
Noše orgonizoce vznik|o v roce l98l ioko přírodovědný kroužek při DDM Bo|kón.
Nóplní noší činnosti by| hlovně dětský oddíl zoměřený no zkoumóní přírody o volný čos
m|ódeže' Oddí| fungovo| ce|oročně o to formou schůzek, výprov, |etních o zimních |óborů.
Po roce l990 ismezoloži|i zóklodní orgonizoci Českého svozu ochrony přírody o v |éto
ce|ostótní orgonizoci působíme do dnes. Během |et isme znočně rozšíři| i  své oktivity no
monogementové próce v ob|osti ochrony přírody, zo|ožení Ekocentro v roce 1998,
spolupróce s městskou čós|i Proho 3. Neivětší nórůst oktivit, o |ím i rozšíření noší zók|odny,

isme zoznomeno|i v pos|edních |e|ech, po přeslěhovóní do nové k|ubovny zbudovoné
ve sk|epních pros|oróch. V roce 2004 isme regishovoli ll č|enů zo,25 dětských č|enl]
působících v dětském oddí|e o spouslu dobrovo|ných procovníků. H|ovní okruhy činnošti
vroce 2OO4.

Próce s ko|ektivy dětí o mlódeže
Činnost Ekocenlro

Eko|ogické výukové PÍogromy

Proktickó ochrono přírody

Akce pro veřejnost

Spróvo |erénní zók|odny Ekocen|ro v

- Dětský oddíl, schůzý koždou sředu od l ó:30 do l 9:00
- Eko|ogickó porodno
- Porodno slótního fondu životního orostředí
- Veřeinó knihovno s ekologickou lémo|ikou
- Progromy pro žóky zók|odních ško| v Modřonské rok|i
- Progrom pro děti z oddílu
- Úk|id černé sk|ódky o mopovóní černých sk|ódek
- Monogemen|ové próce v chróněných ob|ostech
- Rekognoskoce ze|eně no Proze 3
- Úkl id l ist i  nopodeného k|íněnkou iírovcovou
- Tvorbo noučných stezek (Proho 3 o Proho l2}
- Den Země no Proze 12
- Ples NNO no Proze 3
Dolní Vidimi

Složení vedení zo čsop v
Zdeněk Tolde
Hynek Jebový
Borboro Kouckó
A|ice Wo|erovó

roce 2(X)4:
předsedo orgonizoce
hospodóř orgonizoce
l. mís|opředsedo orgonizoce
revizní činnosl
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Ing, Zdeněk Tolde
předsedo Zo

Jedním z ne|vě|ších Úspěchů noší orgonizoce v roce 2oo4 by|a tvorbo strotegického
p|ónu' Zo f inonční podpory Nodoce Vio isme zhodnoti l i  dosovodní činnos| o vytvoři l i
królkodobý o střednědobý p|ón.

Reolizovoné proiekty v roce 2oo4

Aktivý pro zlepšení životního prostředí no Proze 3

|.Úk,id |isfí nopodeného klÍnénkou iírovcovou ve vnitrob|ocich domŮ.
Průběh procí by| veImi podobný minu|ým sezónóm. Vytipovóní vhodných vnitrob|oků

pro sběr k|íněnky proběhlo i iž v průběhu zóří. Ste|ně iok oslovení brigódníků o Prožských
s|užeb pro dom|uvení odvozu pyt|ů. Sběr k|íněnky probího| od zóíí od zočótku prosince'

Shrnuir';
Úk|idu ," zo ce|ou dobu průběhu okce zÚčostni|o l l  dětí z dětského oddílu Konik|ec,

5 osob ze zóklodny noší orgonizoce o 10 brigódníků mimo noší orgonizoci.
Počet uk|izených vni|rob|oků by| 32.
Počet nop|něných pyt|ů byl 359.

2.Rekognoskoce za|ená
V rómci mopovóní jsme určovo|i toxon dřevin, ie|ich rozměry ioko je obvod kmene

o šířko koruny o zoznomenóvol i odhodem zdrovo|ní stov. Dolším dů|ežiým úko|em bylo
vyh|edóní o zmopovóní (fotodokumentoce} prózdných robótek' Toto robótko by|o
zi ištbvóno zejméno z důvodu zoi ištění vhodných nóhrodních míst pro výsodbu. Všechny
informoce by|y v|oženy o oktuol izovóny přímo v progÍomu ',Posporl zeleně',.

3.|nÍormoěni plochy no vrchu sv. Křiže
Po dvou letech in|enzivní próce se v

Ietošním roce defini l ivně podoři lo př iprovit,
konzuItovo|, noins|olovol o otevřít nouč
slezku no Vrchu sv. Kříže. Soo|u s nómi se
no in formočních pIochóch podí leIo  řod
subiektů, zeiméno Klub přóte| Žižkovo (

in formocí  o  |vorbou tex tů) ,  zók|odní š
(kreslenými obrózky rost|in o zvířo|),
veřeinost o v nepos|ední řodě zóstupci

ffiffiffi&
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4.Mapovóni černých sk|ódek na Praza 3
V první  Íóz i  se  podoř i |o  vyh|edot  o

zdokumenlovot celkem 29 černých sklódek ve
vnitroblocích Prohy 3 zmopovóním celkem cco lZ0
vnitrobloků. Všichni v|ostníci sklódek by|i v červnu
lohoto roku obes|óni dopisem opeIuiícím no
odshonění sklódky o evenlue|ní řešení prob|ému s
(ne)využívóním vnitrobloků' Lze říci, že toto melodo
by|o úspěšnó, prolože isme zoznomeno|i něko|ik
přípodů, kdy moiite| po obdržení dopisu sk|ódku
brzy sonovo|, přípodně mó zóiem o do|ší
spolupróci. Do Úk|idu černé sk|ódky isme se toké oktivně zopoii|i.

Aktivity pro zlepšení živo}ního prosÍředí ng Prgze |2

|.Ívorbo o íns'o|oce navčné stezky
H|ovním podklodem pro lvorbu tex|u noučné stezky by|o

diplomovó próce noší členky PhDr. Mi|eny Pouchové s nózvem
,,Přírodovědné exkurze po vodních loko|itóch iihovýchodní čósti Prohy
se zoměřením no zooIogi i obrot|ovců,,. Noučnó stezko bylo
insto|ovóno dne 3.4.2oo4 s s|ovnostně olevřeno dne 24.4.2oQ4'

2.Den země na Proze |2
Den Země v Proze 12

24. dvbno v 9,30 hodin u
zópodního vs|upu do.  Modřonské rok le  pob|íž
křižovotky u|ic Čs. exi|u o Generó|o Šisky (bývoló
uIice KoIorovovo). noše orgonizoce zoi ištbvoIo

Progrom (Proiděte i Vy ,,Cestou z prověku do
součosnosti,,) po trose ce|ou Modřonskou rolí. Při této
pří|ežilosli by|o otevřeno noučnó stezko o cyk|olroso
v  Modřonské rok| i ,  k te ró  vzn ik |o  zo  podpory
finončního doru měs|ské čósti Proho l2 o Nodoce
České spořite|ny v rómci

k#,ffi&
Výroční zpróvo ol/7l. čsoP Konik|ec

3

by| s|ovnostně zohó1en v sobolu



s.Úklidy v Modřonské rokli
Hlovní úk|id roku 2004 proběh| dne 3.4' v rómci hromodné brigódy př i ins|oloci

noučné stezky. Zoměři l i  isme se zeiméno no zópodníčósl rok|e o neiprob|emotičlěiší ob|osl
v oko|í tromvoiové dróhy, kde dochózí k hromodění odpodu činnoslí bezdomovců. Sběru
se zúčostni|o ]Z osob ' Čsop Konik|ec o ZŠ Perto|dovo. Dó|e by|y vyk|izeny odpodky
(zeiméno skleněné střepy}, zbytky po tvorbě ohnišť o pohózené komení z dě|ského hřišlě
pod retenční nódrží o by|o provedeno prostorovó úprovo prvků.

4.Eko|ogické vzdělávaci progromy| pro žóky mistních zók|odnich škol
Exkurze by|y zoměřeny no přírodu Modřonské rok|e o ieií poznóvóní přímo v lerénu.

Progromy lektorovolo PhDr. Mileno Pouchovó, v roce 2oo4 iiž s využitím existuiící noučné
stezky.

S.Cyklotrasa
Cyklohoso by|o vytyčeno v dubnu 2004 o součosně by|y insto|ovóny směrové o

doprovní tobule procovníky Technické spróvy komunikocí, o.s. Troso ie nyní o dé|ce osi 7
km o vede po zpevněné komunikoci od Vltovy podé| u|ice Ko|orovovo o dóle Modřonskou
rok|í. Troso spoiuie iiŽ existující lrosy, o to v oblosli podé| Vltovy směrem no Broník o
Hodkovičky s ob|oslí cyk|ostezky Krč-Chodov-Průhonice. V součosné době ie zprocovón
proiekt no pokročovóní hosy skrze MČ Proho-Libuš o dó|e se iniciuií iednónío průtohu přes
Kunrolice, kde by se loké mělo cyklotroso nopoii| no pó|eřní|rosu Greenwoys Proho-Vídeň.
Cyk|otroso by|o s|ovnostně olevřeno dne 24.4.2004.

Reol izoce zokózek
l 'PP Nové zómky. Sečení, | ikvidoce nó|e|ů o
l ikvidoce |rovní hmoty no ploše cco 0'2 ho.
2'PP Dřínovskó skóň . Sečení, |ikvidoce nóleÚ
o |ikvidoce kovní hmoty no p|oše cco 4 ho.
3.Likvidoce rókosu v CHKo Kokořínsko .

Kosení o odvoz rókosu no ploše 0,3 ho

ffiww&
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Ing. Zdeněk To|de
předsedo ZO

Již rrodiční okrivity spoiené s fungovóním okredirovóného Ekocentro

|.Porodenskó o inÍormočni konce|óř pro občony' v oblosfi živolÍiho prosrředí
Y roce2oo4 isme odpověděli cco l20 konkrétních do|ozů o nómětů, v něko|iko přípodech
se řešení prob|ému přeneslo do činnosli orgonizoce

Úřední hodiny3 Úr€rý, sředo od tó do 20 hod., iinok vždy d|e dohody

2.lníormořní o porodenskó konce|óř Stótnilro íondu žňrorniho prosrřed|
\ roce 2oo4 isme zoznomenoli cco 15 konkrétních dotozů, všechny by|y zodpovězeny.
Uřední hodiny isou shodné s konce|óří

3.Provoz knihovny se zoměřením no ekoIogickou |iterqturu
V součosné době móme cco 280 tiiulů knih o video kozet k vypůičeni pomo|u zočínóme
zok|ódol seznom CD no ýpůičku. Součóslí je i prodei odborné |íÍero|ury.

Environmenlólní vrdě|óvóní

|.Celorďní environmen|ótní progrom pro děri v daském oddi|e . Eko|ogickó ýchovo v
oddíle Koniklec do konce ško|ního roku probího|o pod|e proiektu Homo sopiens sopiens.
Spoiovocím prvkem ce|oroční eko|ogické hry by|o mopo evo|uce, po které se hróči pohybovoli
podle úspěšnosti v dí|čích progromech o získóvo|i tok bonkovky s iednotkovým nózvem Ekoruno.
Od nového školního roku se ods|ortovo|o novó ce|oroční hro Toiemství leso. Cíem této hry ie
vypěstovot si v|ostní |es. Koždý hróč si nomolovo| no čtvrtku formólu 44 |esní podrosl, no kterém
se během roku snoží vypěstovot co neikvolilněiší les. Témo|icky ie toto hro rozč|eněno do sedmi
okruhů, přičem;-koždému ie v ce|oročním Progromu vymezen osi ieden o půl měsíce. Týo
okruhy isou - l. Zivočichové v lese, 2. Lesní ptóci, 3. Lesní rost|iny, 4. Houby. mechy o |išeiníky,
5. Neros|y o |esní pod|oží, ó. Co dóvó les č|ověku? 7' Co mťsže č|ověk dót |esu?

2.Výukové progromy v Modřonské rok|i - Při exkurzi do Modřonské rok|e se žóci dozi z
noučnýc} tobulí o z ýk|odu zóklodní informoce i zoiímovosti z píírody toholo chróněného
Území. Zóci p|ní něko|ik Úkolů, somos|otně i ve skupínóch, vyzkouší si próci s |upou či
do|ekoh|edem. Probíróno isou v rovnovóze tolo témoto - ochrono druhů o Území, geologie,
byliny, dřeviny, bezobrot|| obrot|ovci, důroz ie k|oden no celkové ekosyslémové poietí. Při
plónovóní iednotlivých exkurzí je brón oh|ed no feno|ogii (změny ievů v přírodě v průběhu
ročních období} i no učivo, které třído zrovno probíró.

Správo terénní zóklodny Ekocentro v CHKO Kokořínsko
V roce 2004 isme pokročovo|i v plónovoných rekonstrukčních

procích. Díky finonční podpoře Nodoce duhové energie, isme moh|i
dokončit próce no vnitřku obieklu (chodby, sprchoý kout}, rozvod
elektrické energie, zprovozni| sklípek o dřevník, rekonsirukce oken,
rekuhivovot pozemek, otd.

obiekt ie běžně přístupný ioko ubyovocí proslor pro kolektivy dětí
o m|ódeže. V minulém roce novštívi|o noší|erénnízóklodnu no víkendoý
o de|ší pobyt l0 převóžně prožských orgonizocí v celkovém počtu cco
120 osob.

%w#e
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vedení oddí|u
l) Úvod

Rok 2004 by| tř iodvocóým rokem činnosti oddí|u Konik|ec' I nodó|e nóš oddí|
fungovol ve složení |ří početně i věkově vyrovnoných družin - Poš|o|ek, Kóňot o Soko|ů. Ve
vedení oddílu lento rok procovo|o Borboro Kouckó coby h|ovní vedoucí, dó|e Lukóš
Koucký Ondřei Nehosi l . Ireno Tichó, A|ice Wollerovó o Dovid Kunssberger. Ti|o vedoucí
celoročně připrovovo|i o reo|izovo|i kvolitní progrom Pro cco 2.| č|enů oddí|u. V zóří
proběhly kodiční nóbory no zóklodních ško|óch Prohy 2 o 3. V tomlo roce isme
pokročovo|i v ce|oroční hře ''Pok|od Zlotého droko,'' kteró vyústilo no |e|ním lóboře. od
nového školního roku isme odstortovo|i novou celoroční hru 'Ceslo ko|em světo zo 80 dní.'.
Kromě iednot|ivých etop ce|oročních her isme
se v oddí|e toké zob.ývoli tóbornictvím o
eko|ogickými Progromy.

2) oddílové okce

o) Schůzky

Schůzky probího|y koždou s|ředu od
ló:30 do l9:00 hodin. Koždó třetí schůzko
bylo oddí|ovó o by|o vělšinou zoměřeno no
ekologickou výchovu, mezidružinové
zópolení či zó|ežitosti celého oddí|u. ostotní schůzky byly družinové, kde mělo koždó
družino individuólní progrom se svým vedoucím ''roróškem'' o trénovo|o se v různých
dovednostech ioko nopř. ve zno|osti topoznoček, šifer nebo stóiních v|oiek' Zo pěkného
počosí isem tróvi|i schůzky venkovním pÍogromem. Nově se zovedlo hro ''Pyromidy'', ve
které moií děti možnos| stól se mistrem nějokého oboru o získol lok různé hodnosti, nopř.
Čtenóř, TrubodÚr, Uz|ovoč, Stopoř, Člověk zručný otd.

b) Tóbory

Joko koŽdý rok isme pořódo|i zimní o letní tóbor.
Zimního lóboro se zúčostni|o l5 č|enů oddí|u o .konol se v Pus|é Rybné ve Žd'órských

Vrších v lermínu 27.2. -7.3. Byd|e|i isme v hóience no somo|ě u |eso. Letošnítóbor se ve|ice
vydořiI především kvů|i hoinosti sněhové nodílky. Progrom by| díky tomu především
lyžořský běžkořské výle| po oko|í se kono|y skoro koždý den. pěti se no lyžích tok
zdokono|i|y, že isme se zdotněišími moh|i koncem tóboro podniknoul ce|odenní 33 km
d|ouhý vý|e|. os|olní čos isme vyp|ni| i především etopovými hromi v rómci ce|oroční hry.
Toké nechybě|o něko|ik ekoher o drobných hrótek.

k&ffi&
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Mís|o konóní lelního tóboro se letos po

dvoceti letech změnilo. Ten|o rok isme poprvé
skóvi|i 23 dní no nové šumovské |oučce u
Onšovic, heró ie vzdó|enó osi l0 km po
proudu řeky Spůlky od storého tóbořiš|ě.
Příprovo tóboro by|o proto nóročněiší, neboť

isme neměli žódnou pevnou stovbu z
předeš|ých |el o veškeý moteriól |sme museli
ze slorého tóbořiště přestěhovot. H|ovním
lóborovým Progromem bylo vyvrcholení
celoroční hry ''Poklod Z|otého droko''' Hro
by|o ve|ice okční, neboť š|o o zóchronu svělo v omezeném čose. Vše nokonec dopodlo dobře
o děti si z tóboro odvezly dročípoklod' Ani |e|os nechybě| trodiční putók, sporiovní o|ympiódo,
ekoprogromy, mnoho zpívóní o |egroce'

c) Výprovy

V roce 2004 isme byli no devíti výprovóch po noší krósné v|osti, kde děti moh|y uplotnit
znolosli získoné během roku no schůzkóch z oblosti tóbornictví, Íuristiky, přírodovědy o
ekologie. Neiúspěšněiší bylo |etos vónoční ýprovo do Vidimi, kde isme si pfiprovili
štědrovečerní pohoštění, ozdobi|i stromeček, zpívoli ko|edy o rozdóvoli dórky. Velmi zoiímovó
bylo toké říinovó pětidenní ýprovo do Vo|ošských K|obouků, kde isme novštívi|i eko|ogickou
zók|odnu Kosenko o zÚčostnili se zoiímového progromu o vološských zvycích o eko|ogii.
Průměrně se ýprov účostni|o l3 členů oddílu.

Výprovy v roce 2004
Mor iónskohorské boudy ( ló '  l ' .  lB.  l ' )
Mós|ovice ( l7 '4 ')

Den Země v Proze, Ze|enó stezko |23. 4. - 25. 4.|

Kosfomloty (8.5.)

Ví|ovce u Vocovo {14. 5' . ló. 5.)

d) osfoiní okce

Dop|ňkoým progromem činnosli oddí|u Konik|ec by|y v roce 2Qo4 |ři Večery v
k|ubovně, tedy společně stróvené večery o noci v k|ubovně, spoiené s něiokým zoiímoým
progromem nopř. nóvšlěvou Tou|covo dvoru, kino či bozénu. 5. prosince se uskutečni| iiž třetí
Miku|óšský průvod Prohou, během kterého isme v přev|ecích rozdóvoli s|odkosti mo|ým dětem
o pouštěli svíčky po V|tově. Nově isme zovedli Poutní knížky, kom si děti zopisuií, ko|ik ušly
kilometrů no oddí|ových okcích. V této souvislosti se v lomto roce toké uskutečni|y dvě

iednodenní putovní ýprovy do Móslovic o Koslom|ot. Výiimečnou okcí bylo zóříovó svotbq
h|ovní vedoucí oddílu. Ani letos isme neleni|i o pomóho|i isme brigódní činnosií při sběru listí
nopodeného k|íněnkou |írovcovou o při reo|izoci noučné stezky v Modřonské rok|i.

ffiffiffie
Yýroční zpróva ol/7l. čsoP Koniklec

Dolní  V id im (24.9 .  26 .9 . |
Vo|ošké K|oboukv |27. 10.. 3,| '  l0.}
Sko lnó  u  Chebu (2ó .  l l '  -  28 .  l l . }
Do|ní Vídim (17' 12. 19. 12.|

7



3) Celoroční hro
Po úspěšné ce|oroční hře z roku 2003 isme se rozhod|i, že pro dětl od zóří

př iprovíme novou ce|oroční hru ' .Cesto ko|em světo zo 80 dní' '  no motivy příběhu Jul ieso
Verno' Cí|em této hry ie získot co neivíce zkušenos|í z rúzných zemí světo. No ve|ké mopě

světo ie vyznočeno troso, zočínoiící
ve Ve|ké Bri lóni i ,  klerou noše lř i
družiny museií zo celý ško|ní rok
projel. Ve vyznočených zemích se
odehróvoií témoticky |oděné etopové
h'y. Nóvštěvo koždé země ie
ces|ovotelům polvrzeno rozítkem do
vyrobených cestovních posů. No
sk|onku roku isme okorót obievovo|i
toiemství rumunských Korpot.
Vyvrcho|ení té|o hry proběhne opěl
no |etním lóboře no Šumově.

EkoIogické oktivity:
Duben . brigódo v Modřonské rok|i

- Den Země v Proze 12
. eko|ogickó soutěž Ze|enó slezko . z|otý listopod

Květen . nóvš|ěvo Toulcovo dvoro, ekoprogÍom o vče|stvu
Řqe'' - nóvštěvo ekocen|ro Kosenko, Progrom vo|ošské zvyky o trodice, hospodoření no slotku

- brigódo no Proze 3 - sběr listí nokožených klíněnkou iírovcovou
Listopod. nóvš|ěvo přřodní rezervoce o muzeo SOSS, pozorovóní zdeišího ekosyslému

Přík|od eko|ooickÝch her o oroiek|ů:
Zóří - Úvodní Ekohro - o) 'loké skomy žiií v iokých lesích?'. b) výrobo ''Podros|ů'.

Ři ien. okruh l - Živočichové v |ese - o} Sovci b) Žir 1oko mo|ý rys c) Nóvrot v|ko
d} Pexeso - obyvotelé |eso e) Stopy zvěře

Lislopod - okruh 2 - Lesní ptóci . o) Pos|ech hlosů ptóků b) Druhů |esních ptóků
c) Udržení druhu

Prosinec - okruh 3 - Lesní ros|liny . o) Léčivó moc rosl|in b) Rozsévóní semen
c) Opuš|ěné po|e
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o běŽnÝ Úče|
T pÍ ' I em výdoi zůs1otek

8o3 7ÓÓ ']C 721 8lA.OO 8 l  9 5 Ó ' l o
BěŽnÝ ÚČel 923 703.95 783 140.60 l 40  5 ó3 ,35

rekonsÍukce Vidim
201 045.56 I 18 000.00 83 045,5ó

MUDr. Hynek Jebový
hospodóř Zo ČsoP

2. příimy o

3. moietek

ru&ffie
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Př , iTy  z  PÍode ie  s |užeb '  o  nodočni
255 4ó5'oo

příimv z prodeie zboží I 729 .OC
ooolotLv no okce Ó9 41 o'oc

dotoce siótní l o/ ó59.oo
doloce oslolní 228 000,00
dorv 230 000.oc
členské ořísoěvk Ó  32 :
oříimv z oronóimu stótního moietku 9 2o3.óC
Úrokv  z  Účtu 184,Ó9

moterjó| o zboŽí 15ó 482,7C
sIuŽbv 497 39o,Óo
nókIodv okcí I  t  4  184 .5C
r ] rohnr i  hmn|nÝ mnip}pI 48  234
mzdv. OON 29 550.OC
doně I 595,00
ostoiní 5 000.00

motetiól o zboŽí o.oc
obČersvení  o  nók lody  ro  JeprezenIoc i 2 449.54
sluŽby 4 750,OO

105 339.99

l 38 óo9,oo



4. hosoodoření ood|e okruhů činnosti

Příimv z h]ovní činnosl i  oIooniZoce 2 l9 .OO
B Příimv z vedleiši hosoodoř5|.e činnos|l 793 7 57 29
C Př i imv Z no|lódóní s vešLerÝm moietkem 0.00
n Veškeré přÍimy ris|edek (A + B + cl 9ó4 976.29
E PříimV wňo|é Z oředmětL doně u neziskoWch otoonizocr {Ó l ó94 457,29
F ř í imv l |éÍé i so l I  o ře . ]mě lem . loně  l I ) .  r I 274 519 AJ

PíÍimV osvobozené od doně z oi|imů oíóvn:c|Ých osob l28l Ó 325,00
n Příimv nezohrnovoné do zókIodu doně 0.00

uÍnoěpf  zó t |or l t t  . ldně  |F .  ( ;  -  H l ?64 194o'0
1 vÝdoie souviseiící se ldoni leInúmi oíÍmV:

hIovní činno5| otqoniZoce 3/ lÓ l  ,00
K ved le išíhosoodó i sko  c rnnos|  { ] /  + l8 .  ]9 l t 5 9  8 , /  1 . 8 0

Veškeré doňové uznote|né Wdoie souviseiíci se zdoň. příimv l | + Kl 197 032 AO
Ó7 ló l ,2o

N odčilole|né položkv {3O%' oolud méně neŽ 300 tis', ool 300 lis') ó7 16) 20
Zók|od doně oo sníŽení o odčito|e|né oo|ožkv o,oo

Přfimv wňoté z oředmětu doně u neziskových orqonizocí
sló lniho Íozoo. lU o Íozoo. lU obcí o kroiÚ 385 Ó59'Oo

př i inV 1e / l ló|ové hlovní činnos|i  lpoplot|v no oLce) ó9 4l0 '0o
ořiimV 2 sló iního moielku 9 203,Óo

4 dorv 230 000 00
úroky z v|.|odů no běŽném ÚčlU 184.69

Ó C E L K E M I l + 2 + 3 + 4 + 5 1 694 457.29

Příimv z h|ovnÍ ěinnosti
5 ooololkv no qkce ó9 4l 0,0o
Ó doloce no hIovní činnost t0t 809.00

F I K F M  P R | | M Y  | 5  +  ó | t7t 219,@

Výdoie no hlovnÍ činnost
ýidoie no okce o činnosl l 5 Ó  40  | ' 9o

9 orovozní nók|odv orqonizoce hrqzené z doiocí no hIovni činnosl -5 r 9/9 00
l 0 208 380.90

Ha<nar lÁ ř<|rÁ ě iňnó<t  -  ^řÍ imw

doloce o dorv 5 t 3 850.00
2 z oronóimu slótního moietku 9 203,Ó0
3 osIolní př' imV 2Ó4 l94'ao
4 č|enské oíisoěvkv 3 235,00
5 CELKEM PRI JMY  l l l  +  l 2  +  13  +  14 ) 823 224.60

Hosoodóřskó činnost. výdoio

ó uýdoie spoiené s příimy z dotocí o dorŮ 522 894 1C
1 7 r 09 820.8c
8 í  nókIoc lv 48 40ó 00

t 9 os|otní nÓL|odv 595,00
20 CETKEM DANOVE UZNATETNE VYDA]E I3O + 3I + 32I 682 7ó5.9o
2 ) neodčilole|né nókIodv 7 299,50
22 CEIKEM VYDAJE {33 + 3r' ó90 0Ó5.4o

ffiffiw&
Výroční zpróvo ol/7l. čsoP Koniklec

t0



5. komentóř
o] Do|oce ze slóinÍho rozpočlu, rozpočtŮ kroiských Úřodů o obcí zohrnuté iok do h|ovnÍ činnosti, iok

Dórce Proiekl CÓstko Celkem
CDM CSoP z prostředků
MŠMT ČR
no činnosl  oddíu MOP

Z imní t óbo l 5 400.0c

33 809,OO
rótkodobé okce I 400 0c

wbovení o orovoz Ó 979,oC
činnosl oddí|ů I  O I O  O C
podvoiné Účetnictví t 3 1 0 , o o
letní lÓbor IO  Z  tO ,OO

Hlovní město Proho pro leL t  okce  kI iněnko 40 000.00

r78 000,00

p k o I o n i c | . é  v Ý r r L o v é 40 000.00
oro iek l  rekoonos[oce  zeIeně 30 000.0c
okce oro veřeinost 3 000.0c
okce oddí|u 20 000,oc
provoz klubovny 25 000,0c
provoz terénní zó|.|odny 20 000.oc

Mini5tersivo živoIního
orostředí

projekt Zoostřeno no
Modřonskou rok|i

73 850.OO z3 850,OO

Měsiskó čósl Proho 3 zIepšení životního PÍoslředí v
Proze 3

ro0 000.00 100 000,00

CEIKEM 385 ó59,00

Nodoční ořísoěvkv' dorv. oronÓimv o zokózkv zohrnuté do hosoodóř5ké č|nnosti
Dórce PÍo iek| Cóstko 3 tKem

Nodoce Portnersiví projek| Zooslřeno no MR
proiekt ZelenÓ stezko do
KUnÍolic

r o ooo,oo

ló ooo'oo

2ó ooo,oo

Nodoce Duhovó  energ ie rekonskukce terénní zók|odny
Vidim

1  18  ó34 .50 l  l8 ó34,50

Nodqce VIA o19onIZocnI ÍoZVoI
proiekt Tě|ocvično v přřodě
oro KomÝk

20 000,00
50 000.00

zo 000,oo

Podoři|.Voróček eko|ooicl.é n7ukové orooromv t0 000.00 lo ooo.oo
Nórodní síť středisek ekologické
výchovy

ekocenlrum, eko|ogické

47ukové proqromy
25 óó5'0c

OMZ MHMP monogementové próce PP
Zómkv

48 900,00 4

CHKo Kokořínsko monogementove PÍÓce
Medono-sv

a ooo.oo 9 000,oo

sÍedočeský kroi monogemenlové próce PR
Dřínovskó stróň

40 000.00 40 000,oo

MC P roho  l 2 Den Země . prodej výrobků o
sluŽeb

r3  345,00 l3 345,OO

UVR CSOP insloloce otočích budek | 420.04 1 4 0
Nodoční fond Most  nodě ie oLn lnn i rkÁ vr , l rhnvn r 0 00000 ro 000,00
oříiemci sIuŽeb - ZS ekoIooickó 3  19 t
o5lo!1í sqzqy 3ó 29opo 3ó 29opo
oÍodei moteÍió lU . os|otní 384.0O 384.OO
dětské oddí|v  o  skup iny  mlódeže 9 2o3'óo

422 032.\0

KWW&
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c}Činnost oddí|ů o s|ožek:
Oblos| činnosti oddí|ů o s|ožek by|o v letošním roce z|ró|ovó ve výši 32 

, ló l ,00 
Kč

včetně podí|u no provozních nók|odech, které by|y |etos zopočítóny Pouze z úče|ových
dolocí no provide|nou činnos| o vybovení oddí|u Konik|ec' V rómci činnosti došlo ke
snížení pop|otků ze|méno no tóbory (nopřík|od no osmidenní zimní |óbor byl pop|otek
ó00,00 Kč) o výprovy, i přestože nók|ody sló|e vzrůs|oií.

d)Ce|kové zhodnocení:
Rok 2004 lze z Účetního h|edisko hodnotit ioko úspěšný' Během toho|o období došlo

k reo|izoci řody oktivit dětského oddí|u, inovo|ivních proiektů, eko|ogických výukových
progromů o rekonstrukci obiektu terénní zók|odny v Do|ní Vidim. Č|nnost Ekocetro ie
řozeno dle srovnóvocích |obu|ek mezi středně vyspě|é. Novíc ieště doš|o k vyfuoření
mírného zisku pro rozvoi orgonizoce v do|ším Úče|ním období ve výši l05 339,99

{fokticky o 8l 3ó5,50 méně, tolo čóslko ie o|okovóno no nóklody rekons|rukce terénní
zók|odny v úvodu roku 2005). Orgonizoce nemó žódné finonční poh|edóvky oni zóvozky.
Již podpořené o uhrozené zó|ohy no reo|izoci projektů isou kryty ho|ovostí o lze očekóvo|

iej ich reol izoce řódně o v |ermínu.

čSop xonik|ec tímto děkuie zo finonřní podporu:
Městské čósti Proho 3
Městské čósl i  Proho l2
H|ovnímu měs|u
Minis|erstvu ško|ství, m|ódeže o tě|ovýchovy ČR
Minis|erstvu živoiního orostředí ČR
Středočeskému kroi i
Nórodní síti středisek EWo (MŽP)
Nodoc i  Duhovó  energ ie  ČEZ
Nodoci Portnerslví
Nodočnímu fondu Móst noděie
CHKO Kokořínsko
Úvn Čsop
CDM ČsoP
OMZ MHMP
Agen|uře Konik|ec
p. Voróčkovi

o dó|e děkuieme všem č|enům, příznivcům, portnerům o spo|uprocovníkům, kteří se
podí|el i  no činnos|i noší orgonizoce v roce 2004.
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