Děti Země: Výroční zpráva 2004

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.	Arabské přísloví namísto úvodního slova

“Kapka nehloubí kámen svou silou, nýbrž neustálým kapáním.”


2. Přehled činnosti podle poboček a klubů

Děti Země Beroun
Po dlouhodobé pomoci Centra pro podporu občanů Dětí Země obyvatelům Králova Dvora se v obci konalo referendum o stavbě míchárny maltových směsí Franken Maxit. V některých částech obce byla účast dokonce vyšší, než v parlamentních volbách a 78 procent voličů hlasovalo proti plánované stavbě, která by narušila životní prostředí v okolí.

Děti Země Beroun,  Bezručova 928, 266 01 Beroun, tel./fax: 311 621 247, tel.: 603 175 013, dz.beroun@seznam.cz

Děti Země Brno
Stejně jako v minulých letech jsme pořádali další ročníky dvou populárních anket, jejichž výsledky byly zveřejněny v pátek 30. dubna na tiskové konferenci a na slavnostním soireé v brněnském HaDivadle doplněném premiérou divadelní hry Odsun. Ve 12. ročníku ankety o antiekologický čin Ropák roku zvítězil Jaromír Schling, poslanec parlamentu. 
Ropákem za rok 2003 se stal mj. z těchto důvodů: Za podání pozměňovacího návrhu k novele zákona o vnitrozemské plavbě, kterým by došlo k narušení zákona o ochraně přírody a krajiny a řek by se staly ”vodní dálnice”, za opakovaný návrh na zrušení Ministerstva životního prostředí a za podporu zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic. Více informací je na www.detizeme.cz/ropak.
Vítězem 9. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku se stal Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48, s výrokem: ”Myslím, že neexistuje jen přirozená migrace, ale i umělá. Těch pár medvědů či vlků by se tedy dalo podle mého názoru čas od času přepravit do jiných oblastí.” Více informací je na www.detizeme.cz/zelenaperla.
Společně s dalšími sdruženími v Brně jsme v rámci 12. ročníku Dne bez aut uspořádali 9. ročník cyklistické jízdy, 6. ročník výstavy o dopravě pod velkým stanem v centru města, 5. ročník výtvarné soutěže pro děti, 6. ročník happeningu proti špatně parkujícím autům, 3. ročník symbolické blokády silnice R43 prostřednictvím natažených transparentů a dětské odpoledne na Stezce zdraví.
Kromě toho jsme se podíleli na přípravě brněnského referenda o odsunu hlavního nádraží z centra města, které sice dopadlo ve prospěch nádraží, ale výsledek není závazný, protože se referenda zúčastnila ”jen” čtvrtina voličů. Dále jsme řešili vlivy plánované cementárny ve Štramberku na životní prostředí. 
Během roku jsme také poskytli stovky 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
Na jaře jsme uskutečnili již třetí ročník počítání bobrů na Hodonínsku. Za hojné účasti dobrovolníků a veřejnosti se podařilo zjistit příznivé informace. Počet bobrů se od loňského roku zvýšil, populace se zde možná začíná alespoň trochu stabilizovat. Dále jsme se zabývali mapováním a ochranou lokalit se zvláště chráněnými druhy rostlin, které mohou být ohroženy holosečnou těžbou stromů. Součástí naší práce je i obnova malých tůní a mokřadů jako vhodných biotopů pro obojživelníky.

Petr Havlík, Dubňanská 694, 696 11 Mutěnice, tel.: 518 343 953, mobil: 607 674 582

Děti Země Liberec
Pro zastupitele města, úředníky, ale i širokou veřejnost jsme uspořádali seminář o možnostech cyklistické dopravy ve městech. Dalším krokem naší dopravní kampaně bylo předání 1.880 podpisů pod petici za zajištění kvalitnějších podmínek pro cyklistickou dopravu náměstkovi libereckého primátora.
V médiích jsme se vyjadřovali ke zdražení veřejné dopravy na Liberecku a především plánovanému povolení dovozu odpadů ze zahraničí do ČR ke spalování. Také jsme se podíleli na aktivitách proti stavbě rychlostní silnice R35 přes Český ráj. Na Den bez aut jsme spolupořádali cyklistickou jízdu Libercem.

Simona Jašová, Rýnovická 41, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 602 137 820, dz.liberec@ecn.cz

Děti Země Ostrava
V průběhu roku 2004 jsme se neúspěšně pokoušeli zjistit, jestli na trase D47 v prostoru Oderských rybníků existuje oblast zařazená do systému Natura 2000, která by vyhovovala ptačí a ”stanovištní” směrnici EU. Obáváme se, že na tyto směrnice příslušné státní orgány zřejmě pod nátlakem dálniční lobby “zapomněly”.

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

Děti Země – Plzeň
Na začátku roku magistrát vyřadil tři tisíce podpisů z našeho návrhu na vyhlášení referenda o výši jízdného v plzeňské MHD, čímž v podstatě skončila naše kampaň. Vyzvali jsme sice politiky, aby vzhledem k počtu podporovatelů (14.750) referendum vyhlásili sami, ale ani jeden z nich nebyl ochoten hlasování navrhnout. Na jaře jsme uspořádali čtvrtý ročník Dnů alternativní dopravy (které tvořila třídenní výstava o dopravě a cyklistická jízda), na podzim pak Den bez aut (výstava o dopravě, cyklojízda a vyvěšení velkého transparentu). Celý rok jsme provozovali Ekovýchovný filmový klub – promítání filmů s ekologickou tématikou a diskuse na související témata. V rámci Centra pro podporu občanů jsme pomohli občanům při řešení 17 různých případů a poskytli jsme desítky jednorázových konzultací. Ve správních řízeních jsme řešili především kácení dřevin v Plzni, odstřely kormoránů a stavby billboardů. Zahájili jsme sérii jednání s investorem velkochovu nosnic ve Velkém Malahově s cílem přimět ho k plnění závazků vyplývajících ze smlouvy mezi Českou drůbeží a Dětmi Země. Tyto závazky se týkají především welfare chovaných nosnic.

Děti Země – Plzeň, Tylova 23, 301 25 Plzeň, tel./fax: 377 240 772, dz.plzen@ecn.cz

Děti Země Praha
Zabývali jsme se absurdní dopravní situací na pěší zóně Anděl, která je skutečně označena jako pěší zóna, ale smí skrz ní projíždět automobily. Cyklisté mají vjezd zakázán, stejně jako tramvaje, které jsou vzhledem k položeným kolejím nuceny projíždět zónu nelegálně.

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

Děti Země Zlín
Na Den bez aut 22. září jsme uspořádali na náměstí Míru ve Zlíně zábavně vzdělávací program pro děti a širokou veřejnost. Ten se skládal z akcí pro děti (jízda zručnosti, závody na chůdách a další), besedy na téma bezpečnost v dopravě, workshopu týkajícího se oprav kola vlastními silami,  doprovodného kulturního programu a našeho informačního stánku. Večer jsme pak promítali film ”Jak lidi převézt” o likvidaci veřejné dopravy v USA.

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

Děti Země – Klub Bohumilice
Pokračovali jsme v projektu Krajina v ohrožení a účastnili se správních řízení týkajících se zásahů do krajinného rázu Šumavy a Pošumaví stavbami stožárů nejen mobilních operátorů. Na mnoha místech se podařilo vliv na krajinný ráz minimalizovat. Dále jsme se zabývali plánovanou stavbou rozhledny na vrcholu Boubína, který by mohla způsobit narušení tamního unikátního ekosystému. Kromě účasti ve správních řízeních týkajících se této věci jsme společně s dalšími místními sdruženími podali stížnost Evropské komisi, protože krajský úřad dostatečně nezohlednil zařazení tohoto území do soustavy Natura 2000.

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 a Bohumilicích. Celkem jsme  řešili desítky nejrůznějších kauz a poskytli stovky 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.

Děti Země – Klub Centrum pro podporu občanů, Tylova 23, 301 25 Plzeň, tel./fax: 377 240 772, cepo@detizeme.cz

Děti Země – Klub Krajina a památky Křivoklátska (KAPKA)
Ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko jsme odklidili tři černé skládky – v Tichém údolí u obce Březová, v Točníku nad Stroupinským potokem a skládku pneumatik před obcí Točník. Dále jsme řešili nelegální vykácení břehových porostů pod hradem Žebrákem firmou DAK Hořovice, věc je stále v šetření (ČIŽP udělila firmě pokutu 525 tisíc Kč, ta se však odvolala). Kromě toho jsme se také zabývali záchranou některých kulturních památek – kaple Nejsvětější Trojice v Praze 5 a židovského hřbitova a ghetta v Březnici. Vztyčili jsme litinový kříž na místě U Sv. Blažeje, kde byli pochováni ruští vojáci během napoleonských válek. Badatelské úsilí bylo korunováno dvěma články o místních rodinách, které odešly v polovině 19.století do Banátu. Vypracovali jsme rozsáhlé stanovisko k územnímu plánu vyššího územního celku Rakovnicko.

Děti Země – Klub Krajina a památky Křivoklátska (KAPKA), Petr Zemánek, Točník č.p. 30, 267 51 Zdice, tel.: 602 289 730, nudle.os@seznam.cz

Děti Země – Klub ochrany dravců a sov
V rámci Akce Falco jsme letos uhlídali dvě hnízda sokola stěhovavého – jedno v NP Českosaské Švýcarsko a jedno v CHKO Jeseníky. Z každého z nich nakonec úspěšně vylétla tři mláďata. Hnízdo v CHKO Broumovsko rodičovský pár sám předčasně opustil. Program Pomoc přírodě letos uspořádal celkem tři víkendové akce a jeden pracovní tábor ve stanicích pro poraněné živočichy. Akcí se dohromady zúčastnilo 61 dobrovolníků. V projektu ”Budou žít?” na ochranu sovy pálené na Vysočině byla provedena pravidelná kontrola a údržba hnízdních budek. Pro posílení populace jsme pokračovali ve vypouštění sov z umělého odchovu do volné přírody. V 16 městech bylo k vidění našich pět výstav o ochraně dravců a sov, v Praze a Pardubickém kraji proběhlo 33 přednášek pro veřejnost a 263 přednášek pro školy.

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

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
Naší hlavní aktivitou bylo vyhlášení a koordinování již 12. ročníku celostátní osvětové akce Den bez aut v pátek 22. září. Proběhlo celkem 140 akcí v 95 obcích a městech, v některých městech se také podařilo zajistit přepravu v prostředích MHD zdarma. K naší výzvě ”Nechte auto doma!” se připojilo 1045 osob, z nich byla řada politiků a pracovníků veřejné správy. Po republice jsme distribuovali tisíce plakátů, letáků, samolepek a další materiály. Celkem bylo vydáno 15 tiskových zpráv. Bližší údaje jsou na www.detizeme.cz/denbezaut.
Nadále jsme podporovali obce proti severní variantě rychlsotní silnice R35. V územním řízení jsme doporučili zmenšit křižovatku u Opatovic nad Labem, na Den bez aut jsme uspořádali protestní cyklistickou jízdu kolem České Třebové za účasti 27 cyklistů.
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. Ve snaze o kompromis jsme dobrovolně provedli ústupek a stáhli všechny žaloby týkající se úseku D8 přes Krušné hory. 
Pokračovali jsme v projektu odborného ekologického poradenství pro veřejnost. Během roku jsme poskytli desítky rad, nejvíce z oblasti dopravy. Aktivně jsme se účastnili dalších 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
Uspořádali jsme v CHKO Kokořínsko podzimní a jarní víkendovou akci a týdenní letní tábor na pomoc přírodě. Akcí se účastnilo mezi 15 a 25 dobrovolníky. Na víkendových akcích se hlavně sázely listnaté a ovocné stromky kolem polních cest a mezí na různých místech Kokořínska. Letní tábor byl ve znamení kosení stepních luk, mokřadů a rákosin, které je nezbytné pro udržení druhové rozmanitosti vzácných rostlin a živočichů. Účastníci tábora také vytvořili novou tůňku pro obojživelníky. V září se konala také víkendová akce v Přírodní památce Chotuc na Nymbursku, jejíž účastníci pomáhali s údržbou orchidejové louky.

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

Děti Země – Komunikační centrum
Komunikační centrum zajišťuje 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).

Děti Země, Tylova 23, 301 25 Plzeň, tel./fax: 377 240 772, deti.zeme@ecn.cz

3.	Mediální činnost

Během roku jsme vydali sto třicet šest tiskových zpráv, což je o 1 % méně, než v roce 2003. Nejvíce tiskových zpráv z hlediska jednotlivých měsíců bylo vzhledem k souběhu několika akcí (snaha vyhlásit referendum v Plzni, zahájení anket Ropák roku a Zelená perla roku a hlídání hnízd dravců) vydáno v březnu (22), dále v rámci Dne bez aut v září (17) a pak v dubnu (16) při vyvrcholení anket Ropák roku a Zelená perla roku. Z hlediska jednotlivých organizačních jednotek vydal nejvíce tiskových zpráv Klub za udržitelnou dopravu (50), pobočka v Brně (27) a v Plzni (23).

Struktura počtu vydaných tiskových zpráv Dětí Země dle poboček a klubů
Název subjektu Dětí Země
Počet tiskových zpráv
(2004)
Počet tiskových zpráv
(2003)
Poměr 
2004/2003
Klub za udržitelnou dopravu
50
36
139 %
Děti Země – Brno
27
13
208 %
Děti Země – Plzeň
23
20
115 %
Klub za záchranu Polabí
  1
  1
100 %
Děti Země – Praha
  7
  9
  78 %
Klub Bohumilice – Stachy
  6
13
  46 %
Klub ochrany dravců a sov 
  4
  3
133 %
Děti Země – Slovácko (Hodonín)
  3
  0
---
Děti Země – Liberec
  2
13
  15 %
Děti Země – Beroun
  2
  8
  25 %
Centrum pro podporu občanů 
  1
16
    6 %
Děti Země – Zlín
  1
  3
  33 %
Děti Země (celek)
  1
  1
100 %
Děti Země – Ostrava
  0
  1
    0 %
Klub Krajina a památky Křivoklátska
  0
---
---
Celkem
136
137
  99 %

Na základě podrobného monitoringu článků z novin a časopisů byla opět sestavena publikace ”Děti Země v tisku 2004”. Z ní vyplývá, že se v roce 2004 Děti Země objevily nejméně v 725 článcích, což je ale o 28 % méně než v roce 2003.

Nejvíce článků z hlediska témat se týká kampaně za prosazení dlouhého tunelu na dálnici D8 v CHKO České středohoří (131 článků), anket Ropák roku a Zelená perla roku (130 článků) a Dne bez aut (81 článků). Z hlediska jednotlivých organizačních jednotek se v roce 2004 nejvíce psalo o činnosti Klubu za udržitelnou dopravu (281 článků) a poboček v Brně (147 článků) a v Plzni (109 článků), přičemž toto pořadí je stejné jako v roce 2003.

Struktura vydaných článků v tisku o Dětech Země dle poboček a klubů
Název subjektu Dětí Země
Počet článků
(2004)
Počet článků
(2003)
Poměr 
2003/2002
Klub za udržitelnou dopravu
281
  334
  84 %
Děti Země – Brno
147
  142
104 %
Děti Země – Plzeň
109
  127
  86 %
Centrum pro podporu občanů
  65
    88
  74 %
Děti Země – Liberec
  42
    74
  57 %
Děti Země (celek)
  32
    56
  57 %
Děti Země – Beroun
  14
    64
  22 %
Klub Bohumilice – Stachy
  11
    29
  38 %
Klub ochrany dravců a sov
    9
    27
  33 %
Děti Země – Zlín
    7
      6
117 %
Děti Země – Slovácko (Hodonín)
    4
      0
---
Děti Země – Praha
    3
    12
  25 %
Klub za záchranu Polabí
    1
      1
100 %
Děti Země – Ostrava
    0
      0
---
Klub Krajina a památky Křivoklátska
    0
---
---
Celkem
725
1010
72 %

4. Hlavní úspěchy Dětí Země v roce 2004
·	vysázeli jsme stovky původních listnáčů a ovocných stromů do alejí kolem polních cest v CHKO Kokořínsko
·	kosením rákosin a mokřadních luk jsme pomohli při péči o přírodní rezervace Kokořínský důl a Mokřady horní Liběchovky
·	pomohli jsme s údržbou Přírodní památky Na Oboře v CHKO Kokořínsko, kde roste několik chráněných druhů rostlin
·	uhlídali jsme před rušením návštěvníky přírody a možným vykradením mláďat překupníky zvířat dvě hnízda sokolů stěhovavých. Z každého vylétla tři mláďata
·	díky vyvěšeným hnízdním budkám, zahnízdily na okrese Pelhřimov vzácné sovy. Sova pálená úspěšně vyvedla čtyři mláďata a sýc rousný šest mláďat
·	do volné přírody jsme vypustili deset sov pálených z umělého odchovu. Tyto sovy pomohou v návratu tohoto druhu do přírody Vysočiny
·	v jarním období jsme na křížení tahové cesty obojživelníků se silnicí přenesli 1286 ropuch obecných a zabránili tak úhynu několika desítek z nich pod koly projíždějících automobilů
·	prosadili jsme spojení plzeňských čtvrtí Severní předmestí a Vinice cyklostezkami s centrem města
·	pomohli jsme prosadit výsadbu úzkého pruhu zeleně v Plzni v souvislosti se stavbou supermarketu LIDL
·	prosadili jsme nepostavení čtyř billboardů u dálnice D5 o velikosti 126-300 m2

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 z pěti členů – předsedy a ze čtyř místopředsedů. Na Výročním shromáždění 26. října 2003 v Sedmihorkách u Turnova bylo zvoleno těchto 12 členů Rady (další Výroční shromáždění se konalo 13. listopadu 2004 v České Třebové):

1) Michal Štingl		DZ Beroun
2) Miroslav Patrik 		DZ Brno
3) Petr Havlík			DZ Hodonín
4) Simona Jašová		DZ Liberec
5) Miroslav Husťák		DZ Ostrava
6) Vít Roušal			DZ Plzeň
7) Vojtěch Toman		DZ Praha
8) Renáta Velecká		DZ Zlín (nová členka Rady)
9) Zdeněk Čihák		Klub Bohumilice (nový člen Rady)
10) Martin Hyťha		Klub Centrum pro podporu občanů
11) David Poláček 		Klub ochrany dravců a sov
12) Jiří Řehounek 		Klub za záchranu Polabí

Subjekty Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Děti Země Beroun a Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska nemají v Radě Dětí Země žádného zástupce.

B) Členové Užšího kolegia

Vít Roušal – předseda
Zdeněk Čihák – místopředseda
Martin Hyťha – místopředseda
Miroslav Patrik – místopředseda
Vojtěch Toman – 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.

Finanční bilance Komunikačního centra Dětí Země v roce 2004
(částky jsou zaokrouhleny na celé koruny)

Náklady
Služby
134.160 Kč
Odpisy majetku
58.076 Kč
Ostatní náklady
7.547 Kč
Poskytnuté příspěvky
7.377 Kč
Materiální náklady
5.102 Kč
Daně a poplatky
1.472 Kč
CELKEM
213.689 Kč

Výnosy
Granty nadací
169.139 Kč
Přijaté příspěvky
63.818 Kč
Tržby za vlastní výrobky
11.727 Kč
Ostatní výnosy
21 Kč
CELKEM
244.705 Kč

ROZDÍL
-31.016 Kč

Finanční bilance jednotlivých organizačních jednotek Dětí Země v roce 2004
(částky jsou zaokrouhlené na celé koruny):

organizační jednotka
příjmy
výdaje
Děti Země – Beroun
17.098 Kč
153.187 Kč
Děti Země – Brno
134.275 Kč
76.330 Kč
Děti Země – Liberec
61.500 Kč
65.425 Kč
Děti Země – Ostrava
3.224 Kč
9.577 Kč
Děti Země – Plzeň
147.167 Kč
43.899 Kč
Děti Země – Zlín
20.109 Kč
21.680 Kč
Klub Bohumilice
28.975 Kč
28.318 Kč
Klub ochrany dravců a sov
70.476 Kč
70.672 Kč
Klub za udržitelnou dopravu
305.338 Kč
239.606 Kč
Komunikační centrum (viz výše)
244.705 Kč
213.689 Kč
CELKEM
1.032.867 Kč
922.383 Kč

Pozn.: Děti Země Hodonín, Děti Země Praha, Děti Země – Klub Centrum pro podporu občanů, Klub Krajina a památky Křivoklátska a Děti Země – Klub za záchranu Polabí v roce 2004 s žádnými finančními prostředky nehospodařily.

7.	Poděkování
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
Potraviny Němec, Plzeň
Přátelé Země (FOE)
Regional Environmental Center
Správa CHKO Kokořínsko
Svoboda zvířat
XminY Solidariteitsfunds
Zelený kohout
Zelený kruh
Zelený poklad
ZO ČSOP Ornita Poděbrady
ZO ČSOP Veronica Brno
...a mnoha dalším

Za poskytnutí finančního daru na činnost 500 Kč a vyššího děkujeme následujícím přispěvatelům:
Drnek Jaroslav
Hakr Tomáš
Henych Petr
Horáček Jaromír
Chmelík Martin
Jiroutková Iveta
Jůza Pavel
Kaňka Pavel
Květina Libor
Mazánek Jan
Pátek Antonín
Petrák Milan
Pokorný Bohumil
Sedmihradský Milan
Smejkal Jiří
Smolák Petr
Střílka Milan
Špaček Luděk
Šulc Radek
Švestka Libor
Valliš Václav
Zeman Tomáš

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


