Výroční zpráva
za rok 2007
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Úvod
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko, kterou
pravidelně vydáváme, je vždy příležitostí k ohlédnutí a zhodnocení
práce vykonané v uplynulém roce. A to jak pro naše příznivce i partnery, tak pro nás samotné. Díky tomuto celoročnímu shrnutí si uvědomujeme rozmanitost a množství vykonané práce.
Naším hlavním posláním je práce s dětmi a mládeží. Pro ně jsou
připravovány výchovně vzdělávací programy, které se uskutečňují jak
v terénu, v multimediálním přednáškovém sále v areálu střediska i ve
školských zařízení. Činnost o.p.s. se zaměřuje na přípravu a organizaci přednášek o CHKO Křivoklátsko, exkurzí po naučných stezkách.
Pro studenty základních i středních škol jsou pořádána vícedenní ekologická praktika.
V letošním roce se podařilo díky podpoře Fondu životního prostředí Středočeského kraje získat dotaci na realizaci 24 dílného cyklu
„Ekostředy v oblasti CHKO Křivoklátsko“. Projekt seznamuje mládež,
odbornou a zájmovou veřejnost dvakrát v měsíci s Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko a také s biosférickou rezervací UNESCO
podle její specifikace. Jedná se o tříhodinový program zabývající se
problematikou ochrany přírody a soužití člověka s přírodou, praktické
ochraně přírody, ochraně a pohodě hospodářských a volně žijících zvířat, faunou a flórou Křivoklátska, soutěžemi s ekologickou tématikou,
aj. Přednášky a exkurze jsou zajišťovány renomovanými lektory ze
Správy CHKO Křivoklátsko. Cyklus „Ekostřed“ končí až v příštím roce
31.7.2008.
Mezi další nezanedbatelnou aktivitu o.p.s. patří zajišťování provozu přepážky Informačního a vzdělávacího střediska Správy CHKO
Křivoklátsko v Křivoklátu, čímž přispívá k doplnění a zkvalitnění turistických služeb v regionu. Pokračovala také spolupráce s Lesy ČR, s.p.
v oblasti realizace výukových programů o lese, s Nadací pro ochranu
zvířat a ke stávajícím programům o lese přibyly dva neméně důležité
pro výchovu dětí „Žabí království“, „Kam patříš zvířátko?“ a soutěže
„Lesoriskuj“.
Cílem našeho úsilí je zprostředkovat porozumění k přírodě, posílit odpovědnost a ohleduplnost dětí, mládeže, ale i široké veřejnosti
k přírodě, životnímu prostředí a jeho ochraně nejen v biosférické
rezervaci CHKO Křivoklátsko.

Představení organizace
Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko, o.p.s. (dále o.p.s.) je
nestátní neziskovou organizací, která byla založena 19.7.1999. Navázala na zaniklou činnost Nadace Křivoklátsko, která před vznikem
o.p.s. vykonávala šest let osvětovou činnost na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
V roce 2004 se o.p.s. stala registrovaným ekocentrem ČSOP.
O.p.s. se snaží podporovat význam naučných stezek, tras a cyklotras.
Nemalou součástí činnosti o.p.s. je oganizace a pořádání tematických výstav a kulturních akcí, jako jsou výstavy, přednášky a besedy.
Společně se Správou CHKO Křivoklátsko připravuje tištěné turistické
materiály s tématikou ochrany přírody a krajiny. Křivoklátsko, o.p.s.
je členem celorepublikového sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina a Sdružení právnických osob Bohemia Centralis, úzce spolupracuje s NSEV Kladno – Čabárna.
V roce 2007 byly uskutečněny kontroly z OSSZ, VZP, TIC – nebyly
zjištěny žádné závady.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří se na činnosti
o.p.s. podíleli a přispěli tak k jejímu rozvoji.
					

Jiřina Prošková, červen 2008

Personál a spolupracovníci
Správní rada o.p.s.:			
Ing. Petr Drnec 			
(předseda)				
Petr Tříska 				
Mgr. Jitka Kozubková

Dozorčí rada o.p.s.:
Ing. Petr Moucha, CSc.
(předseda)
Bc. Josef Jedlička
Jana Pochmanová

			
			

Ředitelka o.p.s.
Jiřina Prošková

Činnost o.p.s. zajišťovala ředitelka Jiřina Prošková.
V roce 2007 došlo ke změně v orgánech společnosti. 14.6.2007 na
místo PhDr. Petra Dolejského, člena SR, nastoupila Mgr. Jitka Kozubková a na místo Mgr. Jitky Rajnišové, členky správní rady Petr Tříska.
Pracovní poměr ředitelky o.p.s. se od 2.5.2007 změnil na dobu
neurčitou.
Činnost informační přepážky zajišťovalo v rámci dohod o provedení
práce pět studentů středních škol z Křivoklátu a okolí.

1. Ekologická výchova a vzdělání
O.p.s. se podílela na přípravě a realizaci výchovně vzdělávacích
programů společně s odborníky z řad pracovníků Správy CHKO Křivoklátsko.
Ekologická výchova a vzdělávání zaujímá v činnosti střediska
důležité místo. Hlavním posláním o.p.s. je pořádání výchovně vzdělávacích programů pro děti a mládež, pedagogické pracovníky a pracovníky s mládeží, ale i pro odbornou a laickou veřejnost. I v letošním
roce jsme se všem zúčastněným snažili umožnit poznání, pochopení
i vlastní prožitek pobytem v této jedinečné oblasti.
Programy ekologické výchovy v IVS Budy jsou rozděleny
podle cílových skupin:
děti mateřských škol (3 – 6 let)
děti základních škol (6 – 15 let)
mládež (16 – 26 let)
dospělí
rodiče a děti
učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci
veřejnost
Samostatná nabídka výchovně - vzdělávacích programů je
každoročně vydávána na začátku nového školního roku. Každý
pedagog – učitel si tak může vybrat téma programu jako doplněk k právě probíranému učivu. Výchovně vzdělávací programy probíhají na území CHKO Křivoklátsko a v areálu IVS Budy
v Křivoklátě, které je zařízením Správy CHKO Křivoklátsko.
Ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008 byly v nabídce
následují programy určené mateřským školám:
Malý okruh Křivoklátskem
Žabí království
Hrátky o lese s Ferdou mravencem a jeho kamarády
Kam patříš zvířátko?
Pro žáky základních škol byly připraveny programy:
Hrajeme si na školní naučné stezce
Kam patříš zvířátko?
Hrátky o lese s Ferdou mravencem
Žabí království
Soutěžíme na naučné stezce Paraplíčko		
¨
Naučná stezka Brdatka

Výprava za Joachimem Barrandem
Poutavá přednáška o CHKO Křivoklátsko
Zvířena Křivoklátska
Květena Křivoklátska
Les a mimolesní zeleň
Pohled do ptačí říše chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
Včely a jejich význam v přírodě
Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko
Ochrana a pohoda hospodářských a volně žijících zvířat
Strážní služba v CHKO Křivoklátsko
Ekologické zemědělství v chráněných území
Třídenní pobytový program v IVS Budy I., II., III.
Ekologické soutěže: Ekoriskuj, Včeloriskuj, Lesoriskuj

Pro studenty SŠ, SOŠ ,VOŠ a gymnázií jsme připravovali
programy tzv. „na míru“ potřebám a zaměření školy.
O.p.s. připravilo tyto programy:
Naučná stezka Brdatka
Exkurze do PR „U Eremita“
Výprava za Joachimem Barrandem
Poutavá přednáška o CHKO Křivoklátsko
Květena Křivoklátska
Les a mimolesní zeleň
Zvířena Křivoklátska
Pohled do ptačí říše CHKO Křivoklátsko
Provoz a funkce Správy CHKO Křivoklátsko
Ochrana a pohoda hospodářských a volně žijících zvířat
Třídenní pobytový program v IVS Budy I., II., III.
Terénní ekologické praktikum - pětidenní
K ostatní nabídce střediska patřilo v roce 2007 pořádání pobytových kurzů třídenních a pětidenní terénní ekologické praktikum, které
je založeno na samostatné práci studentů pod dohledem lektorů s využitím ekoknihovny a výpočetní techniky.
Vedle těchto programů proběhly další akce, pořádané pro odborníky v ochraně přírody (exkurze, pracovní jednání, semináře, konference). Většina programů se uskutečnila v IVS Budy v kombinaci
s pozorováním přírody přímo v terénu (naučné stezky na území CHKO
Křivoklátsko, NPR a PR).
Na přípravě, realizaci a propagaci výchovně vzdělávacích programů s o.p.s. spolupracovala Správa CHKO Křivoklátsko. Lektorský tým
byl složen z odborných pracovníků Správy CHKO Křivoklátsko. Všichni
odborní lektoři vykonávali svou činnost bez nároku na odměnu.

Tab. 1: Přehled zrealizovaných výukových programů
v roce 2007
Programy
pro
mateřské
školy

Programy
pro
1. stupeň
základních
škol

Leden

0

0

0

0

Únor

0

0

0

0

Březen

2

2

0

0

Duben

2

6

2

0

Květen

1

2

5

3

Červen

0

8

1

3

Září

1

1

1

0

Říjen

2

2

0

0

Listopad

2

0

0

1

Měsíc

Programy
pro
Programy
2. stupeň pro střední
základních
školy
škol

Prosinec

0

2

0

0

CELKEM

10

23

9

7

Tab. 2: Výchovně vzdělávací programy
uskutečněné v roce 2007
Počet dětí

MŠ

ZŠ

SŠ

VŠ

Celkem

Denní program

178

679

77

0

934

0

58

22

0

80

178

737

99

0

1014

Pobytový program
Celkem

Kromě výše uvedených programů byly uskutečněny pro Dům dětí
v Rakovníku a SzeŠ v Rakovníku ekologické soutěže, kterých se
zúčastnilo celkem 146 studentů.

2. Akce pro veřejnost
2.1 Výstavy a environmentální programy
19. 2. - 31. 3. 2007
Výstava obrazů FR.Sury a keramiky R.Konupkové - 350 osob
Olejomalby krajiny z okolí Křivoklátu doplnily keramické drobnosti.
1. 3. 2007
Tisková konference k 30.výročí MaB rezervace - 16 osob
Organizovala Správa CHKO Křivoklátsko k 30. výročí MaB.
10. 3. 2007
Křivoklátsko a Český les - 17 účastníků“
Přednáška pro ČSOP Křivoklát.
1.4. - 30. 6. 2007
Křivoklátsko- Začarované sny - 2169 osob
Barevné fotografie Luďka Švorce z oblasti Křivoklátska.
7. 4. 2007
Strážci CHKO - 15 osob
Školení pro strážce CHKO Křivoklátsko.
20. 4. 2007
Naučná stezka Brdatka - 35 osob
Exkurze pro pracovníky Středočeského kraje.
27. 4. 2007
Vzpomínky na Jižní Afriku - 13 lidí
Vyprávění Ing. Petra Mouchy CSc. o cestě do Jižní Afriky.
11. 5. 2007
Poutavá přednáška o CHKO Křivoklátsko - 20 osob
Přednáška pro Klub ekologické výchovy Praha 4.
14. 6. 2007
Poutavá přednáška o CHKO Křivoklátsko - 13 osob
Přednáška pro Klub důchodců Praha 4.

1. 7. 2007 - 31. 7. 2007
Volání divočiny - 1739 osob
Výstava kresby tuší Andrey Jiráskové. Výstavu doplnily výrobky dětí
a dospělých z keramického kurzu paní Ivy Fialové.
2. 8. 2007 - 10. 9. 2007
Naučné stezky a trasy Středočeského kraje - 1866 osob
Putovní výstava zapůjčená NSEV Kladno- Čabárna o.p.s.
8. 8. 2007
Poutavá přednáška o CHKO Křivoklátsko - 14 osob
Ekostředy - první z cyklu ekologických programů.
22. 8. 2007
NS Brdatka - 26 osob
Ekostředy - druhá z cyklů ekologických programů.
11. 9. - 31. 10. 2007
Tvoříme o přírodě a s přírodou - 1045 osob
Výstava žáků ZŠ speciální Rakovník z poznatků z výukových programů IVS Budy, Křivoklátsko o.p.s.
19. 9. 2007
Výprava za Joachimem Barrandem - 24 osob
Ekostředy - třetí z cyklů ekologických programů.
26. 9. 2007
Přírodní rezervace U Eremita - 21 osob
Ekostředy - čtvrtý z cyklů ekologických programů.
17. 10. 2007
Soutěžíme na školní naučné stezce - 24 osob
Ekostředy - pátý z cyklů ekologických programů.
24. 10. 2007
Hrajeme si s Ferdou Mravencem - 30 osob
Ekostředy - šestý z cyklů ekologických programů.

2. 11. 2007 - 31. 12. 2007
Křivoklátsko a nejen to očima amatérských výtvarníků - 606 osob
Práce účastníků výtvarných kurzů „Kreslení pravou hemisférou“
studia KMM, Praha.

28. 11. 2007
Poutavá přednáška o CHKO Křivoklátsko - 28 osob
Ekostředy - sedmý z cyklů ekologických programů.
28. 11. 2007
Škola obnovy venkova - 12 osob
Přednáška regionálního sdružení Křivoklátska.
12. 12. 2007
Vánoční ekoriskuj - 6 osob
Ekostředy - osmý z cyklů ekologických programů (pro handicapované žáky ZŠ speciální Rakovník).
19. 12. 2007
Lesoriskuj - 6 osob
Ekostředy - devátý z cyklů ekologických programů (pro handicapované žáky ZŠ speciální Rakovník).

2.2 Evropský den parků na Křivoklátsku, 19. 5. 2007
O.p.s. se také v roce 2007 podílela na organizačním a finančním
zajištění pořádání VIII. ročníku Evropského dne parků (zkr. EDP).
Akce se každoročně koná z iniciativy mezinárodní organizace EUROPARC Federation při příležitosti vyhlášení prvních národních parků
v Evropě.
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je členem Federace EUROPARC. Proto se připojuje k této mezinárodní akci, připomínající význam
chráněných území a jejich uchování pro příští generace, jako důležitého svědectví o zachovalosti a rozmanitosti přírody v Evropě.
O.p.s. společně se Správou CHKO Křivoklátsko připravila pro veřejnost celkem čtyři přírodovědné akce na sobotní den 19. 5. 2007.

Návštěvnost akcí pořádaných v rámci oslav EDP 2007
na Křivoklátsku:
Název akce

Počet
návštěvníků

Evropský den parků na
Křivoklátsku - PR Stará
Ves, exkurze Stradonice
- návštěva IC keltské kultury na zámku Nižbor

22

CHKO Křivoklátsko,
Křivoklátsko, o.p.s.

Ekohry pro děti

15

IS Budy, Křivoklátsko

,, Výstava fotografií Luďka
Švorce - „Křivoklátsko
- začarované sny“

91

CHKO Křivoklátsko,
Křivoklátsko, o.p.s.

Přehlídka
„Ozvěny Ekofilmu 06“

91

Křivoklátsko o.p.s.

Celkem:

Spolupořádající
organizace

219

3. Informační středisko
3.1 Dotazy na Informační přepážce v roce 2007
Informační tředisko poskytuje v průběhu celého roku široké spektrum informací z oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,
turistických tras, historických objektů, služeb a pořádání kulturních
a společenských akcí.

Pracovníci Informačního centra poskytovali informace o CHKO Křivoklátsko a naučných stezkách, o přírodovědných, kulturních a historických zajímavostech regionu, cyklotrasách, ubytování, dopravním
spojení a o ochraně přírody a krajiny vůbec. Součástí Informačního
střediska je i prodej informačních materiálů, map, průvodců a knih.
Pro návštěvníky IS byl připraven koutek s informačními materiály,
které si mohli dle zájmu bezplatně odebírat.
V Informačním středisku také fungovalo poradenství v oblasti SFŽP,
Lesů ČR, s.p., ČSOP, SSEV Pavučina, AVES Kladno-Čabárna a dalších
spolupracujících organizacích. Celkem bylo pracovníky IS evidováno
3 450 dotazů (z toho 36 týkajících se ekoporadenství) na které odpovídali osobně, telefonicky nebo e-mailem. Skutečný počet dotazů byl
však rozhodně vyšší, jelikož drobné dotazy nebyly vždy zaznamenány. Kromě toho využívají studenty celoročně Ekoknihovnu, která jim
zejména slouží při doplňování učiva nebo jako informace pro diplomové práce. Po celý rok také fungovala dvě veřejná internetová místa.
Návštěvníci IS využili této služby v celkovém rozsahu 1 576 minut.
Návštěvníci IVS pokládali nejčastěji následující dotazy:
I.
čtvrtletí

II.
čtvrtletí

Dopravní spojení

15

42

79

40

176

Naučné stezky, trasy,
cyklostezky, ochrana přírody

13

74

287

25

399

Instituce (OÚ, SCHKO
Křivoklátsko, další IS)

3

41

22

11

77

Kulturní a společenské události

22

32

49

20

123

Hrady, zámky, muzea, skanzeny

13

38

75

26

152

Cestu, polohu, vzdálenost měst
a míst

15

82

166

14

277

IS, internet, telefon, fax

80

521

395

211

1207

Zboží, služby, půjčovny, obchody, ubytování, stravování, atd.

47

174

355

100

676

Propagační materiály
o Křivoklátsku

24

37

49

13

123

Bankomaty, směnárny

1

47

87

21

156

Jiné

21

22

37

4

84

CELKEM

254

1110

1601

485

3450

Dotazy

III.
IV.
CELKEM
čtvrtletí čtvrtletí

Návštěvnost Informačního střediska v roce 2007:
Měsíc

Počet návštěvníků

Leden

185

Únor

137

Březen

303

Duben

1164

Květen

1005

Červen

873

Červenec

1739

Srpen

1649

Září

770

Říjen

525

Listopad

319

Prosinec

318

CELKEM

8987

Národnostní složení návštěvníků IVS za rok 2007
Národnost
Česká republika

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

605

2837

3749

1106

Slovensko

1

8

10

0

Velká Británie

3

36

100

19

USA

3

34

59

17

Francie

0

1

10

2

Německo

6

51

152

7

Holandsko

0

8

10

2

Itálie

0

30

5

0

Rusko

2

11

20

0

Japonsko

0

5

0

0

Španělsko

5

9

19

0

Ostatní

0

12

24

9

625

3042

4158

1162

CELKEM

4. Vnější spolupráce
4.1 Bohemia Centralis, sdružení právnických osob
V roce 2007 Křivoklátsko o.p.s., jako člen Bohemia Centralis
s.m.o., vykonávala pro Bohemia Centralis propagační činnost na
území Středních Čech. O.p.s. poskytla propagační materiály o CHKO
Křivoklátsko pro veletrhy cestovního ruchu v Brně a Praze. Mezi oběma organizacemi je i nadále rozvíjena podpora regionálního rozvoje
a cestovního ruchu.
Křivoklátsko, o.p.s. uhradilo členský příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
4.2 Schůzky Informačních center Střední Čechy - západ
O.p.s. se v roce 2007 účastnila schůzek zástupců Informačních
center Středních Čech – západ.
V roce 2007 se setkání uskutečnila v Rakovníku a na Křivoklátě.
Spoluprací pracovníků Informačních center vznikl nový propagační
materiál. Na každé schůzce došlo k výměně propagačních materiálů a aktuálních kulturních událostí. Na setkáních byla domluvena
společná účast na veletrzích cestovního ruchu. Křivoklátsko, o.p.s.
i nadále nejvíce spolupracovalo s Městským informačním centrem
v Rakovníku (pravidelné výměny informací a materiálů).
4.3 Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism
IVS Budy splnilo podmínky a získalo pro rok 2007 Certifikát Oficiální turistické informační centrum.
4.4 Kurzy a vzdělávání zaměstnanců:
Ředitelka o.p.s. absolvovala pro zvýšení kvalifikace v roce 2007
tyto kurzy:
Ekolog veřejné správy – v rozsahu 70 studijních hodin (IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s., Praha 6)
Praktická činnost informačních center, call center a help linek
15. - 18. 6. 2007 (Proximity Prague)

5. Ostatní činnost - Ekoporadenství
5.1 Pomoc studentům
Kromě informací pro širokou veřejnost o.p.s. Křivoklátsko poskytovalo studentům pomoc při zpracovávání diplomových prací a jiných

projektů. Inverze v Křivoklátském údolí, NS v CHKO Křivoklátsko, Český Ráj, CHKO v ČR, Ochrana přírody na Křivoklátsku, CHKO Kokořínsko, Potravní řetězce, Biosférická oblast Křivoklátsko ekologie, CHKO
Křivoklátsko, Agroturistika a turistika na Křivoklátsku, Druhy meteorologických jevů, Který zákon se zabývá dřevinami v lese a mimo les,
Výjimky kácení mimo lesních dřevin, Potravní řetězce, aj.

6. Publikační činnost
6.1 Prezentace v regionálním tisku
O.p.s. Křivoklátsko průběžně informovalo občany o svých aktivitách v regionálním tisku (Křivoklátské noviny, Raport, MF DNES,
Rakovnické noviny a Rakovnický deník).
6.2 Vzdělávací programy IVS Budy
„Křivoklátsko“ – vzdělávací programy na rok 2007/2008. Brožura
o nákladu 300 ks byla rozeslána na všechny školy ve Středočeském
kraji. Je zde popsáno 21 vzdělávacích programů od jednodenních po
pětidenní pobytové, exkurze a přednášky týkající se ochrany přírody
v CHKO Křivoklátsko a ochrany zvířat.
Výroční zpráva za rok 2006 o aktivitách a hospodaření Křivoklátsko, o.p.s.

7. Granty, dotace a sponzorské dary
7.1 Granty
„Ekostředy“
Středočeský kraj – Fond životního prostředí poskytl obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko dotaci ve výši 50 000,- Kč. V průběhu
trvání projektu (do 31.7.2008) proběhne 24 dílů. Vždy dva programy
v měsíci.
V roce 2007 bylo uskutečněno 9 programů (pro nepřízeň počasí byl
jeden program přesunut na leden 2008), které navštívilo 188 účastníků z řad žáků, studentů i široké veřejnosti.
7.2 Dotace
Další spolupracující organizace a sponzoři
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.
NSEV Kladno – Čabárna, o.p.s. poskytlo o.p.s. v roce 2007 částku
25 000,- Kč za naplňování krajské koncepce EVVO“.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytla o.p.s. v roce 2007
částku 150 000,- Kč na programy ekologické výchovy a vzdělávání
pro děti, mládež a širokou veřejnost, pravidelné informování v tisku,
provoz informační přepážky.
SSEV Pavučina
Sdružení středisek ekologické výchovy poskytlo Křivoklátsku,
o.p.s. dle smlouvy v rámci projektů celkem 66 051,- Kč,
„Výukové programy o lese“ částku 20 000,- Kč na přípravu a realizaci výukových programů pro děti mateřských a základních škol
finančně přispívaly Lesy ČR s.p.
„Výukové programy o ochraně zvířat“ částku 5 250,- Kč (doplatek
za rok 2006) a částku 6 322,- Kč (za rok 2007) na přípravu a realizaci
výukových programů přispívala Nadace ochrany zvířat
Národní síť středisek ekologické výchovy
– modul 3 – Vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti EVVO
– modul 4 – Vzdělávání široké veřejnosti v oblasti EVVO – vyhlášeno
Ministerstvem Životního prostředí. Poskytnutá dotace činí 34 479,- Kč.
Další organizace:
AOPK ČR
Patronátní skupina IBA Křivoklátsko
AOPK ČR – Správa CHKO Křivoklátsko
13/01 ZO ČSOP Křivoklát
Městys Křivoklát
13/18 ZO ČSOP
Kancelář prezidenta republiky
– LS Lány
Muzeum TGM v Rakovníku
Lesy ČR, s.p. OI Křivoklát
PhDr. Tomáš Bednařík

NPÚ Praha
SFŽP ČR
ČEZ a.s.
REC ČR
Fotostudio B Milan Bednařík
Bohemia Centralis, s.p.o.
Městské informační centrum
Rakovník
Sportovní areál „ Kolečko“ Křivoklát
Městská knihovna v Rakovníku
Svazek měst a obcí Rakovnicka
a příznivci Křivoklátsko, o.p.s.

8. Zpráva o hospodaření za rok 2007
Křivoklátsko, o.p.s. účtovalo v roce 2007 v soustavě podvojného
účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné
organizace.

8.1 Finanční zpráva za rok 2007 (v tis. Kč)
VÝNOSY
1. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

539

z toho:
tržby za vlastní výrobky
tržby za prodej služeb

447

tržby za prodané zboží

92

2. Ostatní výnosy celkem

1

z toho:
Úroky

1

jiné ostatní výnosy
3. Tržby za prodej majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem:
4. Dotace, příspěvky, dary celkem

50

z toho:
dotace a granty

VÝNOSY CELKEM

50

590

NÁKLADY
1. Spotřebované nákupy (spotřeba materiálu, energie, spotřeba ostatních
neskladovatelných položek, prodané zboží) celkem

172

2. Služby celkem

182

z toho:
opravy a udržování

3

Cestovné

1

náklady na reprezentaci

4

ostatní služby

174

3. Mzdové náklady celkem

250

z toho:
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění

194
56

4. Ostatní provozní náklady

6

5. Finanční náklady

2

6. Odpisy

20

NÁKLADY CELKEM

632

CELKOVÉ VÝNOSY

590

CELKOVÉ NÁKLADY

632

8.2 Rozvaha k 31.12.2007 (v tis. Kč)
AKTIVA
Stálá aktiva – celkem

PASIVA
7 Vlastní zdroje - celkem

228

Dlouhod. hmotný imajetek
celkem

622 Vlastní jmění

270

Oprávky k dlouhod.hmot.
majetku

615 Hospodářský výsledek
2006

-42

Oběžná aktiva - celkem

245 Cizí zdroje - celkem

24

Zásoby - zboží

76 Dlouhodobé závazky
celkem

0

Pohledávky celkem

14 Krátkodobé závazky
celkem

24

Peníze
Bankovní účty
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

12
143
0
252 PASIVA CELKEM

252

8.3 Výsledovka v členění podle činností (v tis. Kč)
NÁKLADY
1. Spotřebované nákupy celkem

hospodářská

hlavní
110

správní

62

celkem
172

z toho:
spotřeba materiálu, energie

110

nákup zboží
2. Služby celkem

110
62

83

66

62
33

182

z toho:
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
3. Osobní náklady celkem

1

1

4
79
250

4
65

33

177
250

z toho:
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

194

194

56

56

4. Ostatní náklady celkem:
5. Jiné ostatní náklady
6. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
(odpis DNM a HM)

3

VÝNOSY
1. Tržby za vlastní výkony
a zboží celkem

6

20

20

2

2

7. Poskytnuté členské příspěvky celkem

Náklady celkem

3

468

131
hospodářská

hlavní

33
správní

632
celkem

335

204

539

335

112

447

92

92

z toho:
Tržby za prodej služeb
Tržby za prodané zboží
2.Ostatní výnosy celkem

1

1

1

1

50

50

50

50

z toho:
Úroky
Jiné ostatní výnosy
3. Provozní dotace celkem
z toho:
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
před zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

386

204

590

Poděkování
Křivoklátsko o.p.s. děkuje Krajskému úřadu Středočeského kraje
za poskytnutí účelových dotací z fondu životního prostředí na pořádání „Ekostřed“.
Dále pak Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a Naučnému středisku ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s. za finanční podporu.
Děkujeme za spolupráci všem pracovníkům Správy CHKO Křivoklátsko, kteří se nezištně podíleli na organizování a realizaci výchovně
vzdělávacích programů pro školy a veřejnost.
Zvláštní poděkování patří také všem pedagogům a jejich žákům,
kteří se zúčastnili našich programů.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim spolupracovníkům, partnerům, příznivcům a sponzorům, kteří s námi v roce 2007
spolupracovali a bez jejichž nadšení, dobrovolné a nezištné pomoci by
se řada akcí neuskutečnila.
Děkujeme členům Správní a Dozorčí rady za jejich dobrovolnou
činnost pro organizaci.
Poděkování patří i všem zájemcům, kolegům, pedagogům a současným i potencionálním sponzorům, bez jejichž laskavé podpory bychom nemohli provozovat naši činnost
Děkujeme
Ing. Petr Drnec
předseda Správní rady Křivoklátsko, o.p.s.

Informační a vzdělávací středisko
Budy Křivoklát
Informační a vzdělávací středisko Budy je zařízením Správy CHKO
Křivoklátsko a leží v obci Křivoklát, která se nachází přibližně 50 km
západně od Prahy. Středisko je umístěno v podhradí gotického hradu
Křivoklát, přímo v centru Křivoklátska, biosférické rezervace UNESCO, které je uznávaným územím se zachovalými a rozlehlými lesními
komplexy v okolí řeky Berounky.
Středisko bylo vybudováno v roce 1995 s cílem účinněji informovat o přírodě a životním prostředí. Posláním střediska je přispět prostřednictvím informovanosti ke zlepšení povědomí obyvatel o ochraně
přírody. Středisko Budy nabízí své služby především školám, široké
i odborné veřejnosti prostřednictvím výukových programů, přednášek, kurzů a exkurzí.
Budova je vybavena dvěma sály - přednáškovým sálem s multimediální technikou pro 30 osob a konferenčním sálem pro 16 osob.
Pro lektory a účastníky vzdělávacích programů lze zajistit ubytování
přímo ve středisku nebo sjednat v okolních zařízeních. Celková kapacita IVS je 16 lůžek.
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