburce
Ing. Vladislav Bízek, Csc.

Internetové stránky projektu:

http://www.barrandien.cz

Cyklus se skládal ze ètyø semináøù, které pro dob-

Analýza potøebnosti a vyuívání

rou dostupnost z celého území kraje probíhaly ne-

center EVVO na území ÈR

závisle na sobì na tøech rùzných místech v centru
Lomikámen v Berounì, Podblanickém ekocentru

Agentura Koniklec se v roce 2008 zapojila do

Vlaim a Polabském ekocentru v Nymburce (na

konsorcia organizací vedeného Støediskem pro

závìr v Krajském støedisku slueb kolám Støedo-

ekologickou výchovu a etiku SEVER se zastoupe-

èeského kraje). Celkem se semináøù zúèastnilo 45

ním sdruení BEZK, které podalo spoleènou

starostù a úøedníkù z obcí Støedoèeského kraje.

nabídku a dále bylo vybráno pro zpracování díla s

Internetové stránky projektu:

výe uvedeným názvem.

http://obce2008.koniklec.cz
Popularizace geologického dìdictví
praské èásti Barrandienu
V roce 2008 byl podpoøen Magistrátem hlavního
mìsta Prahy projekt navazující na aktivity z roku
2007 k popularizaci geologického dìdictví území

Interiér Ekocentra Dúbrava Hodonín
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V roce 2008 byly zahájeny úvodní práce, pøi

V roce 2008 se podaøilo pro projekt získat dalí

kterých jsme vyuili zkuenosti a postupy zvolené v

podporu od Ministerstva ivotního prostøedí

analýze environmentálních poraden (viz kapitola

formou dotace z výbìrového øízení na podporu

Environmentální poradenství). Analýza má

projektù NNO a dále pro pøípravu praského

poslouit Ministerstvu ivotního prostøedí efektivnì

modulu systému podporu od MHMP na projekt

nastavit podporu center zejména z Operaèního

Zlepení nabídky systémové environmentální

programu ivotní prostøedí otevøeného pro tyto

asistence pro obèany hl. m. Prahy prostøednictvím

organizace do roku 2013. Výsledky budou pre-

Systému ENvironmentální ASistence.

zentovány v èervenci roku 2009.

V rámci projektu SENAS probìhly 3 aktualizace
legislativního modulu. Prùbìnì byly doplòovány
nové výklady pojmù a øeené ivotní situace
(celkem 15). Podle oèekávaných zmìn legislativy

Environmentální poradenství
Systém environmentální asistence

byla vytipována témata pro budoucí zpracování,
zejména odpady a sniování energetické nároènosti budov. Prùbìnì byly dále poskytovány konzultace uivatelùm systému a to ve dvou úrovních:
zodpovídání jednoduích dotazù týkajících
podávaných prostøednictvím kontaktního formu-

SENAS je komplexní øeení pro distanèní
environmentální poradenství. Nabízí témìø 700
situací a výkladù k tématùm týkajícím se obèanù a
ochrany ivotního prostøedí. Dùleitou vlastností
systému je vazba na sí specialistù, kteøí pomohou
øeit sloitìjí dotazy a situace klientù systému.
Systém je v plném provozu od roku 2008.

láøe systému a zodpovídání sloitìjích dotazù
prostøednictvím smluvních odborníkù. Dále byl
aktualizován spotøebitelský modul Potravinové
pøídatné látky dle nové vyhláky MZd

a byly

aktualizovány odkazy a adresní èást systému.
Z technických prvkù bylo díky podpoøe MP
aktualizováno administraèní rozhraní, zdokonalen nástroj na identifikaci neplatných odkazù
a provedeny drobné zmìny systémové databáze.
Projekt byl propagován nepøímo v rámci propagace cyklu semináøù pro starosty ve Støedoèeském
kraji a pøímo na semináøích s celkovou úèastí cca
60 starostù a úøedníkù meních obcí Støedoèeského kraje. Starostové byli s monostmi SENAS
seznámeni na 3 hodinových prezentacích. Rovnì
byl obcím poskytnut propagaèní materiál.
Internetové stránky projektu:

http://www.senas.cz
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Rozvojový program EP

Souèástí analýzy byly osobní návtìvy poraden,
sociologické výzkumy na reprezentativním vzorku

Ji od roku 2007 byla Agentura Koniklec, o.s.

ÈR a øada dílèích datovì analytických èinností.

zastoupena v ad hoc pracovní podskupinì

Vzhledem k velkému rozsahu prací vytvoøila AK

Environmentální poradenství Meziresortní pracov-

konsorcium se sdruením BEZK a toto konsorcium

ní skupiny environmentálního vzdìlávání, výchovy

v tendru zvítìzilo. Práce na analýze byly zakonèe-

a osvìty pøi Ministerstvu ivotního prostøedí.

ny závìreènou prezentací v roce 2009.

V první polovinì roku 2008 jsme se aktivnì

Poradna ve správním obvodì ORP
Potenciální poradna -Zastoupeno obojí

úèastnili jednání tohoto orgánu jeho cílem bylo
pøipravit návrh Rozvojového programu Environmentálního poradenství v ÈR na roky 2008 - 2013
ke schválení vládou Èeské republiky. Èinnost ad
hoc pracovní podskupiny byla zavrena pøijetím
dokumentu usnesením vlády ÈR 408 ze dne
16.4.2008.

Analýza potøebnosti a vyuívání
environmentálního poradenství v ÈR
Ve snaze vyuít zkuenosti získávané v oblasti
systémového rozvoje environmentálního poradenství od roku 2005 se Agentura Koniklec pøihlásila
jako uchazeè do výbìrového øízení na zpracování
díla s výe uvedeným názvem. Toto výbìrové øízení
vypisovalo Ministerstvo ivotního prostøedí. Cílem
analýzy bylo popsat aktuální stav, kapacitu
a potøeby ekologických poraden a také míru
a zpùsoby jejich vyuívání veøejností.

Jeden z výstupù studie: Bílá místa environmentálního
poradenství v ÈR.

Internetové stránky projektu:

http://ep2008.koniklec.cz

Udritelný rozvoj
Spolupráce v rámci TIMUR
Agentura Koniklec úzce spolupracuje s Týmovou
iniciativou pro místní udritelný rozvoj od roku
2002, kdy tuto iniciativu AK spoluzakládala.
V roce 2008 TIMUR ji tøetím rokem existovala
jako samostatná organizace. AK se podílela
zejména na dalím rozvoji internetového nástroje
pro výpoèet ekologické stopy koly a ekologické
stopy mìsta, na metodickém programu pro
pracovníky veøejné správy k vytváøení zpráv
o ivotním prostøedí mìst, na pøípravì akcí pro
veøejnost a spolupracovala v øadì dalích oblastí.

Analýza má poslouit zejména optimalizaci
finanèní podpory a stanovení priorit této podpory.

Internetové stránky TIMUR:

http://www.timur.cz
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Benchmarking mikroregionù
Agentura Koniklec zvítìzila ve výbìrovém øízení
na zpracování databázové internetové aplikace
nástroj pro hodnocení efektivity managementu
mikroregionù. Tato aplikace byla zpracovávána

Výsledovka
Náklady

v rámci výzkumného úkolu realizovaného Centrem

PØ. Spotøební materiál

8 989,00 Kè

pro komunitní práci a Ústavem pro ekopolitiku,

PØ. DDHM do 40.000,- Kè

7 528,00 Kè

o.p.s. pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem

PØ. Materiál pro výpoè. techniku

5 118,00 Kè

projektu je je zkvalitòování a profesionalizace

PHM

2 438,00 Kè

vybraných typù øízení rozvoje sdruení obcí

PØ. Ostatní materiál

(mikroregionù).

N.PØ. Spotøební materiál

Internetová stránka aplikace:

N.PØ. Ostatní materiál

http://www.ehomer.cz
Spolupráce s CENIA

11 887,50 Kè
4 500,00 Kè
500,00 Kè

PØ. Spotøeba energie

32 455,50 Kè

N.PØ. Spotøeba energie

16 000,00 Kè

PØ. Opravy a udrování auta

353,00 Kè

Agentura Koniklec zpracovala pro CENIA ve

PØ. Cestovné

10 246,00 Kè

spolupráci s Technologickým centrem AV ÈR

N.PØ. Cestovné

10 038,00 Kè

v rámci projektu výzkumu a vývoje SP/
4h1/147/08 Struèný pøehled modelových
nástrojù v oblasti ochrany ovzduí a klimatu s dùrazem na komplexní integrované modelové

PØ. Náklady na obèerstvení

718,00 Kè

PØ. Honoráøe

89 450,00 Kè

PØ. Potovné

8 195,00 Kè

PØ. Telefon, internet

35 492,85 Kè

z hlavních cílù výzkumného úkolu, tj. Formulovat

PØ. Nájemné a sluby

72 000,00 Kè

/ aktualizovat / modifikovat dílèí modely

pro

PØ. Tisk, grafické práce

7 137,00 Kè

simulaci stavu a predikci budoucího vývoje jed-

PØ. Kooperaèní sluby

285 000,00 Kè

notlivých sloek ivotního prostøedí a jejich prová-

PØ. Pronájmy, poplatky

systémy.

Zpracování reere naplòuje jeden

zání se simulaèními a predikèními metodami
a modely aplikovanými v relevantních sektorech
(zejména energetika a doprava).

PØ. Jiné ostatní sluby

5 500,00 Kè
359 006,00 Kè

N.PØ. Honoráøe

97 876,00 Kè

N.PØ. Potovné

1 000,00 Kè

N.PØ. Telefon, internet

5 000,00 Kè

N.PØ. Nájemné a sluby

36 000,00 Kè

N.PØ. Tisk, grafické práce

9 877,00 Kè

N.PØ. Kooperaèní sluby

65 000,00 Kè
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N.PØ. Pronájmy, poplatky

29 421,00 Kè

N.PØ. Jiné ostatní sluby

353 425,00 Kè

Ostatní neuznatelné sluby

1 000,00 Kè

N.PØ. Mzdové náklady DPP

45 695,00 Kè

Silnièní daò

1 250,00 Kè

Ostatní danì a poplatky

800,00 Kè

PØ. Ostatní náklady

5 224,92 Kè

PØ. Odpisy DHIM

52 421,00 Kè

Celkem

1 676 541,77 Kè

Výnosy
Trby z prodeje slueb

*)

915 186,00 Kè

Úroky pøijaté

1 895,70 Kè

Jiné ostatní výnosy

1 000,00 Kè

Státní dotace a granty

Celkem

608 629,00 Kè

1 526 710,70 Kè

*) vedlejí èinnost

Hlavní druhy výnosù

Hlavní druhy nákladù
Dalí
náklady
12%

Kooperaèní
sluby
22%

Honoráøe
11%

Dotace
a granty
39,87%

Úroky
a ostatní
výnosy 0,19%

Provozní
náklady
22%

Ostatní sluby
22%

Rozklíèování dotací
Dotace MP - SENAS

250 000 Kè

Dotace MHMP - SENAS

125 000 Kè

Dotace MHMP - Barrandien

Rozklíèování dalích nákladù (12%)

50 000 Kè

Dotace SFP - semináøe

175 150 Kè

Èasové rozliení dotací

8 479 Kè

Hospodáøský výsledek
Ostatní
náklady

Odpisy

ztrátou ve výi 149.831,07 Kè.

Danì a poplatky

Tato ztráta jde pøedevím na vrub odpisùm

DDHM
Mzdové
náklady

Cestovné
Spotøební
materiál

Výsledek hospodaøení za rok 2008 skonèil s úèetní

hmotného majetku (nákup osobního automobilu
pro potøeby organizace) a dále èasovému rozliení mezi náklady na projekt Praktická a cílevìdomá ochrana P pro obce StÈ kraje a výnosy
(uvolòováním dotace ze SFP). Hospodaøení
oèitìné o tyto faktory je mírnì pøebytkové.
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Rozvaha
Aktiva (Kè)
Technické zhodnocení budovy

Poèáteèní stav

Obrat

Koncový stav

53 666

0

53 666

Hmotný dlouhodobý majetek - vlastní prostøedky

203 180

244 809

447 989

Hmotný dlouhodobý majetek - dary, dotace apod.

203 151

0

203 151

55 250

0

55 250

200 000

0

200 000

DDHM od 5000 Kè do 40000 Kè - vlastní prostøedky
Poøízení nehmotného dlouhodobého majetku
Oprávky k technickému zhodnocení budovy

0

-1 789

Oprávky k HDM - vlastní èinnost

-203 180

-52 421

-255 601

Oprávky k HDM - dary, dotace apod.

-203 151

0

-203 151

-55 250

0

-55 250

Oprávky k DDHM (5000 - 40000 Kè) - vlastní prostøedky
Zboí na skladì

-1 789

0

0

0

Pokladna - hlavní úèet

440 738

143 133

583 870

Banka - 571321/0300

348 492

-19 730

328 762

739

319

1 058

Banka - 100063164/0300
Odbìratelé

526 979

-5 733

521 246

Poskytnuté provozní zálohy

640 162

39 390

679 552

2 258

0

2 258

Nárok na nestátní pøíspìvky a granty

22 750

0

22 750

Jiné ostatní pohledávky

37 658

0

37 658

5 000

0

5 000

Nároky na dotace a ostatní zúètování se stát. rozpoètem

30 000

183 479

213 479

Jiné pohledávky

10 148

0

10 148

Náklady pøítích období

27 000

-27 000

0

Ostatní pohledávky v rámci kooperace

Pohledávky za zamìstnanci
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Rozvaha
Pasiva (Kè)

Poèáteèní stav

Obrat

Koncový stav

Dodavatelé

872 137

230 193

1 102 331

Pøijaté zálohy

245 749

0

245 749

Jiné ostatní závazky

21 840

0

21 840

Neidentifikovatelné platby pøijaté

94 486

0

94 486

2000

15

2015

Zamìstnanci - DOP
Zamìstnanec Ale Horáèek

15 285

0

15 285

Zdravotní pojiovna - VZP

-16 177

0

-16 177

Zdravotní pojiovna - ZPMV

-5 541

0

-5 541

PSSZ

2 071

0

2 071

Úrazové pojitìní - Èeská kooperativa

965

0

965

2 100

0

2 100

Ostatní pøímé danì - zálohová

10 089

0

10 089

Ostatní pøímé danì - sráková

15 690

-6 207

9 483

Ostatní danì a poplatky - silnièní daò

-2 025

500

-1 525

-625

0

-625

62 005

35 000

97 005

0

175 000

175 000

Dohadné úèty pasivní

761 169

32 000

793 169

Základní jmìní

438 787

0

438 787

1 627

0

1 627

Daò z pøíjmù

Ostatní danì a poplatky - KAK silnièní daò
Jiné závazky
Výnosy pøítích období

Fondy organizace - nadace lutej slon
Hospodáøský výsledek ve schvalovacím øízení

-316 579

316 579

0

Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

138 747

-316 579

-177 832

0

189 575

189 575

Dlohodobé bankovní úvìry
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Podìkování
Za dobrou spolupráci a nejrùznìjí formy pomoci

Simona Kosíková

a podpory dìkujeme následujícím organizacím:

Marcela Køíová

01/71 ZO ÈSOP Koniklec

Jiøí Kuèera

02/09 ZO ÈSOP Vlaim

Jiøí Kulich

09/07 ZO ÈSOP Polabí

Ondøej Marek

Centrum pro komunitní práci Støední Morava

Petr Martinovský

Centrum pro komunitní práci Støední Èechy

Jiøí Morávek

Lomikámen, o.s.

Karel Murtinger

Ministerstvo ivotního prostøedí

Václava Naskosová

Sdruení BEZK

Ondøej Nehasil

Støedisko ekologické výchovy a etiky SEVER

Zora Pitìcká

Støedisko slueb kolám Nymburk

Michael Pondìlíèek

Týmová iniciativa pro místní udritelný rozvoj

Jana Sobìslavská

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Lucie Stuchlíková

a jmenovitì pak následujícím osobám:

Bohumila Svobodová

Andrea Bachtíková

Miroslav afaøík

Alena Bauerová

Vladimíra ilhánková

Vladislav Bízek

Ivo krabal

Rut Bízková

Irena Tichá

Karel Brandejský

Jitka Tobolová

Jitka Buriánová

Viktor Tøebický

Adéla Cihelková

Petr Trnìný

Pavel Èinèera

Marcela Týlová

Barbara Dolealová

Alice Wollerová

Tomá Gremlica
tìpán Høebík
Tomá Kamierski
Jaroslav Klusák

Výroèní zprávu zpracovali v èervnu 2009

Helena Knappová

Miroslav Lupaè a David Kunssberger.

Jiøí Kos

Urèeno k elektronickému publikování

Luká Koucký

