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v roce 2018 nás podpořili:

Místní adaptační fóra - iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)

Projekt je součástí komplexního environmentálního vzdělávacího projektu pro MŠ,
ZŠ a SŠ „Adaptace Prahy na změnu klimatu“, který vznikl přepracováním úspěšného projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“ přímo pro potřeby pražských škol.
V rámci tohoto projektu vznikl program pro žáky II. stupně ZŠ „Stavitelé města II“
a program pro žáky středních škol „Adapťáci“. V rámci 20 výukových hodin projektu
„Stavitelé města II“ žáci absolvovali
1. Úvod a simulační hru Adapťáci Praha
2. Stěžejní aktivitu Povodně, sucha, deště
3. Jednu až tři další aktivity (Zvyšování teploty, tepelný ostrov a vlny horka / Energetická náročnost Prahy a adaptace budov / Udržitelná mobilita) podle konkrétního ohrožení
jejich školy
4. Prezentaci výstupů projektu před zástupci MHMP.
V jednotlivých badatelských aktivitách pak žáci poznali, jak je okolí jejich školy
schopné odolávat negativním klimatickým jevům a navrhli vhodná adaptační opatření, která prezentovali v červnu 2018 v zastupitelském sále MHMP komisi složené
z pracovníků OCP MHMP a Ekocentra Koniklec. Komise vyhodnotila návrhy podle
předem daných kritérií. První 3 vítězné návrhy získaly odměnu 8 000 Kč, 5 000 Kč
a 2 000 Kč na realizaci některého ze žáky navrhovaných opatření. ZŠ Mezi Školami si tak
pořídila vyvýšený záhon, ZŠ U
Obory v Uhříněvsi vysadila keře
podél frekventované komunikace a pořídila kompostér na školní
pozemek. Projekt je zpracován
v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou
změnu z listopadu 2016. Je podpořen Hlavním městem Prahou.
Více
informací
o
obou
programech ze nalézt na
http://evp.adaptacepraha.cz.

Místní adaptační fóra iniciace adaptačních aktivit
v MČ Praha 6 (MAFIAA Praha 6)

Projekt částečně navazuje na projekt „Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)“, který byl cílen na žáky z II. stupně ZŠ a středoškoláky a vhodně
doplňuje aktuálně realizovanou zakázku MHMP „Program Adaptace na změnu klimatu – ve školním roce 2018/2019“, která se zaměřuje na děti z mateřských škol a žáky
I. stupně ZŠ. Takto je pokryta poptávka po environmentálněvzdělávacích projektech na
téma změny klimatu a adaptace na ni ve třech stupních vzdělávání.
Projekt je prioritně zaměřen na základní a střední školy v MČ Praha 6, kde se v roce
2018 a 2019 implementuje Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Projekt
pracuje s pocitovou mapou městské části, ve které občané označili řadu lokalit zranitelných vůči projevům změny klimatu. Žáci budou ve II. pololetí školního roku 2018/2019
tyto lokality zkoumat a navrhovat vhodná adaptační opatření pro zvýšení odolnosti vůči
projevům změny klimatu. Vítězné návrhy škol z MČ Praha 6 budou v červnu představeny zástupcům veřejné správy a občanům na místním adaptačním fóru. Tři nejlepší

návrhy budou oceněny finanční částkou určenou na jejich realizaci. Ostatní školy budou své návrhy prezentovat v zastupitelském sále MHMP a budou rovněž oceněny.
Projekt je určen pro 10 škol (cca 15 tříd). Projekt byl podpořen z grantového programu
hlavního města Prahy.
Výukové materiály jsou a výstupy z projektu budou umístěny na webových stránkách
www.evp.adaptacepraha.cz.
Karetní hra „Adaptopolis“ a informační a poradenské akce o adaptaci sídel
na změnu klimatu pro mládež a dospělou veřejnost
Obsahem projektu byla příprava a výroba karetní hry „Adaptopolis“. Pravidla byla
inspirována karetní hrou „Citadela“. Hra byla testována a konzultována s panem
Václavem Fořtíkem, odborníkem na deskové a karetní hry. Grafika karet byla připravena ve stylu naší předchozí hry „Adapťáci“. Bylo vyrobeno 300 ks hry. E-mail
s nabídkou karetní hry „Adaptopolis“ byl rozeslán do 105 herních klubů, oddílů,
DDM a škol spolupracujících s Mensou. Hra byla těmto adresátům nabídnuta zdarma. Rozdáno bylo 156 ks. Dále byla hra prodávána na 11 akcích pro veřejnost za
symbolickou cenu 50 Kč, aby se dostala do rodin s dětmi a mládeží. Prodáno bylo
32 ks hry. Na akcích pro veřejnost vyškolený pracovník Ekocentra Koniklec informoval veřejnost o projevech změny klimatu a o možných adaptačních opatřeních. Navíc
rozdával informační leták, který byl vydán v rámci programu „Ekoporadny Praha“.
(http://www.ekoporadnypraha.cz/). Ke každé uskutečněné akci byl umístěn minimálně jeden informační článek v tištěných či online médiích a serverech
a dále byly vydány 3 články
o hře „Adaptopolis“ na dvou vzdělávacích a jednom informačním
webu. Hra má také svoji stránku na
serveru o karetních a deskových hrách
www.zatrolenehry.cz. Projekt byl
finančně podpořen MŽP a Středočeským krajem. Více informací na
https://www.ekocentrumkoniklec.cz/karetni-hra-adaptpolis/.
Karetní hra „Adaptopolis“ – prototyp 2
Na akcích pro veřejnost zaujala hra pracovníky Odboru ochrany prostředí MHMP.
Proto nás na podzim roku 2018 požádali o výrobu a prodej 200 ks této hry. V rámci této
zakázky vznikl prototyp 2 na obal hry, tj. menší celoplošně potištěná krabička.

Vodní škola

V roce 2018 se uskutečnilo další pokračování projektu „Vodní škola“, jehož hlavním
cílem je rozvoj environmentální gramotnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření
s dešťovou vodou u žáků II. stupně ZŠ a ekologizace provozu škol v téže oblasti.
V roce 2018 se realizovala 2. část projektu na školách ZŠ Jílovská, ZŠ Školní (Praha 4)
a ZŠ Veronské náměstí (Praha 10). Terénní exkurze absolvované v roce 2017 doplnily
vnitřní výukové programy s vodní tematikou. Žáci pak vytvořili skupiny odborníků,
provedli audit spotřeby vody na školách a navrhli opatření, které vodu ušetří nebo vyřeší lepší hospodaření s dešťovou vodou.

Na ZŠ Jílovská bylo vybudováno jezírko, na ZŠ Školní vyhrála anketu instalace pitných
fontán na školní chodby, na ZŠ Veronské nám. zvítězila instalace 62 úsporných šetřičů vody.
Od září roku 2018 pokračujeme projektem „Vodní škola 2018/2019“ na ZŠ TGM v Praze 12, ZŠ Na Beránku (Praha 12) a FZŠ Mezi Školami (Praha 5). Žáci II. stupně všech
tří škol již absolvovali terénní exkurze a v roce 2019 je čekají vnitřní výukové programy, audit spotřeby vody a vymýšlení opatření pro jejich školu.
Projekt „Vodní škola 2018/2019“ je podpořen Hlavním městem Prahou.

EVVO na Mělnicku - ekologické výukové programy
a „Soboty pro veřejnost“ v domě zaniklých řemesel

Ekologické výukové programy
V roce 2018 se na Mělnicku uskutečnilo 48 ekologických výukových programů,
kterých se zúčastnilo 805 dětí, převážně z Mělnicka. 13 výukových programů bylo
realizováno v Domě zaniklých řemesel a v jeho okolí, 23 v přírodě v okolí škol
a v přírodě CHKO a 12 výukových programů proběhlo v zahradách škol a ve školních
interiérech. Vznikl nový venkovní výukový program „Letem včelím světem“. Projekt
finančně podpořily Středočeský kraj a Státní fond životního prostředí.
„Soboty pro veřejnost“ v Domě zaniklých řemesel v Dolní Vidimi
V Domě zaniklých řemesel v Dolní Vidimi se uskutečnilo od května do října 2018 šest
akcí pro veřejnost. Zúčastnilo se jich téměř 90 návštěvníků, z toho cca 1/3 tvořily děti.
Návštěvníkům byly nabídnuty aktivity k pobytu v přírodě a poznání historie i přírody
regionu. Měli možnost vyzkoušet si poznávání starých krajových odrůd jabloní, polozapomenuté domácí práce, jako předení, stloukání másla, praní na valše, výrobu sýra,
svíček z včelího vosku, pečení na tálech, drátování apod. Akce se uskutečnily díky
podpoře Středočeského kraje.

Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi

V minulých letech jsme naši terénní základnu v Dolní Vidimi přestavili za podpory
Ministerstva kultury a pod dohledem Národního památkového ústavu na stylovou venkovskou usedlost z 2. poloviny 18. století. Kromě původních technologií a materiálů
na samotné chalupě jsou k vidění ukázky hliněných omítek a podlah, cihelné dlažby,
povalové stropy, původní svlakové dveře, dobová okna se šambránou, kamenné žlaby,
dobový nábytek, staré řemeslné nástroje a podobně.
V Domě a na pozemku je umístěno 13 naučných tabulí s audiozáznamem recitace vesnické prózy a poezie a dalších doprovodných informací k chalupě včetně kvízů.
Objekt nyní slouží pro ekologické výukové programy pro děti Mělnicka a okolí,
pro akce pro veřejnost (Soboty pro veřejnost) a pro
ubytovávání skupin dětí
a mládeže a rodin s dětmi.
Díky grantu SFŽP budeme
v letech 2018–2020 upravovat zahradu a budovat nové
herní prvky pro děti.

Eko-kroužek v německé škole

V srpnu 2018 jsme zahájili spolupráci s Německou školou v Praze 5. Od září 2018
jsme v rámci odpoledních zájmových kroužků školy otevřeli Eko-kroužek s názvem „Co se choulí pod Vidoulí / Close to nature. Nature in all of us“. Kroužek byl
v 1. pololetí školního roku 2018/2019 jednou týdně v rozsahu 1,5 hodiny veden zkušenou lektorkou environmentální výchovy v anglickém jazyce a byl určen pro žáky
2.–4. ročníků školy. Přihlásilo se do něj 10 chlapců ze 3. tříd. V rámci kroužku se
žáci stali malými výzkumníky, kteří zkoumali přírodu v okolí školy, konkrétně v přírodní památce Vidoule, zaměřili
se na rostliny, ptáky, bezobratlé i jiné živočichy. Lovili vodní
bezobratlé a suchozemský hmyz
a pozorovali je v jejich přirozeném prostředí. Ptáky přilákali
i na školní zahradu, kde instalovali společně vyrobené krmítko.
Průběžně do něj dosypávali slunečnicová semínka a sledovali,
jací ptáci na krmítko létají. V dalším pololetí školního
roku bude kroužek navazovat
a prostřednictvím zábavných her
a prožitků bude žáky učit, proč
mít přírodu rádi a jak ji chránit.

Terénní ekologický program „Dovolená u radotínského moře“

V rámci subdodávky pro Agenturu Koniklec, o. p. s., jsme vytvořili terénní výukový program „Dovolená u Radotínského moře“. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení
vztahu dětí a mládeže k místu, kde žijí, k přírodě v nejbližším okolí a posílení znalostí
o přírodě a dovedností pro její zkoumání.
Záměrem programu je poznání geologie a paleontologie Radotína v kontextu geologického času a praktické seznámení s prací paleontologa. Absolventi programu
se dozví o těžbě místních hornin a jejich využití, seznámí se se základy stratigrafie
a vyzkoušejí si sběr a určování zkamenělin.
Program „Dovolená u Radotínského moře“
prostřednictvím terénní práce na geologických
a paleontologických lokalitách přinejmenším
evropského významu rozvíjí znalosti i badatelské dovednosti dětí, pomáhá zlepšit jejich vztah
k místu, k přírodním vědám a specificky k vědám o Zemi. Program tak průřezově pokrývá
stanovené cíle EVVO. Program je určen žákům
6.–9. ročníků ZŠ, odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a 1.–2. ročníku gymnázií
a SŠ. Projekt byl podpořen Hlavním městem
Prahou.

Informačně vzdělávací akce ke dni Země

Již tradičně jsme pro Hlavní město Prahu realizovali kampaň pro pražskou veřejnost ke
Dni Země. Ta měla podobu tří větších akcí, které se v dubnu a květnu konaly na třech
atraktivních přírodních lokalitách: v oboře Hvězda (24. dubna), na Letné (26. dubna)
a v Kinského zahradě (3. května). Hlavním tématem byla recyklace. Pro děti byly
připraveny hry, soutěže a úkoly. Široká veřejnost mohla využít služeb zkušeného poradce a získat zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví. Kampaň přímo
oslovila přes tisíc občanů, herních aktivit se zúčastnilo 30 školních kolektivů (žáci ZŠ
a MŠ). Byla zodpovězena řada dotazů a rozdáno přes 1 000 ks informačních materiálů
s tematikou životního prostředí. Projekt byl zadán a financován hl. m. Prahou.

Akce pro veřejnost

27. června 2018 jsme se zúčastnili jednodenní akce pro veřejnost „Voda a zeleň ve městě“, kterou organizoval Magistrát hl. m. Prahy. Na našem stánku mohli dospělí návštěvníci najít informační materiály naší organizace a zodpovídali jsme dotazy v rámci ekoporadny. Pro všechny věkové skupiny jsme měli připraveno mnoho hrátek zaměřených
na téma voda v přírodě, hospodaření s vodou a význam vody a zeleně ve městě. V rámci
programu bylo také možné shlédnout na pódiu naše interaktivní divadélko „Žilo bylo
jedno město“, které zábavnou formou přibližuje i nejmenším dětem tematiku adaptace
měst na změnu klimatu.
Jednodenní akce pro rodiny s dětmi „Pohádkové putování Zelenčí“ proběhla 8. září
2018 v Zelenči. Akci pořádal spolek KOZEL, z. s. Naše organizace zajistila část programu pro děti, hrátky pro všechny věkové skupiny na téma voda v přírodě, hospodaření
s vodou a význam vody a zeleně ve městě. Rodiče na našem stánku nalezli informační
materiály naší organizace.
Ekologické výukové programy Mělnicka a Soboty pro veřejnost byly prezentovány
31. 3. 2018 na velikonočním jarmarku v Kokořínském dole a 6. 10. 2018 na Kokořínském jarmarku, již tradičních akcích v regionu, kde si cca 130 návštěvníků mohlo
u našeho stánku vyzkoušet některé aktivity z Domu zaniklých řemesel a dozvědět se
zajímavosti o okolní přírodě.
V rámci Ekoporaden se uskutečnil dne 12. 7. 2018 seminář „Pomáhejme živočichům“. Účastníci se dozvěděli, jak a kdy pomoci volně žijícím živočichům v nouzi, co udělat pro to, aby jejich zahrada byla opravdu živá.
Na závěr jsme společně sestavili špačník.
„Zažít město jinak“ s naší organizací měli možnost účastníci akce „Do kopce“ 22. 9. 2018.
S návštěvníky stánku jsme tvořili poněkud neobvyklý „žižkovský land-art“ a povídali jsme si s nimi
o životním prostředí. Také jsme zde představovali naši novou karetní hru „Adaptopolis“.

Leták „Adaptace Prahy na změnu klimatu“

Na akcích pro veřejnost zaujal pracovníky Odboru ochrany prostředí MHMP informační leták „Adaptace sídel na změnu klimatu“, který vznikl v rámci programu
„Ekoporadny Praha“. Byli jsme proto vyzváni

k tvorbě obdobného letáku, zaměřeného přímo na Prahu. V rámci zakázky vznikl leták „Adaptace Prahy na změnu klimatu“, který byl vytištěn v počtu 200 ks,
a také jeho anglický ekvivalent „Climate Adaptation – City of Prague“, který byl vytištěn
v počtu 100 ks. Oba letáky jsou k dispozici zde: http://evp.adaptacepraha.cz/poradna/.

Projekt spolupráce pražských ekoporaden - ekoporadnypraha.cz

V roce 2018 jsme stejně jako v předchozích letech pokračovali v rozsáhlém dlouhodobém projektu „Ekoporadnypraha.cz“, který se dělí na sekci pořádání osvětových
a poradenských akcí pro veřejnost a sekci vydávající letáky, publikace a články. Naše
organizace koordinuje činnost sdružení již od roku 2012.
Do projektu byly v roce 2018 zapojeny následující organizace:
Agentura Koniklec, o. p. s, BEZK, z.s. – Ekolist, Botič, o.p.s., EKODOMOV, z.s.,
Mladí ochránci přírody, z. s., PRO-BIO LIGA pobočný spolek, Toulcův Dvůr,
z. s., 01/14 ZO ČSOP, „NATURA QUO VADIS?“. V roce 2018 byly uspořádány
4 poradenské a 14 osvětových akcí, vydáno 5 nových letáků a 4 reedice již dříve vydaných publikací z projektu ekoporaden a v elektronických a tištěných médiích vyšlo
47 ekoporadenských článků. Zájemcům byla také po celý rok k dispozici ekoporadna
fungující při webu www.ekoporadnypraha.cz. Nově jsme zřídili facebookovou stránku,
na které sdílíme nejen všechny naše aktivity, ale i další tematické a zajímavé články a
pozvánky na události. Projekt je podpořen Hlavním městem Prahou.

Zajištění Poradní skupiny EVVO

Obsahem zakázky pro MHMP je zajištění technického fungování Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze v období let 2018 až
2019. Naše organizace vykonává funkci tajemníka PS EVVO, který zajišťuje požadavky Poradní skupiny v průběhu jednání. Počet členů Poradní skupiny EVVO je 12.
V roce 2018 se uskutečnila 4 jednání.

Mapování zeleně v pražských ulicích

V roce 2018 jsme pro Technickou správu komunikací zmapovali celkem 3 000 stromů
a keřů. Mapování pouliční zeleně včetně zanesení dat do specializovaného počítačového programu napomáhá TSK k přehledu o zeleni v jejím vlastnictví. Tato data jsou
následně využívána při péči o zeleň. V roce 2018 jsme mapovali stromy a keře v městských částech Královice, Hájek a Nedvězí.

Prvky zvyšující biodiverzitu pro firmy Skanska a Veolia

Po ekologickém auditu areálu Teplárny Veleslavín patřící firmě Veolia jsme na jejich
žádost v areálu nainstalovali 6 ptačích a jednu savčí budku, které pomohou zvýšit biodiverzitu lokality. Jednalo se o čtyři sýkorníky, dva špačníky a jeden netopýrovník.
Ochraně a zvyšování biodiverzity jsme se věnovali i v Central Parku Botanica v rezidenční čtvrti Botanica v pražských Jinonicích, kterou postavila společnost Skanska.
V Central Parku je umístěno veřejné krmítko pro ptáky a velký hmyzí hotel.

Dendrologický průzkum Čertův vršek

Pro firmu Skanska jsme na jaře provedli dendrologický průzkum pozemku v lokalitě Čertův vršek, kde bude firma Skanska stavět novou rezidenci. Z průzkumu vyšly
návrhy na kácení stromů i jejich ochranu během stavby. V příštím roce pomůžeme
na lokalitě zvýšit biodiverzitu, která během stavby poklesne.

Účetní závěrka ke dni 31.12. 2018
aktiva
pozemky
stavby
oprávky ke stavbám
pokladna
běžný účet
odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
jiné pohledávky
náklady příštích období
dohadné účty aktivní
aktiva celkem

počáteční stav
24.000
619.000
-199.000
9.000
733.000
3.000
20.000
2.000
279.000
4.000
0
1.495.000

koncový stav
24.000
619.000
-232.000
22.000
1.212.000
75.000
4.000
0
19.000
4.000
32.000
1.779.000

pasiva
dodavatelé
přijaté zálohy
ostatní závazky
závazky k zaměstnancům
závazky k SP a ZP
ostatní přímé daně
závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
dohadné účty pasivní
účet výsledku hospodaření
hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
nerozdělený zisk minulých let
pasiva celkem

počáteční stav
30.000
0
0
27.000
0
6.000
862.000
4.000
0
-16.000
582.000
1.495.000

koncový stav
55.000
5.000
15.000
34.000
5.000
5.000
1.128.000
4.000
-37.000
0
565.000
1.779.000

náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energií
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady vč. odvodů
jiné ostatní náklady
odpis DHM
náklady celkem

hospodářská činnost
26.000
12.000
1.000
9.000
343.000
62.000
3.000
33.000
489.000

hlavní činnost
65.000
20.000
21.000
1.000
1.134.000
439.000
20.000
0
1.700.000

výnosy
tržby z prodeje služeb a zboží
přijaté příspěvky (dotace)
výnosy celkem

hospodářská činnost
524.000
0
524.000

hlavní činnost
33.000
1.595.000
1.628.000

35.000

-72.000

hospodářský výsledek

Přehled přijatých grantů a dotací v roce 2018
celkový grant

přijato v roce 2018

Ekoporadny – aktivity 2018/2019

projekt

350.000

350.000

MHMP

Ekoporadny – publikce 2018/2019

400.000

400.000

MHMP

MAFIAA 2018/2019

400.000

400.000

MHMP

Vodní škola 2018/2019

250.000

250.000

MHMP

25.000

25.000

EVP na Mělnicku a okolí 2018/19

171.000

171.000

Středočeský kraj

Adaptopolis

200.000

200.000

MŽP

Adaptopolis

33.000

33.000

Vodní škola

donor

MČ Praha 4

Středočeský kraj

Komentář

Projekty získané v roce 2018 realizované ve školním roce 2018/2019 mají v roce 2018 úměrně
nákladům časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 88 % příjmů z dotací získaných v roce
2018 (Ekoporadny, Vodní škola, EVP – Mělnicko, Mafiaa).
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu ve výši 1 128 tisíc Kč představují projekty realizující se ve školním roce 2018/ 2019, jejichž příjmy byly zaznamenány v roce 2018, ale časově
rozlišeny do výnosů podle příčinné souvislosti s náklady roku 2018 (Ekoporadny, Vodní škola,
EVP – Mělnicko, Mafiaa).
Přehled dotací se nemusí shodovat s celkovou hodnotou projektů.
Většina realizovaných projektů je kofinancována.
Výsledkem hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 35 tis. Kč v hospodářské činnosti a ztráta
72 tisíc v hlavní činnosti. Tento hospodářský výsledek je plně v souladu s neziskovým charakterem
organizace. Zisk bude v plné výše využit na činnost organizace a úhradu ztráty výsledku hospodaření.
Vzhledem k překročení příjmů ze státního rozpočtu nad 1 milion Kč v roce 2018 byla účetní
jednotka auditována.

Výrok auditora k účetní závěrce
obecně prospěšné společnosti Ekocentrum Koniklec

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky a společnosti Ekocentrum Koniklec, o.p.s. sestavené
na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. „Podle našeho názoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Ekocentrum Koniklec, o.p.s.
k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018
v souladu s českými účetními předpisy.“
						
						
V Karlových Varech dne 29. 4. 2019
Audit provedl Ing. Karel Mareš, číslo oprávnění 1024.

