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Úvodník

01/71 ZO ČSOP Koniklec chrání
přírodu a životní prostředí již 29 let

Český svaz ochránců přírody
(ČSOP) je občanské sdružení, jehož
členy spojuje aktivní zájem o ochranu
přírody a životního prostředí. Zajímá
se o ochranu a obnovu přírody, kraji-
ny a životního prostředí, ekologickou
výchovu a podporu trvale udržitelného
života. Specifikem, kterým se odlišuje
od většiny obdobně zaměřených
organizací, je, že svoji činnost provádí
především v základních organizacích.

Posláním pražské 01/71 ZO ČSOP
Koniklec (Ekocentra 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 mate-
riálů, ekoporadenství a spolupráce
se státní správou a samosprávou.

01/71 základní organizace Českého svazu ochránců přírody

KONIKLEC, občanské sdružení
Chvalova 11, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 948 758
E-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/

V roce 2010 měla organizace 13 členů a její výkonný výbor tvořili:
MUDr. Hynek Jebavý — předseda ZO
Mgr. Alice Končinská — místopředsedkyně ZO
Mgr. Lukáš Koucký — místopředseda ZO
Bc. Lucie Vančurová — místopředsedkyně ZO
Bc. Irena Tichá — hospodářka ZO
Ing. Zdeněk Tolde — revizor ZO

Školství

Ekocentrum Koniklec nabízelo v roce 2010 pražským školám
Ekocentrum Koniklec realizuje pro

žáky základních škol ekologické
výukové programy od roku 2002.
V roce 2010 se stalo členem Sdružení
středisek ekologické výchovy Pavu-
čina, a zvýšilo tak svou pozornost
na kvalitu nabízených programů
a jejich evaluaci. Novinkou bylo také
rozšíření nabídky o 3 programy pro
mateřské školy a o 6 programů pro
střední školy. Na základě objednávky
vznikl také nový terénní program pro
ZŠ „Stepní ekosystém Třešňovka“
v Praze 9. Nově navíc vznikly

vnitřní programy pro ZŠ a SŠ „Klima
na přelomu desetiletí“ a „Odpady
z pohledu zákonů“.

V roce 2010 si tak školy mohly
vybrat z nabídky 27 programů, z nichž
10 mělo terénní, 14 vnitřní a 3
kombinovaný charakter. Mezi kom-
binované programy totiž přibyly
programy „Ekosystémové služby
Prahy 2“ a „Ekosystémové služby
Prahy 3“, které jsou „šité na míru“
školám v těchto městských částech.
V roce 2010 se uskutečnilo 283
programů (70 s dětmi z MŠ, 212 se žáky

ZŠ a 1 se žáky SŠ) pro celkem 4887
dětí a mládež. Programy byly finančně
podpořeny z programu NSEVVO
(společný program MŽP a MŠMT),
MHMP, MČ Praha 3 a MČ Praha 12.

27 ekologických výukových programů!

Z exkurzí do provozů zpracovávajících odpad žáky nejvíce zaujala
sklárna v obci Nenačovice a kořenová čistička v obci Mořina

Cílem projektu byla realizace exkurzí
pro žáky pražských základních a středních
škol do provozů nakládání s odpady. „Žáci
mohou přímo v praxi sledovat význam
třídění odpadů a možnosti jeho recykla-
ce a dalšího využití. Naše ekocentrum
zajišŅovalo jak objednání exkurzí v daném
provozu, tak dopravu autobusem v případě
mimopražských exkurzí a na všechny
exkurze doprovod lektora. Žáci měli
k dispozici pracovní listy pro další práci
během výuky,“ říká koordinátor projektu
Hynek Jebavý.

Z pražských exkurzí se žáci mohli
podívat do Zařízení na energetické využití
odpadu (spalovny) Malešice, sběrného
dvora Pražských služeb a společnosti
KOMWAG, komunitního kompostéru,
třídičky papíru a tetrapaků a Ekotech-
nického musea. Mezi neoblíbenější
mimopražské exkurze patřila sklárna

Glasstar v obci Nenačovice a kořenová
čistička v obci Mořina. Dále se žáci mohli
vydat na skládku komunálního odpadu
A.S.A. v obci Uhy, na kompostárnu JENA
Úholičky, do dolu Theodor za recyklací
stavebního odpadu firmy FABP v obci
Pchery, za recyklací plastů firmy PTP
v Neratovicích a Jílovém u Prahy nebo
do čističky odpadních vod s vakuovou
kanalizací v Tišicích u Mělníka a bio-
plynové stanice v obci Kněžice.

Celkem bylo v roce 2010 provedeno
424 exkurzí, které navštívilo 7577 žáků.
Exkurze jsou financovány hlavním městem
Prahou z prostředků společnosti EKO-
KOM. Za tuto podporu děkují školy
i Ekocentrum Koniklec. Projekt pokračuje
též v roce 2011. Ve školním roce 2010/
2011 realizuje exkurze Ekocentrum Ko-
niklec společně s občanským sdružením
Ekodomov.
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První ekologický výukový program Ekocentra Koniklec
pro základní a střední školy Středočeského kraje je na světě

Projekt občanského sdružení APUS
„Za Naturou na túru“ probíhá ve všech
krajích České republiky vyjma Prahy.
Jedná se o soubor výukových pro-
gramů, které učí o přírodě v přírodě.
Probíhají ve vybraných evropsky
chráněných územích po celé České
republice. Ekocentrum Koniklec
zajišŅuje ve spolupráci s Ekocentrem
Říčany (program „Kam se poděly
černé lesy?“) programy ve Stře-
dočeském kraji. Vzhledem k umístění
terénní základny v Dolní Vidimi
v CHKO Kokořínsko se pracovníci
Ekocentra Koniklec zaměřili na tuto
oblast a připravili pro žáky 2. stupně
ZŠ a gymnázií terénní program
„Mokřad pod pokličkou“. „Žáci tak
poznávají malebný Kokořínský důl,
jímž protéká říčka Pšovka a vytváří

zde rozsáhlé mokřady. Vžijí se do role
badatelů, kteří jsou součástí vý-
zkumné expedice a jejichž hlavním
úkolem je podle získaných poznatků
a předem daných kritérií rozhod-
nout, zda je toto člověkem téměř
nepoznamenané území oprávněně
začleněno do seznamu meziná-
rodně významných mokřadů podle
Ramsarské úmluvy,“ popisuje hlavní
cíl programu jeho tvůrkyně a koor-
dinátorka Irena Tichá.

V říjnu 2010 se uskutečnily čtyři
pilotní ekoprogramy. Mokřadu
nahlédlo pod pokličku 44 žáků
ze základní školy v Dubé. Projekt
pokračuje v roce 2011, kdy se
zrealizuje dalších 16 programů.
Více informací o projektu na adrese
http://www.zanaturou.cz/.

Pilotní dlouhodobý environmentálně-
vzdělávací projekt byl úspěšně otestován
na dvou základních školách

„Město do kapsy“

Projekt „Město do kapsy“ vznikl
jako snaha nabízet školám kromě
jednorázových ekologických
výukových programů také dlou-
hodobější vzdělávací projekt.
Do projektu se v roce 2010 zapojili
žáci druhého stupně ZŠ Londýnská
v Praze 2 a ZŠ Chmelnice v Praze 3.
Pro ně bylo připraveno 10 pro-
jektových dní, každý na jiné téma,
z oblasti životního prostředí (např.
kvalita ovzduší, nakládání s odpady,
funkce zeleně).

Žáci se prostřednictvím těchto
projektových dnů blíže seznámili
s městskou částí, ve které se škola
nachází. Prostřednictvím práce
v terénu získali nejen nové znalosti
o daném tématu a ekoregionu, ale
rozvinuli i své výzkumné dovednosti
(např. práce s leteckými mapami,
historickými fotografiemi, SWOT
analýza). Žáci zastávali v pracovních
týmech různé role (např. fotograf,
analytik, zapisovatel) a výsledky
svých pozorování a doporučení
prezentovali svým spolužákům.
Tyto výstupy pak byly vloženy
do příslušné „elektronické kapsy“

webových stránek tohoto projektu.
„Občané dané městské části se tak
mohou seznámit se zajímavostmi a ak-
tuálními problémy v místě bydliště
prostřednictvím informací a podnětů
podávaných žáky škol,“ popisuje
jeden z hlavních cílů projektu jeho
koordinátorka Alice Končinská.

K jednotlivým projektovým dnům
realizovaných v Praze 2 a Praze 3
vznikly navíc metodiky, podle nichž
lze tyto programy zrealizovat krok
za krokem. V rámci projektu také
proběhlo dotazníkové šetření
v základních školách, víceletých
gymnáziích a ve střediscích eko-
logické výchovy na území České
republiky. Jeho cílem bylo zjistit,
jaké mají tyto instituce zkušenosti
s projektovou výukou v městském
prostředí. Vybrané příklady dobré
praxe takových projektů a programů
se staly součástí publikace „Aktivní
učitel — aktivní žák“, která byla
společně s metodikami distribuo-
vána do zapojených institucí. Více
informací o projektu lze získat
na http://ekocentrumkoniklec.cz/
mesto-do-kapsy/.

Příroda

Rekognoskace uliční zeleně
probíhala letos v severo-
východní části Prahy

V roce 2010 opět probíhala
rekognoskace uliční zeleně na ob-
jednávku pro Technickou správu
komunikací, která zajišŅuje její
údržbu. Pracovníci Ekocentra
Koniklec určili, změřili a do digitální
mapy zanesli přes 7000 stromů.
Mapování tentokrát probíhalo v ka-
tastrech Letňany, Střížkov, Prosek,
Vinoř a Kbely.

Ekocentrum Koniklec neustává v ochraně
jírovců maïalů a v boji proti klíněnce jírovcové

Projekt ochrany jírovců, který
začal před 14 lety, se zaměřuje
především na sběr napadeného listí
ve vnitroblocích Prahy 2 a  3
a informování veřejnosti. Během
podzimní sezóny uspořádali
pracovníci Ekocentra Koniklec
čtyři informační stánky na území
Prahy 3. Listí ve vnitroblocích bylo
shrabáno několikrát, aby se co

nejvíce omezilo opakované
napadení jírovců. V roce 2010
došlo také k aktualizaci řady
zastaralých plánků vnitrobloků
a k mapování nových vnitrobloků,
což umožňuje provádět sběr
efektivněji a ve větším rozsahu.
Ekocentrum využívá při práci na tom-
to projektu pomoci dobrovolníků,
kterým tímto děkuje.
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Terénní základna v Dolní Vidimi dostala novou střechu
Roubená terénní základna

Ekocentra Koniklec v Dolní Vidimi,
která je zapsaná do seznamu kul-
turních památek České republiky,
slouží v současné době jako ubytovací
zařízení pro skupiny se zájmem o po-
znávání rozmanitého okolí v chráněné
krajinné oblasti. V rámci víkendových
pobytů navštívilo v roce 2010 rou-
benou chalupu 13 dětských oddílů
v celkovém počtu 146 osob.

„V současné době prochází objekt
celkovou rekonstrukcí, jejímž vý-
sledkem by mělo být nejen zachování
roubené chalupy jako kulturní pa-
mátky, ale i přiblížení zdejšího života
v minulosti mnohým výletníkům, kteří
na Kokořínsko zavítají,“ říká Zdeněk
Tolde, který má rekonstrukci a provoz
terénní základny na starost. V roce
2010 se podařilo položit novou
střechu, částečně objekt zaizolovat,
vyměnit jeho zadní štít a spodní čelní
trám za pískovcové sloupky.

Počasí Sport

Projekt „PusŅme si domů dešŅovou vodu“ upozorňuje
na souvislost vodního režimu krajiny se změnami klimatu

Cílem projektu Ekocentra Koniklec,
který probíhal v roce 2010 a pokračuje
v roce 2011, je informovat veřejnost
o problémech klimatické změny
především v souvislosti s vodním
režimem krajiny. „Nejedná se však
pouze o informační kampaň, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Nabízí
totiž širokou paletu dílčích opatření
s ohledem na možnosti a potřeby
jednotlivých cílových skupin a klade
si za cíl tato opatření v delším časo-
vém horizontu uvádět do praxe,“ říká
o projektu jeho koordinátorka Lucie
Vančurová.

Prostředkem pro dosažení tohoto
cíle jsou různorodé aktivity, ze kterých
projekt sestává. V roce 2010 byly
realizovány čtyři akce pro veřejnost.
Na každé z nich se mohly děti zábav-
nou formou seznámit s tématem vody
v krajině a dospělí využít služeb
odborného poradce. V létě bylo
zahájeno celoroční poradenství pro
celkem 35 domácností z celé republiky.
Poradci každému navrhují a pomáhají
zrealizovat opatření přesně podle jeho
potřeb a možností. Pokládat dotazy
či předávat své zkušenosti mohou lidé
i prostřednictvím diskusního fóra
na webových stránkách projektu.
V závěru roku proběhla dotazníková
akce, na jejímž základě byli mimo jiné
vybráni účastníci exkurze do Berlína.
Ta se společně s projektovými dny
na školách, pátou akcí pro veřejnost
a natáčením dokumentárního filmu
uskuteční v roce 2011.

„Pečujeme nejen
o zdraví přírody,
ale i o zdraví těla,“

 říká Ekocentrum Koniklec a ve smy-
slu hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“
uspořádalo pro své členy a příznivce dvě
sportovně-společenské akce.

V rámci novoročního předsevzetí
začátkem ledna zorganizovalo závod
„Šumavská třiadvacítka“. Smyslem
nenáročného dvoudenního běžkař-
ského putování bylo ve zdraví dojet
z Kubovy Hutě na Modravu s nocle-
hem v Turnerově chatě u řeky Vydry.

Počátkem léta se přes dvě desítky
sportovců zúčastnily tradičního
bowlingového turnaje ve Vršovicích.
Celovečerní klání ve sportovní činnosti
náročné na přesnost a soustředěnost
bylo ukončeno vyhlášením vítězů
a předáním věcných cen.
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PODPOŘTE NÁS!  Zaujala Vás naše činnost? K jejímu udržení nebo rozšíření potřebujeme Vaši podporu. Uvítáme její následující formy:

FINANČNÍFINANČNÍFINANČNÍFINANČNÍFINANČNÍ
Dar v jakékoliv výši můžete

poukázat na náš účet číslo 1043344/0300
vedený v ČSOB, Praha 3, Olšanská 1,

poslat na naši adresu Praha 3, Chvalova 11
nebo předat v hotovosti.

Darovanou částku je možné odečíst ze základu daně.

Dobrovolnická pomoc
Můžete naší organizaci věnovat část svého času?

Vaši pomoc uvítáme při sběru listí napadeného
klíněnkou (http://www.ekocentrumkoniklec.cz/

rubriky/ochrana-prirody/klinenka/), údržbě naučných
stezek a při každoročních úklidech parků a dalších
zelených ploch (http://www.ekocentrumkoniklec.cz/

rubriky/ochrana-prirody/clean-up/).

Věcné dary
Momentálně sháníme:

• Kopírku
• Kancelářské potřeby
• Nářadí

(hrábě, lopaty, košŅata)
• Laboratorní

a akvaristické potřeby
• Odborné knihy

Služby
Rádi využijeme

zdarma
nebo

se slevou
následujících služeb:

• Tisk
• Doprava osob

a materiálu

Pokud Vás napadá jakýkoli jiný způsob, jakým byste nás mohli podpořit,
neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 222 948 758 nebo e-mailové
adrese info@ekocentrumkoniklec.cz

Samozřejmostí je (v případě Vašeho
zájmu) propagace na našich webových
stránkách a po dohodě i jiné formy
propagace.

Finance

Organizaci v roce 2010 finančně či formou spolupráce a pomoci podpořily:
Ministerstvo životního prostředí České republiky • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky • Ministerstvo kultury České

republiky • Státní fond životního prostředí České republiky • Zelená úsporám, program MŽP ČR • Hlavní město Praha • Městská část Praha 3 • Městská
část Praha 12 • Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody • Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina • SíŅ ekologických poraden České
republiky (STEP) • Lesy České republiky, s. p. • NET4GAS, s. r. o. • Fórum dárců, o. s. • Agentura Koniklec, o. s. • Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o.
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Rok 2010 byl na osvětové akce pořá-
dané Ekocentrem Koniklec bohatý

Ekocentrum uspořádalo nebo se
zúčastnilo v tomto roce 8 osvětových
akcí pro veřejnost, z nich 7 tradičních.

Sezónu zahájil úklid Modřanské
rokle v pátek 23. dubna, kterého
se zúčastnili zejména žáci ze ZŠ
Ladislava Coňka a ZŠ Meteoro-
logická. Ti si kromě dobrého pocitu
z dobře odvedené práce odnesli
i zážitky z několika herních aktivit
s odpadovou tematikou a z lovu a po-
zorování vodních bezobratlých.

O den později pořádala MČ Praha
12 19. ročník Dne Země, tentokrát
ve Freestyle parku Modřany. Akci
stejně jako předchozí rok zajišŅovali
pro MČ pracovníci Ekocentra Ko-
niklec. Jejím hlavním tématem byla
voda a krajina. Počasí bylo mimo-
řádně příznivé a akce se zúčastnilo
okolo 500 návštěvníků.

1. června se ekocentrum zúčastnilo
dvou akcí — Dne dětí v Ekotechnickém
museu a Dne dětí ve Stromovce.
Na obou akcích se lektoři s dětmi
a mládeží věnovali herním aktivitám
s vodní tematikou.

O dva dny později se organizace se
svým stánkem tradičně zúčastnila
Ekofestivalu na náměstí Míru v Pra-
ze 2. Pro dospělé návštěvníky byl
k dispozici ekoporadce a pro ty menší
řada her zejména o přírodě v Praze.

24. července se poradci a lektoři
z ekocentra vypravili za hranice
metropole na Letní přeškavské oslavy.
Akce proběhla za nepříliš letního
počasí, nicméně většina návštěvníků
projevila zájem o stánek ekocentra,
kde měla možnost získat informace
a zahrát si několik her zaměřených
na téma vody a klimatu.

9. září se konal Veletrh volno-
časových aktivit v Praze 12 v areálu
VOSA, kam vyslala organizace dvě
lektorky. Učitelé, rodiče a děti mohli
na stánku nalézt pestrou nabídku
propagačních materiálů nebo si zahrát
hry, které jsou součástí ekologických
výukových programů. Děti nejvíce
zaujaly hry o rybníce a o tom, jaké
povinnosti se pojí s chovem psů.
Na tomto stánku byli opět přítomni
ekoporadci, kteří byli připraveni
zodpovídat otázky zejména o chrá-
něných územích Prahy a úsporách
energie.

Sezónu akcí pro veřejnost zakončil
1. října „Fajn den“, který pořádala
na Vrchu sv. Kříže organizace Še3sil,
platforma pro spolupráci občanského
sektoru v Praze 3. Ekocentrum Ko-
niklec je součástí této platformy
a na akci přispělo stánkem s infor-
macemi a herními aktivitami opět
s vodní tematikou.

Ekocentrum Koniklec v roce
2010 pokračovalo ve spolu-
práci s dalšími NNO v Praze 3

Organizace občanského sektoru
Prahy 3 se již od roku 2001 pravidelně
setkávají z důvodu výměny informací
a zkušeností, sdílení a vzájemné
podpory, diskuse témat aktuálních pro
komunitu Prahy 3 či pro občanský
sektor, nabídek spolupráce i vytvá-
ření nových společných projektů,
společného jednání se zástupci rad-
nice, vzdělávání apod. Ekocentrum
Koniklec je u tvorby projektu Še3sil
od samého počátku a nabízí ostatním
organizacím své zkušenosti z oblasti
přírody a životního prostředí nejen
této lokality.

V roce 2010 probíhala pravidelná
setkání NNO Prahy 3, na kterých se
řešila hlavně společná prezentace
členských organizací a společné
aktivity. Setkání a plánování se
pravidelně účastní zástupci rady měst-
ské části. Hodnotné jsou zejména
jejich nápady a připomínky. Hlavní
společnou činností v tomto roce byl
bezpochyby „Fajn den“, který pro-
bíhal 1. října na vrchu sv. Kříže.
Více o platformě Še3sil na http://
www.remedium.cz/centrum-pro-
spolupraci-nno/centrum-pro-
spolupraci-nno.php .
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Ekoporadna Praha poskytovala informace
zejména v oblasti energií, vody a odpadů

Služby Ekoporadny byly zajištěny
a realizovány pro území hlavního
města Prahy v průběhu celého roku
2010. Poradna byla otevřena 20 ho-

din týdně ve třech pracovních dnech.
Na činnosti poradny se podílelo celkem
pět kmenových poradců a čtyři externí
poradci, kteří odpovídali na dotazy

z oblasti využití dešŅové vody a úspor
pitné vody. Tři poradci pracovali
v rámci poradenského centra Státního
fondu životního prostředí k dotač-
nímu programu Zelená úsporám.
„Základními činnostmi pracovníků
kamenné kontaktní poradny bylo
telefonické a e-mailové poradenství.
Návštěvníkům ekoporadny byla
k dispozici knihovna a videotéka
v místnosti pro veřejnost, kde také
probíhaly přednášky. Poskytováno
bylo poradenství systémového cha-
rakteru formou zprostředkování,
delegování dotazu, poskytování spe-
cifických informací a odborného
posudku nebo analýzy,“ doplňuje
informace jeden z ekoporadců, Lukáš
Koucký.

Celkem poradna řešila 314 dotazů,
z toho 65 formou analýzy. Naprostou
většinu klientů poradny tvořili občané.
Tematicky byly nejčetněji zastou-
peny dotazy z oblasti energií, vody

a odpadů. Další činností byla reali-
zace konferencí, seminářů, besed,
přednášek a soutěží a vydávání
informačních letáků a publikací.
Celkem poradna realizovala více než
třicet jednodenních kampaní a akcí
pro veřejnost, zaměřených na kon-
krétní ekoporadenské téma a pět
seminářů pro občany i úředníky
pražské samosprávy. V rámci projektu
Infocentra ČSOP byly distribuová-
ny materiály s tematikou ochrany
životního prostředí a prezentová-
na pražská chráněná území včetně
naučných stezek v Praze a okolí.
Ekoporadna realizovala také běžnou
údržbu několika naučných stezek.
Projekt byl realizován ve spolupráci
s Agenturou Koniklec, společností
Isover a projekční kanceláří LINE
architektura a financován z prostředků
SFŽP, MHMP, Městské části Praha
3, ČSOP a Net4gas. Ekoporadna je
členem Sítě ekologických poraden
(v roce 2010 jako čekatel a od roku
2011 jako řádný člen). Více infor-
mací o Ekoporadně Praha naleznete
na http://ekocentrumkoniklec.cz/
ekoporadnapraha/.

Ekonomika

V roce 2010 se podařilo navýšit objem finančních prostředků
Účetní závěrka ke dni 31.12.2010 — rozvaha a výsledovka (Kč)

Název účtu

Aktiva
Pokladna
Běžný účet
Dlouhodobý hmotný majetek
Odběratelé
Náklady příštích období
Aktiva celkem

Pasiva
Dodavatelé
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Pasiva celkem

Náklady
Osobní náklady
Odpis 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 výnosy
Přijaté dotace
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

3 304
620 608
465 822
89 470

0
1 179 204

101 492
26 949

1 050 763
1 179 204

12 510
-472 205
-18 925
43 380
2 028

-433 212

-12 138
-22 549

-398 525
-433 212

595 496
18 925

348 321
46 575
44 401

2 605 595
3 659 313

2 252 868
361

4 200
20 858

982 501
3 260 788

-398 525

15 814
148 403
446 897
132 850

2 028
745 992

89 354
4 400

652 238
745 992

Počáteční stav Obrat Koncový stav
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