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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 2016 získala Certifikát poskytovatele environmentální výchovy. 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. 
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 2016 17 členů.

Vedení organizace:
PhDr. Dagmar Koucká – předsedkyně ZO 

Barbara Doležalová – místopředsedkyně ZO
Mgr. Alice Končinská – místopředsedkyně ZO
Bc. Tereza Sedláčková – místopředsedkyně ZO
Mgr. Barbora Týcová – místopředsedkyně ZO 
Mgr. Tereza Součková – místopředsedkyně ZO 

Bc. Martina Marešová – hospodářka ZO 
Mgr. Irena Strnadová – revizorka ZO

Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3, tel. č. 222 498 758, e-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz, 
www.ekocentrumkoniklec.cz, IČO: 49629204, číslo účtu: 2500214207/2010

¢ 01/71 ZO ČSOP Koniklec na webu

Hlavní stránka 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.
www.ekocentrumkoniklec.cz

Facebook 01/71 ZO ČSOP Koniklec
www.facebook.com/ekocentrumkoniklec

Počítáme s vodou
www.pocitamesvodou.cz

Facebook Počítáme s vodou
cs-cz.facebook.com/hospodarenisdestovouvodou

Mikroklima okolí školy
www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli- skoly

Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové
www.klinenka.cz

¢ V roce 2016 nás podpořili:



¢ Ekologické výukové programy
Od ledna do prosince 2016 01/71 ZO ČSOP Koniklec realizovala celkem 311 ekologických vý-
ukových programů pro 5 069 dětí a žáků mateřských, základních a středních škol, celkem 9 013 
účastníkohodin, z toho 118 programů pro děti mateřských škol (1 345 účastníků, 1 393 účastní-
kohodin), 142 programů pro žáky prvního stupně ZŠ (2 838 účastníků, 5 545,5 účastníkohodin), 
45 programů pro žáky druhého stupně ZŠ (782 účastníků, 1 887,75 účastníkohodin) a 6 programů 
pro žáky SŠ (104 účastníků, 191,75 účastníkohodin).
Z celkového množství se 76 programů konalo v terénu a 235 programů na školní zahradě, či  
v interiéru.
Ekologické výukové programy byly v roce 2016 finančně podpořeny Hlavním městem Prahou  
a MČ Praha 3. Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/programy-pro-skoly-praha-a-oko-
li/.

Ekologické výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ
V rámci projektu Ekologické výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ ve školním roce 2015/2016 
se za finanční podpory MHMP uskutečnilo celkem 258 EVP v celkovém počtu 7 000 účastníko-
hodin, celkově se realizace programů zúčastnilo 3 978 dětí / žáků. Byl vytvořen nový geologicky 
zaměřený terénní program „Za geologií a ekologií do Hlubočep“ pro žáky 2. stupně ZŠ, víceletá 
gymnázia a nižší ročníky SŠ. Na základě zpětných vazeb od pedagogů, žáků a lektorů byla prove-
dena revize a aktualizace metodik, pracovních listů a pomůcek stávajících EVP. Byly vytvořeny 
čtyři aktuální nabídkové brožury v elektronické podobě, které byly rozeslány do MŠ, ZŠ a SŠ 
na území hl. m. Prahy a blízkého okolí dle naší aktuální databáze. Bylo proškoleno devět našich 
lektorů, kteří se zúčastnili vzdělávacích seminářů z nabídky SSEV Pavučina.

Smyslové vnímání má smysl 
V rámci projektu „Smyslové vnímání má smysl“ aneb terénní výukové programy pro žáky MŠ 
a ZŠ jako prostředek přímého kontaktu s přírodou, finančně podpořeného MČ Praha 3, jsme vy-
tvořili čtyři nové terénní programy, a to prožitkový a tvůrčí program „Kolik smyslů umíš použít, 
tolikrát jsi člověkem“ zaměřený na smyslové vnímání a výtvarný směr land-art, což je metoda 
zaměřená na vnímání krásy přírody, práci s přírodními materiály, souznění s krajinou, vyjádření 
emocí skrze výtvarné aktivity a rozvíjení fantazie, realizovaný v parku Židovské pece na Praze 
3, a program „Skřítek Kaštánek“ zaměřený na praktickou ochranu přírody, kdy se děti formou 
prožitkových aktivit vžijí do situace nemocného stromu a na příkladu jírovce maďalu napadeného 
klíněnkou jírovcovou se nastolí problém škůdců a ekologických metod jejich hubení. V rámci 
programu se děti zasadí o záchranu stromu na pozemku vlastní školy ekologicky šetrnou metodou 
boje proti škůdci – hrabáním a sběrem napadeného listí. Oba programy byly vytvořeny ve dvou 
variantách, pro děti MŠ a pro žáky I. stupně ZŠ.



¢ Mikroklima okolí školy
Na podzim 2015 byla uskutečněna přípravná část projektu Mikroklima okolí školy, který byl ve 
školním roce 2015/2016 realizován na 15 pražských školách a zapojilo se do něj 585 žáků. Pro-
jekt s žáky realizovali samotní učitelé s metodickou podporou pracovníků organizace. 
Žáci od října do prosince prováděli dotazníkový průzkum mezi spoluobčany a oslovovali úřa-
dy svých městských částí za účelem vytipování lokalit v okolí škol problematických z hledis-
ka mikroklimatu. Na jaře 2016 se uskutečnila stěžejní část projektu. Žáci v terénu pozorovali  
a experimentovali, pracovali s výzkumnými pomůckami a přístroji. Zkoumali kvalitu ovzduší, 
přítomnost, funkce a kvalitu vody a zeleně. Na práci venku navazovala teoretická práce ve tří-
dách, 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. Občané 
se o projektu mohli dozvědět i z reportáže v televizním pořadu ČT „Z metropole“, ve kterém 
je zachycena terénní práce žáků Arcibiskupského gymnázia na Náměstí míru v Praze 2. Re-
portáž je možné shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropo-
le/216411058230030/video/484834. Žáci ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8 - Karlín, představili  
30. května 2016 konkrétní realizaci projektu u nich na škole odborníkům na pracovním semináři 
„Příprava strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu“ v Mramorovém sálu Clam-
-Gallasova paláce v Praze. Projekt je rovněž uveden jako příklad dobré praxe v návrhové části 
Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu v kapitole Adaptační opatření v oblasti 
environmentálního vzdělávání a osvěty. Více informací o projektu a žákovské výstupy jsou
k dispozici zde: http://mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/?rok=2015-2016.
Projekt byl v roce 2016 finančně podpořen Hlavním městem Prahou a MČ Praha 2, 3 a 9.

¢ Počítáme s vodou
Projekt Počítáme s vodou II byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a z prostřed-
ků MŽP ČR. Navazuje na projekt Počítáme s vodou, který probíhal v letech 2013-2015, a řadu 
dalších předchozích aktivit organizace zaměřených na podporu zavádění systému hospodaření  
s dešťovou vodou. Cílovou skupinou této vzdělávací akce byli zástupci státní a veřejné správy.  
V rámci projektu se uskutečnilo 8 seminářů v 8 různých krajích, bylo publikováno 21 odborných 
článků, v květnu 2015 se uskutečnila třídenní exkurze do Švýcarska za příklady dobré praxe,  
v únoru 2016 konference Počítáme s vodou s mezinárodní účastí. Během celé doby byla k dispo-
zici poradna, která zodpovídala dotazy týkající se hospodaření s dešťovou vodou (HDV).  Byla 
vytvořena mapa příkladů dobré praxe HDV v České republice.
Konference v rámci projektu Počítáme s vodou II se uskutečnila v Praze 23. 2. 2016. Byl to  
2. ročník mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavených oblastech. 



Na konferenci promluvili čtyři zahraniční řečníci a šest řečníků z České republiky. Zúčastnilo se 
jí cca 300 posluchačů.
Navázali jsme také na projekt z roku 2014, kdy jsme na pozemku Odborného učiliště pro žáky 
s více vadami v Komořanech zbudovali podzemní nádrž na dešťovou vodu určenou k zalévání 
výukových ploch učiliště a také na zavlažování vertikální zahrady. Dne 22. 3. 2016 došlo v za-
hradnickém učilišti v Komořanech k slavnostnímu otevření pilotní vertikální zahrady. Při té pří-
ležitosti byl uspořádán veřejný workshop, jehož účastníci si mohli vyzkoušet, jak se rostliny do 
vertikální zahrady sázejí. Workshopu se zúčastnilo 50 návštěvníků. Zelená stěna zdobí plochu cca 
7,5 m² východní stěny učiliště a slouží učňům jako další pěstební plocha. Zároveň jim poskytne 
unikátní možnost osvojit si péči o tento inovativní druh městské zeleně. Spoluautorkou projektu 
byla Ing. Zuzana Klusová, která je hlavní průkopnicí vertikálních zahrad v ČR.

¢ Pozemkový spolek ZO ČSOP Koniklec
Cílem projektu bylo založení a akreditace pozemkového spolku ČSOP Koniklec. 01/71 ZO ČSOP 
Koniklec se rozhodla založit pozemkový spolek za účelem ochrany biologicky 
cenného území na Praze 12 v Modřanech, v části zvané Na Beránku. Zde se  
v okolí ulice Hornocholupická nachází mokřad a bezkolencová louka. Podle 
průzkumů prováděných v roce 2004 je zde mimo jiné možno vidět některé 
zvláště chráněné druhy rostlin, např. kosatec sibiřský, ostřice Hartmannova 
a vrba rozmarýnolistá. Během podzimu 2016 se nám podařilo získat proná-
jem dvou pozemků na lokalitě a jeden souhlas vlastníků ke kosení pozemku. 
Formálně jsme tedy splnili požadavky pro akreditaci pozemkového spolku  
a čekáme na schválení pozemkovou radou, které je plánováno na březen 2017.

¢ Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové
Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové je již tradičním projektem orga-
nizace. V číslech rok 2016 pro tento projekt znamenal 498 pytlů naplněných lis-
tím napadeného klíněnkou jírovcovou, a to během 57 úklidů ve 25 vnitroblocích 
na Praze 2 a 3. Se sběrem nám pomohlo 42 dobrovolníků v rámci 3 firemních 
dobrovolnických dnů. Vydali jsme 10 informačních článků věnujících se pro-
jektu a problematice klíněnky. Občanům jsme pro samostatný sběr listí vydali 
32 papírových pytlů. V neposlední řadě jsme zjednodušili a aktualizovali inter-
netové stránky projektu a přesunuli je na novou doménu klíněnka.cz. Projekt 
byl finančně podpořen Hlavním městem Prahou a MČ Praha 3.

¢ Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
Organizace je v objektu v dlouhodobém pronájmu a podílí se na zajišťování provozu i oprav. Od 
roku 2015 nabízíme víkendové akce pro veřejnost, kde si zájemci mohou vyzkoušet stloukání 



másla, pečení chleba a housek, předení vlny z česance, výrobu provazů, drátování apod. Návštěv-
níci jsou také seznámeni s historií domu, jeho dobovými zvláštnostmi a životem lidí na venkově 
v 18. století.

¢ Revitalizace vnitrobloku 
Křížkovského, Ševčíkova, Kubelíkova a Slavíkova
01/71 ZO ČSOP Koniklec ve spolupráci s městskou částí Praha 3 vytipovala vnitroblok jako 
lokalitu, ve které může dojít k výraznému oživení parteru a rozvoji místní komunity. Aktivity 
započaly již v roce 2015. V roce 2016 jsme v nich pokračovali a rozvíjeli je, s cílem upevnit 
započatou spolupráci, podpořit místní obyvatele a realizovat další konkrétní aktivity na oživení 
vnitrobloku. Byla uspořádána celkem tři sousedská setkání spojená s brigádami (zahradničením 
a údržbou). Podařilo se umístit dvě nové lavičky, vybudovat hmyzí hotel a instalovat 3 ptačí 
budky. Byly založeny dva nové záhony doplněné o nové druhy okrasných keřů a trvalek, stlučeny  
a instalovány 3 paletové květináče určené k sadbě bylin a zeleniny. Projekt v roce 2016 finančně 
podpořila městská část Praha 3. Bylo získáno kofinancování projektu od LBD Praha 3 na výsad-
bu. Firma Strongbow financovala instalaci paletových květináčů v rámci svého programu Přírodu 
do města, viz www.prirodudomesta.cz.

¢ Revitalizace vnitrobloku Korunní, Slezská, Nitranská a U vodárny
V roce 2016 započala z iniciativy 01/71 ZO ČSOP Koniklec spolupráce majitelů, správců  
a obyvatel společné části vnitrobloku, která tvoří zelenou plochu parkového charakteru. Cílem 
je upoutat zájem o vnitroblok, probudit debatu dotčených osob o jeho podobě a využití, podpořit 
místní obyvatele a realizovat drobné konkrétní aktivity na jeho oživení. Participaci chápeme jako 
základní a nedílnou součást plánování. 
Proběhlo pracovní setkání obyvatel, které sloužilo ke konzultaci představ (byla použita metoda 
sběru a bodování hodnot, problémů a aktivit, doplněná diskusí).  Účastníci se shodli na využití 
peněz přidělených na rok 2016 – údržba zeleně, vysekání, pokosení a vyhrabání, obnova dětských 
prolézaček. Na podzim se uskutečnilo další setkání, spojené s brigádou. 
Projekt finančně podpořila městská část Praha 3. 



¢ Prvky zvyšující biodiverzitu pro firmy Skanska a Siemens
01/71 ZO ČSOP Koniklec pomáhá firmám na jejich pozemcích instalovat prvky zvyšující biodi-
verzitu. Tyto prvky pomohou přilákat různé živočišné druhy do areálů firem.
V roce 2016 jsme s firmou Skanska spolupracovali na rezidenci Jarov na Praze 3 a rezidenci 
Jahodnice v Hostavicích.
Do areálu Jarova byly nainstalovány ptačí a hmyzí budky, krmítka a pítka. Záhony jsou osázeny 
nektaronosnými bylinami, abychom na ně nalákali co nejvíce užitečného hmyzu.
Na rezidenci Jahodnice jsme měli více prostoru, a proto jsme zde vytvořili broukoviště ze zapuš-
těných klád. V plánu je též výstavba skalek pro ještěrky, které se v okolí vyskytují. V areálu na 
jaře 2017 vysejeme luční kvítí, záhony osázíme nektaronosnými bylinami a umístíme zde velký 
hmyzí hotel, kam se bude moci nastěhovat užitečný blanokřídlý hmyz. 
Na podzim roku 2016 jsme též instalovali prvky zvyšující biodiverzitu u sídla společnosti  
Siemens v Siemensové ulici. Na pozemek jsme nainstalovali 3 ptačí budky (špačník, sýkorník  
a rehkovník), jeden hmyzí hotel a jeden čmelín.

¢ Rekonstrukce naučné stezky Českobrodské Zahrady
Naučná stezka Zahrady se nachází ve středočeském kraji u Českého Brodu v osadě Zahrady. 
Obsahuje pět naučných tabulí s informacemi o dané lokalitě. Vytvořena byla v roce 2008. V roce 
2016 byla v letních měsících provedena celková rekonstrukce v rámci projektu Net4Gas Blíž  
k přírodě. Byl také vydán aktualizovaný leták o této naučné stezce.

¢ Zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem 
v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy
Učíme se na statku i na zahradě. Takové je motto exkurzí, které se realizovaly ve spolupráci  
s organizacemi Pro-bio liga (řešitel), Kokoza a Ekodomov. Bylo uskutečněno celkem 54 exkurzí 
pro 1 066 žáků ZŠ a víceletých gymnázií v Praze, ve 20 vybraných provozovnách – komunitních 
a školních zahradách, sadech, na statcích, ve včelnicích a sklenících. V rámci dopoledních progra-
mů měli žáci možnost poznat fungování zahrad a farem, způsoby hospodářské produkce a jejího 



zpracování a byli rovněž prakticky zapojeni do některých činností. Programy byly vedeny zástup-
ci provozů a lektory z pořádajících organizací. Projekt byl podpořen hlavním městem Prahou.

¢ Akce pro veřejnost
Při příležitosti 7. Evropského summitu regionů a měst v rámci doprovodné akce DANUBE UP  
(8. – 9. července 2016) měl Koniklec možnost prezentovat tento úspěšný projekt, ale také další 
své aktivity zaměřené na hospodaření s vodou. Koniklec byl Úřadem vlády ČR takto přizván 
mezi tři české zástupce na tomto celoevropském setkání. 
Člen naší organizace a ekoporadce na téma hospodaření s dešťovou vodou Ondřej Nehasil se 
zúčastnil vyhodnocování soutěže „Dešťovka na zahradě“ jako člen hodnotící komise ČSOP.  
V této soutěži byl také prezentován projekt Vertikální zahrada (součást projektu Počítáme s vodou 
II). Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo 21. září 2016 v Zemědělském muzeu v Praze za přítom-
nosti ředitele muzea, šéfredaktora časopisu Zahrádkář, europoslance a místopředsedy výboru pro 
životní prostředí Pavla Poce, senátorky Ivany Cabrnochové, předsedy komise pro životní prostře-
dí Prahy 8 a veřejnosti. Náš pracovník představil aktivity naší organizace a zúčastnil se debaty  
s odborníky. Více zde: http://www.zahradni.net/news/kutilska-soutez-s-destovkou-zakoncena/
V návaznosti na úspěšné semináře projektu Počítáme s vodou II si město Dačice u nás objednalo 
seminář o hospodaření s dešťovou vodou, který proběhl dne 8. března 2016. 

V rámci environmentálně-vzdělávacího projektu pro žáky ZŠ a SŠ „Mikroklima okolí školy 
2015/2016“ uskutečnila naše organizace prezentaci projektu na pracovním semináři „Příprava 
strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu“ v Mramorovém sálu Clam-Gallasova 
paláce v Praze. Semináře se zúčastnilo 100 návštěvníků. Projekt a činnost organizace byly dále 
prezentovány 4. října 2016 v Toulcově dvoře na pražské konferenci EVVO pro pedagogy ZŠ na 
téma Děti v přírodě – Jde to i v Praze! 
V rámci projektů revitalizace vnitrobloků proběhlo několik akcí pro veřejnost: Jaro ve vnitroblo-
ku Kubelíkova (25. května, 30 účastníků), Smysluplné odpoledne ve vnitrobloku Kubelíkova  
(15. června, 27 účastníků), Sousedské setkání ve vnitrobloku Kubelíkova – brigáda (12. listopa-
du, 20 účastníků), Oživení vnitrobloku Korunní – pracovní setkání obyvatel (19. října, 8 návštěv-
níků) a Podzimní akce – oživení vnitrobloku Korunní (5. listopadu, 14 účastníků). 

22. března jsme také měli vlastní stánek v Atriu Flora na akci „Prázdniny na Trojce“, kam jsme 
zvali návštěvníky obchodního centra zejména na soboty pro veřejnost v Domě zaniklých řemesel 
v Dolní Vidimi a na plánovaný letní příměstský tábor.



¢ Účetní uzávěrka ke dni 31.12. 2016

aktiva počáteční stav koncový stav
dlouhodobý hmotný majetek 0 0
nedokončená výroba 158.000 35.000
odběratelé 1 63.000
poskytnuté provozní zálohy 8.000 5.000
ostatní pohledávky -40.000 15.000
jiné pohledávky 0 138.000
pokladna 54.000 52.000
běžný účet 428.000 37.000
aktiva celkem 610.000 345.000

pasiva počáteční stav koncový stav
jmění 629.000 629.000
účet výsledku hospodaření -74.000 60.000
hospodářský výsledek ve schval.ř. 0 0
neuhrazená ztráta min. let -496.000 -571.000
dodavatelé
ostatní závazky

25.000
0

7.000
180.000

závazky k zaměstnancům 41.000 33.000
ostatní přímé daně 2.000 1.000
záv. ve vztahu ke st. rozpočtu 478.000 0
dohadné účty pasivní 6.000 6.000
pasiva celkem 610.000 345.000

náklady 2016
spotřeba materiálu 69.000
spotřeba energie 22.000
opravy a udržování 0
cestovné 33.000
náklady na reprezentaci 19.000
ostatní služby 934.000
mzdové náklady

tvorba opravných položek

869.000

2.000
jiné ostatní náklady 5.000

náklady celkem 1.952.000

výnosy 2016
tržby z prodeje služeb 533.000
tržby z prodeje zboží 12.000
změna stavu nedokončené výroby -123.000
ostatní výnosy 8.000
přijaté příspěvky (dotace, granty) 1.518.000
členské příspěvky 4.000
přijaté dary 61.000
výnosy celkem 2.012.000

hospodářský výsledek 60.000



¢ Přehled přijatých grantů a dotací 
v r. 2016 a pokračujících projektů z roku 2015

projekt

Ekologické výukové programy

Mikroklima okolí školy

Počítáme s vodou

Ochrana jírovců maďalu

Ochrana jírovců maďalu

Revitalizace vnitrobloku I

Revitalizace vnitrobloku II

celkový grant

500.000

300.000

28.000

5.000

11.000

1.530.200

70.000

51.000

50.000

26.000

přijato v roce 2015

500.000

300.000

0

0

550.872

70.000

0

0

0

přijato v roce 2016

0

0

28.000

5.000

11.000

688.590

0

51.000

50.000

26.000

donor

MHMP

MHMP

MČ Praha 2

MČ Praha 9

MČ Praha 3

MŽP

MHMP

MČ Praha 3

MČ Praha 3

MČ Praha 3

¢ Komentář
Projekty získané v roce 2015 realizované ve školním roce 2015/2016 mají v roce 2016 úměrně 
nákladům časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 33% výnosů z dotací roku 2016 (EVP, 
Mikroklima okolí školy, Ochrana jírovců maďalu). 
Jiné pohledávky 138 tisíc Kč v rozvaze znázorňují nepřijatou platbu (zádržné) za ukončený pro-
jekt Počítáme s vodou II, jehož veškeré náklady byly zúčtovány do konce roku 2016. Tato částka 
byla také z důvodu příčinné souvislosti s náklady projektu zaúčtována do výnosů. Především  
z tohoto důvodu byla organizace nucena půjčit si 180 tisíc Kč, vyčíslené v jiných závazcích, které 
se zavázala vrátit v roce 2017 po obdržení zmíněné platby a dalších pohledávek. 
Změna stavu nedokončené výroby znázorňuje projekt Počítáme s vodou II, jehož náklady byly  
v roce 2015 vyšší než výnosy, a proto byly tyto náklady přesunuty do období souvisícího s výnosy 
tohoto projektu. Konečný stav se vztahuje k jiným neprojektovým nákladům souvisících s výnosy 
v roce 2017.
Přehled dotací se nemusí shodovat s celkovou hodnotou projektů. Většina realizovaných projektů 
je kofinancována. Do roku 2017 nepřechází žádný projekt.  
Výsledkem hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 60 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek je 
plně v souladu s neziskovým charakterem organizace. Tento zisk bude v plné výše využit na 
činnost organizace.

0


