Celkem
Zisk, ztráta

1 524 734,20
416 021,50
1 052 838,00
904 512,00
219 375,00
491 413,97
83 000,00
200 000,00
300 000,00
82 250,00
20 000,00
628 879,51
50 000,00
15 000,00
5 000,00
81 000,00
67 034,00
295 002,50

6 436 060,68

Celkem

Náklady v Kč
Přímý materiál
Režijní materiál
Přímý materiál – nedokončená výroba
Knihy, časopisy
Pohonné hmoty
Spotřeba energií, vody a tepla
Potraviny dobrovolníci
Nákup zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Nájemné
Telefony a poštovné
Zpracování mezd a účetnictví
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Daně a poplatky
Pokuty a penále
Pojištění
Odpisy
Ostatní náklady
Celkem

2 407 713,05
-231 937,42

452 115,80
303 392,26
1 052 838,00
15 723,30
79 035,79
87 689,18
43 276,00
67 764,00
204 304,64
37 582,00
1 120 578,00
69 447,00
284 575,22
98 646,30
1 837 000,00
593 348,65
35 621,57
58 146,00
23 770,60
164 895,30
38 248,49
6 667 998,10
-231 937,42

Ministerstvo životního prostředí ČR
• Lomikámen 2004 – 100.000 Kč
Vydávání ekologicko-regionálního časopisu.
• Maličkosti pro Zemi – 100.000 Kč
Soutěž pro rodiny s dětmi s ekologickou tématikou.
• Lesní vzdělávací středisko – 100.000 Kč – Pořádání akcí na
pomoc lesu, včetně akcí výchovných a vzdělávacích.
• Pozemkový spolek SPP 2004* – 58.000 Kč – Rozvoj našeho
pozemkového spolku, jako klíčové součásti naší činnosti
• Ochrana biodiverzity 2004* – 23.000 Kč - Sběry osiva a výsadby
sazenic vzácných původních dřevin.
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání města Liberce
• Maličkosti pro Zemi - 21.000 Kč - Soutěž pro rodiny s dětmi
s ekologickou tématikou.
• Klub Čmelák – 38.000 Kč – Provoz a vybavení klubu sloužícího
jako zázemí pro ekologickou výchovu.
Grantový fond Libereckého kraje
• Zpracování projektu do evropských fondů - 17.250 Kč
Příspěvek na vypracování žádosti revitalizačního projektu.
Nadace Partnerství
• Šance pro jilmy 2004 – 5.000 Kč – Výsadba nových stromků
jilmů s pomocí škol na území Libereckého kraje.
• Nový prales – 150.000 Kč – Rozvoj projektu Nového pralesa.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
• Lomikámen – 50.000 Kč – Vydání čísla věnovaného minulosti
pohraniční krajiny a jejich původních obyvatel.
Nadace Škola hrou
• Den Země 2004 – 5.000 Kč – příspěvek na pořádání oslav Dne
Země v Liberci
Nadace Presiosa
• Křovinořez – 20.000 Kč – Příspěvek na zakoupení křovinořezu na
údržbu lesních školek a pozemků v rámci pozemkového spolku.
* prostřednictvím ÚVR ČSOP

Nadace
Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Nadace Preciosa, Nadace Partnerství,
Nadace Škola hrou
Státní správa a samospráva
Ministerstvo životního prostředí ČR, Úřad práce Liberec, Správa
CHKO Jizerské hory, Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání města
Liberec, Úřad práce Jablonec nad Nisou, Správa CHKO Český ráj, Lesy
České republiky, Probační a mediační služba Liberec, Grantový fond
Libereckého kraje
Dobrovolníci
Děkujeme též všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali v lesních
školkách, v terénu i při realizaci akcí pro děti a veřejnost.
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Nadace VIA
• Pole neoseté – 200.000 Kč - Rozvoj členské základny jako perspektivního zdroje financování naší činnosti v budoucnu

0

Výnosy v Kč
Příjmy z hlavní činnosti
Příjmy z doplňkové činnosti
Změna stavu nedokončené výroby
Úřady práce
Sponzorské dary
Individuální dárci
Nadace Partnerství
Nadace VIA
Ministerstvo životního prostředí
Statutární město Liberec
Nadace Preciosa
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Nadace Open society found
Nadace škola hrou
Český svaz ochránců přírody
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
Veřejná sbírka

2 175 775,63

950 348,33
908 361,19
-134 548,62
151 844,15
131 803,00
152 581,00
2 250,00
22 800,00
210 237,00
12 037,00

0

Celkem
Zisk, ztráta

Vlastní jmění
Nerozdělený zisk
Neuhrazená ztráta
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zdrav. a soc. pojištění
Silniční daň
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Výdaje příštích období

Společnosti
ALBI Česká republika a.s., METROSTAV a.s., ATLAS.CZ a.s., DHL s.r.o.,
ČESKÝ TELECOM a.s., TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., C.I.C. Jan Hřebec
a.s., Jizerské pekárny s.r.o., Lesy České republiky s.p., Epicentrum,
ÚVR ČSOP, Jablonecká exportní společnost, ABB s.r.o., BENOX, COPIA
Liberec s.r.o., Stavební spořitelna České spořitelny a.s., MZ LIBEREC
a.s., M.A.G. Galvanochemie a.s., FILINGER a.s., LIKTO s.r.o., PULSKLIMA
s.r.o., Michal Koutník-prodej a servis jízdních kol, JABLONEX a.s.,
A. RAYMOND s.r.o., INTERMA a.s., Hewlett-Packard ČR, DORINT
spol. s.r.o., AQUATEST a.s., RESL - doprava a zasilatelství, Hilti ČR
s.r.o., ING. VLASTIMIL LADÝŘ-LADEO, HYPERNOVA-hypermarket,
Juta Úpice, KVAPRO s.r.o., CHALKO SEMILY, SVED e.d., JABLOTRON
s.r.o., Moštovna Lažany, DIMATEX CS spol. s r.o., BTV PLAST s.r.o.,
Severočeské komunální služby s.r.o., GLOBAL-OFFICE, EUROMEDIA
GROUP k.s., NEWTON GROUP, Liberecká jazyková škola s.r.o., WIDE
BIKE, KANZELSBERGER a.s., KOMA spol. s.r.o., WIREMETAL, Tomáš
Rozlílek- KTI, BONTON FILM, DINO TOYS s.r.o., NetCentrum s.r.o., ELSET
s.r.o., FRIT s.r.o., Pivovar HOLS, FA ZDENA, KEBERLOVÁ ALENA, FOTO
LACCER v.o.s., KORTAN SKLO-BIŽUTERIE, AUTOCENTRUM FICS s.r.o.,
KODAK EXPRESS, Knihkupectví a antikvariát J. Fryč, AUTOGAS LIBEREC
s.r.o., Knihkupectví NEPTUN s.r.o., FOTO PROFI
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Pasiva v Kč k 31.12.2004
31 646,00
352 000,00
459 983,00
673 475,30
357 076,00
-18 040,00
-82 416,00
-418 421,00
-537 125,30
1 052 838,00
101 671,50
3 450,00
-21 073,07
78 046,00
24 720,00
98 036,00
19 909,20

děkujeme za podporu

Z P R Á V A

Aktiva v Kč k 31.12.2004
Software
Stavby
Stroje, přístroje
Drobný dlouhodobý majetek
Pozemky
Oprávky k softwaru
Oprávky ke stavbám
Oprávky ke stroj., přístr.
Oprávky k drob. dlouh. majetku
Nedokončená výroba
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Odběratelé
Zálohy
Příjmy příštích období
Náklady příštích období

podpořené projekty
v roce 2004

V Ý R O Č N Í

hospodaření

milí přátelé,

poslání

praktická ochrana přírody

ekologická výchova

rok 2004 byl již jedenáctým rokem naší činnosti, který opět potvrdil,
že úsilí a prostředky, které jsme společně v minulosti věnovali
rozvoji naší organizace, byly dobrou investicí, která začíná přinášet
svoje ovoce.

Společnost přátel přírody je společenství lidí, kteří podporují a provádějí aktivity ve prospěch přírody, krajiny a trvale udržitelného
života. Naším posláním je chránit, rozmnožovat a obnovovat rozmanitost přírody a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou
výchovou a osvětou.

Praktická ochrana přírody zahrnuje aktivity směřující k obnově
přirozených lesů a ke zvyšování pestrosti naší krajiny. Naše činnost
zahrnuje v současné době i území mimo Liberecký kraj, více se také
zaměřujeme na komunikaci s jednotlivými správci a vlastníky lesa.

Ekologickou výchovu jsme se i v tomto roce snažili co nejvíce propojovat s našimi aktivitami v terénu. Pro školy i veřejnost je jedním
ze spojovacích článků Lesní naučná stezka Harcov. Ta návštěvníkům přibližuje vývoj lesů Jizerských hor, fungování lesního
ekosystému, důsledky nevhodných změn v lesích a také možnosti
jejich nápravy. Pro doplnění výuky nabízíme pro základní a střední
školy na této stezce výukový program Les, jak ho neznáte. Ten
probíhá s naším průvodcem, který s dětmi absolvuje celou stezku
včetně her, soutěží, a případně i práce v lesní školce.

Mezi naše hlavní výsledky uplynulého roku řadím úspěšný rozjezd
veřejné sbírky, díky níž jsme mohli vykoupit 7 ha lesa pro náš projekt Nový prales, dále výsadbu bezmála tisícovky dalších jilmů na
území Libereckého kraje, zvyšující se návštěvnost našich akcí pro
veřejnost i větší zájem škol o ekovýchovné programy.

Malé lesní bioškolky
Náš klíčový a dlouhodobý program pokračoval i v roce 2004.
Zásadním přínosem byl zejména příchod nového vedoucího, který
znamenal zvýšení kvality práce. V roce 2004 zpestřilo lesy regionu
přes 30.000 sazenic, z nových přírůstků ve školkách nás nejvíce
potěšilo několik stovek mladých semenáčků lýkovce jedovatého,
což je původní, dnes již vzácně se vyskytující keř. Kromě klasických lesních sazenic jsme také poprvé sázeli i dvoumetrové stromy – jilmy, javory a olše, které ozelenily areál jednoho libereckého
průmyslového podniku.

Podařilo se nám také změnit organizační strukturu a styl řízení,
který dnes lépe odpovídá velikosti naší organizace – jednotlivá
oddělení mají své vedoucí s velkou mírou samostatnosti – zde
vznikl velký potenciál pro budoucí rozvoj.
Co se nám stále nepodařilo, je získání druhého objektu na
Mariánskohorkých boudách, abychom mohli rozšířit a zlepšit zázemí pro terénní ekologickou výchovu, o níž je rok od roku stále větší
zájem. Také spolupráce s lesníky ze státních lesů má velké rezervy.
Jako hlavní výsledek naší činnosti vidím to, že já i moji kolegové
můžeme s velkou mírou svobody pracovat na uskutečnění našich
představ a to i přesto, že se to někdy i někomu příliš nelíbí.
Můj dík patří všem, kdo nás v minulosti podpořili, ať už jako naši
dobrovolníci či dárci. Věřím, že Vás i nadále budeme přesvědčovat
o tom, že Vaše podpora měla a má smysl.

cíle

Šance pro jilmy
I v tomto roce pokračoval úspěšný projekt, který si dal za cíl navrátit
do krajiny Libereckého kraje každý rok tisícovku vzrostlých dvoumetrových sazenic této dnes již velmi vzácné dřeviny, do výsadeb
zapojit širokou veřejnost včetně dětí a také informovat o této krásné dřevině co největší množství lidí. Celkem se nám podařilo získat
ﬁnanční podporu a zajistit výsadbu pro 763 jilmů, do výsadeb bylo
zapojeno devatenáct škol a celý projekt získal opět širokou publicitu
v médiích. I přes to, že cílového množství 1000 kusů nakonec nebylo
dosaženo, hodnotíme tento ročník jako úspěšný – zbylé sazenice
najdou uplatnění v dalším roce.

• přispět v co největší míře k obnově přirozených lesů a k záchraně
ohrožených druhů původních dřevin
• přispět k obnově harmonické krajiny a zvýšit množství míst, kde
najdou svůj domov mizející druhy rostlin a živočichů
• zapojit do naší činnosti co nejširší veřejnost, zejména do praktických prací v terénu

Jan Korytář
předseda sdružení

• inspirovat další vlastníky pozemků a získat
je pro spolupráci s námi

kontakt
Společnost přátel přírody
Svobody 243, Liberec 15, 460 15
tel. 482 751 195
e-mail: spp@cmelak.cz
www.cmelak.cz

spolupráce s jeho patronem – ﬁrmou ALBI – na přeměně druhového složení lesa. I na dalších pozemcích budou během následujících
let dosazeny odpovídající druhy dřevin – zejména listnáče a jedle.
Dlouhodobým cílem je tu vytvoření smíšeného lesa, kde najdou
své místo i ohrožené druhy dřevin. Na přeměně lesa jsme spolupracovali také na pozemcích soukromých majitelů v Jizerských horách
i na Ještědském hřebenu. V současné době SPP vlastní pět lesních a
dva mokřadní pozemky o celkové rozloze 260.000 m2.

Pozemkový spolek
K našim třem lesním pozemkům přibyl v tomto roce další, bezesporu nejvýznamnější. Jde o sedm hektarů smrkové monokultury
na jižním svahu Ještědského hřebene, kterou jsme díky darům
individuálních dárců mohli koupit od původní majitelky. V tomto
případě nemáme v úmyslu vytvoření vzorového hospodářského
lesa jako na ostatních lesních pozemcích. Rádi bychom tento
pozemek postupně úplně navrátili přírodě a vytvořili zde „prales“,
ve kterém v budoucnu veškerý vývoj ponecháme jen na přírodě.
V počátku jí jen trochu dopomůžeme s návratem některých dřevin,
které by se tam z okolních lesů neměly šanci dostat, protože se
tu díky člověku již téměř nebo vůbec nevyskytují. I zde by bez
našeho zásahu vyrostla pouze čistá smrková monokultura, navíc
i z lesnického hlediska bezcenná, protože je velmi poškozená okusem spárkaté zvěře. Na lesním pozemku ve Skuhrově pokračovala

organizace, studenti, dětské oddíly apod. Celkem se všech akcí
zúčastnilo přes tři stovky dětí a dospělých.
Na začátku roku 2004 jsme uvedli do provozu Klub Čmelák, kde
probíhá převážná část výukových programů pro školy, věnovaných
ekologii, globálním problémům, tradicím a zvykům. Naše výukové programy v terénu i pod střechou navštívilo přes 1200 žáků
a studentů.
V areálu Kulturního a společenského centra v Lidových sadech jsme
opět připravili oslavu Dne Země. Pro všechny věkové kategorie zde
byl připraven program, kde si každý vlastníma rukama mohl vyrobit
ruční papír, odlít svíčku, ozdobit perníčky, zkusit vázání ze suchých
květů, nabatikovat tričko či šátek, zkusit výrobu keramiky na kruhu
a jiné. Pro veřejnost zde byl také připraven doprovodný program
v podobě vystoupení dětských pěveckých, tanečních a divadelních
souborů. Akce se zúčastnilo kolem 450 lidí. Výroby ručního papíru
na Veletrhu dětské knihy se zúčastnilo asi 800 dětí.
Na podzim opět proběhly akce ke Dni stromů, ať už to byla tradiční výstava amatérských i profesionálních děl na téma Stromy mýma
očima, nebo přednášky Dr. Marie Hruškové o památných stromech
pro školy i pro veřejnost. Výstavu navštívilo přes 1500 návštěvníků.
Součástí Dne stromů byla i výsadba nových sazenic na pozemku
budoucího Nového pralesa, na kterou přišlo přes 150 lidí.

Druhým hlavním místem, kde probíhá ekologická výchova, je
naše chalupa na Mariánskohorských boudách v Jizerských horách.
Bohužel se nám stále nepodařilo dohodnout získání druhého
objektu v této lokalitě, což by umožnilo nejen rozšíření naší nabídky,
ale i šanci získat pro oba objekty správce, který by zde mohl bydlet
a oba objekty udržovat. Na chalupě proběhlo v roce 2004 šest
pobytových akcích pro 252 žáků, nazvaných Škola v lese, jedná
se o zážitkové akce, zaměřené především na poznávání regionu,
vztahů v přírodě a mezi lidmi. Pro dobrovolníky jsme připravili
osm víkendových akcí a dvakrát oblíbenou akci Týden pro les. Mimo
našich vlastních akcí si chalupu půjčovali také další neziskové

fundraising a propagace
Propagační stánky SPP
Během léta oslovovali naši pracovníci veřejnost na náměstích
v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Turnově a Mladé Boleslavi.
Cílem bylo seznámit kolemjdoucí s prací našeho sdružení a těm,
kterým je naše činnost sympatická, nabídnout členství. Našimi
novými členy – podporovateli se díky této akci stalo 190 lidí
a více než 400 lidí se rozhodlo sponzorovat výsadbu konkrétního
stromečku.

Internetové stránky www.cmelak.cz
se umístily v celostátní soutěži „Být viděn“, pořádané již několikátým rokem sdružením Agnes, na čtvrtém místě. Soutěže se
zúčastnilo padesát domén českých neziskových organizací. Toto
umístění je pro nás zároveň pochvalou i výzvou, abychom na našich
internetových stránkách ještě zapracovali. Mezi novinky našeho
„webu“ patří anglická verze stránek, odkaz na fotogalerii z akcí
a návštěvní kniha pro chatování a zanechání vzkazů.

Veřejná sbírka „Stromy pro naše děti“
Do veřejné sbírky přispělo v roce 2004 od jejího vyhlášení v červnu
478 lidí celkovou částkou 320.000 Kč. Z prostředků veřejné sbírky
jsme odkoupili za cenu 245.000 Kč sedm hektarů poničeného smrkového lesa na Ještědském hřebenu, který postupně přeměňujeme
na přirozený smíšený les a jednou i prales.
Samolepka „Prosíme, nevhazujte reklamní materiály“
Od června jsme začali prostřednictvím městských a turistických
informačních center prodávat samolepku na domovní schránky. Do
konce roku se do prodeje zapojila prodejní místa v téměř sto českých
a moravských městech a prodala 8.171 samolepek. Naše sdružení získalo tímto způsobem finance na výsadbu 450 vzrostlých stromů, které
vysadí v roce 2005 nejen v Jizerských horách, ale s pomocí místních
žáků i ve městech, kde se samolepek prodalo nejvíce.

V roce 2004 proběhl již druhý ročník úspěšné soutěže pro rodiny
s dětmi Maličkosti pro Zemi, do níž se přihlásilo přes 500 rodin.
Děti spolu s rodiči třídili odpad, sázeli stromy, pomáhali v lesní
školce, objevovali zajímavá místa v regionu a mnoho dalších zajímavých aktivit, jejichž cílem bylo zvýšit povědomí o ekologičtějších
alternativách uskutečnitelných v každodenním životě, ale také více
poznat region, ve kterém žijeme.

Propagace SPP v médiích
K našim mediálně nejúspěšnějším akcím v roce 2004 patřilo založení Nového pralesa a pomoc zahraničních dobrovolníků při stavbě
oplocenky na ochranu sazenic před okusem lesní zvěří. Zajímavou
perličkou byla skutečnost, že mezi dobrovolníky byla i jedna studentka až z dalekého Japonska. Během roku jsme zaznamenali
celkem 152 zpráv o našem sdružení v tisku, rozhlasu a televizi.

Lomikámen
V roce 2004 se podařilo vydat čtyři čísla časopisu věnovaná pozemkovým spolkům a krajině Pojizeří, pralesům a Českému Švýcarsku,
ekologickému zemědělství a Jičínsku a těžbě v krajině a Mimoňsku.
Náklad Lomikamene se zvedl na 1500 kusů, i přesto byla dvě z jeho
čísel zcela rozebrána. Časopis se v tomto roce dostal i na naše webové stránky, kde je ke stažení ve formátu „pdf“ a kde je také možné si
ho elektronicky předplatit. Jedno ukázkové číslo bylo také zasláno
na všechny školy v kraji a na všechny správy CHKO v ČR.

