Kč
34 942
352 000
459 983
715 935
2 021 806
-27 111
-94 670
-432 671
-651 721
1 044 700
156 750
3 450
801 225
65 360
35 230
56 000
13 600
4 554 809

Výnosy
Příjmy z hlavní činnosti
Příjmy z doplňkové činnosti
Ekologické výukové programy
Reklama
Změna stavu nedokončené výroby
Ostatní výnosy
Sponzorské dary
Indivuduální dárci
Veřejná sbírka
Úřady práce
Ministerstvo životního prostředí
Statutární město Liberec
Liberecký kraj
Ostatní nadace
SSEV Pavučina
STEP – Síť ekologických poraden
Nadace rozvoje občanské společnosti – MF ČR
Nadace škola hrou
Nadace Partnerství
Agentura Mládež
Celkem
Hospodářský výsledek 2005 = zisk

Kč
972 291
58 507
179 410
190 155
1 044 700
79 477
248 867
550 573
496 984
855 795
1 036 420
41 388
72 000
30 000
84 438
24 670
162 387
3 000
50 000
25 033
6 206 094

Pasiva k 31. 12. 2005
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zdravotní a sociální pojištění
Daně
Přijaté zálohy
Jiné závazky
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní

Celkem

Náklady
Přímý materiál
Nedokončená výroba
Režijní materiál
Energie, voda, teplo
Opravy a udržování
Cestovné a doprava
Potraviny dobrovolníci
Služby
Nájemné
Telefony a poštovné
Tisky
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Daně
Pojištění
Poplatky, pokuty a penále
Odpisy

Celkem

Kč
2 475 078
541 875
1 002 973
125 893
153 266
71 001
127 972
700
8 837
1 763
142
27 732

4 537 232
17 577
Kč
385 087
1 003 688
262 263
118 330
64 747
179 587
44 436
555 450
119 337
262 417
340 801
1 949 296
640 438
26 333
30 393
55 744
150 171

6 188 517
17 577

Ministerstvo životního prostředí
Lomikámen 2005 – 239 100 Kč
Vydávání ekologicko-regionálního časopisu.
Maličkosti pro Zemi – 160 320 Kč
Soutěž pro rodiny s dětmi s ekologickou tématikou.
Zapojování veřejnosti do obnovy přirozených
lesů v Libereckém kraji 2005 – 248 500 Kč
Pořádání akcí na pomoc lesu, včetně akcí vzdělávacích.
Škola v lese – 106 500 Kč
Pobytový prožitkový program v Jizerských horách.
Pozemkový spolek SPP 2005* – 58 000 Kč
Rozvoj aktivit pozemkového spolku.
Ochrana biodiverzity 2005* – 25 000 Kč
Sběry osiva a výsadby sazenic vzácných původních dřevin.
Program stabilizace lesa v Jizerských
horách a na Ještědu – 282 000 Kč
Výsadba sazenic původních druhů stromů v Novém Pralese.
*prostřednictvím ÚVR ČSOP
Ekofond Statutárního města Liberce
Ekologická výchova 2005 – 42 000 Kč
Výukové programy pro školy ve městě Liberci.
Grantový fond Libereckého kraje
Šance pro jilmy 2005 – 44 000 Kč
Výsadba sazenic jilmů s pomocí škol do krajiny Libereckého kraje.
Lomikámen 2005 – 50 000 Kč
Vydávání ekologicko-regionálního časopisu.
Nadace Partnerství
Šance pro jilmy – 10 000 Kč
Výsadba sazenic jilmů s pomocí škol do krajiny Libereckého kraje.
Nadace Škola hrou
Výukové programy v klubu Čmelák – 3 000 Kč
Provoz a vybavení klubu sloužícího jako
zázemí pro ekologickou výchovu.
Nadace pro rozvoj občanské společnosti
V srdci regionální korupce – 1 165 360 Kč
Sledování vybraných kauz a vydávání občanského zpravodaje.
Agentura Mládež
Find Your Common Roots – 25 033 Kč
Uskutečnění přípravné schůzky pro budoucí výměnu mládeže.

děkujeme za podporu
Společnosti
A. RAYMOND, s.r.o.; ABB, s.r.o.; ADMASS Direct Marketing, s.r.o.;
ADOLF ČERNÝ, kartonážka; AGADOS, s.r.o.; ALBI Česká republika, a.s.;
ALLPACK, s.r.o.; ANANDA; AQUATEST, a.s.; ArvinMeritor LVS Liberec,
a.s.; ASKO, a.s.; ATLAS.CZ, a.s.; AUTOCENTRUM FICS, s.r.o.; AZZI, s.r.o.;
BMD Advertising, s.r.o.; BMTO GROUP, s.r.o.; BTV PLAST, s.r.o.; CANDY
PLUS, a.s.; COLAS CZ, a.s.; COMPUTER PRESS, a.s.; CTP Invest, spol. s r.
o.; ČEPS, a.s.; DGS Druckguss Systeme, s.r.o.; DIMATEX CS, spol. s r.o.;
EUROMEDIA Group, a.s.; FA ZDENA; FAIR PLAY TREND, a.s.; FIC CZ, s.r.o.;
FILINGER, a.s.; FISKARS; FOTO LACCER, v.o.s.; FOTO PROFI; FRIT, s.r.o.;
FUJI IMAGE SERVICE, NISA LAB, s.r.o.; GRANÁT, d.u.v.; ING. VLASTIMIL
LADÝŘ-LADEO; Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.; JABLONEX, a.s.;
JABLOTRON, s.r.o.; JIZERSKÉ PEKÁRNY, s.r.o.; JUNIOR Alexandr Kendík;
JUSTR, s.r.o.; KALENDÁŘ LIBERECKA, spol. s r.o.; KANZELSBERGER,
a.s.; KATCHEM, spol. s r.o.; KILLICH, s.r.o.; Knihkupectví NEPTUN,
s.r.o.; LESY České republiky, s. p.; LIBOR NEKOVÁŘ; LIKTO, s.r.o.;
M+H, Míča a Harašta, s.r.o.; M.A.G. Galvanochemie, a.s.; MANDY
ZLÍN, s.r.o.; METALCOM, a.s.; MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o.;
MOŠTOVNA LAŽANY, s.r.o.; NADACE PRECIOSA; NeraAgro, spol. s r.
o.; NEWTON GROUP; Pavel Akrman - EPICENTRUM; PIVOVAR HOLS;
PIVOVAR SVIJANY, s.r.o.; PRODECO, a.s.; PROFIL TECHNIK, s.r.o.; SALMA
creativ team, s.r.o.; SEVEROCHEMA, d.ch.v.; SILVACO; SOŠ gastronomie
a služeb; STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s., o.z. Liberec; SVED, e.d.;
TARMAC, a.s.; TBG BAK, s.r.o.; TILIA, s.r.o.; TLF, s.r.o.; WIKOV INDUSTRY,
a.s.; Windsport; WIREMETAL; YSSEN TOOLS, s.r.o.; Zahradnické potřeby
SINCO, s.r.o.; ZIKÁN, s.r.o.; ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, a.s.
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, Ekofond Statutárního města Liberce
Lidé
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali v lesních školkách
a v terénu i při realizaci akcí pro děti a veřejnost; 600 členům a více než
700 dárcům na Nový prales za finanční podporu a paní Jiřině Kybalové
a panu Karlu Jirošovi za darování pozemku v Minkovicích.

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2005

Aktiva k 31. 12. 2005
Software
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý majetek
Pozemky
Oprávky k softwaru
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku
Nedokončená výroba
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Odběratelé
Zálohy
Příjmy příštích období
Náklady příštích období
Celkem
Hospodářský výsledek 2005 = zisk

podpořené projekty
v roce 2005

SP O L EČN OS T PŘ ÁT EL PŘ Í R O DY | Č MEL ÁK

hospodaření

milí přátelé,

poslání

praktická ochrana přírody

ekologická výchova

rok 2005 byl již dvanáctým rokem naší činnosti, který opět potvrdil,
že úsilí a prostředky, které jsme společně v minulosti věnovali rozvoji naší organizace, byly dobrou investicí, která přináší své 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. Sdružení
v současné době působí i mimo Liberecký kraj; více se také zaměřuje
na komunikaci s jednotlivými správci a vlastníky lesa.

Výukové programy
V roce 2005 se našich výukových programů účastnilo 2870 žáků
a studentů. Mezi nejoblíbenější patřily programy Ze života ptáků,
Království papíru a Není les jako les, který provozujeme přímo
v terénu na Lesní naučné stezce Harcov, nedaleko naší bioškolky.

Mezi hlavní výsledky uplynulého roku řadím úspěšné pokračování
veřejné sbírky, díky níž budeme v budoucnu moci rozšířit Nový
prales o další hektary, výsadbu bezmála tisícovky jilmů na území
Libereckého kraje, získání dalších pozemků do našeho pozemkového spolku či účast téměř 3000 žáků a studentů na našich ekovýchovných programech a našla by se jistě i další zajímavá čísla.

Malé lesní bioškolky
Náš dlouhodobý program pěstování sazenic původních dřevin dle
zásad biozemědělství – s ohledem na přírodu – pokračoval úspěšně
i v roce 2005. Do lesů v Libereckém kraji bylo vysazeno přes 25 000
sazenic, dalších 20 000 jich zpestřilo lesy ostatních regionů. 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.

Naše organizace byla také jako jedna ze tří z celé ČR vybrána v loňském roce do pilotního programu Nadace VIA, který se věnuje rozvoji podnikatelských aktivit neziskových organizací. Jedním z pilířů,
na nichž stojí naše organizace, je nezávislost. K jejímu udržení by
nám kromě rozšiřování členské základny měly podstatnou měrou
pomoci právě příjmy z podnikatelské činnosti, které by v budoucnu
měly přispět k financování našich projektů.
Mně osobně utkvěly z loňského roku v paměti dva zážitky. Znal jsem
z historie jiných neziskových organizací příběhy o tom, jak získaly od
„obyčejných lidí neobyčejné dary“ a vloni se to samé stalo poprvé
i nám – získali jsme darem deset hektarů lesa na Ještědském
hřebenu, který díky tomu budeme moci začít měnit směrem k lesu
blízkému přírodě. Silným zážitkem bylo také zahájení kácení části
čtyřicetiletých smrků, které uvolnily místo sazenicím původních
druhů stromů v Novém pralese. Monokultura se začala proměňovat
a věřím, že stejně jako já pocítí smysl našeho úsilí i všichni návštěvníci letošních exkurzí do Nového pralesa, kteří se o vývoji projektu
budou moci přesvědčit na vlastní oči...
Na závěr chci poděkovat všem členům, dobrovolníkům, sponzorům
a partnerům, kteří naši činnost podpořili v roce 2005 a těším se na
spolupráci i v roce letošním.

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

Jan Korytář
předseda sdružení

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

Pozemkový spolek
Pozemkový spolek v roce 2005 zaznamenal úspěchy v lesní i nelesní oblasti. Ke čtyřem lesním pozemkům se nám podařilo získat
darem další, zatím největší pozemek o rozloze 10 ha v katastru
obce Minkovice na severních svazích Ještědského hřebenu. Tento
pozemek je vzdálen jen 2 kilometry od našeho „Nového pralesa“
a není vyloučeno, že se nám je v budoucnu podaří propojit. Navíc
jednáme s majitelkou dalších 11 ha v sousedství a pokoušíme se
také domluvit s dědici dalších 7 ha lesa u Proseče pod Ještědem.
Na pozemku Nového pralesa jsme na podzim vysadili přes 10 000
sazenic původních druhů, které jsou základem pro budoucí podobu
pralesa s přirozenou dřevinnou skladbou. Kromě lesních pozemků
zaznamenal náš pozemkový spolek úspěch i „mimo les“. S finanční
pomocí jednoho sponzora se nám podařilo úspěšně vydražit dva
mokřadní pozemky u Jablonného v Podještědí o celkové rozloze
téměř 6 ha. Do budoucna tu plánujeme propojení klidového
rekreačního využití s místem pro přírodu – pro vzácné mokřadní
druhy rostlin i živočichů. V další úspěšné dražbě jsme získali jeden

Akce pro dobrovolníky
Naše činnost by se neobešla bez pomoci dobrovolníků. Akcích
v terénu se v roce 2005 zúčastnilo 534 převážně mladých lidí. Pro
naše dobrovolníky jsme připravili 4 Týdny pro les a 9 víkendových
akcí. Stále častěji nám s obnovou přirozených lesů pomáhají organizované skupiny, např. Hnutí Brontosaurus nebo Liga lesní moudrosti. Velice slibně se rozvíjí spolupráce s neziskovou organizací
INEX-SDA, která nám pomáhá zajišťovat zahraniční dobrovolníky.

kilometr potoka na Frýdlantsku u Lázní Libverda. Tady možná budeme muset čelit záměru lyžařského areálu na Smrku, který na našem
potoce plánuje výstavbu retenční nádrže na umělé zasněžování.
Na jaře roku 2006 zde plánujeme výsadbu odrostlých sazenic jako
doprovodné zeleně toku (dnes jde o potok tekoucí v lukách z větší
části bez doprovodných dřevin). Na konci roku 2005 měl náš pozemkový spolek pět lesních a dva mokřadní pozemky a jeden kilometr
potoka, to vše o celkové rozloze 260 000 m2.
Šance pro jilmy
Projekt Šance pro jilmy proběhl v roce 2005 už třetím rokem. 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. Za pomoci 37 škol, Povodí Labe a SCHKO
Český ráj jsme umístili do krajiny dalších 971 sazenic, na které jsme
získali finanční podporu. Partnerem projektu byla jako tradičně
Nadace Partnerství. Za uplynulé tři roky se nám převážně do krajiny
Libereckého kraje podařilo umístit již 2829 jilmů. Děkujeme všem,
kteří se do projektu v roce 2005 zapojili nebo ho podpořili. I v roce
2006 budeme v projektu pokračovat, na výsadbu do krajiny čekají
další sazenice.

Den stromů
Jako každoročně jsme uspořádali k oslavě Dne stromů výtvarnou
soutěž nazvanou Stromy mýma očima, tentokrát s podtitulem Jak
končí stromy. Sešlo se nám přes 300 velice nápaditých výtvarných
děl, které vyhodnotila odborná porota. Výsledky soutěže byly vyhlášeny během slavnostního večera v Severočeském muzeu, kde si lidé
mohli většinu děl také prohlédnout.

Velice oblíbený je i vícedenní pobytový program nazvaný Škola
v lese. V roce 2005 jsme uskutečnili 9 pobytů, kterých se zúčastnilo
156 dětí. Programy byly zaměřeny na upevňování stávajících a získávání nových vědomostí formou osobního zážitku a prožitku. Žáci
se během programu učí poznávat okolní přírodu, zjišťují, jak funguje lesní ekosystém, kdo v něm žije, jak člověk svým působením
lesy mění aj., poznávají také region, kde žijí a hledají stopy, které ve
zdejší krajině zanechali ti, co zde žili před námi.

Maličkosti pro Zemi
V roce 2005 proběhl již třetí ročník soutěže pro rodiče s dětmi, do
níž se zapojily desítky rodin. V tomto roce s námi rodiny sázely
jedličky na Den Země, uklízely Jizerky, vítaly ptačí zpěv, putovaly
začarovaným lesem, strávily odpoledne na biofarmě nebo vyjely na
výlet parním vlakem do Německa na hrad Oybin.

fundraising a propagace

mýma očima“ a přítomné diváky odměnili mimo jiné rukodělnými
aktivitami, kreativní módní přehlídkou, recitálem hudební skupiny
a rautem od mistra zdravé kuchyně.
SPP a média
Největším mediálním magnetem byl jednoznačně vznik Nového
pralesa – ať už to byla zpráva o exkurzích, sázení s veřejností
nebo reportáž o pomoci zahraničních dobrovolníků odvysílaná
v celostátních zprávách České televize. Celkem bylo o Společnosti
přátel přírody během roku uveřejněno v médiích více než 160 zpráv.
V soutěži internetových stránek s názvem „Být viděn“, pořádané
sdružením Agnes, jsme se umístili na medailové třetí příčce, což
bylo oproti předchozímu roku polepšením o jedno místo.

Veřejná sbírka „na Nový prales“
Během roku 2005 přispělo do sbírky více než 700 lidí celkovou
částkou 494 000 Kč. Většina těchto darů byla spojena s vánoční akcí,
během které mohli lidé darovat symbolické patronství nad kouskem
pralesa pod stromeček svým blízkým. Finanční prostředky jsou nyní
připraveny na další rozšíření Nového pralesa na Ještědském hřebenu
tj. na přeměnu dalších smrkových monokultur na přirozený smíšený
les a jednou i prales. Za zmínku stojí zajímavost, že „prales“ podpořil
částkou 130 000 Kč též německý Rotary Club Ansbach a skutečnost,
že jsme 10 000 Kč do veřejné sbírky získali jako výtěžek varhanního
benefičního „Koncertu pro les“ pořádaného na podzim v jednom
z libereckých kostelů.
Akce pro veřejnost
K našim nejnavštěvovanějším akcím pro rodiny s dětmi patřil jarní
„Začarovaný les“, výlet parním vlakem do Německa na skalní hrad
Oybin a odpoledne na biofarmě s velkou dobrodružnou hrou a projížďkou na koních. Ke konci roku jsme uspořádali již tradiční sázení
stromů s veřejností a oslavu v Severočeském muzeu ke Dni stromů.
Během oslavy jsme vyhlásili výsledky výtvarné soutěže „Stromy

Samolepka proti nevyžádané reklamě
Samolepku na poštovní schránky s nápisem „Prosíme nevhazujte
reklamní materiály“ distribuuje naše sdružení ve více než sto
městech v ČR. V roce 2005 o ně projevilo zájem téměř 9000 lidí.
Smyslem této samolepky je ušetřit lidi nevyžádané reklamy, snížit
množství zbytečně potištěného papíru a v neposlední řadě získat
touto cestou finanční prostředky na výsadbu původních dřevin. Na
jaře jsme z výtěžku prodeje vysadili společně s žáky 80 vzrostlých
stromů v Plzni, Jihlavě a Písku a 200 jedliček v okolí Liberce.
Lomikámen
Rok 2005 přinesl čtenářům důležitou a jistě vítanou změnu – časopis začal vycházet celobarevně. Z letošních čtyř čísel se nejbouřlivějšího ohlasu dočkalo číslo věnované krajině, historii a současnému
životu v bývalých Sudetech.

Mateřské centrum Čmelák
V prostorách klubu Čmelák, kde probíhají ekovýchovné programy,
začalo pro maminky z blízkého sídliště fungovat mateřské centrum.

www.cmelak.cz
www.novyprales.cz

