Děti Země: Výroční zpráva 2003


Posláním Dětí Země je chránit přírodu a životní prostředí člověka a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou. Soustředíme se na práci v regionech a podporujeme ty, kteří chtějí hájit své životní prostředí. Klademe důraz na řešení příčin, nejen následků, na svoji nezávislost a názorovou pestrost. Nepodléháme iluzím, ale uchováváme si své ideály. Naše činnost probíhá ve třech hlavních programech – Doprava, Příroda a Věc veřejná.

Cílem Programu DOPRAVA je navrhovat taková dopravní řešení, při nichž by nedošlo k nárůstu emisí škodlivých látek a ke zbytečnému ničení krajiny. Z ekologického hlediska se nám jako nejšetrnější jeví železniční doprava a ve městech zahlcených automobily upřednostnění veřejné dopravy a cyklistiky. Bezprostředním cílem programu je veřejná kontrola výstavby dopravních staveb, která by zajistila sladění rozvoje dopravy se zachováním cenných přírodních a krajinných prvků.

Cílem Programu PŘÍRODA je ochrana přirozené krajiny a místa pro život v ní. Snažíme se v přírodě zachovat prostor pro přežití všech živých tvorů, včetně člověka. I lidé potřebují životaschopnou krajinu, bez níž by nebyli schopni uspokojovat své potřeby. Musíme se proto naučit sladit hospodářské využívání krajiny s nutností zachovat její přírodní hodnoty, zejména biodiverzitu.

Cílem Programu VĚC VEŘEJNÁ je připomínat všem, nejen dětem a mladým lidem na školách, co pro člověka znamená nezbytnost chránit své životní prostředí. Dospělí na to totiž často zapomínají, zejména úředníci veřejné správy, politici, investoři apod. Aby mohli občané převzít spoluzodpovědnost za rozhodování o svém životním prostředí, musejí mít také dostatek informací a odborných i právních nástrojů pro efektivní práci.


1. Úvodní slovo

Činnost Dětí Země v roce 2003 probíhala s různou intenzitou v patnácti pobočkách a klubech. Měli jsme mnoho úspěchů, možná ještě více neúspěchů, a z mnohého jsme se poučili. Stejně jako v minulých letech jsme řešili stovky problémů ochrany přírody a životního prostředí, vydali jsme téměř sto čtyřicet tiskových zpráv, o naší činnosti vyšlo více než tisíc článků v novinách a časopisech a mnoho rozhlasových a televizních reportáží. Napsali jsme tisíce stran textů, účastnili se stovek jednání, donekonečna jsme telefonovali, faxovali, posílali e-maily, pořádali jsme výstavy, cyklojízdy, happeningy a prováděli jsme bezpočet dalších činností. Často jsme se shodli, někdy jsme se i pohádali, občas bylo obtížné nalézt alespoň trochu vůle do další zdánlivě sisyfovské práce. Ale jedno víme jistě – neustoupili jsme ze svých zásad a cílů, a to je pro nás nejdůležitější. Stále jsme Děti Země!

Martin Hyťha – místopředseda Dětí Země


2. Přehled činnosti podle poboček a klubů

Děti Země Brandýs nad Labem
Během roku jsme na různých informačních místech po městě zajišťovali distribuci materiálů Dětí Země a dalších ekologických organizací, pořádali koncerty a besedy. Nejvíce akcí jsme tradičně uspořádali v rámci Dne bez aut v pátek 19. září, tj. jeho propagaci distribucí plakátů, samolepek a letáčků a dále pak ve spolupráci s městem cyklistickou jízdu do okolí, které se zúčastnilo 10 cyklistů. Také jsme poskytovali ekologické rady místním a občanům a neziskovým organizacím.

Jana Lonská, Dřevčice 86, 250 01 Brandýs nad Labem, tel./fax: 326 906 010, mlonsky@volny.cz

Děti Země Brno
Stejně jako v minulých letech jsme pořádali další ročníky dvou populárních anket, jejichž výsledky byly zveřejněny v pátek 25. dubna na tiskové konferenci a na slavnostním soireé v brněnském divadle Husa na provázku za účasti sto padesáti osob. O akci vyšlo celkem téměř sto padesát tištěných článků ve sdělovacích prostředcích. V 11. ročníku ankety o antiekologický čin Ropák roku zvítězil Pavel Švarc, generální ředitel a předseda představenstva a. s. Unipetrol Praha a předseda představenstva a. s. Spolana Neratovice.
Ropákem za rok 2002 se stal mj. z těchto důvodů: Za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodních i mimo toto období, za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně, za neposkytování informací souvisejících s kontaminací Spolany a jejího okolí veřejnosti, za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi, za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami a za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (za tento argument podal proti Dětem Země Brno žalobu na ochranu osobnosti). Více informací je na www.detizeme.cz/ropak.
Vítězem 8. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku se stal zemědělský podnikatel z Jemnice Miroslav Bindr s výrokem: ”Já mám jiný starosti, než se srát s nějakým záborníčkem křivým, nebo medovým, nebo co. A seru na ty jejich ptáky. Neznají hranici, kde je pták a kde je člověk.” Více informací je na www.detizeme.cz/zelenaperla.
Kromě toho jsme společně s dalšími devíti sdruženími v Brně v rámci 11. ročníku Dne bez aut uspořádali 4. ročník výtvarné soutěže pro 170 dětí, 5. ročník výstavy o dopravě pod velkým stanem v centru města s návštěvností až patnáct set osob, 5. ročník happeningu proti špatně parkujícím autům, 8. ročník cyklistické jízdy za účasti sto třiceti cyklistů a symbolickou blokádu silnice R43 prostřednictvím natažených transparentů. Během roku jsme také poskytli přes sto padesát rad občanům, studentům, novinářům a různým institucím.

Děti Země Brno, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax: 545 210 393, dz.brno@ecn.cz

Děti Země Hodonín
V kampani za zachování lužní krajiny dolního Pomoraví jsme usilovali o zastavení intenzivní zemědělské činnosti na části bývalých luk a současně jejich postupné obnovení. To by pomohlo i kolize velké (druh ptáka), která zde má poslední dvě hnízdiště v ČR.

Petr Havlík, Národní třída 20, 695 01 Hodonín 1, tel.: 518 343 953, mobil: 607 674 582

Děti Země Liberec
Celostátní kampaň týkající se vlivů motocyklové soutěže Šestidenní na přírodu Jizerských hor, která se konala v roce 2002, dala o sobě ještě vědět udělením pokuty pořadateli Českou inspekcí životního prostředí za nedodržení původně schválené trasy závodu. Spolu s největší cyklistickou organizací v Německu ADFC jsme uspořádali pro osoby zodpovědné za libereckou cyklistiku exkurzi do Žitavy, abychom je inspirovali k lepším řešením rozvoje tohoto šetrného druhu dopravy. V rámci Dne bez aut 19. září jsme uspořádali cyklojízdu za účasti osmdesáti cyklistů a výstavu o dopravě. Tento den byla veřejná doprava v Liberci i Jablonci díky naší aktivitě opět zdarma. Mimo jiné jsme se také zabývali propagací a podporou domácího kompostování.

Děti Země Liberec, Bažantí 3/378, 460 01 Liberec, tel.: 485 109 741, fax: 485 109 740, dz.liberec@ecn.cz

Děti Země Ostrava
V rámci projektu Beskydský autobus jsme vypracovali už druhého Průvodce veřejnou dopravou v Beskydech. Moravskoslezský kraj však nesplnil svůj slib o dostatečném poskytnutí finančních prostředků na tisk, takže jsme průvodce nemohli vydat. Pro Evropskou komisi, která bude rozhodovat o finanční podpoře plánované dálnice D47, jsme zpracovali podklady o ekologických a ekonomických problémech této stavby. Dále jsme usilovali o zahrnutí Oderských rybníků do sítě evropsky chráněných území Natura 2000, na které se pravděpodobně vzhledem k poloze tohoto území v trase dálnice D47 poněkud ”zapomnělo”.

Miroslav Husťák, Osvobození 70, 747 64 Čavisov, tel.: 553 768 424, dz.ostrava@atlas.cz

Děti Země – Plzeň
V rámci dlouholeté kampaně “Plzeň pro cyklisty – cyklisté pro Plzeň” se podařilo prosadit schválení vyznačení páteřní cyklostezky spojující centrum města a Severní Předměstí. Uspořádali jsme několik významných akcí na podporu trvale udržitelné dopravy – na jaře to byl třetí ročník Dnů alternativní dopravy (které tvořila pětidenní výstava doprovázená happeningem položení základního kamene stavby tramvajové trati na Borská pole, divadelním představením, jízdou trolejbusu do míst bez trolejového vedení, cyklojízdou a promítáním diapozitivů), na podzim pak v rámci Dne bez aut dvoudenní výstavu o dopravě, cyklojízdu s účastí 25 cyklistů a seminář o páteřních cyklostezkách v Plzni a v říjnu pak benefiční koncert. Na začátku listopadu jsme pak odstartovali kampaň za vyhlášení referenda s cílem zabránit výraznému zdražení MHD v Plzni, které schválila městská rada. Ke konci roku bylo pod návrhem připojeno 14.500 podpisů Plzeňanů. Dvakrát týdně bylo pro veřejnost otevřeno naše ekologické informační centrum. V kauze stavby velkodrůbežáren na Domažlicku došlo k uzavření smlouvy s investorem, ve které se zavazuje k omezení kapacity farem na třetinu původního plánu a mnoha dalším úpravám ve prospěch welfare zvířat a životního prostředí.

Děti Země – Plzeň, Tylova 23, 301 25 Plzeň, tel./fax: 377 325 654, dz.plzen@ecn.cz

Děti Země Praha
V polovině roku se nám podařilo prosadit dodatečné přidělení 20 miliónů korun na výstavbu cyklostezek a zlepšení otřesných podmínek pro cyklisty v Praze. Město však dokázalo proinvestovat jen 11 miliónů korun, ačkoliv by pražská cyklistika ”snesla” mnohem víc. Na základě našich požadavků byla zřízena magistrátní pracovní skupina pro cyklistiku. Na podporu cyklistiky se v Praze se konají každý měsíc pravidelné cyklojízdy. Podíleli jsme se také na společném projektu umělců a nevládních organizací proti přebujelé automobilové dopravě ”Auto*Mat”, který uspořádal na Den bez aut divadelní představení, happeningy, informační stany a průvod po Václavském náměstí.

Děti Země Praha, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel./fax: 222 780 052, dz.praha@seznam.cz

Děti Země Zlín
V dubnu jsme uspořádali čtvrtý ročník festivalu Slavnosti přírody, který tvořily dvě divadelní představení a několik akustických hudebních vystoupení. Akci doplňovala přírodní sauna a čajovna. V rámci festivalu byla také vyčištěna nedaleká řeka Dřevnice od odpadků. Na Den bez aut 19. září jsme symbolicky předali zástupci městského magistrátu stojan na kola a uspořádali cyklojízdu za účasti 35 cyklistů s doprovodným programem (občerstvení, hudba). V kauze týkající se stavby vysokonapěťového vedení (podpora občanů Provodova) se nám podařilo prosadit zmenšení projektu na polovinu.

Jaroslav Valůch, Mladcová 307, 760 01 Zlín, tel.: 605 674 582, j.valuch@seznam.cz

Děti Země – Klub Bohumilice
V rámci projektu “Krajina v ohrožení” se nám podařilo zmírnit negativní vliv nově umisťovaných stožárů mobilních operátorů na krajinný ráz Šumavy. Šest plánovaných stožárů nebylo umístěno vůbec, tři byly sníženy a v některých případech byla stavba stožáru kompenzována odstraněním dvou dalších. Ve 27 městech po celé republice byla k vidění naše výstava o stožárech. V prosinci jsme předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi předali petici “Stop černým stavbám mobilních operátorů”. Pro žáky patnácti základních škol jsme uspořádali ekovýchovnou soutěž “Krajina, ve které chci žít”. Pro odbornou i laickou veřejnost jsme uspořádali seminář o problematice staveb stožárů mobilních operátorů. Průběžně jsme se účastnili správních řízení týkající se například těžby dřeva, výstavby parkovišť nebo zásahů do významných krajinných prvků.

Irena Melčová, Branišov 45, 384 73 Stachy, tel.: 388 428 073, dz.bohumilice@quick.cz

Děti Země – Klub Centrum pro podporu občanů
Centrum pro podporu občanů zájemcům (občanům, místním sdružením a obcím) poskytuje bezplatně komplexní právní a odbornou pomoc a podporu tak, aby byli schopni sami účinně bránit své životní prostředí. V roce 2003 působilo Centrum pro podporu občanů v Plzni, Brně, Berouně, Liberci, Bohumilicích a ve Zlíně. Celkem jsme připomínkovali 5 regionálních rozvojových dokumentů, řešili 214 nejrůznějších kauz a poskytli 208 jednorázových konzultací. Snažíme se pomáhat těm, jejichž životní prostředí je ohroženo stavbou silnic, dálnic, továren, velkých nákupních center, parkovišť, zemědělských objektů a dalších staveb, přičemž v některých případech jde o úpravu škodlivých parametrů stavby, v jiných o zastavení projektu principielně či z důvodu naprosto nevhodného umístění. Pomáháme i při řešení drobných problémů, např. kácení dřevin ve městě, poskytnutí kontaktů na zdroje informací o ochraně životního prostředí a přírody i o praktických ekologických postupech apod. Pro veřejnost jsme vydali brožuru “Vzorová podání pro ochranu životního prostředí občanskými sdruženími”.

Děti Země – Klub Centrum pro podporu občanů, Tylova 23, 301 25 Plzeň, tel./fax: 377 325 654, cepo@detizeme.cz



Děti Země – Klub ochrany dravců a sov
V rámci Akce Falco jsme letos strážili dvě hnízda sokola stěhovavého. V CHKO Broumovsko jsme museli mnohokrát zasahovat proti vyrušujícím horolezcům a turistům, ale nakonec jsme hnízdo úspěšně ochránili – vylétla z něj dvě mláďata. Hnízdo v Národním parku České Švýcarsko obsahovalo jen neoplozená vejce. Program Pomoc přírodě letos uspořádal celkem dvě víkendové akce a jeden pracovní tábor ve stanicích pro poraněné živočichy. Akce se zúčastnily desítky dobrovolníků. V projektu “Budou žít?” na ochranu sovy pálené na Vysočině byla provedena pravidelní kontrola a údržba téměř tří set hnízdních budek a pro posílení populace jsme letos vypustili do volné přírody devatenáct mláďat sovy pálené z odchovu v zajetí. V několika městech jsme uspořádali pět výstav o ochraně dravců a sov, v Pardubickém kraji proběhl cyklus přednášek o sovách pro děti doplněný přítomností živých (handicapovaných) sov. 

Pavel Koubek, 394 43 Mladé Bříště 2, tyto@atlas.cz

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
Naší hlavní aktivitou bylo vyhlášení a koordinování již 11. ročníku celostátní osvětové akce Den bez aut v pátek 19. září. Akce proběhly v 69 obcích a městech, připravilo je téměř tři sta občanských sdružení, jednotlivců a různých institucí, včetně obcí a měst (a rovněž osm poboček Dětí Země). Také se v 16 městech podařilo zajistit přepravu v prostředích MHD zdarma. K naší výzvě “Nechte auto doma!” se připojilo 863 osob, z nichž bylo 134 politiků a pracovníků veřejné správy. Po republice jsme distribuovali tisíce plakátů, letáků, samolepek a další materiály. O akci vyšlo nejméně dvě stovky článků, celkem bylo vydáno 10 tiskových zpráv. Bližší údaje jsou na www.detizeme.cz/denbezaut.
Při projednávání konceptu územního plánu Pardubicka jsme prosazovali k životnímu prostředí nejšetrnější a dopravně nejvýhodnější jižní variantu rychlostní silnice R35. Z toho důvodu jsme vypracovali rozsáhlé kritické připomínky a dohodli spolupráci s dalšími osmnácti sdruženími a malými obcemi. Dále jsme uspořádali tři výstavy o variantách R35 s účastí více než 1.600 návštěvníků a tři besedy pro padesátku osob. V rámci Dne bez aut jsme 20. září uspořádali 2. ročník cyklojízdy po trase odmítané severní varianty R35, které se zúčastnilo téměř dvacet cyklistů. O kampani vyšlo více než 20 článků. Více informací je na www.ctrebova.cz/doprava.
V kampani ke stavbě dálnice D8 z Prahy přes CHKO České středohoří do Drážďan jsme pokračovali ve snaze o prosazení dlouhého tunelu Kubačka délky 3,4 km. Tento požadavek podpořilo v lednu v tzv. Litoměřické výzvě šedesát občanských sdružení. V září pak naše výhrady vůči povrchové trase dálnice v CHKO potvrdil i ombudsman ve svém průběžném vyjádření. Evropské komisi jsme podali oficiální stížnost proti vedení dálnice přes chráněný přírodní park Východní Krušné hory, bohužel stížnost byla zamítnuta. Celkem jsme se zúčastnili 66 správních řízení a ve spolupráci s Ekologickým právním servisem podali osm soudních žalob. O průběhu kampaně jsme vydali dvanáct tiskových zpráv, v tisku pak vyšlo více než stovka článků.
Pokračovali jsme v projektu odborného ekologického poradenství pro veřejnost. Během roku jsme poskytli více než tři sta rad, nejvíce z oblasti dopravy (92 %). Aktivně jsme se účastnili dalších 68 správních řízení, týkající se např. výstavby cementárny ve Štramberku, splavnění dolního Labe či výstavby dálnic D1, D5 a D47.

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax: 545 210 393, dz.brno@ecn.cz

Děti Země – Klub za záchranu Polabí
V srpnu jsme uspořádali 10. ročník tábora na pomoc přírodě v CHKO Kokořínsko, během něhož jsme kosili mokřadních louky a rákosiny, čistili a hloubily tůňky a prováděli údržbu teplomilných trávníků. Dále jsme v Kokořínském dole uspořádali jarní a podzimní víkendovou akci, jejichž náplní byla výsadba stromů a keřů. V září jsme na vrchu Chotuc u Nymburka pomáhali s údržbou orchidejové louky, na které roste největší populace vstavače nachového ve středních Čechách. Našich akcí se účastnily desítky dobrovolníků. Společně s občanským sdružením Lysin jsme se ještě pokoušeli zabránit těžbě písku na vrchu Vinička u Lysé nad Labem. Po dvou letech účasti ve správních řízeních směřuje kauza ke zdárnému konci – nepovolení těžby.

Jiří Řehounek, Dlouhá 29, 370 11 České Budějovice, rehounekj@seznam.cz

Děti Země – Klub Zeměkoulení a Klub přírodního bohatství
V bývalých kasárnách v Berouně probíhala rekonstrukce a výbava dosud chybějícího Klubu ekologické výchovy Zeměkoulení. Stejně jako v minulých letech jsme v dubnu uspořádali úklid Českého krasu. Účast jednotlivců, sdružení, škol i obcí z celého regionu na této akci opět vzrostla. Na Den bez aut 19. září jsme uspořádali informační stánek se soutěžemi pro děti, 2. ročník cyklistické jízdy za účasti 18 osob a podařilo se nám dojednat pro tento den jízdu v prostředcích MHD zdarma. Kromě ničivé těžby vysoce kvalitního vápence v Českém krasu jsme se pokusili zabránit rozsáhlé těžbě štěrkopísků z koryta řeky Berounky, která ohrozila desítky chráněných druhů živočichů.

Děti Země – Klub Zeměkoulení a Děti Země – Klub přírodního bohatství, P. O. Box 98, 266 01 Beroun, tel.: 603 175 013, dz.beroun@seznam.cz

Děti Země – Komunikační centrum
Koordinaci činnosti poboček a klubů, plnění centrálních funkcí organizace a některé další společné aktivity uvnitř Dětí Země (mj. např. pořádání odborných seminářů, archivace článků o Dětech Země) a navenek (např. aktualizace internetových stránek, prodej knih a propagačních materiálů, získávání členů a přispěvatelů) zajišťuje Komunikační centrum. Jednou z jeho hlavní činností bylo v roce 2003 také koordinace putovní výstavy pod “Stanem pro život” Dětí Země. Výstava během roku navštívila dvacet sedm měst a míst a umožnila tak tisícům lidí shlédnout informační panely o ochraně přírody a životního prostředí a o naší činnosti a získat řadu ekologických materiálů. V říjnu Děti Země bleskově zareagovaly na zprávy ve sdělovacích prostředích o devíti případech nelegálního kácení celkem 102 stromů před supermarkety LIDL. Během několika dnů jsme pod hrozbou vyhlášení bojkotu nakupování přiměli vedení obchodního řetězce LIDL k jednání a k podepsání smlouvy o vysázení desetinásobku, tedy 1020 nových stromů.

Děti Země, Tylova 23, 301 25 Plzeň, tel./fax: 377 325 654, deti.zeme@ecn.cz


3. Mediální činnost

Během roku jsme vydali sto třicet sedm tiskových zpráv, což je o 20 % více než v roce 2002. Nejvíce tiskových zpráv z hlediska jednotlivých měsíců bylo vzhledem k akcím ke Dni bez aut vydáno v září (24 zpráv). Z organizačních jednotek Dětí Země nejvíce tiskových zpráv vydal Klub za udržitelnou dopravu (36), pobočka v Plzni (20) a Klub Centrum pro podporu občanů (16).

Struktura počtu vydaných tiskových zpráv Dětí Země dle poboček v roce 2003
Název subjektu Dětí Země
Počet tiskových zpráv
(2003)
Počet tiskových zpráv
(2002)
Poměr 
2003/2002
Klub za udržitelnou dopravu
36
29
124 %
Děti Země – Plzeň
20
14
143 %
Klub Centrum pro podporu občanů
16
3
533 %
Děti Země Brno
13
15
87 %
Klub Bohumilice – Stachy
13
1
1300 %
Děti Země Liberec
13
16
81 %
Děti Země Praha
9
4
225 %
Děti Země v Berouně (dva kluby dohromady)
8
17
47 %
Klub ochrany dravců a sov
3
4
75 %
Děti Země Zlín
3
6
50 %
Klub za záchranu Polabí
1
2
50 %
Děti Země (celek)
1
4
25 %
Děti Země Ostrava
1
0
-
Děti Země Hodonín
0
0
-
Děti Země Brandýs nad Labem
0
0
-
Celkem
137
115
119 %

Na základě podrobného monitoringu článků z novin a časopisů byla opět sestavena publikace “Děti Země v tisku 2003”. Z ní vyplývá, že se v roce 2003 o Dětech Země psalo nejméně v 1.010 článcích, což je o 87 % více než v roce 2002. Je to také dáno i tím, že od roku 2003 máme efektivnější monitoring článků, a to jak z placené výstřižkové služby, tak z internetu.

Nejvíce článků z hlediska témat se týká Dne bez aut (151 článků), anket Ropák roku a Zelená perla roku (142) a dálnice D8 z Prahy do Drážďan (110). Z hlediska jednotlivých poboček se v roce 2003 nejvíce psalo o činnosti Klubu za udržitelnou dopravu (334 článků) a poboček v Brně (142) a v Plzni (127).

Struktura vydaných článků v tisku o Dětech Země dle subjektů v roce 2003
Název subjektu Dětí Země
Počet článků
(2003)
Počet článků
(2002)
Poměr 
2003/2002
Klub za udržitelnou dopravu
334
179
187 %
Děti Země Brno
142
120
118 %
Děti Země – Plzeň
127
21
605 %
Děti Země v Berouně (dva kluby dohromady)
114
108
106 %
Klub Centrum pro podporu občanů
88
26
338 %
Děti Země Liberec
74
20
370 %
Děti Země (celek)
56
35
160 %
Klub Bohumilice
29
0
-
Klub ochrany dravců a sov
27
14
193 %
Děti Země Praha
12
2
600 %
Děti Země Zlín
6
9
67 %
Klub za záchranu Polabí
1
4
25 %
Děti Země Ostrava
0
2
0 %
Děti Země Hodonín
0
1
-
Děti Země Brandýs nad Labem
0
0
-
Celkem
1.010
541
187 %


4. Hlavní úspěchy Dětí Země v roce 2003
·	v reakci na Dětmi Země vyhlášený bojkot nákupů v supermarketech Lidl z důvodu nelegálně vykácených 102 stromů v blízkosti jejich budov přistoupila tato společnost na podmínku vysázení 1.020 stromů
·	dosáhli jsme snížení počtu chovaných slepic v nově stavěných drůbežárnách na Domažlicku z 1.600.000 na 800.000 a prosadili jsme zlepšení podmínek chovaných zvířat
·	liberecká spalovna komunálních odpadů zapojila do procesu čištění spalin dioxinový filtr; společnost Termizo k tomuto kroku přistoupila po naší kritice trvající několik let
·	v Praze se dodatečně v polovině roku podařilo prosadit zvýšení částky na výstavbu cyklostezek z původně navržených 0 Kč na 20 milionů korun a zřízení funkce cyklistického koordinátora na magistrátě
·	na letním táboře v CHKO Kokořínsko jsme pokosili několik ploch mokřadních luk a rákosin; toto opatření by mělo přispět k udržení či zvýšení jejich biodiverzity
·	vytvořili jsme dvě mokřadní tůně v PR Mokřady Dolní Liběchovky
·	odstraněním náletových dřevin jsme pomohli populaci orchideje vstavače nachového v Přírodní památce Chotuc
·	společnosti ISDE byla za škody na přírodě způsobené nedodržením podmínek pro pořádání motocyklové Šestidenní enduro v několika lokalitách uložena pokuta ve výši 300.000 Kč; část důkazů o těchto škodách dodaly naše hlídky, které průběh závodu monitorovaly
·	plánování trasy silnice R35 přes Český ráj ze strany Libereckého kraje bylo pozastaveno – koalici občanských sdružení S. O. S. Český ráj (součástí koalice jsme i my) společně s obcemi se podařilo zahájit diskusi o variantách, které by vedly mimo Český ráj
·	na základě naší kritiky špatných podmínek pro parkování jízdních kol v Liberci jsou před zdejší radnicí od září umístěny cyklostojany


5. Kdo je kdo v Dětech Země

A) Členové Rady Dětí Země

Rada Dětí Země je výkonným orgánem, členové se scházejí nejméně čtyřikrát za rok. Je složena ze zástupců jednotlivých poboček a klubů. Její součástí je Užší kolegium, které se skládá ze tří členů – předsedkyně a ze tří místopředsedů. Na Výročním shromáždění 17. listopadu 2002 ve Střížově u Českých Budějovic bylo zvoleno těchto 13 členů Rady (další Výroční shromáždění se konalo 26. října 2003 v Sedmihorkách u Turnova):

1) Jana Lonská			DZ Brandýs nad Labem
2) Petr Havlík			DZ Hodonín
3) Simona Jašová		DZ Liberec
4) Miroslav Husťák		DZ Ostrava
5) Vít Roušal			DZ – Plzeň
6) Vojtěch Toman		DZ Praha
7) Jaroslav Valůch		DZ Zlín
8) Irena Melčová 		DZ – Klub Bohumilice
9) Martin Hyťha			DZ – Klub Centrum pro podporu občanů
10) David Poláček 		DZ – Klub ochrany dravců a sov
11) Michal Štingl 		DZ – Klub Zeměkoulení
12) Miroslav Patrik 		DZ – Klub za udržitelnou dopravu 
13) Jiří Řehounek 		DZ – Klub za záchranu Polabí

Subjekty Děti Země Brno a Děti Země – Klub přírodního bohatství v Berouně nemají v Radě Dětí Země žádného zástupce.

B) Členové Užšího kolegia

Simona Jašová – předsedkyně
Miroslav Patrik – místopředseda
Vít Roušal – místopředseda

C) Členové Čestné rady Dětí Země

Čestná rada má reprezentační a poradní funkci Dětí Země. Jejím členem může být osoba, která požívá všeobecné autority, nevystupuje jako aktivní člen a zaručuje nezávislost Dětí Země na politických stranách a hnutích.

·	Jiří Dědeček – písničkář a básník
·	Ivan Dejmal – ekolog, ministr životního prostředí v letech 1990 – 1992
·	Erazim Kohák – filozof, ekolog a vysokoškolský profesor
·	Vladimír Merta – písničkář a vysokoškolský učitel
·	Jaroslav Pavlíček – polárník a cestovatel
·	Zdeněk Thoma – fotograf a cestovatel
·	Jan Vodňanský – písničkář a básník


6. Finanční bilance

První tabulka nezahrnuje údaje od jednotlivých poboček a klubů, pouze bilanci Komunikačního centra Dětí Země v Plzni. Stav kladného zůstatku je důsledkem probíhajícího grantu.

Finanční bilance Komunikačního centra Dětí Země v roce 2003
(částky jsou zaokrouhleny na celé koruny)
Náklady
Služby
611.798 Kč
Mzdové náklady
132.857 Kč
Opravy a údržba
100.832 Kč 
Spotřeba materiálu
66.727 Kč
Náklady na vozidlo
28.835 Kč
Cestovné
22.795 Kč
Sociální a zdravotní pojištění
21.364 Kč
Ostatní daně a poplatky
19.260 Kč
Jiné ostatní náklady
10.148 Kč
Nákup zboží k prodeji
6.027 Kč
CELKEM
1.020.643 Kč


Výnosy
Granty nadací
1.024.929 Kč
Přijaté členské příspěvky
26.410 Kč
Přijaté příspěvky
24.659 Kč
Tržby za prodané zboží
4.880 Kč
Úroky
503 Kč
CELKEM
1.081.381 Kč


ROZDÍL
+60.738 Kč

Finanční bilance jednotlivých organizačních jednotek Dětí Země v roce 2003
(částky jsou zaokrouhlené na celé koruny):
organizační jednotka
příjmy
výdaje
Děti Země Beroun (dva kluby)
290.006 Kč
294.941 Kč
Děti Země Brno
131.833 Kč
143.210 Kč
Děti Země Liberec
246.450 Kč
230.123 Kč
Děti Země Ostrava
37.203 Kč
34.268 Kč
Děti Země – Plzeň
231.715 Kč
241.654 Kč
Děti Země Zlín
14.634 Kč
17.312 Kč
Klub Bohumilice
81.713 Kč
158.977 Kč
Klub ochrany dravců a sov
77.893 Kč
75.984 Kč
Klub za udržitelnou dopravu
343.347 Kč
407.890 Kč
Komunikační centrum (viz výše)
1.081.381 Kč
1.020.643 Kč
CELKEM
2.536.175 Kč
2.625.002 Kč

Pozn.: Děti Země Brandýs nad Labem, Děti Země Hodonín, Děti Země Praha, Děti Země – Klub Centrum pro podporu občanů, a Děti Země – Klub za záchranu Polabí v roce 2003 s žádnými finančními prostředky nehospodařily.


7. Poděkování

Za spolupráci a pomoc děkujeme následujícím organizacím:
ADFC
Ateliér pro životní prostředí
BUND
Calla
CEE Bankwatch Network
České dráhy, a. s.
Český a Slovenský dopravní klub
EkoCentrum Brno
Ekologický právní servis
Grüne Liga Sachsen
Hnutí Duha
Klub Bicybo
Ministerstvo životního prostředí
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje občanské společnosti
Občanské sdružení Lysin
Obecní úřad Křinec
Odborové sdružení železničářů
Open Society Fund
Přátelé Země (FOE)
Regional Environmental Center
Správa CHKO Kokořínsko
Svoboda zvířat
Zelený kohout
Zelený kruh
Zelený poklad
ZO ČSOP Ornita Poděbrady
ZO ČSOP Veronica Brno
...a dalším

Za poskytnutí finančního daru na činnost 500 Kč a vyššího děkujeme následujícím přispěvatelům:
Bártko Petr
Celer Josef
Drnek Jaroslav
Hakr Tomáš
Henych Petr
Chabr Pavel
Jiroutková Iveta
Jůza Pavel
Kaňka Pavel
Kouba Miroslav
Květina Libor
Mazánek Jan
Palas Jaromír
Pátek Antonín
Petráš Zdeněk
Pokorný Bohumil
Přechová Irena
Sedmihradský Milan
Smejkal Jiří
Střílka Milan
Špaček Luděk
Šulc Radek
Valliš Václav


Chcete podpořit snažení Dětí Země? WWW.DETIZEME.CZ/PODPORA
Nabídka letáků, knih a dalších materiálů: WWW.DETIZEME.CZ/PUBLIKACE
Děti Země, Tylova 23, 301 25 Plzeň, tel./fax/zázn.: 377 240 772, e-mail: deti.zeme@ecn.cz
Děkujeme za případnou finanční podporu naší činnosti na bankovní účet číslo 153 139 839 / 0300
WWW.DETIZEME.CZ

