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 Složení vedení ZO ČSOP v roce 2001
Zdeněk Tolde                   předseda organizace

Hynek Jebavý                   místopředseda organizace

Jiří Kutý                             místopředseda organizace

Jan Kutý                            hospodář organizace

Alice Wollerová               revizní činnost

Výbor se  v roce 2001 scházel  pravidelně každý měsíc s výjimkou letních prázdnin. Kromě 
průběžného řešení ekonomických záležitostí připravil výbor členskou schůzi, průběžně se zabýval 
zajišťováním činnosti dětských oddílů, přípravou a realizací projektů, evidencí a inventarizací 
majetku, rekonstrukcí klubovny, atd.

Činnost organizace v roce 2001

1.Největším úspěchem bylo dokončení první etapy rekonstrukce klubovny. Samotná rekonstrukce 
započala již v roce 2000 a to vyklizením sklepních prostor, zavedením vody, otlučením omítky a 
snížením podlahy. V roce 2001 pak byly dokončeny ostatní práce tak že, již v září byly prostory 
připraveny pro činnost dětských oddílů a jiných aktivit ZO. 

2.Práce s kolektivy dětí a mládeže. (viz. samostatné části zprávy) 

3.Kruh přátel Koniklece (viz. samostatná část zprávy) 

4.Hospodářská činnost, ekonomické zázemí činnosti oddílů a složek, realizace projektů (klíněnka, 
nátěr stromků proti okusu ve spolupráci s Českým Krasem atd.) (viz. samostatná část zprávy) 

5.Vznik Ekocentra v rámci naší organizace. 
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6.Spolupráce se Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP) 

7.Spolupráce s OÚ pro Prahu 3

Plány pro rok 2002
1.Práce na druhé etapě rekonstrukce klubovny. (Vyklizení půdních prostor, oprava venkovní omítky 
baráku atd.)

2.Práce v rámci Ekocentra (Enviromentální osvěta, tématické přednášky pro veřejnost atd.)

3.Rozkvět činnosti dětského oddílu

4.Pokračování spolupráce s SFŽP a  OÚ.

Návrh složení výboru pro rok 2002

Zdeněk Tolde                   předseda organizace

Hynek Jebavý                   hospodář organizace

Bára Koucká                     místopředseda organizace

Alice Wollerová              revizní činnost

Zdeněk Tolde, předseda ZO

Zpráva o činnosti Ekocentra za rok 2001
Rok 2001byl pro Ekocentrum při naší organizaci rokem zahajujícím, ale přes veškeré počáteční 

potíže se nám podařilo dosáhnout úspěchu a to hlavně při pořádání, vzdělávacích či zájmových akcí. 
Největší co do počtu oslovených jednotlivců patří  určitě program nazvaný „Osvětové a vzdělávací 
akce pro žáky ZŠ Prahy 3“. Jeho náplní byla návštěva základních škol a přímé působení na děti ve  
věku 3 až 6 třída a to formou přednášek, diskusí a ekologicky zaměřených her. Za jednu z důležitých 
aktivit  Ekocentra  považuji  projekt  o  názvu  „Poskytování  informací  o  podpoře  Státního  fondu 
životního prostředí“. Cílem této aktivity bylo oslovování určené skupiny lidí ( např. starosty obcí ) a  
podání fundovaných informací o činnosti a podpoře z fondu. Dále se v rámci Ekocentra uskutečnili 
tyto více či méně zajímavé akce:

-          Poskytování informací o problematice ŽP Prahy 3

-          Přednáška na semináři Enviromentální výchovy

-          Víkendové akce se zaměřením na mineralogii

-          Víkendová akce se zaměřením na pozorování vysoké zvěře

-          Čtyřdenní akce – pozorování ekosystémů v Č. Krasu + managementové práce

Zdeněk Tolde 
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Zpráva o činnosti oddílu Koniklec

Výroční  zpráva  dětského  oddílu  by  měla,  podle  mého  názoru,  být  především  zhodnocením 
celoroční  činnosti  s  jednoznačným zřetelem na objektivitu  a  zachycení  skutečnosti.  Měla  by tedy 
reflektovat  jak oblasti  povedené,  ze  kterých je  možno,  a  po právu,  se  radovat,  tak neúprosně,  ač 
nepochybně  s  jistou dávkou vnitřní  nevole,  zobrazovat  nepovedené a nezdařené záležitosti,  ať  už 
vznikly chybou ve vedení nebo jen okolnostmi, které činnost oddílu provázely. Souhrnně řečeno, by 
měla být výroční zpráva jakýmsi mementem pro roky následující tak, abychom mohli být současně 
uspokojeni dosaženými výsledky, ale aby byl nad námi neustále vztyčený prst, upozorňující, že ne vše 
je ještě dokonáno a že ne vše je v naší běžné a mnohdy až rutinní praxi prováděno správně. Vědom si 
těchto konsekvencí, na prahu tvorby zprávy za rok 2001, přečetl jsem si nejprve bedlivě a zrakem 
ostřížím zprávu za rok předloňský. Co vše jsem považoval tehdy za důležité? Jaké cíle jsem si při  
vedení  oddílu  vytyčil  a  jakou cestou  se  ubíral  k  jejich  dosažení?  Nepolevil  jsem snad z  důvodu 
uspokojení  v některých oblastech,  které se dařily a nyní  se daří  již  méně? Jaké nové otázky se s  
odchodem dalšího roku objevily a jakým směrem by se měl oddíl nadále ubírat? Všechny tyto otázky 
jsem si položil společně s v možná již brzké době budoucí vedoucí oddílu Bárou a počal na ně hledat  
správné odpovědi. 

Celoroční činnost

Počátkem roku 2001 pracovaly v oddíle dvě nezávislé družiny o průměrném počtu 12 dětí. Družiny se 
lišily zejména věkem členů, Káňata sdružovala starší, Poštolky pak mladší členy. Činnost družin se  
skládala ze samostatných schůzek, konaných jednou týdně, víkendových výprav každý měsíc (vždy 
jedna  výprava  družinová,  druhá  pak  v  návaznosti  na  periodické  vyhlášení  bodování  Zlatá  stuha 
oddílová). Mladší vedoucí (do 18 let) pracovali v družině Káňata a podíleli se i na přípravě oddílových 
akcí.  Rozhodování  o věcech běhu oddílu probíhalo na základě standardních postupů v souladu se  
Zákoníkem oddílu  Koniklec,  a  to  na  oddílových srazech,  zvaných Konference.  Takových setkání 
proběhlo  za  první  pololetí  roku  patnáct.  Zde  byli  všichni  informováni  o  důležitých  záležitostech 
družin,  ale  zejména  se  zde  odehrávala  příprava  oddílových  akcí  a  rozdělovaly  se  úkoly  k  běžné 
činnosti.Začátkem roku  byla  stěžejním tématem  příprava  zimního  tábora.  Ta  sice  započala  již  v 
prosinci 2000, ale přesto je nutno říci, že jsme přípravy dokončovali ještě na poslední chvíli a byl jsem 
rád, že nedošlo k podcenění významu akce a zimní tábor se mohl uskutečnit bez obtíží. Výpravy pak 
probíhaly až do letního tábora podle stanoveného plánu (viz. dále). 

Jen co jsme v klidu strávili  zážitky ze zimního tábora,  již  začala klepat  na dveře příprava tábora 
letního. Ta se letos ukázala jako extrémně náročná, a to z mnoha důvodů: po letech došlo ke změně 
osazenstva vedení LT (nutno říci, že za vedoucí s menšími zkušenostmi s vedením LT), od loňského 
roku  opět  výrazně  narostl  počet  dětských  účastníků  LT  (v  porovnání  s  předchozími  lety)  a 
celotáborová hra (jejíž hlavní motiv jsem sám předložil) byla, jak se později ukázalo příliš náročná jak 
pro děti, tak pro vedení LT. Dále je však třeba dodat, že jsme tyto nesnáze předpokládali a na tábor se 
připravovali  o  to  pečlivěji.  Program  byl  řešen  velmi  detailně  a  materiálně-technické  zajištění  
konzultováno dlouho dopředu. Byly ujasněny pravidla běhu tábora a  povinnosti účastníků. Rodiče i  
děti  byli  podrobně informováni o charakteru tábora prostřednictvím poprvé vydané a k příležitosti 
tohoto tábora vytvořené Táborové moudrosti, formou notýsku a průvodce táborem pro děti. Novinkou 
bylo zbudování  táborové klubovny dostavbou otevřeného srubu,  používaného dříve jen jako sklad 
materiálu.  Premiéru  mělo  též  celoroční  vyhlášení  veselého bodování  Maximus  na počátku letního 
tábora. I přesto je třeba říci, že program byl místy pro některé mladší členy méně srozumitelný a že 
nároky na děti byly vysoké.

Přípravy na nový školní rok začaly již v srpnu, kdy se užší vedení oddílu (tzv. Rada Starších) sešlo,  
aby  byla oficiálně provedena změna (Jiřího Kutého nahradila Alice Wollerová) a zbytek stávající  
Rady byla potvrzen. Prvním bodem jednání bylo hodnocení letního tábora. Byly vysloveny nedostatky 
i povedené věci tak, jak byly vnímány jednotlivými členy, dále byly zapsány
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Dále bylo schváleno členství nových vedoucích (D.Kunssberger, O.Špaček).

Co  se  však  nepodařilo?  Nedostatečně  byla  uvedena  v  život  ekovýchova  a  navázání  kontaktu  s  
výměnou zkušeností s jinými oddíly, což jsme původně považovali za jednu z priorit.  

Dalším  základním  nedostatkem  byla  často  neúměrná  prodleva  při  plnění  úkolů  a  nedodržování 
stanovených termínů, i přestože bylo zavedeno nové.

Stěžejním  počinem loňského roku bylo též dokončení rekonstrukce vlastní klubovny k datu 1.září, 
takže v současné době již má oddíl k dispozici zcela vyhovující prostory, což se projevuje zejména na  
schůzkách, kde je možné provádět kvalitnější program.
 

Přehled vícedenních oddílových akcí v roce 2001 

ÚNOR
Zimní tábor Smrčina, Sobotín, Jeseníky (9.-18.2.) – 20 účastníků
 
BŘEZEN 
Benecko, Krkonoše (2.-4.3.) – 19 účastníků

DUBEN 
Dobřichovice, Český kras (20.-22.4.) – 21 účastníků

KVĚTEN 
Kokořín (19.-.20.5.) – 16 účastníků 

ČERVENEC
Letní tábor Nespice u Vacova, Šumava (30.6.-22.7.) – 33 účastníků

ZÁŘÍ 
Chocerady (21.-23.9.) – 17 účastníků

ŘÍJEN
Sobotín, Jeseníky (26.-30.10.) – 21 účastníků

LISTOPAD
Nasavrky (23.-25.11.) – 14 účastníků

PROSINEC
Dolní dvůr,Krkonoše (14.-16.12.) – 17 účastníků
   

Brigádní činnost
Práce, které by v rámci ochranářské činnosti mohly děti v centru našeho hlavního města provádět, 

jsou velmi omezené, jsme proto rádi za každou příležitost a vždy se snažíme o co nejlepší výkon.  
Jednou z tradičních brigád,  které jsme opět v loňském roce v rámci  oddílu provedli byl  sběr listí  
napadeného klíněnkou jírovcovou. Každým rokem přibíráme větší a větší území, které spravujeme. 
Letos jsme tedy mohli po akci předat pracovníkům PS seznam s více než 170 pytli naplněnými listím.

Ještě před začátkem vlastního vykonávání  prací  jsme provedli  jednání  s  pověřenými  osobami 
Obvodního úřadu Prahy 3 a později se zástupci místní stanice Pražských služeb. Na Obvodním úřadě 
jsme obdrželi papírové pytle určené pro sběr listí. Rovněž Pražské služby nám vyšly vstříc a nabídly  
odvoz plných pytlů z lokalit námi udaných.
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První etapou pracovního úkolu, která probíhala v průběhu září,  bylo zmapování  neuklízených 
vnitrobloků místními obyvateli. Tyto informace jsme později využili k co nej-efektivnějšímu průběhu 
práce.

 Po shromáždění  dostatečného množství  informací  jsme naplánovali  termíny hlavních brigád.  
Tyto se konaly poslední víkend v září a druhý víkend v říjnu. Samozřejmě, že i v mezidobí těchto  
brigád jsme nezaháleli, vědomi si toho, že je listí, v návaznosti na účinnost akce související s životním 
cyklem klíněnky, třeba vysbírat co nejdříve, a tak kdykoliv to jednotlivým členům časově vyhovovalo, 
probíhaly menší úklidy, zejména v méně náročných vnitroblocích. Napytlované listí bylo umístěno v 
odstavných koridorech či přímo ve vnitrobloku. Listí jsme vyklízeli košťaty na betonových dvorcích 
nebo pohrabáním na ostatních lokalitách. Brigád se za celou dobu průběhu akce zúčastnilo 33 osob (z  
toho 20 ve věku do 13 let), nasbírali jsme celkem okolo 130 pytlů ve 20 vnitroblocích. S naší prací  
byla vyjádřena spokojenost jak ze strany zástupců Obvodního úřadu, tak mezi obyvateli domů, kde 
jsme působili. Počasí nám také poměrně přálo (kromě soboty prvního víkendu), takže jsme naštěstí 
mohli provést práce v co nejkratším termínu od udělení grantu a podat tak v našem obvodě pomocnou 
ruku k likvidaci klíněnky a záchraně stromů jírovce maďalu. Z hlediska výchovné činnosti dětí měla  
akce značný úspěch i ohlas mezi dětmi samotnými, rodiči i sdělovacími prostředky.
 
 
Seznam členů vedení oddílu

Pro pořádek zde jako každý rok uvádím jmenný seznam členů vedení oddílu. Rád bych poděkoval 
nejen jim, ale také rodičům, kteří často mají pro naši činnost velkou dávku pochopení a leckdy se nám 
snaží práci usnadnit. Nejvíce bych však poděkoval všem vedoucím, kteří v roce 2001 pracovali na  
akcích oddílu a popřát jim mnoho úspěchů v další činnosti i osobním životě. 

Hynek Jebavý
 Jiří Kutý
 David Kunssberger
 
Barbara Koucká
 Ondřej Špaček
 Alice Wollerová
 
Lukáš Koucký
 Jan Majer
 Ondřej Nehasil
 
Ondřej Forst
 Filip Škorňa  
 

Hynek Jebavý, vedoucí oddílu
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Zpráva o činnosti Rychlé Roty

Rychlá  Rota  funguje  již  několik  let  v  nezměněné  podobě.  Jedná  se  o  spolek  lidí  (převážně 
studentů) se zájmem o přírodu,  kulturu,  sport  a jiné aktivity.   Činnost  klubu se dělí  na tři  hlavní  
odvětví. Prvním z nich je činnost pravidelná, celoroční organizovaná převážně členy vedení klubu. Do 
této skupiny patří např. každonedělní turnaj ve stolním tenise v areálu ZŠ Lupáčova či každoroční 
týdenní silvestrovský pobyt (tentokrát v lyžařském středisku Tanvald). Obsazenost těchto akcí bývá  
vysoká a to nejen z řad Rychlé Roty. Do druhého odvětví naší činnosti patří akce členů Rychlé Roty.  
Jedná se většinou o víkendové či delší výpravy např. každo-roční lednová výprava do Klokočí,  výlet 
do Drábských Světniček, kolařská expedice Al-py 2001 atd. Množství účastníků z řad RR na těchto 
akcích se liší záleží vždy na tom kam, jak, kdy a za kolik. Obsazenost je nadprůměrná. Třetí skupinu  
tvoří externí spolupráce jedná o dlouhodobější  plánované akce většinou zahraničního charakteru např. 
Maroko 01, Rumunsko 01, Turecko 01 atd. Na těchto aktivitách je účast členů menší  což je dáno 
různými zájmy jednotlivých členů a větší  cenou akce. Do dalšího roku bych všem členům popřál 
hodně zdaru ve škole či zaměstnání a hlavně více času na aktivity klubu. 
 

Zdeněk Tolde, předseda ZO, vedoucí klubu RR

Zpráva o činnosti KPK v roce 2001

Kruh přátel Koniklece (KPK) je neformální sdružení bývalých členů a přátel ZO ČSOP a 
Agentury Koniklec starších 15ti let, kteří nevyvíjí natolik aktivní činnost, aby chtěli být členy ZO 
ČSOP, ale mají zájem zůstat v trvalém kontaktu s naší organizací a mají zájem občas se zúčastnit 
nějaké akce pořádané KPK, či ZO ČSOP, případně Agentury Koniklec. Akcí KPK se mohou účastnit 
nejen členové ZO ČSOP a Agentury Koniklec, ale i jejich přátelé a známí. Roční registrační poplatek 
KPK činí 60,00 Kč.

Členy KPK byli v roce 2001: Jiří Lukš, Jitka Steklá, Milan Sobota, Jan Šmejkal, Jan Hošek, 
Lukáš Gavlovský, Jan Čtvrtník, Darek Houška, Michael Pondělíček, David Lein, David Mareš

Aktivita KPK v roce 2001 se držela v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2000. Členové 
KPK jsou spíše sympatizanty Koniklece, a zbývá jim velmi málo času na to, účastnit se akcí o 
víkendech, či dokonce o prázdninách (dovolených). Z toho důvodu byla účast na akcích tradičně 
nízká.

Opět byly některé akce velmi úspěšné. Tentokrát byla bezesporu nejúžasnější akcí Itálie, 
návštěva aktivních vulkánů. Oproti předchozím dvoum vulkanologickým expedicím byl sice méně 
aktivní ostrov Vulcano, o to však bohatší zážitky poskytla Etna, kterou jsme poprve zastihli v plném 
provozu s tekoucími lávovými proudy o délce přes 14 km. Naše skupina jako jediná ze zájezdu 
pronikla kordony policie a karabiniérů chránících nebohou horu před hordami nadšených turistů a 
strávila noc přímo naproti chrlícím sopouchům a ráno se doslova svezla na lávovém proudu. Kromě 
Etny a Vulcana jsme navštívili Stromboli, Lipari (odkud jsme si odvezli valounky obsidiánu), 
soutěsku Alcantara a soutěsku Chivita. Zájezd byl zakončen jednodenní túrou v Julských Alpách. 
Bohatý archiv snímků je součástí digitalizovaného fotoarchivu Koniklece. V celku úspěšné byly sběry 
polodrahokamů u Nové Paky, oproti tomu dvě výpravy na lov vltavínů příliš úspěšně nedopadly. Akce 
v září – v Českém krasu spojila úklidovou brigádu a základní horolezecký výcvik.
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jméno počet účastníků

Š
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6. – 8.4. České Budějovice 6      
12. – 15.4. Nová Paka 3   
1.5. Sobědruhy 3   
23.6. Český ráj 3   
18. – 31.7. Itálie 3   
30.9. Český kras 5     
1. – 2.12. České Budějovice 5     
CELKEM 28 7 7 3 1 2 1 1 1 3 1 1

V roce 2002 dojde patrně ke značnému zvýšení účasti na akcích KPK, neboť o ně projevili 
zájem členové občanského sdružení Malý princ a řada akcí je proto připravována ve spolupráci s tímto 
sdružením.

 Jan Kutý
   hospodář ZO ČSOP
       a vedoucí KPK

Zpráva o hospodaření za rok 2001

 

Pokladna a běžný účet 

Typ
 příjem
 výdaj
 zůstatek
 
Pokladna
 + 979766,70
 - 943728,50
 36038,20
 
Běžný účet
 + 820945,91
 - 790813,60
 30132,31
 
Celkem
 + 1800712,61
 - 1734542,10
 66170,51
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 Příjmy a výdaje 

hospodářská činnost
 + 271191,70
 
reklama
 +   50000,00
 
poplatky na akce
 + 143527,90
 
ostatní zdanitelné příjmy
 +   13657,50
 
zdanitelné příjmy celkem
 + 478377,10
 
dotace státní
 +   72288,00
 
dotace ostatní
 + 219708,00
 
dary
 +       402,00
 
členské příspěvky
 +   11485,00
 
úroky z účtu
 +       288,05
 
nedaněné příjmy celkem
 + 304171,05
 
příjmy celkem
 + 782548,15
 
materiál a zboží
 -  139437,30
 
služby, kooperace
 -  452475,00
 
náklady akcí
 -  217423,80
 
drobný hmotný majetek
 -    63918,00
 
mzdy, OON
 -    53831,00
 
ostatní odečitatelné náklady
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 -      1157,20
 
odečitatelné náklady celkem
 -  928242,30
 
služby
 -        277,90
 
občerstvení
 -      2115,30
 
poskytnuté dary
 -    48750,00
 
ostatní neodečitatelné náklady
 -      3499,50
 
neodečitatelné náklady celkem
 -    54642,70
 
náklady celkem
 -  982885,00 

příjmy 01 - náklady 01
 -  200336,85
 
převod zůstatku 99
 +  169507,36
 
peněžní majetek - převod do r. 2000
 -    30829,49
 

Majetek 

peněžní majetek - převod do r. 2000
 -    30829,49
 
inventář - drobný hmotný majetek
 + 148301,90
 
Pohledávky
 +     3000,00
 
Závazky
 -  100000,00
 
majetek organizace celkem
 +   20472,41
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 Hospodaření dle okruhů činnosti
0
 Převod z roku 2000
 169 507,36 Kč
 
1
 Členské příspěvky
 11 485,00 Kč
 
2
 Dary
 402,00 Kč
 
3
 Úroky z účtu
 288,05 Kč
 
4
 Neodečitatelné náklady
 -54 642,70 Kč
 
5
 Převod dotací z roku 2000 *)
 17 613,00 Kč
 
6
 Dotace rok 2001
 291 996,00 Kč
 
7
 Převod dotací do roku 2002 **)
 -18 768,00 Kč
 
8
 Provozní příjmy
 1 695,00 Kč
 
9
 provozní výdaje
 -622 916,85 Kč
 
10
 provozní výsledek
 -621 221,85 Kč
 
11
 hospodářská činnost příjmy
 327 979,20 Kč
 
12
 hospodářská činnost výdaje
 -49 854,90 Kč
 
13
 hospodářská činnost podíl provoz (11 + 12) x Y 
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