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01/71 základní organizace Českého svazu ochránců přírody

KONIKLEC, občanské sdružení

Chvalova 11, 130 00 Praha 3
Telefon:  222 948 758
E-mail:  csop@koniklec.cz
www.ekocentrumkoniklec.cz
www.ekoporadnapraha.cz

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje
aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Zajímáme se o ochranu
a obnovu přírody, krajiny a životního prostředí, ekologickou výchovu a podporu trvale
udržitelného života. Specifikem, kterým se odlišujeme od většiny obdobně zaměřených
organizací, je, že svoji činnost provádíme především v základních organizacích. Posláním
pražské 01/71 ZO Koniklec je zejména zlepšování vztahu občanů k prostředí se
zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. Mezi hlavní činnosti
patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí,
vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství a spolupráce se státní správou
a samosprávou.

Vedení organizace v roce 2009
Hynek Jebavý — předseda ZO
Zdeněk Tolde — hospodář ZO
Lucie Vančurová — 1. místopředsedkyně ZO
Lukáš Koucký — 2. místopředseda ZO
Alice Wollerová — revizorka ZO
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KONIKLEC, občanské sdružení

Základní informace o organizaci
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1. Ekologické výukové programy

Ekocentrum Koniklec realizuje pro žáky ZŠ ekologické výukové programy od roku
2002. V roce 2009 došlo k rozšíření nabídky o tři vnitřní programy (Duchové
z popelnic, Odpady a obaly na přelomu desetiletí a Voda na přelomu desetiletí) a čtyři
terénní programy (Bezobratlí živočichové v Kunratickém lese, Klánovický les — jarní
a letní aspekt, Životní prostředí Prahy 2 na Vyšehradě a Životní prostředí Prahy 3 na
Parukářce). Zároveň došlo k inovaci a aktualizaci většiny programů a modernizaci
řady pomůcek. V roce 2009 jsme tedy nabízeli 25 programů, z toho 13 vnitřních,
které se realizovaly přímo v Ekocentru Koniklec či v učebnách ZŠ, 9 terénních programů,
které probíhaly v pražských lokalitách, a 3 kombinované programy, které se konaly
částečně v interiérech a částečně v terénu. V roce 2009 se uskutečnilo 219 ekologických
výukových programů pro celkem 3915 žáků ZŠ a víceletých gymnázií. Programy byly
finančně podpořeny z programu NSSEVVO (společný program MŽP a MŠMT),
MHMP, MČ Praha 2, MČ Praha 3, MČ Praha 12.

1. Ekologické výukové programy

Zpráva o činnosti za rok 2009
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2. Osvětové akce pro veřejnost

Rok 2009 byl v Ekocentru Koniklec na osvětové akce pro veřejnost bohatý. Celkově
jsme pořádali nebo jsme spolupracovali na 11 akcích.

V sobotu 21. března jsme pořádali v Ekotechnickém museu Den Vody. Na děti
čekalo pět soutěžních stánků s herními aktivitami o vlastnostech vody, na dospělou
veřejnost pak stánek s Ekoporadnou Praha. Lektoři muzea prováděli účastníky po
staré čistírně odpadních vod. 28. března jsme spolupracovali s MČ P12 na pořádání
jarního úklidu okolí cyklostezky a modřanského břehu Vltavy v rámci mezinárodní
kampaně „Ukliïme svět“. 25. dubna jsme tradičně zajišŅovali pro MČ P12 Den
Země aneb „Nebuïme suchaři“, tentokrát ve sportovním a oddychovém areálu VOSA.
Program byl věkově zaměřen na všechny skupiny a tematicky na vodní problematiku.
V dubnu a květnu jsme pořádali dvě odborné přednášky, jednu na téma Ekosystémové
služby Prahy 3, druhou formou vycházky po Modřanské rokli v rámci Dne parků
v Praze 12. Dne 3. června jsme se svým stánkem zúčastnili Ekofestivalu na Náměstí
Míru. Dne 5. června jsme přispěli třemi stánky s herními aktivitami o vodě a globálních
problémech na akci „Praha za životní prostředí“, která se konala v oboře Hvězda. Na
podzim jsme se zúčastnili Dne volnočasových aktivit na Praze 12 a spolupracovali
s Lesy hl. m. Prahy na týdenní akci v Kunratickém lese „Po stopách lesní zvěře“.

2. Osvětové akce pro veřejnost

Zpráva o činnosti za rok 2009
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3. Ekoporadna Praha3. Ekoporadna Praha

Služby ekoporadny byly zajištěny a realizovány pro území hlavního města Prahy
v průběhu celého roku 2009. Od února 2009 pak v novém sídle organizace na adrese
Chvalova 11. Tyto nové prostory zahrnují vstupní recepci, kde pracuje pracovník
poradny a je zde i kout pro hosty a kovové otáčecí stojany na informační materiály.
Součástí prostor je také kuchyňka, kde lze pro návštěvníky uvařit čaj či kávu.
Návštěvníkům ekoporadny je k dispozici knihovna a videotéka v místnosti pro veřejnost,
která je vybavena plátnem a dataprojektorem, a kde probíhají akce pro veřejnost
a přednášky. Poskytováno bylo poradenství systémového charakteru formou
zprostředkování, delegování dotazu, poskytování specifických informací, odborného
posudku nebo analýzy. Základními činnostmi poradny bylo kamenné kontaktní místo
pro veřejnost, distanční poradenství na internetu v systému SENAS (www.senas.cz),
realizace konferencí, seminářů, besed, přednášek a soutěží, provoz knihovny a videotéky,
zpracování a vydání informačních letáků k tématice čistoty na veřejných prostranstvích
a povinností podnikatelských subjektů při nakládání s odpady a informační činnost
poradny v tisku a na webových portálech. Zřízeny byly pro účely komplexního
poradenství nové webové stránky (www.ekoporadnapraha.cz). Aktivita byla realizována
ve spolupráci s Agenturou Koniklec a financována MHMP.

Zpráva o činnosti za rok 2009
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4. Pražské KUZLE (KUdy Za Lokální Ekologií)

V rámci projektu byla sepsána publikace Pražské KUZLE sloužící pedagogům
pracujícím s dětmi jako návod pro výlety po hlavním městě a jeho okolí do ekologicky
zajímavých lokalit. Jedná se především o muzea, skanzeny, přírodní památky, ekologické
provozy, ale i skládky odpadů, spalovny či sběrny odpadů. K vytvoření publikace
přispěla skupina osmnácti učitelů pražských základních škol, se kterými byl uskutečněn
pracovně relaxační víkendový pobyt v Louňovicích pod Blaníkem a v nedalekých
Voticích ve spolupráci s Ochranou fauny ČR, která námi pozvané učitele doslova
zavalila množstvím námětů a ukázek ekologicky prospěšné činnosti s dětmi. Publikace
byla rozeslána koordinátorům ekologické výchovy do všech základní a středních škol
v Praze. Projekt probíhal za finanční podpory MŽP ČR a MHMP.

4. Pražské KUZLE (KUdy Za Lokální Ekologií)

Zpráva o činnosti za rok 2009
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5. Hřiště 7 — pořad České televize5. Hřiště 7 — pořad České televize

Zpráva o činnosti za rok 2009

Ekocentrum Koniklec uskutečnilo na jaře 2009 natáčení v České televizi pro vysílání
šesti dílů dětského pořadu Hřiště 7 rubriky „Co možná nevíte — ekologie č. 1 — 6“
plných ekologických her pro děti nejen ve studiu, ale i u televizních obrazovek.
Autorem pořadů byla Alice Wollerová, která je vytvořila tak, aby dětem pomohly
pochopit některá problematická ekologická témata. Moderování pořadu se ujali
Barbara Doležalová a Lukáš Koucký. Všechny díly: Voda, Éčka, Třídění odpadu,
Ekoznačky (ve dvou dílech) a Chráněná území ČR, zaznamenaly řadu především
kladných ohlasů ze strany televizních diváků, a to jak malých, tak velkých.
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6. Ochrana jírovce maïalu proti klíněnce jírovcové
6. a rekognoskace pražské zeleně

Projekt realizujeme od roku 1998 na MČ Praha 3 a v roce 2007 byl rozšířen i na
městskou část Praha 2. Z řady opatření, které je možno provádět se věnujeme především
sběru napadeného listí stromů rostoucích ve vnitroblocích, které je následně spolu
s larvami škůdce likvidováno ve spalovně.

V roce 2009 jsme provedli opakovaně sběr listí ve 29 vnitroblocích na území MČ
Praha 3 a v 10 vnitroblocích na území MČ Praha 2. Mimo našich pracovníků se na
této činnosti podílela řada dobrovolníků, jejichž účast na projektu zprostředkovalo
Fórum dárců. Do boje proti klíněnce jírovcové se na základě naší informační kampaně
zapojila i řada občanů. Projekt probíhal za podpory MČ Praha 3.

Již tradičně jsme prováděli rekognoskaci uliční zeleně na objednávku pro Technickou
správu komunikací, která zajišŅuje její údržbu. Naši pracovníci mapovali v terénu stromy
a keře, taxonomicky je zařazovali, měřili a zanášeli do mapových podkladů a následně
převáděli do digitální podoby pražské mapy. Povedlo se nám takto zpracovat 4751
stromů na Vinohradech, 3121 na Žižkově, 626 ve Vysočanech a 811 v Hloubětíně.

6. Ochrana jírovce maïalu proti klíněnce jírovcové
6. a rekognoskace pražské zeleně

Zpráva o činnosti za rok 2009
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7. Spolupráce NNO
v Praze 3

Naše organizace je od samého počátku u tvorby projektu Še3sil, který si klade za
cíl sdružovat nestátní neziskové organizace v Praze 3. Organizace občanského sektoru
Prahy 3 se již od roku 2001 pravidelně setkávají k výměně informací a zkušeností,
sdílení a vzájemné podpoře, diskusi témat aktuálních pro komunitu Prahy 3 či pro
občanský sektor, nabídkám spolupráce i vytváření nových společných projektů,
společnému jednání se zástupci radnice a vzdělávání. Je mnoho organizací, pro které je
tato spolupráce a sounáležitost důležitým a funkčním prvkem společného bytí v komunitě
Prahy 3.

V roce 2009 jsme se podíleli a účastnili na Dětském dnu pořádaném městskou
částí Praha 3 a již 7. ročník plesu neziskových organizací pořádaném pod záštitou
starostky Prahy 3. Fajn den byl letos zaměřen na problémové a bariérové přechody.

7. Spolupráce NNO
v Praze 3

Zpráva o činnosti za rok 2009
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8. Terénní základna v Dolní Vidimi8. Terénní základna v Dolní Vidimi

Od roku 2002 máme v péči roubenou chalupu v CHKO Kokořínsko, kterou
využíváme pro činnosti organizace a nabízíme jako ubytovací prostor organizacím
pracujícím s dětmi a mládeží. V loňském roce jsme objekt ve vlastnictví Akademie věd
ČR odkoupili do svého vlastnictví. Spolu s tím však přicházejí i vlastnické povinnosti
v podobě nutné údržby a rekonstrukce. Další etapa činností je naplánována na rok
2010, kdy bude provedena nová střecha včetně ošetření krovů, výměna okapů
a oprava komínů a štítů, vše za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

Stejně jako v minulých letech sloužila základna pro víkendové pobyty dětských
organizací. V roce 2009 celkem pro 23 skupin v celkovém počtu 290 dětí. O ubytované
a celkový bezproblémový chod se starala místní obyvatelka paní Krbcová.

Zpráva o činnosti za rok 2009
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9. Projekty ochrany
biodiverzity

 v Beskydech

9. Projekty ochrany
biodiverzity

 v Beskydech

Projekt „Mapování invazních neofytů podél beskydských a podbeskydských řek“
realizovala Veronika Kalníková v průběhu roku 2009. Cílem projektu bylo zjistit
a zaznamenat rozšíření nepůvodních invazních neofytů kolem toků Mohelnice,
Čeladénky, Baštice, Olešné a Bystrého potoka a na základě výsledných údajů o výskytu
těchto rostlin zhotovit mapy na kterých bude znázorněno jejich rozšíření. Z výsledků
projektu vyplynulo, že nejvýrazněji počet invazních neofytů klesá s rostoucí nadmořskou
výškou, která zde navíc úzce koreluje s průměrnými ročními srážkami a průměrnou
roční teplotou. Podle očekávání také počet nepůvodních druhů pozitivně koreloval
s narůstajícím počtem biotopů. Signifikantně rostl, jestliže se v okolí vyskytovala louka
nebo sečený trávník, křoviny a regulované části břehů. Naopak klesal v případě, že se
v úseku vyskytoval kaňon a les. Neprokázal se vztah výskytu invazních neofytů
k přítomnosti zahrádek a chatových osad, polí a ani komunikací. Projekt byl podpořen
ÚVR ČSOP z prostředků MŽP ČR.

Zpráva o činnosti za rok 2009
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10. Projekty ochrany biodiverzity na Kokořínsku10. Projekty ochrany biodiverzity na Kokořínsku

Projekt „Mapování a čištění ptačích budek v revírech Vidim a Mšeno v CHKO
Kokořínsko“ realizujeme již od roku 2003, kdy jsme zde vyvěsili celkem 142 kusů
budek ve skladbě sovníky, sýkorníky, rehkovníky a budky pro kulíška nejmenšího.
Záměrem projektu je provádět každoroční čištění a drobné opravy budek současně
s mapováním hnízdění v těchto budkách, kdy jde zejména o zjištění druhů osídlujících
budky a vypočítání míry obsazenosti. Podle výsledků byly budky osídleny zejména
druhy sýkora koňadra (Parus major) a sýkora modřinka (Parus coeruleus). Procentuální
míra obsazenosti sýkorníků je velmi vysoká, neobsazeno zůstalo jen velmi malé množství
(defekty uzavření budek a pokročilá predace v oblasti vletového otvoru), nevypozorovali
jsme žádný zřejmý důvod (umístění, natočení vletového otvoru, výšku a podobně),
proč některé zůstaly nevyužity. Je také zřejmé, že budky jsou pro hnízdění využívány
opakovaně i v jedné sezóně. Naopak trvale je minimální obsazenost budek pro sovy
a rehkovníků. V loňském roce jsme opět v termínu kontroly a čištění budek nacházeli
v budkách stopy osídlení či přímo přítomní jedinci plcha velkého (Glis glis). Projekty
byl podpořen ÚVR ČSOP z prostředků Lesů České republiky.

Zpráva o činnosti za rok 2009
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11. Kam kráčíš odpade?11. Kam kráčíš odpade?

Cílem projektu bylo zvýšit informovanost pražské veřejnosti v oblasti zaměřené na
recyklaci, třídění a nakládání s odpady, orientaci v předpisech, vyhláškách a dalších
právních dokumentech týkajících se povinností a práv občanů ve vztahu k životnímu
prostředí. V rámci dosažení tohoto cíle jsme v roce 2009 působili na dětí formou
ekologických výukových programů doplněných k tomu vytvořenými pomůckami,
uspořádali jsme dvacet přednášek s diskusí pro seniory, zaměřili se na pětidenní stánkovou
kampaň pro návštěvníky nákupních center včetně působení na vedení těchto center
k zavedení tříděného sběru odpadu, provedli jsme průzkum stavu ekologizace úřadů
městských částí v Praze. Mimo vyhraněné cílové skupiny byly zrealizovány celodenní
informační kampaně na veřejných prostranstvích pro občany v 15 pražských městských
částech. Pro následující rok byl připraven seminář „Bioodpad jako zdroj organické hmoty
pro zemědělskou půdu“ ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov. Aktivity
sledují dlouhodobý cíl, kterým je snížení množství směsného odpadu v Praze a zvýšení
podílu jeho vytříděné složky včetně snížení objemu skládkovaného odpadu. Projekt byl
realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MHMP.

Zpráva o činnosti za rok 2009
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12. Exkurze pro žáky škol do provozů
12. zpracovávajících odpady v Praze
12. Exkurze pro žáky škol do provozů
12. zpracovávajících odpady v Praze

Cílem projektu byla realizace exkurzí pro skupiny pražských ZŠ do provozů
nakládání s odpady, aby žáci mohli přímo v praxi sledovat význam třídění odpadů
a možnosti jeho recyklace a dalšího využití. Pro školy jsme zajišŅovali jak objednání
exkurzí v daném provozu, tak dopravu autobusem v případě mimopražské lokalizace
a doprovod lektora. Nabízeli jsme exkurze například do provozů ZEVO (spalovna)
Malešice, sběrné dvory Pražských služeb, komunitní kompostéry, třídička papíru nebo
plastů, linka recyklace stavebních odpadů, plastů, kovů a skla, Ekotechnické muzeum,
Bioplynová stanice v Kněžicích u Nymburka s kogenerační jednotkou a podobně.
Celkem bylo v roce 2009 provedeno 79 exkurzí a projekt bude pokračovat i v roce
následujícím, kdy je plánováno dalších více než 300 exkurzí. Aktivita je hrazena
z prostředků MHMP.

Zpráva o činnosti za rok 2009
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Rozvaha a výsledovkaRozvaha a výsledovka

Název účtu Počáteční stav Obrat Koncový stav

Zpráva o hospodaření za rok 2009

Aktiva
Pokladna
Běžné účty
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Odběratelé
Aktiva celkem

Pasiva
Dodavatelé
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Pasiva celkem

Náklady
Osobní náklady
Odpisy hmotného majetku
Spotřeba materiálu a energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby a náklady
Náklady celkem

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

12 876
206 573
60 948
10 706

0
19 515

271 589

-9 572
414 035
404 874
78 764

101 492
7 034

779 174

327 727
70 736

461 089
48 630
26 210

1 391 549
2 325 941

1 441 595
119
450

1 312 935
2 755 099

429 158

3 304
620 608
465 822
89 470

1 179 204

101 492
26 949

1 050 763
1 179 204
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Organizaci v roce 2009 podpořiliOrganizaci v roce 2009 podpořili

Hlavní město Praha

Městská část Praha 2

Městská část Praha 3

Městská část Praha 12

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky

Passerinvest Group, a. s.

Fórum dárců, o. s.

Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody

Lesy České republiky, s. p.

NET4GAS, s. r. o. (do 3. 3. 2010 pod jménem RWE Transgas Net, s. r. o.)

Organizaci v roce 2009 podpořili
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