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milí přátelé,

Těším se proto na okamžik, až předseda pošle text.

poslání
Čmelák – 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.

Jan Korytář
předseda sdružení

Plány do budoucna
Čmelák – Společnost přátel přírody není v současné době již pouze
čistě ekologickou organizací, ale své aktivity propojuje také se
sociálním sektorem. I v následujících letech chceme pokračovat
v započatém trendu rozšiřování a zkvalitňování činností směřujících
nejen k ochraně přírody, ale také k realizaci programů a projektů
s ekologickou tématikou i dalších sociálních aktivit a služeb.
Rádi bychom i nadále směřovali k vytyčenému cíli - stát se významnou ekologickou neziskovou organizací, která prakticky ukazuje
alternativní pohledy na lesní hospodářství, přispívá k obohacování
života lidí v oblasti získávání nových znalostí a zkušeností a zároveň
nabízí širokému spektru zájemců další zajímavé a smysluplné
volno-časové aktivity.
To je cesta, kterou se Čmelák – Společnost přátel přírody chce
v následujícím období ubírat.

kontakt

Čmelák – Společnost přátel přírody
Švermova 32 | Liberec 10 | 460 10 | tel./fax 482 751 195
e-mail: spp@cmelak.cz | www.cmelak.cz

…pro lidi
Ekovýchova v roce 2007
V roce 2007 jsme realizovali na všech typech škol celkem 90
ekovýchovných programů, které navštívilo 1928 dětí. Těší nás, že
početnou cílovou skupinou se staly také děti z mateřinek, kde se
uskutečnilo celkem 25 těchto pořadů. Do 44 libereckých škol „na
okraji kraje“ jsme „přivezli“ výukové programy a zpřístupnili je
tak i těm, kteří nemají sami možnost přepravit se do Středisek
ekologické výchovy. V rámci projektu „Škola v lese“ jsme připravili
pro děti třídenní pobytový program „Ochránci planety“ a dvoudenní
harmonizační program „Společně na mizivku“. Dny plné poznání
prožilo na Mariánskohorských boudách uprostřed přírody během 9
pobytů celkem 161 dětí.

sazenic, opravit a vystavět oplocenky na našich nových plochách
Pozemkového spolku a zároveň v nich provést úklid klestí. Stále častěji nám pomáhají v naší činnosti organizované skupiny, např. Hnutí
Brontosaurus, skautské oddíly z Libereckého kraje nebo studenti ze
středních či vysokých škol. Pro širokou veřejnost jsme zorganizovali
2 exkurze na Ještědský hřeben do „Nového pralesa“. Nabídky shlédnout tento ojedinělý projekt využilo přes 150 lidí.
Mateřské centrum Čmelák
Mateřské centrum Čmelák pokračovalo i v roce 2007 v činnosti spojené s rozvojem vzdělávacích i odpočinkových aktivit určených rodičům na mateřské dovolené. Mezi nejúspěšnější patřily kurzy práce
na PC, kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé či kurz sociálně
právní pomoci. Své zájemce si našly i přednášky o zdravém životním
stylu, přednášky psychologa, kurzy domácí masáže, aromaterapie,
arteterapie, řada kreativních kurzů apod. Během přednášek měly
maminky možnost využít službu hlídání dětí. Podařilo se nám
zorganizovat několik již tradičních akcí jako je Drakiáda, Podzimní
slavnost, Zdobení stromečku pro zvířátka, Maškarní ples, bazárky
dětského oblečení, divadelní představení apod. Hojně navštěvován
byl i Klub pro rodiče s miminky. V měsíci květnu jsme spoluorganizovali Benefiční koncert na zámku Lemberk, jehož výtěžek byl určen
našemu MC. V průběhu roku využilo služeb centra přes 1400 rodičů
a obdobný počet dětí. Více na www.mc.cmelak.cz.

Díky grantové podpoře MŽP se nám podařilo zrekonstruovat „Lesní
naučnou stezku Harcov“. Na 11 informačních tabulích zde mohou
nejenom třídní kolektivy využít nový výukový program.
Dobrovolníci v roce 2007
Pomoc dobrovolníků je pro naši organizaci velmi cenná. Během 5
víkendových akcí v terénu a dvou Týdnů pro les, z nichž jeden byl
i se zahraniční účastí ve spolupráci s organizací Inex – SDA, zvládlo
přes 300 převážně mladých lidí vysázet několik tisíc kusů nových

Rok 2007 v číslech
Celkem víkendovém a týdnů pro les
Celkem dobrovolníků
Celkem účastníků EV programů
Celkem ekologických programů
Celkem pobytových programů
Celkem účastníků pobytových programů Škola v lese
Celkem rodičů účastnících se programů MC

7
300
1928
90
9
161
1 400

…pro přírodu
Oddělení pro přírodu
Oddělení pro přírodu má na starosti aktivity směřující k obnově
přirozených lesů a ke zvyšování pestrosti naší krajiny.

Malé lesní bioškolky
Náš dlouhodobý program pěstování sazenic původních dřevin dle
zásad biozemědělství – s ohledem na přírodu – pokračoval úspěšně
i v roce 2007. Do lesů nejen v Libereckém kraji bylo z našich školek
vysazeno přes 30 000 sazenic. Sami jsme vysadili nebo zajistili
výsadbu více než 14 000 sazenic. Pro výsadby v dalších letech je
rozpěstováno přes 300 000 stromků. Na podzim jsme vysadili 100
sazenic vzácných a chráněných tisů do Národní přírodní rezervace
Jizerskohorské bučiny.
Pozemkový spolek
Náš pozemkový spolek čítá ke konci roku dvanáct lesních a dva
mokřadní pozemky a jeden kilometr potoka, to vše o celkové rozloze téměř půl miliónu metrů čtverečních. V roce 2007 se rozvíjel
především náš hlavní projekt – Nový prales (viz níže). Na pozemcích v Minkovicích, Jirkově, Březové a Bezděčíně jsme na podzim
vysadili 11 000 sazenic původních druhů. Na plánovanou přeměnu
našeho mokřadního pozemku u Jablonného v Podještědí se nám
podařilo vypracovat architektonickou studii a studii proveditelnosti
záměru. S místním dětským domovem vytrvale likvidujeme černé
skládky, které se jako bájný Fénix stále znovu rodí na místech
nedávno uklizených.
Nový prales
V roce 2007 se nám podařilo významně rozšířit plochu našeho
projektu Nový prales na Ještědském hřebenu o dalších 15 hektarů.
Nové pozemky získané na jaře netvoří tentokrát jen mladá smrková
monokultura, ale také tři hektary dospělého listnatého lesa, který
je na Ještědském hřebeni unikátní svou přirozenou a velmi pestrou

dřevinnou skladbou. Hlavní podíl stromů tvoří buky a javory kleny,
nalezneme zde také javory mléče, jasany, břízy, osiky a v nebývale
velkém množství i lípy velkolisté, jilmy horské a třešně ptačí. Když
pomineme stejnověkost tohoto porostu a chybějící jedli, máme tu
jedinečnou ukázku přirozeně smíšeného a druhově bohatého starého lesa. Na začátku srpna se nám podařilo vyjednat získání dalšího
lesa, který se svým charakterem nejvíce blíží cílovému stavu projektu. Jde o více než 110 let starý les o rozloze 3 ha, tvořený zejména
smrky a buky, místy i javorem klenem. Celková plocha projektu, na
které vytváříme přírodě blízký les s charakterem pralesa dnes čítá
již více než 25 hektarů. Více informací na www.novyprales.cz.
Šance pro jilmy
Projekt Šance pro jilmy měl v roce 2007 již svůj pátý ročník. Stejně
jako v předešlých letech bylo naším cílem za pomoci škol v regionu
vysadit do Libereckého kraje co největší množství odrostlých sazenic jilmů a při té příležitosti informovat o problematice mizení jilmů
širokou veřejnost. V roce 2007 jsme za pomoci 35 škol, dětských
domovů a domů dětí umístili do krajiny dalších 752 sazenic jilmu.
Díky velikému zájmu škol jsme část jilmů, které se nedostávaly,
nahradili sazenicemi buků, javorů, dubů, jeřábů a olší. Děti jich
vysadily celkem 142. Partnerem projektu byl již tradičně Liberecký
kraj. Za uplynulé tři roky se nám převážně do krajiny Libereckého

kraje podařilo umístit již přes 4000 jilmů.
Rok 2007 v číslech
Záchrana genofondu lesních dřevin a lesní bioškolky
sazenic původních dřevin vysazených z našich školek
sazenic původních dřevin vysazených námi
sazenic původních dřevin v lesních školkách

30 074
14 524
300 000

Nový prales
získaných metrů čtverečních nových pozemků
181 195
Šance pro jilmy
jilmů vysazených do Libereckého kraje
752
škol, dětských domovů a domů dětí zapojených do projektu
35

fundraising a propagace, EU projekty
Veřejná sbírka
V rámci veřejné sbírky zaměřené na podporu projektu „Nový prales“
přispělo v roce 2007 celkem 1034 dárců částkou 620 910,– Kč.
Získané finanční prostředky umožnily rozšířit stávající plochy na
nichž vzniká tento unikátní projekt.
Sponzoring
I v roce 2007 jsme se snažili pokračovat v započatém trendu rozvíjet
dlouhodobou spolupráci s podnikatelským sektorem. Celkem od 47
společností se nám podařilo získat finanční podporu ve výši 636
822,– Kč. Spolupráce s firmami Albi, IKEA a Fraudeber – potřeby
pro domácnost (Vileda) se rozvíjela i v rámci projektu „ Patroni Lesa“.
Výsledky naší činnosti jsme v terénu prezentovali v průběhu tří
dobrovolnických dnů v Novém pralese, které jsme pro zaměstnance
firem uspořádali v průběhu října, dubna a června 2007.
Samolepka Prosíme nevhazujte reklamní materiály
Ve spolupráci s městskými informačními centry v celé ČR se podařilo prodat v loňském roce celkem 4 055 kusů samolepek, jejichž
prostřednictvím chceme zabránit vkládání nevyžádaných reklamních tiskovin do schránek. I touto formou napomohli všichni, kteří
si samolepku pořídili, k ochraně okolní přírody.
Granty a dotace
Kromě tradičních zdrojů, kterými jsou zejména MŽP ČR a Úřad Práce
v Liberci, se nám podařilo získat i finanční příspěvky od významných
českých nadací. Také příspěvky z evropských datací z Evropského
sociálního fondu a Společného regionálního operačního programu
významně napomohly rozvoji našich aktivit v roce 2007.
Projekty realizované v roce 2007 z podpory MŽP ČR
Škola v lese, Ekovýchova na okraji kraje, Šance pro jilmy, Záchrana
geofondu tisu červeného
Současně realizujeme dlouhodobé projekty
Provoz lesních bioškolek, Zapojování veřejnosti do obnovy přirozených lesů, Pozemkový spolek, Veřejná sbírka na podporu obnovy
přirozených lesů v regionu, Revitalizace území v okolí zámku Nový
Falkenburg v Jablonném v Podještědí
Rok 2007 v číslech
Celkem přispěvatelů do veřejné sbírky
Celkem počet členů
Celkem výtěžek z veřejné sbírky
Celkem finanční podpora od členů
Celkem počet firemních sponzorů
Celkem finanční podpora od sponzorů
Celkem počet prodaných samolepek
Celkem příjmy z prodeje samolepek

1 034
324
620 910
213 304
47
636 822
4 055
45 479

Vzhůru ke hvězdám 2006 – 2007
Projekt podpořený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
napomohl rozšířit počet pracovních míst a zároveň umožnil profesní vzdělávání zaměstnanců SPP. Strategickým cílem je zvýšit touto
cestou jejich kvalifikaci a dovednosti pro rozvoj aktivit v našem
regionu i v partnerství s organizacemi z EU. V rámci projektu
absolvovali pracovníci SPP několik krátkodobých i dlouhodobých
kurzů – např. kurz angličtiny, práce s grafickými programy, marketing a fundrasting, komunikace, řízení a týmová spolupráce,
dobrovolnictví…

Druhý schod 2006 – 2007
Projekt byl podpořen z Evropské unie prostřednictvím Společného
regionálního operačního programu. Jeho cílem byla profesionalizace čtyř vybraných mateřských center v Libereckém kraji - v Liberci,
Semilech, Turnově a Hejnicích, která zároveň nabízejí vzdělávací
a rekvalifikační kurzy pro matky na mateřské dovolené před vstupem na trh práce. V rámci projektu bylo zakoupeno základní vybavení pro fungování jednotlivých MC, vydána brožura pro zájemce
o vznik dalších a každé centrum si vytvořilo vlastní webové stránky.
V uvedených MC vzniklo 10 nových pracovních míst, realizovalo se
zde několik týdenních kurzů práce na PC, sociálních dovedností,
komunikace aj., které úspěšně absolvovalo přes 80 žen.
Prevence korupčního jednání
Cílem projektu, podpořeného MV ČR, je pokračovat v boji proti
korupci v našem regionu, mapovat vybrané kauzy a zvýšením
informovanosti o možnostech právní ochrany mobilizovat účast
občanů na boji proti korupčnímu jednání. Kromě poskytování
bezplatné právní pomoci osobám provozujeme i protikorupční
server www.nasliberec.cz, kde je možné získat více informací o této
problematice.

hospodaření
Aktiva
Stavby
Software
Movitý majetek
Pozemky
Oprávky ke stavbám
Oprávky k softwaru
Oprávky k movitým věcem
Nedokončená výroba
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Zálohy
Pohledávky
Náklady příštích období
Přijmy příštích období
Celkem
Hospodářský výsledek
Náklady
Spotřeba materiálu
Režijní materiál
Knihy a časopisy
Pohonné hmoty
Energie, voda
Potraviny dobrovolníci
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Účetnictví
Nájemné
Telefony a poštovné
Nákupy pozemků ze sbírky
Leasing
Mzdové náklady
Mzdy brigádníci
Sociální a zdravotní pojištění
Pojištění
Odpisy
Daně
Ostatní daně a poplatky
Pokuty a penále
Poplatky
Úroky
Ostatní náklady
Celkem
Hospodářský výsledek

částka
352 000
44 563
1 115 410
3 181 657
-119 178
-34 942
-1 004 998
1 268 737
25 289
450 541
217 670
31 602
87 094
553 839
810
6 170 094
částka
1 671 684
237 442
34 758
103 709
163 731
36 297
232 817
58 427
1 874 124
62 101
142 155
246 768
1 135 000
201 379
2 941 618
168 668
1 029 623
36 062
69 863
15 773
7 787
12 624
36 771
49 666
285 262
10 854 109

Pasiva
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk
Dodavatelé
Zálohy
Zaměstnanci
Zdrav. a soc. poj.
Silniční daň
Daň z přidané hodnoty
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní

částka
3 714 079
532 295
235 326
970 986
7 620
0
9 185
39 552
-15
505 355
115
20 004

Celkem

6 034 502
135 592

Výnosy
Příjmy z hlavní činnosti
Reklama
Změna stavu nedokončené výroby
Ekologické výukové programy
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
Sponzorské dary
Individuální dárci
Veřejná sbírka
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Úřady práce
Statutární město Liberec
Liberecký kraj
Liberecký kraj - Druhý schod
Úřad práce Liberec - Vzhůru ke hvězdám
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace VIA
Nadace na záchranu a obnovu Jizer. hor
Nadace Divoké husy
Nadace Škola hrou
Ostatní

částka
1 295 772
328 000
1 268 737
98 367
46 933
238 200
436 539
624 610
1 251 800
280 000
660 500
504 000
14 000
13 369
1 955 008
1 074 030
655 054
40 000
20 000
14 826
3 000
166 956

Celkem

10 989 701
135 592

podpořené projekty

děkujeme za podporu

Nadace rozvoje občanské společnosti
Obnova přirozených lesů na Ještědském hřebenu – 655 054 Kč

Společnosti

Přeměna dřevinné skladby soukromých lesů na Ještědském hřebenu

firmy od Moniky – seznam dle abecedy

Grantový fond Libereckého kraje
Šance pro Jilmy 2007 – 20 000 Kč
Výsadba sazenic jilmů s pomocí škol do krajiny Libereckého kraje

Fond vzdělávání města Liberce
Jak se žilo před 100 lety – 14 000 Kč
Vytvoření nového výukového programu pro školy

Nadace VIA
Rozvoj Mateřského centra Čmelák – 40 000 Kč
Podpora činností mateřského centra

Nadace na obnovu a záchranu Jizerských hor
EV v Libereckém kraji – 20 000 Kč
Podpora ekovýchovných programů pro školy v Libereckém kraji

Nadace Divoké husy
Vybavení mateřského centra – 14 826 Kč
Ministerstvo vnitra ČR
Prevence korupce – 280 000 Kč
Sledování vybraných kauz a provoz informačního serveru

Ministerstvo práce a sociálních věcí
MC vlastní cestou – 660 500 Kč
Podpora rozvoje služeb mateřského centra

Ministerstvo životního prostředí
Šance pro Jilmy – 150 800 Kč
Výsadba sazenic jilmů s pomocí škol do krajiny Libereckého kraje

Lesní naučná stezka – 115 800 Kč
Rekonstrukce Lesní naučné stezky ve spolupráci se ZŠ Na Výběžku

EV na okraji kraje – 199 850 Kč
Podpora ekovýchovných programů pro školy mimo oblasti SEV v Libereckém kraji

Škola v lese – 183 450 Kč
Podpora pobytových programů v Jizerských horách

Záchrana tisů v Libereckém kraji – 153 400 Kč
Sběry osiva, pěstování a výsadba sazenic chráněného tisu červeného

Studie Jablonné 2007 – 80 000 Kč

Nadace
Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Nadace na obnovu
a záchranu Jizerských hor, Nadace Divoké husy

Zpracování studie proveditelnosti revitalizace mokřadného území

Program stabilizace lesa v Jiz. horách a na Ještědu – 264 000 Kč
Výsadba listnatých dřevin a jedlí do smrkových monokultur a jejich ochrana před zvěří

Pozemkový spolek SPP 2007* – 60 000 Kč
Rozvoj aktivit pozemkového spolku včetně získávání nových pozemků do vlastnictví

Ochrana biodiverzity 2007* – 18 000 Kč
Sběry osiva, pěstování a výsadba sazenic vzácných původních dřevin
(*Prostřednictvím ÚVR ČSOP)

SROP – ERDF- grantové schéma KÚ Libereckého kraje
Druhý schod – 1 955 008 Kč
Podpora, profesionalizace a rozvoj mateřských center v Libereckém kraji

ESF – OPRLZ – Grantové schéma Úřadu práce Liberec
Vzhůru ke hvězdám – 1 074 030 Kč
Zvýšení odbornosti zaměstnanců SPP k realizaci evropských projektů

Státní správa a samospráva
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Grantový fond Libereckého kraje, Fond
vzdělávání města Liberce Úřad práce Liberec, Správa CHKO Jizerské
hory, Správa CHKO Český ráj, Probační a mediační služba Liberec
Lidé
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc v lesních školkách i v terénu a za spolupráci při realizaci akcí pro děti a veřejnost. Děkujeme
všem členům a dárcům, kteří svou finanční podporou napomáhají
udržovat a zkvalitňovat činnosti spojené s ochranou okolní přírody
a ekologickou výchovou i dalšími sociálními aktivitami a službami.

Čmelák – Společnost přátel přírody děkuje za podporu

Jan Kozák – AKTIS | Zdeněk Pazdera | Marek Liberec s. r. o. | Zahradní architektura Ing. Ivan Marek | Ortopedická protetika s. r. o. | Tiskárna J. I. M. | SLOVART nakladatelství, s.r.o | FRIT, s. r. o. | FORMCAD s. r. o. | KILLICH, s. r. o.
MONTAGE TECHNIKA Praha spol. s r.o. | ZNAK PRAHA, družstvo u.v. | MANDY ZLÍN, s. r. o. | Moštovna Lažany | Nisa Lab, s. r. o. | FOTO PROFI | FIPOBEX, s. r. o. | FOTO LACCER, v. o. s. | Jana Modrá | Tiskárna Zaplatílek

www.cmelak.cz

