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Základní organizace 01/71 Koniklec je pobočným spolkem Českého svazu ochránců
přírody zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou L 49118. V roce 2018 získala opakovaně Certifikát poskytovatele
environmentální výchovy platný do roku 2022. Stala se také členem Asociace
společenské odpovědnosti. V rámci dětské literární soutěže Bambini Litera, kterou
organizuje společnost Skanska, si samy děti vybraly naši organizaci, aby ji podpořily
výnosem z prodeje knížky, která v této soutěži vznikla. Členy ČSOP spojuje aktivní
zájem o ochranu přírody a krajiny. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikla v roce 1990
z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době
má široké spektrum činnosti. Zaměřuje se zejména na environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu s cílovou skupinou děti, mládež, zastupitelé, podnikatelé, veřejnost
a praktickou ochranu přírody. Jejím posláním je učit sebe i druhé chránit životní
prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Její vizí je lepší životní prostředí
a vyšší kvalita života.
Organizace měla v roce 2018 17 členů.
Vedení organizace:
PhDr. Dagmar Koucká – předsedkyně ZO
Barbara Doležalová – místopředsedkyně ZO
Mgr. Alice Končinská – místopředsedkyně ZO
Mgr. Tereza Součková – místopředsedkyně ZO
Ing. Martina Marešová – hospodářka ZO
Mgr. Irena Strnadová – revizorka ZO
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IČO: 49629204, číslo účtu: 2500214207/2010
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V roce 2018
nás podpořili zejména:

Ekologické výukové programy

V rámci již tradičního a mnoho let trvajícího projektu „Ekologické výukové programy pro žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ“ jsme od ledna do prosince 2018 zrealizovali celkem 243 ekologických výukových programů pro 3 529 dětí a žáků mateřských,
základních a středních škol, celkem 5 888 účastníkohodin, z toho 131 programů pro
děti mateřských škol (1 479 účastníků, 1 619,5 účastníkohodin), 78 programů pro žáky
1. stupně ZŠ (1 372 účastníků, 2 739 účastníkohodin), 22 programů pro žáky 2. stupně
ZŠ (427 účastníků, 861,5 účastníkohodin) a 12 programů pro žáky SŠ (251 účastníků,
668 účastníkohodin).
Z celkového množství se 51 programů konalo v terénu a 192 programů na školní zahradě či v interiéru.
Na základě zpětných vazeb od pedagogů, žáků a lektorů jsme provedli revizi a aktualizaci metodik, pracovních listů a pomůcek stávajících EVP. Vytvořili jsme 4 aktuální
nabídkové brožury a rozeslali je do MŠ, ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy a blízkého okolí
dle naší aktuální databáze. Tři naši lektoři absolvovali 4 vzdělávací semináře z nabídky
SSEV Pavučina.
Ekologické výukové programy byly v roce 2018 podpořeny Hlavním městem Prahou.
Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/.

Město do kapsy - mikroklima a veřejný prostor v okolí školy

Město do kapsy – Mikroklima okolí školy a Veřejný prostor v okolí školy 2017/2018
Na jaře 2018 se uskutečnila stěžejní část projektu. Žáci v terénu pozorovali a experimentovali, pracovali s výzkumnými pomůckami a přístroji. V rámci projektu „Mikroklima okolí školy“ zkoumali kvalitu ovzduší, přítomnost, funkce a kvalitu vody
a zeleně. V rámci projektu „Veřejný prostor“ v okolí školy hledali v okolí své školy
místa se zajímavou historií, místa setkávání lidí a odpočinku, anebo naopak mapovali bariéry a problematická území. Na práci venku navazovala teoretická práce ve
třídách, diskuse a další aktivity. Na konci školního roku žáci navrhovali řešení vedoucí
ke zlepšení kvality daných lokalit. Výsledky se prostřednictvím prezentace v médiích,
webových stránek projektu, škol a úřadů MČ a zejména akcí pro veřejnost dostaly
k široké veřejnosti. Do projektu „Mikroklima okolí školy“ bylo zapojeno 9 pražských škol (480 žáků). Do projektu „Veřejný prostor v okolí školy“ byly zapojeny 4 pražské školy (95 žáků). Více informací o projektu a žákovské výstupy jsou
k dispozici zde: https://www.mestodokapsy.cz/archiv-mdk/mikroklima-okoli-skoly/
a https://www.mestodokapsy.cz/archiv-mdk/verejny-prostor/.
Projekt byl v roce 2017/2018 finančně podpořen hlavním městem Praha,
MČ Praha 4 a MČ Praha 12.
Město do kapsy – Mikroklima okolí školy a Veřejný prostor v okolí školy 2018/2019
Na podzim 2018 se rozběhl další
ročník projektu ekologické výchovy „Město do kapsy“. Do projektu „Mikroklima okolí školy“ je
zapojeno 11 pražských škol. Do
projektu „Veřejný prostor v okolí
školy“ jsou zapojeny 4 pražské
školy. V tomto školním roce se
tvoří nové webové stránky a bude

provedena externí evaluace společností Spora, z. s. Projekt je v roce 2018/2019 finančně podpořen hlavním městem Praha, MČ.

Počítáme s vodou 2017/2018

Projekt „Počítáme s vodou“, který je již 3. během stejnojmenného projektu, byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR. Navazuje na projekty „Počítáme s vodou
II“ (2016), „Počítáme s vodou“ (2013-2015) a řadu dalších předchozích aktivit naší organizace zaměřených na podporu zavádění opatření a postupů správného hospodaření
s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí. Hlavní cílovou skupinou tohoto poradensko-vzdělávacího projektu jsou zástupci státní a veřejné správy ČR.
Projekt zahrnoval realizaci 10 seminářů v 10 různých krajích, v roce 2017 jsme uskutečnili čtyři, v roce 2018 šest seminářů. V říjnu 2018 jsme uspořádali již 4. ročník mezinárodní konference Počítáme s vodou, v květnu 2018 proběhla již 4. třídenní exkurze
do Hamburku a Kodaně za příklady aplikované modro-zelené infrastruktury. Během
celého projektu byla k dispozici bezplatná poradna, zodpovídáme dotazy týkající se
hospodaření s dešťovou vodou ať už na soukromém, či veřejném majetku. Průběžně
byla doplňována Mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou, která
nově nezahrnuje jen příklady z ČR. Na webových stránkách bylo možné sledovat publikované tematické odborné články. Řada z nich byla otištěna v celostátních periodikách.
Více informací na www.pocitamesvodou.cz.

Příměstské tábory

O prázdninách 2018 se uskutečnil již 2. ročník našeho pětidenního příměstského tábora se zaměřením na ekologickou výchovu Eko-hraní v pražských lesích pro děti
ve věku 5–12 let (výjimkou byli sourozenci). Účelem projektu bylo nabídnout dětem
z Prahy 3, kde kromě městských parků není mnoho možností vyžití v přírodě, smysluplně strávený čas v zeleni pražských lesoparků a lesů.
Opět se konaly 2 turnusy. V termínu 16. 7. – 20. 7. 2018 se zúčastnilo 10 dětí a na termín 27. 8. – 31. 8. 2018 se přihlásilo 30 dětí, které jsme rozdělili na skupinu starších
a mladších dětí.
Vytvořili jsme ucelený pětidenní program zaměřený na ekologickou výchovu. Děti se
na 5 dní staly členy expedice a v rámci programu bádaly v přírodě, zkoumaly drobné
živočichy, rostliny, pozorovaly ptáky… Vše si zaznamenávaly do cestovatelských deníků a byly odměňovány motivačními body.
Tábor měl putovní charakter. V prostorách našeho ekocentra, které sloužilo jako zázemí, se konaly ranní srazy dětí a večerní předávání rodičům. Každý den jsme se
pak s batůžky vydali do některé z lokalit pražských lesů. Navštívili jsme Kunratický
a Klánovický les, Modřanskou rokli, Divokou Šárku a Modřanské tůně.
Tábor měl velmi pozitivní hodnocení dětí i jejich rodičů.
Projekt byl finančně podpořen
MČ Praha 3. Více informací na
www.ekocentrumkoniklec.cz/
primestsky-tabor/

Interaktivní program pro děti - adaptace na změnu klimatu

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 mateřské školy „Žilo bylo jedno město“, který má podobu
60minutového interaktivního divadélka. Žáci I. stupně ZŠ si hraním deskové simulační hry Adapťáci vytvářejí vlastní město, dále vyrážejí ven mapovat adaptační opatření
v okolí své školy a na závěr zpracovávají nápady na nová adaptační opatření do podoby
plakátu. Žáci své plakáty s návrhy prezentovali komisi sestavené z pracovníků Odboru
ochrany prostředí a naší organizace v zastupitelském sále MHMP v červnu 2018. Tato komise vyhodnotila 3 nejlepší, které byly oceněny částkou 10 000 Kč na realizaci zvoleného
adaptačního opatření. Na podzim 2018 tak ZŠ Petřiny sever vysadila strom na pozemku
školy, ZŠ Curieových instalovala úsporné zářivky a perlátory a ZŠ Písnice vysadila lípu na
pozemku školy. Projekt byl součástí Implementačního plánu ke Strategii adaptace hl. m.
Prahy na klimatickou změnu
na roky 2018–2019. Je zadán a
financován Magistrátem hl. m.
Prahy. Více informací o obou
programech lze nalézt zde:
http://evp.adaptacepraha.cz
Program „Adaptace na
změnu klimatu“ ve školním
roce 2018/2019
Projekt navazuje na projekt
„Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“ z roku
2017/2018. Ve školním roce 2018/2019 na základně zpětných vazeb z předchozího roku navíc vznikají 2 nové programy, takže nabídku v rámci projektu tvoří 4 programy: „Žilo bylo jedno město“ pro MŠ, „Žilo bylo jedno město“ pro
1. třídu ZŠ a „Stavitelé města I“ pro 2.–3. třídu ZŠ a „Stavitelé města II“ pro 4.–5. třídu ZŠ. Program pro MŠ je realizován formou interaktivního divadélka s plátnem města
a maňásky. Program pro 1. třídu ZŠ pracuje s on-line aplikací města na interaktivní tabuli
a maňásky. Program pro 2.–3. třídu ZŠ využívá rovněž on-line aplikace města na interaktivní tabuli, žáci navíc zkoumají adaptační opatření na pozemku vlastní školy. Program
pro 4.–5. třídu ZŠ pracuje se simulační hrou „Adapťáci“, žáci dále vyrážejí na vycházku
do okolí školy, kam navrhují vhodná adaptační opatření, která zpracovávají do podoby
plakátu. V červnu 2019 čeká na žáky opět soutěž v zastupitelském sále MHMP, kde bude
12 návrhů oceněno částkou 10 000 Kč na vlastní realizaci. Projekt je součástí Implementačního plánu ke Strategii adaptace
hl. m. Prahy na klimatickou změnu
na roky 2018–2019. Je zadán a financován Magistrátem hl. m. Prahy a ve školním roce 2018/2019
je určen pro 105 tříd. Od září do
prosince 2018 se uskutečnilo 16
programů pro 344 dětí. Více informací o obou programech lze nalézt
zde: http://evp.adaptacepraha.cz

Desková hra Listonohův kalendář

V rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity vyvinula naše organizace informační
a vzdělávací hru, zaměřenou na unikátní skupinu korýšů – velké lupenonožce, kteří
vesměs patří mezi ohrožené druhy naší fauny. Mezi velké lupenonožce jsou zahrnuti
listonozi, žábronožky, škeblovky a hrašníci; hra a doplňující materiály se zabývají prvními dvěma taxony.
Hra se skládá ze dvou částí. První část tvoří herní sada: plán, figurky ve formě stylizovaných listonohů letních, karty hádanek a úkolů, jejichž prostřednictvím se hráči
seznamují s možnými riziky, anebo naopak pozitivními jevy v životě listonohů, a pravidla hry. Druhá část kompletu je vzdělávací – zahrnuje obecné informace o velkých
lupenonožcích a 4dílný atlas našich běžnějších druhů. Obecné informace mohou sloužit
jako zdroj informací při luštění herních hádanek. Vzdělávací část se nachází na rubu
dílů herního plánu a pravidel.
Hra vyšla v nákladu 100 ks a bude k dispozici jednak školním kolektivům formou
odměn v rámci dlouhodobých projektů naší organizace, jednak bude prezentována veřejnosti na akcích pro veřejnost.

Město z ptačí perspektivy

V roce 2018 byla realizována úvodní etapa projektu „Město z ptačí perspektivy“, osvětového a informačního celku aktivit, zaměřeného na ptactvo v městském prostředí a jeho
správnou podporu. Jeho součástí jsou naučná stezka s 5 interaktivními panely, instalovaná
v lese v Hodkovičkách, jejíž kompletní realizace je plánována na rok 2019. V dotačním
programu MČ Praha 4 byla provedena především celková obsahová koncepce a výběr
typu tabulí. Stěžejní činností pro rok 2018 byla část druhá, určená dětem z 1. a 2. stupně
ZŠ na Praze 4. Žáci absolvovali dva pracovní a vzdělávací workshopy na výrobu krmítek:
1. stupeň si vyzkoušel tvorbu alternativních krmítek z materiálů, které lze nalézt přímo
v přírodě – dřívek, šišek a skořápek z vlašských ořechů. Úkolem žáků 2. stupně bylo
z připravených stavebnic sestavit 3 klasická dřevěná krmítka, určená k vyvěšení do lesa
v Hodkovičkách jako součást naučné stezky. Pro doplnění informací si žáci vyrobili
i několik krmítek z přírodních materiálů. Oba stupně se také prostřednictvím prezentace
a jednoduchých her seznámily s různými druhy městských ptáků a pravidly péče o ně.
Workshopů se zúčastnili žáci základní školy Jílovská. Projekt byl podpořen Hlavním
městem Prahou a MČ Praha 4.

Terénní vycházky přírodou Kokořínska
a Máchova kraje za orchidejemi, listonohy a netopýry

Zorganizovali jsme 3 osvětové akce, které si kladly za cíl provést veřejnost zajímavými, krásnými a někdy i méně přístupnými kouty přírody Mělnicka. První vycházka v červnu 2018 vedla za orchidejemi do PR Slatinná louka u Liblic a uskutečnila
se v rámci kampaně ČSOP „Setkání s přírodou“. Druhá, také červnová, vycházka se
uskutečnila ve spolupráci s CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a přivedla zájemce za
listonohy do PR Břehyně-Pecopala na Dokesku. Třetí vycházka se uskutečnila též ve
spolupráci s CHKO, kdy v srpnu proběhla „Netopýří noc“ v okolí Harasova. Vycházek
se zúčastnilo celkem 63 účastníků. Největší zážitky jsme poskytli dětem v podobě setkání se živými listonohy a netopýry. Vycházky byly pořádány v rámci programu ČSOP
„Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České republiky, s. p., a Ministerstvem životního prostředí.

Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem
v Praze a okolí pro žáky škol hlavního města Prahy

Do června 2018 pokračoval projekt „Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem
v Praze a okolí“ pro žáky škol hl. m. Prahy. Jejich motto bylo „Učíme se na statku i na
zahradě“. Terénní výukové programy se zábavným i poučným programem byly určeny
žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a rodinám s dětmi. Byla
možnost poznat 20 vybraných komunitních zahrad, farem, sadů, včelnic a skleníků
v Praze a blízkém okolí. Zajištění exkurzí probíhalo ve spolupráci s organizacemi PRO-BIO liga, Kokoza a EKODOMOV a se zástupci jednotlivých provozů. V roce 2018 se
uskutečnilo 80 školních exkurzí pro 317 žáků. Projekt byl realizován pro hl. m. Prahu

Teréní ekologický program „Můj strom a jeho příběh“

V rámci subdodávky pro Agenturu Koniklec, o. p. s., jsme vytvořili terénní výukový
program „Můj strom a jeho příběh“. 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 jejich zkoumání.
Projekt je zaměřen na téma památných a významných stromů a opírá se o fakt, že stromy jsou výraznou a důležitou složkou městské přírody. Strom jako svébytný objekt je
tak i vhodným nástrojem pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO).
Specifickým záměrem projektu je propojení tématu přírody a stromu jako symbolu místa, kde děti a jejich rodiče žijí. Vztah k přírodě se v tomto symbolu spojuje s tradicí,
domovem a úctou ke společným hodnotám.
Na základě výše zmíněných východisek byl vytvořen program „Můj strom a jeho příběh“
určený dětem ve věkovém rozmezí 2.–5. třídy ZŠ. Program je koncipován jako terénní, tedy
určený pro realizaci mimo třídu, a odehrává se obvykle v okolí vybraného významného
nebo památného stromu, nejčastěji v sadech, parcích, lesoparcích. Jeho délka je přibližně
3 hodiny s tím, že pro mladší žáky je v metodice programu doporučeno úměrné zkrácení. Projekt byl finančně podpořen hlavním městem Praha.

Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi

Naše organizace je v objektu v dlouhodobém pronájmu a podílí se na zajišťování provozu
i oprav. Od roku 2015 nabízíme víkendové akce pro veřejnost. Zájemci si mohou vyzkoušet stloukání másla, pečení chleba a housek, předení vlny z česance, výrobu provazů, drátování apod. Návštěvníky také seznámíme
s historií domu, jeho dobovými zvláštnostmi a životem lidí na venkově v 18. a 19. století.

Krajská konference EVVO

31. října 2018 se v prostorách Národní technické
knihovny opět po roce sešli zástupci podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru, aby
diskutovali o možnostech udržitelnějšího prosperování pražských firem a úřadů a o participaci na
environmentálních otázkách a problémech. Cílem
konference bylo podpořit spolupráci a inspirovat
se řešeními, která v praxi povedou ke zlepšování
životního prostředí, zvyšování kvality života a cel-

kové prosperity v Praze.
Organizátorem konference byl Magistrát hlavního města Prahy, naše organizace akci
realizovala.
Třemi klíčovými pilíři konference byly: dopolední blok přednášek s panelovou diskusí,
2 odpolední bloky s 9 workshopy a prezentace organizací, poskytujících firmám, zástupcům veřejné správy a neziskovým organizacím služby v oblasti EVVO, a to formou
instalovaných stánků a osobní prezentace během přestávek.
Konference se zúčastnilo 149 účastníků. Více informací, prezentace přednášejících,
sborník, fotografie a video z konference je možné shlédnout na webových stránkách
konference: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/konference-evvo/rocnik-2018/.

Akce pro veřejnost

V únoru jsme instalovali vlastní stánek v Atriu Flora na akci „Prázdniny na Trojce“,
kterou pořádá MČ Praha 3. Pozvali jsme návštěvníky obchodního centra zejména na
soboty pro veřejnost v Domě zaniklých řemesel v Dolní Vidimi a na plánovaný letní
příměstský tábor.
Účastnili jsme se také
2. ročníku Krajské konference EVVO v říjnu 2018, kde
jsme měli stánek, na kterém
jsme prezentovali svoji činnost, prodávali vzdělávací
hry Adapťáci a Adaptopolis
a rozdávali informační letáky
z edice Ekoporaden Praha
a letáky s nabídkou vzdělávacích programů a projektů.
26. 5. 2018 proběhla na
Usedlosti Medník v krásné
krajině sevřené řekou Vltavou a Sázavou půldenní
exkurze pro rodiny „Ekologické hospodářství zblízka“.
Akce se zúčastnilo 12 lidí. Farmář, pan Bednář, nás provedl po svém statku, pohovořil
o svých hospodářských zvířatech, povozil děti na koni, dostali jsme ochutnat jeho výtečné mléčné produkty a opekli si buřty. Po obědě nás pan Bednář zavedl na nedalekou
Smetanovu vyhlídku, odkud je krásný pohled na meandry řeky Vltavy. Akce byla komorní a velice příjemná, finančně podpořená hlavním městem Praha.
13. 10. 2018 jsme se účastnili sousedské moštovací slavnosti na Násirově náměstí v Praze 12, kterou pořádala organizace Na ovoce. Lidé si přinesli vlastní úrodu
a moštovali. U nás na stánku se mohli dozvědět o opylovačích, bez kterých by jablíčka
a mošt neměli, mohli si zasmýkat v sadu a zjistit, jaký hmyz v něm žije. Vyrobili si
škvoří domečky, které rozvěsili po sadu, aby jej škvoři chránili před hmyzími škůdci.
Sad zaměřený na staré odrůdy jabloní v roce 2014 založila právě naše organizace.
Na zážitkové akci DofE, která se konala 10. května, jsme na svém stánku prezentovali
především projekty Mikroklima, Adaptaci, Adapťáky.

Pozemkový spolek Koniklec

I v roce 2018 jsme pokračovali v našich pozemkospolkových aktivitách na mokřadní
louce Na Beránku. Největším úspěchem tohoto roku byla dohoda o spásání nejcennější
části mokřadu koňmi. Dojde tak k potlačení konkurenceschopnějších plevelných druhů
a k podpoře méně konkurenceschopných druhů vzácnějších a louka krásně rozkvete kosatci sibiřskými a jinými zástupci. Získali jsme také povolení ke kosení dalšího velkého
pozemku na lokalitě a obhospodařujeme tak již 4,4 ha z celkových 5,1 ha. O dalších
pozemcích budeme dále jednat.

Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jílovcové

„Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové“ je již tradičním projektem organizace, věnujeme se mu již 20 let. V číslech rok 2018 pro tento projekt znamenal 332
pytlů naplněných listím napadeným klíněnkou jírovcovou, a to během 32 úklidů v 18
vnitroblocích na Praze 3. Vydali jsme 5 informačních článků věnujících se projektu
a problematice klíněnky. Občanům jsme pro samostatný sběr listí vydali 10 papírových
pytlů. Projekt byl finančně podpořen hlavním městem Praha a MČ Praha 3.

Záchranný transfer při stavbě haly v obci Chrášťany
- ochrana křečka polního

Od února do května roku 2018 jsme chránili ohroženého křečka polního před stavbou
haly v obci Chrášťany. Oslovila nás developerská firma CTP Invest, s.r.o., která stavbu
realizovala. Po zmapování zimních nor během hibernace křečků byli pak na jaře všichni
pochytáni do živochytných pastí a odvezeni na nedalekou bezpečnou lokalitu. Celkem
jsme provedli záchranný transfer 12 křečků polních.

Prvky zvyšující biodiverzitu
pro administrativní centrum AFI Karlín

I v roce 2018 jsme pokračovali v aktivitách vedoucích k ochraně biodiverzity.
Pro AFI Karlín Business Centre jsme instalovali prvky zvyšující biodiverzitu.
Jednalo se o hmyzí hotel, 4 ptačí budky, krmítko a pítko pro ptáky a 1 netopýrovník.

Finanční zpráva

Finanční zpráva se skládá ze zjednodušeného přehledu aktiv a pasiv, nákladů a výnosů
doplněného přehledem přijatých dotací. Tyto základní ekonomické ukazatele jsou doplněny stručným komentářem.

Účetní závěrka ke dni 31.12. 2018
aktiva
pokladna
běžný účet
pohledávky z obchodních vztahů
ostatní pohledávky
jiné pohledávky z titulu dotací
náklady příštích období
aktiva celkem

počáteční stav
80.000
449.000
145.000
0
598.000
0
1.272.000

koncový stav
83.000
690.000
12.000
30.000
988.000
4.000
1.807.000

pasiva
dodavatelé
ostatní závazky
závazky k zaměstnancům
závazky k SP a ZP
ostatní přímé daně
záv. ve vztahu ke st. rozpočtu
jmění
účet výsledku hospodaření
hosp. výsledek ve schval.řízení
neuhrazená ztráta min. let
pasiva celkem

počáteční stav
79.000
301.000
37.000
6.000
1.000
461.000
629.000
0
268.000
-510.000
1.272.000

koncový stav
41.000
10.000
50.000
13.000
3.000
1.120.000
629.000
183.000
0
-242.000
1.807.000

náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energií
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
úroky
jiné ostatní náklady
členské příspěvky
náklady celkem

hospodářská činnost
15.000
0
0
1.000
0
151.000
61.000
0
0
0
0
228.000

hlavní činnost
115.000
22.000
7.000
44.000
23.000
1.837.000
860.000
73.000
7.000
32.000
5.000
3.025.000

výnosy
tržby z prodeje zboží a služeb
přijaté příspěvky (dotace, granty)
přijaté dary
členské příspěvky
výnosy celkem

hospodářská činnost
261.000
0
0
0
261.000

hlavní činnost
1.215.000
1.770.000
185.000
4.000
3.175.000

33.000

150.000

hospodářský výsledek

Přehled přijatých grantů a dotací v roce 2018
celkový grant

přijato v roce 2018

Ekologické výukové programy

projekt

600.000

460.000

MHMP

Ekologické výukové programy

200.000

200.000

SFŽP

Město do kapsy

600.000

600.000

MHMP

Město z ptačí perspektivy

150.000

150.000

MHMP

1.718.747

330.954

SFŽP

Příměstský tábor

46.000

46.000

MČ Praha 3

Ochrana jírovců maďalu

49.750

49.750

MČ Praha 3

Město z ptačí perspektivy

20.000

20.000

MČ Praha 4

Město do kapsy

22.000

22.000

MČ Praha 4

Město do kapsy

20.000

20.000

MČ Praha 12

Počítáme s vodou III

Komentář

donor

Projekty získané v roce 2018 realizované v letech 2018/2019 mají v roce 2018 úměrně nákladům
časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 95 % příjmů z dotací získaných v roce 2018 (EVP,
Město do kapsy, PsV III, Město z ptačí perspektivy).
Jiné pohledávky 988 tisíc Kč v rozvaze znázorňují projekt PsV III, ze kterého plynou výnosy až
v roce 2019, ale náklady byly již utraceny v roce 2018. Žádost o platbu na SFŽP byla podána do
data zpracování výroční zprávy.
Závazky ke státnímu rozpočtu ve výši 1 120 tisíc Kč znázorňují nevyčerpané dotace (EVP, Město
do kapsy, Město z ptačí perspektivy), které jsme získali v roce 2018 a pokračují do roku 2019.
Závazky k zaměstnancům a sociálním institucím byly splaceny v průběhu ledna 2019.
Přehled dotací se nemusí shodovat s celkovou hodnotou projektů. Většina realizovaných projektů
je kofinancována.
Výsledkem hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 33 tisíč Kč v hospodářské činnosti a zisk
150 tisíc Kč v hlavní činnosti. Tento hospodářský výsledek je plně v souladu s neziskovým charakterem organizace. Tento zisk bude v plné výši využit na činnost organizace a úhradu ztráty
minulých let.

V roce 2018 nás sponzorovali:

Mediální partneři:

