Zisk, ztráta

Náklady v Kã
Pﬁím˘ materiál
ReÏijní materiál
Knihy, ãasopisy
Pohonné hmoty
Spotﬁeba energií,vody, tepla
Potraviny dobrovolníci
Nákup zboÏí
Opravy a udrÏování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
SluÏby
Nájemné
Telefony
Po‰tovné
Zpracování mezd a úãetnictví
Mzdové náklady
Mzdy brigádníci
Soc. a zdrav. poji‰tûní
Danû
Ostatní danû a poplatky
Pokuty a penále
Poji‰tûní
Poplatky
Odpisy
ZÛstat. cena prod. majetku
Ostatní náklady
Celkem

482,33
927,10
548,62
034,00
578,00
881,00
600,00
185,00
476,00
613,51
048,90

1 883 277,22
688 434,09

1 678
312
13
77
49
12
109
64
29
2
487
56
142
34
67
1 065
149
348
6
2
17
27
18
91
64
6
4 937
688

597,50
193,23
620,40
197,39
976,02
501,00
338,10
138,00
284,50
511,50
831,10
719,50
235,37
972,70
097,70
890,00
521,00
729,00
884,00
290,00
392,00
598,90
286,65
155,20
555,00
898,00
413,76
434,09

Nadace
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti, Nadace VIA,
Nadace pro záchranu a obnovu Jizersk˘ch hor,
Nadace Preciosa, Nadace Partnerství, Nadace Open
Society Fund, Nadace ·kola Hrou
Spoleãnosti
ALBI v.o.s., KAP spol. s r.o., âesk˘ Telecom a.s.,
Tarmac Severokámen a.s., Severochema, Martin
Kerda cyklosport, âeská podnikatelská poji‰Èovna
a.s., Jablonex a.s., Stavební spoﬁitelna âeské spoﬁitelny a.s., Interma a.s., Aquatest a.s., SVED, M.A.G. galvanochemie a.s., NISA LAB s.r.o., AHOLD Czech
Republic a.s., DINO + Ravensburger spol. s r.o.,
Fotografia Liberec, A RAYMOND s.r.o., TBG BAK
s.r.o., FA ZDENA, JABLOTRON s.r.o., Sport Brzák,
Sport N, Knihkupectví a antikvariát Jaroslav Fryã,
FOTO PROFI, FOTO LACCER, Knihkupectví NEPTUN
s.r.o., SâE a.s., C.I.C. Jan Hﬁebec, TSML Liberec a.s.,
EcoGlas GINZEL s.r.o., RESL doprava a zasilatelství,
Jízdní kola Korda, Mirka sport, Knihkupectví U radnice, SâVK a.s., Candy Plus a.s., Pekárny Liberec a.s.,
Uniqa a.s., Valdemar Macek, A–ZET Janou‰ková,
FEREX–ÎSO Liberec spol. s r.o., SSÎ a.s., Eximex –
mzdy s.r.o., Liberecká úãetní spoleãnost Liberec,
Realitní kanceláﬁ Domos, Ing. Michal Kosek

Státní správa a samospráva
Ekofond Statutárního mûsta Liberce, Statutární mûsto
Liberec, Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR, Úﬁad
práce Jablonec nad Nisou, Úﬁad práce Liberec,
Správa CHKO Jizerské hory, Správa CHKO âesk˘ ráj,
Lesy âeské republiky, âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody,
Probaãní a mediaãní sluÏba Liberec.
Dobrovolníci
Zdenûk BûlonoÏník, Markéta âáslavská, Kateﬁina
âíÏková, Tereza Dubovcová, Petr Dubovec, Pavel
Du‰ek, Zuzana Fajtrová, Dagmar Gregorová, Miloslav
Hejda, ·árka Heverochová, Lucie Hníková, Martin
Hobza, Radka Homolová, Michaela Hoﬁej‰í, Ivan
Hospodar, Franti‰ek Chalupeck˘, Vladimír JeÏek,
Marie Kastlová, Michal Kellner, Andrea Klosová,
Michala Kolaﬁíková, Petra Königová , Eli‰ka Kotíková,
Josef Kuchta, Michal Kuliha, Karel Leiss, Linda
Lopezová, Kateﬁina Loudová, Jiﬁí Lupínek, Pavla
Malíková, Marie Mare‰ová, Olga Matou‰ková, Leona
Matou‰ková, Jan Mazánek, Milan Mikulá‰ek, Zuzana
Nejedlová, Anna Nûmcová, Vlastimil Osoba, Lenka
Platilová, Martin Pohl, Pavlína Prajzlerová, Gabriela
Procházková, Mirka Sikorová, Jana Skrbková, Martin
Stiebitz, Dá‰a ·inkorová, Petr ·típek, Vojta Tomek,
Monika Tomoviãová, Jan Vanûk, Jana Volfová
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Celkem

838
219
-134
56
171
62
6
23
168
444
26

0

1 909 054,80
1 399 336,00
2 822,36
617 330,00
144 000,00
83 262,00
128 000,00
207 890,00
299 500,00
153 337,00
40 000,00
330 706,49
175 609,20
60 000,00
65 000,00
10 000,00
5 625 847,85

Pasiva v Kã k 31. 12. 2003
Vlastní jmûní
Nerozdûlen˘ zisk
Neuhrazená ztráta
Dodavatelé
Zamûstnanci
Zdrav. a soc. poji‰tûní
Silniãní daÀ
Ostatní pﬁímé danû
Jiné závazky
V˘nosy pﬁí‰tích období
Dohadné úãty pasivní

0

34
48
71
24
2 571

000,00
983,00
814,40
876,00
171,00
616,10
336,00
588,30
172,08
0,00
402,50
405,43
770,00
902,70
711,31
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V˘nosy v Kã
TrÏby z hlavní ãinnosti
Správa - zmûna stavu NV
Správa - ostatní pﬁíjmy
Úﬁady práce
Sponzorské dary
Ekologická vychova
Nadace Partnerství
Nadace VIA
MÎP
Ekofond mûsta Liberce
Nadace Preciosa
NROS
Individuální dárci
âSOP
NZOJH
Nadace OSF+Telecom
Celkem

352
459
243
-69
-404
-79
1 399
89
401

Z P R ÁVA

Aktiva v Kã k 31. 12. 2003
Stavby
Stroje, pﬁístroje
Drobn˘ dlouhodob˘ majetek
Oprávky ke stavbám
Oprávky ke stroj., pﬁístr.
Oprávky k drob. dlouh. majetku
Nedokonãená v˘roba
Pokladna
Bankovní úãty
Odbûratelé
Zálohy
Jiné pohledávky
Pﬁíjmy pﬁí‰tích období
Náklady pﬁí‰tích období
Celkem
Zisk, ztráta

dûkujeme za podporu

V ¯ R O â N Í

hospodaﬁení

milí pﬁátelé,

poslání

zpráva o ãinnosti

je za námi desát˘ rok na‰í existence, kter˘ byl
v mnoha ohledech pﬁelomov˘. I kdyÏ tomu situace
na zaãátku roku pﬁíli‰ nenasvûdãovala, dokázali
jsme postupnû získat podporu pro na‰e projekty
a také nové spolupracovníky, s nimiÏ se nám
postupnû daﬁí rozvíjet na‰i ãinnost.
Krizí, které jsme v uplynul˘ch deseti letech
museli pﬁekonat, bylo bezpoãet a mnohdy jsme
balancovali na hranû bytí a nebytí na‰í organizace.
V‰echny jsme ale dokázali pﬁekonat a zpûtnû vidím,
Ïe bylo nutné jimi projít, neboÈ nás kaÏdá z nich
posunula na trochu vy‰‰í úroveÀ.
KdyÏ se dnes rozhlédnu, vidím, Ïe je na‰e organizace, zejména co se t˘ãe personálního obsazení,
ve vrcholové formû. Dívám se proto i pﬁes nelehkou
finanãní situaci do budoucnosti s optimismem –
nejvût‰ím bohatstvím kaÏdé organizace nejsou peníze, ale její lidé.
Po deseti letech na‰í ãinnosti je Spoleãnost pﬁátel pﬁírody profesionální, nezávislou a sebevûdomou
organizací, která má vzrÛstající potenciál prakticky
ovlivÀovat nejen stav Ïivotního prostﬁedí, ve kterém
Ïijeme, ale i pﬁispívá k osobnímu rÛstu lidí, kteﬁí v ní
pracují a s ní spolupracují. To je velmi dÛleÏité.
Nadûji pro dosaÏení na‰ich cílÛ totiÏ vidíme právû
v lidech, aÈ uÏ jsou to ti, kdo nám pomáhají jako
dobrovolníci, ti kteﬁí se úãastní na‰ich akcí a projektÛ nebo v‰ichni ti, kteﬁí nás podporují.
V‰em patﬁí moje upﬁímné podûkování za dosavadní podporu. Vûﬁím, Ïe si ji udrÏíme i nadále. To
nejlep‰í nás totiÏ teprve ãeká.

Spoleãnost pﬁátel pﬁírody je spoleãenství lidí, kteﬁí
podporují a provádûjí aktivity ve prospûch pﬁírody,
krajiny a trvale udrÏitelného Ïivota. Na‰ím posláním
je chránit, rozmnoÏovat a obnovovat rozmanitost
pﬁírody a zároveÀ spojovat tuto ãinnost s ekologickou v˘chovou a osvûtou.

PRAKTICKÁ OCHRANA P¤ÍRODY

cíle
• pﬁispût v co nejvût‰í míﬁe k obnovû pﬁirozen˘ch
lesÛ a k záchranû ohroÏen˘ch druhÛ pÛvodních
dﬁevin
• pﬁispût k obnovû harmonické krajiny a zv˘‰it
mnoÏství míst, kde najdou svÛj domov mizející
druhy rostlin a ÏivoãichÛ
• zapojit do na‰í ãinnosti co nej‰ir‰í veﬁejnost,
zejména do praktick˘ch prací v terénu
• inspirovat dal‰í vlastníky pozemkÛ a získat
je pro spolupráci s námi

Jan Korytáﬁ
pﬁedseda sdruÏení

Kontakt
Spoleãnost pﬁátel pﬁírody
Svobody 243, Liberec 15, 460 15
tel. 482 751 195
e-mail: spp@cmelak.cz
www.cmelak.cz

boudách v Jizersk˘ch horách. BohuÏel se nám
stále nepodaﬁilo dohodnout získání druhého objektu
v této lokalitû, coÏ by umoÏnilo nejen roz‰íﬁení na‰í
nabídky, ale i ‰anci získat pro oba objekty správce,
kter˘ by zde mohl bydlet a oba objekty udrÏovat. Na
chalupû probûhlo v roce 2003 deset víkendov˘ch
akcí pro dobrovolníky a dvakrát nejoblíbenûj‰í akce
T˘den pro les. Mimo na‰ich vlastních akcí si chalupu pÛjãovali také dal‰í neziskové organizace, studenti, dûtské oddíly apod. Celkem se v‰ech akcí
zúãastnily témûﬁ tﬁi stovky dûtí a dospûl˘ch.

Praktická ochrana pﬁírody zahrnuje aktivity smûﬁující k obnovû pﬁirozen˘ch lesÛ v na‰em regionu. Na
rozdíl od minulosti se na‰e ãinnost neomezuje
pouze na Jizerské hory a více se zamûﬁujeme na
komunikaci s jednotliv˘mi správci a vlastníky lesa.
Získali jsme také vlastní lesní pozemky, na nichÏ
budeme moci realizovat na‰e pﬁedstavy o tom, jak
by mûl vypadat ideální les.
Malé lesní bio‰kolky – ná‰ klíãov˘ a dlouhodob˘
program pokraãoval i v roce 2003. Zásadním pﬁínosem byl zejména pﬁíchod nového vedoucího, kter˘
znamenal zv˘‰ení produktivity a zejména kvality
práce. Zavedení nové normy na jakost sazenic urãen˘ch pro zalesÀování nás také vedlo k rozhodnutí
více se zamûﬁit na kvalitu sazenic, namísto jejich
mnoÏství.

Sbûry osiva – soustﬁedili jsme se na vzácnûj‰í dﬁeviny, takÏe se nám podaﬁilo sebrat zatím nejvût‰í
mnoÏství osiva dvou stále opomíjen˘ch dﬁevin: tﬁe‰nû ptaãí a hru‰nû polniãky. Sbírali jsme také osivo
pÛvodních keﬁÛ – l˘kovce, hlohu, kaliny, trnky a dal‰ích. Bûhem podzimních sbûrÛ jsme zajistili dostateãné mnoÏství osiva buku, jedle, klenu, mléãe, tisu,
jasanu, dubu a lip.

Pozemkov˘ spolek – na‰e dlouhodobá idea, Ïe získáme vlastní lesní pozemky, kde budeme moci
v praxi realizovat na‰e pﬁedstavy o vzorovém lesním
hospodaﬁení, se zhmotnila v podobû tﬁech lesních
pasek s nûkolika ponechan˘mi star˘mi stromy. Je
témûﬁ jisté, Ïe bez na‰eho zásahu by zde vyrostly
témûﬁ ãisté smrkové monokultury. Lesní pozemek
ve Skuhrovû (1 ha) získal svého patrona – firmu
ALBI, jejíÏ zamûstnanci nám na jaﬁe pomáhali sázet
nové sazenice. I na dal‰ích pozemcích budou bûhem
následujících let dosazeny odpovídající druhy dﬁevin – zejména listnáãe a jedle, zatímco smrky vysazené pﬁedchozím majitelem budou pﬁeváÏnû vyﬁezány (ãásteãnû i na vánoãní stromky). Dlouhodob˘m
cílem je smí‰en˘ les, kde najdou své místo i ohroÏené druhy dﬁevin.

V˘sadby sazenic – stejnû jako v minul˘ch letech
na‰ly na‰e sazenice uplatnûní v rámci Programu stabilizace lesa v Jizersk˘ch horách. Pokraãovali jsme
ve spolupráci s Lesy âeské republiky, lesní správou
Jablonec nad Nisou pﬁi v˘sadbû 1500 ks poloodrostkÛ bukÛ, klenÛ, ol‰í a jeﬁábÛ. Poloodrostky jsou
vyspûlé sazenice, které musí mûﬁit minimálnû 50 cm
a pouÏívají se zejména na zpestﬁování jiÏ existujících
v˘sadeb. Jejich v˘hoda spoãívá v tom, Ïe se jich na
plochu dává men‰í mnoÏství a rychleji vyrostou
a dokáÏou tak drÏet krok napﬁ. s jiÏ dﬁíve vysazen˘mi
smrky. Jednotlivé lokality byly vytipovány s revírníky
LâR. Vzhledem ke kladn˘m referencím je pravdûpodobné, Ïe tato spolupráce bude pokraãovat i v následujících letech a Ïe se tak otevﬁela nová cesta ke
zpestﬁení lesních porostÛ v Jizersk˘ch horách.
·ance pro jilmy – nov˘m projektem, podpoﬁen˘m
Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí âR, byla v˘sadba
tisícovky vzrostl˘ch, aÏ dvoumetrov˘ch sazenic této
dnes jiÏ vzácné dﬁeviny. Celkem bylo vysázeno
s pomocí devíti ‰kol, lesníkÛ, pracovníkÛ Povodí Labe,
Správy CHKO âesk˘ ráj a jednotlivcÛ na 1055 jilmÛ
vût‰inou v Libereckém kraji, ale napﬁ. i v Praze.
Bedﬁichov
Nov˘m typem na‰í ãinnosti byla spolupráce se soukrom˘m majitelem lesa v Jizersk˘ch horách, kter˘
vlastní v Bedﬁichovû v nadm. v˘‰ce cca 800 m. n. m.,

deset hektarÛ smrkového lesa. Ve spolupráci s ním
jsme pﬁipravili projekt do Programu stabilizace lesa
v Jizersk˘ch horách, jehoÏ cílem bylo zaãít s pﬁemûnou smrkov˘ch porostÛ smûrem k pﬁirozenûj‰í dﬁevinné skladbû. V rámci projektu jsme vysadili prvních
1700 sazenic, vãetnû individuálních ochran proti
okusu a postavili dvû nové oplocenky. Projekt byl po
pﬁedání vyhodnocen jako vzorov˘ a vlastník lesa má
zájem ve spolupráci pokraãovat i v dal‰ích letech.

Pﬁes nepﬁíli‰ dobré poãasí pﬁi‰lo témûﬁ 300 lidí
oslavit Den Zemû do Kulturního a spoleãenského
centra v Lidov˘ch sadech v Liberci. Pro v‰echny
vûkové kategorie zde byl pﬁipraven program, kde si
kaÏd˘ vlastníma rukama mohl vyrobit ruãní papír,
odlít svíãku, ozdobit perníãky, zkusit vázání such˘ch
kvûtÛ, nabatikovat triãko ãi ‰átek, zkusit v˘robu
keramiky na kruhu, práci kováﬁe ãi ﬁezbáﬁe, malování na kameny a mnoho dal‰ích ãinností.

Druh˘m hlavním místem, kde probíhá ekologická
v˘chova, je na‰e chalupa na Mariánskohorsk˘ch

Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR
• Maliãkosti pro Zemi – 100 000 Kã
Poﬁádání nûkolikamûsíãní soutûÏe pro rodiny
s dûtmi s ekologickou a regionální tématikou.
• Modelová pﬁemûna lesního pozemku Skuhrov na
pﬁirozenou dﬁevinou skladbu – 99 500 Kã. Dosadba
stanovi‰tnû odpovídajících druhÛ dﬁevin na 1 ha
paseky, kterou b˘val˘ majitel osázel smrkem.
• ·ance pro jilmy – 100 000 Kã
V˘sadba 1055 stromkÛ jilmÛ s pomocí ‰kol,
lesníkÛ, jednotlivcÛ a správcÛ povodí Labe
v Libereckém kraji.
Nadace VIA
• Pole neorané – 200 000 Kã
Získávání nov˘ch individuálních dárcÛ pomocí
letáãkové kampanû a informaãního stánku.
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti
• Pole neorané – rozvoj firemního a individuálního
dárcovství 30 000 EUR. Vyzkou‰ení nov˘ch
metod získávání firemních a individuálních
dárcÛ pro zaji‰tûní stabilního financování.

EKOLOGICKÁ V¯CHOVA
Ekologickou v˘chovu jsme se i v tomto roce snaÏili
co nejvíce propojovat s na‰imi aktivitami v terénu.
Pro ‰koly i veﬁejnost je jedním ze spojovacích ãlánkÛ Lesní nauãná stezka Harcov. Ta náv‰tûvníkÛm
pﬁibliÏuje v˘voj lesÛ Jizersk˘ch hor, fungování lesního ekosystému, dÛsledky nevhodn˘ch zmûn v lesích
a také moÏnosti jejich nápravy. Pro doplnûní v˘uky
nabízíme pro základní a stﬁední ‰koly na této stezce
v˘ukov˘ program „Ná‰ les, jak ho neznáte“. Ten probíhá s na‰ím prÛvodcem, kter˘ s dûtmi absolvuje
celou stezku vãetnû her, soutûÏí, a pﬁípadnû i práce
v lesní ‰kolce. V doprovodu na‰ich lektorÛ nav‰tívilo v˘ukové programy 520 dûtí.

podpoﬁené projekty
v roce 2003

Nadace Preciosa
• Zakoupení pﬁívûsného vozíku pro terénní
práce – 40 000 Kã
Nadace Partnerství
• Most pro stromy – 121 500 Kã. Rozvoj spolupráce se správci a majiteli lesa za úãelem zv˘‰ení
podílu listnáãÛ a jedle pﬁi obnovû lesa.
• ·ance pro jilmy – 5 500 Kã. V˘sadba 1055
stromkÛ jilmÛ s pomocí ‰kol, lesníkÛ, jednotlivcÛ
a správcÛ povodí Labe – spolufinancování.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizersk˘ch hor
• Dosadba poloodrostkÛ na území Jizersk˘ch hor –
65 000 Kã. Dosadby poloodrostkÛ bukÛ a klenÛ
a sazenic jedle do vybran˘ch revírÛ v Jizersk˘ch
horách.
Ekofond mûsta Liberce
• Lomikámen – 75 000 Kã. Podpora vydání dvou
ãísel ãasopisu Lomikámen.
• Ekologická v˘chova 2003 – 71 437 Kã
Podpora aktivit SPP na poli ekologické
v˘chovy v roce 2003
• Oprava laviãek v parku v ulici Metelkova
v Liberci – 6 900 Kã

pomozte nám prosím vytvořit
Na podzim opût probûhly akce ke Dni stromÛ, aÈ uÏ
to byla tradiãní v˘stava amatérsk˘ch i profesionálních dûl na téma Stromy m˘ma oãima, nebo pﬁedná‰ky Dr. Marie Hru‰kové o památn˘ch stromech
pro ‰koly i pro veﬁejnost. V˘stavu nav‰tívilo pﬁes
1500 náv‰tûvníkÛ. V˘roby ruãního papíru na
Veletrhu dûtské knihy se zúãastnilo asi 500 dûtí.
Novinkou v roce 2003 byla soutûÏ pro rodiny
s dûtmi Maliãkosti pro Zemi, do níÏ se pﬁihlásilo
pﬁes 300 rodin. Dûti spolu s rodiãi tﬁídili odpad,
sázeli stromy, pomáhali v lesní ‰kolce, objevovali
zajímavá místa v regionu a mnoho dal‰ích zajímav˘ch aktivit, jejichÏ cílem bylo zv˘‰it povûdomí
o ekologiãtûj‰ích alternativách uskuteãniteln˘ch
v kaÏdodenním Ïivotû, ale také více poznat region.

www.novyprales.cz

