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Les

Ach, lese, jak je mi v tobě dobře! 
Chtěla bych, abys tu věky byl... 
Kéž z tebe mohou čerpat stín 
i děti našich dětí! 
Ať Zemí jako vítr letí 
myšlenky ochrany a péče, 
aby každý z nás pochopil, 
že musí přidat vlastní díl 
láskyplných snah a dějů.

Všechno si plyne tempem svým. 
A možná tempem hlemýždím 
buduji já své činy ...

Dobro se ale neztratí. 
Snad z lesních cest a souvratí 
myšlenky lásky zvedne 
mnohý jiný.

 
 
 
 
 

 
– Pavla Bartková

V přírodě

Dotknout se ticha 
a usnout pod hvězdami, 
z blátivé cesty sbírat 
jejich třpyt, 
bosýma nohama 
se projít rosou, 
zhluboka nadechnout 
a jenom být.

Zažít si svítání, 
poledne i soumrak, 
zahlédnout srnku, 
letmý křídel svist, 
zadržet chvíli, 
vtisknout do paměti 
tu věčnou modlitbu, 
kterou máš touhu žít.

Pod skálou ještě stále 
je svět světem, 
pravým a skutečným. 
Ta živá přítomnost 
za srdce bere tě, 
poprvé i posté, 
vždycky je jiná 
a starost mění v dým.

Mlhavá rána, 
žár letního slunce, 
vichr, co šumí 
stromům v korunách, 
sněhová vločka, 
když první na zem padá, 
naživo hezčí je, 
než v nejkrásnějších snách.

Tady jsi všeho součástí. 
A jako ty znáš les, 
i on zná tebe jménem. 
V duchu se skloníš, 
jako nad pramenem, 
pokora, vděčnost 
stoupá do nebes.

 
 
 
 
 
 
 
 

– Pavla Bartková



„Protože všichni sdílíme tuto malou
planetu Zemi, musíme se naučit žít

v harmonii a míru mezi sebou
a s přírodou. To není jen

sen, ale nutnost.“
—

Dalajláma

Jsme Základní organizace Českého svazu ochránců přírody se sídlem v Mladé Boleslavi, která byla založena v červnu 
v roce 2004. Působíme nejen v Mladé Boleslavi, ale naše činnost zahrnuje celý mladoboleslavský okres.
Co jsme tedy v roce 2019 uskutečnili?

P Ř E D S T A V E N Í

Foto: Archiv ČSOP Klenice



V přírodním parku Chlum pod 
Střelnicí jsme zrevitalizovali 
vodní plochu s rozměry 15 × 15 m.

Mapujeme na Mladoboleslavsku 
ohrožené druhy rostlin 
a živočichů a informujeme 
o jejich stavu Agenturu 
ochrany přírody, která 
následně řeší postup při 
jejich ochraně.

Staráme se o 2 naučné stezky 
vybudované v předchozích 
letech.

Ve spolupráci se členy 
mykologického klubu 
jsme zorganizovali 
v Mladoboleslavském muzeu 
již 4. ročník Výstavy hub, 
kterého se zúčastnilo 500 
milovníků hub. Součástí 
výstavy byly i dvě přednášky 
určené veřejnosti.

Vybudovali jsme novou naučnou 
stezku Přírodní rezervací Vrch 
Baba. Naučná stezka má 7 
zastavení. Kromě informačních 
panelů jsme zde umístili 
panorama výhledu z vrcholu 
kopce Dědek, 2 interaktivní 
prvky pro děti, posezení 
a lavičku.

Připravili jsme celkem 15 
osvětových akcí pro veřejnost, 
kterých se zúčastnilo 1140 
návštěvníků.

Pečujeme a pravidelně kosíme 
10 přírodovědně cenných luk 
s celkovou rozlohou 3,38 ha.

Vedli jsme petiční akci proti 
výstavbě 4 logistických hal 
na 25 ha kvalitní orné půdy 
nejvyšší bonity v katastru 
města Kosmonos, kterou 
podepsalo celkem 1704 lidí.

Za bývalým letním kinem 
v Mladé Boleslavi jsme zasázeli 
15 třešní a obnovili starý, 
dožívající sad.

S pomocí dobrovolníků z firmy 
ŠKO-ENERGO jsme zasázeli 80 
stromů švestek podél cesty 
v Rytířově Lhotě.

Pravidelně pečujeme 
o slatinnou louku, kde roste 
kriticky ohrožená orchidej 
prstnatec pleťový. Podobných 
lokalit v ČR stále ubývá.

Odvolali jsme se Ministerstvu 
životního prostředí proti 
rozhodnutí Středočeského 
kraje o neudělení povinnosti 
posoudit záměr výstavby 4 
logistických hal podle procesu 
EIA. Ministerstvo naší žádosti 
vyhovělo a celý záměr vrátilo 
Středočeskému kraji k dalšímu 
posouzení a povinnosti celý 
záměr posoudit v procesu EIA.

Za dobu trvání soutěže škol 
ke Dni stromů jsme výsadbou 
obohatili Mladou Boleslav 
celkem o 179 stromů.

Vedeme oddíl Mladých 
ochránců přírody v Dolním 
Bousově.

V okolí Bělé pod Bezdězem 
a Mladé Boleslavi jsme 
instalovali 25 budek pro 
zpěvné ptáky.

Na vyhlídkovém místě mezi 
obcemi Zvířetice a Bítouchov 
jsme instalovali 3 informační 
panely o Svatomartinské 
aleji. Informační tabule jsou 
doplněny i posezením.

Naši mladí ochránci přírody 
společně s dobrovolníky 
a městem Dolní Bousov zasázeli 
podél naučné stezky u Dolního 
Bousova 74 ovocných stromů.

Ve spolupráci se Středočeským 
krajem jsme ve volnočasovém 
areálu ve Vrchbělé vybudovali 
dětskou naučnou stezku 
s 10 zastaveními.

Na pozemku staré úvozové 
cesty v katastru obce Nepřívěc 
jsme do proluky mezi 
stávajícími keři vysadili 
5 vysokokmenných stromů 
(3 švestky, 2 hrušně).
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Pečujeme o lokalitu s kriticky 
ohroženým hořečkem 
nahořklým, který je zařazen 
mezi vymírající druhy rostlin. 
Jeho návrat do přírody je 
podpořen záchranným 
programem.

Vybudovali jsme v Českém 
ráji u obce Nepřívěc 5 nových 
tůní, které mají za úkol zbrzdit 
odtok vody z výše umístěných 
meliorací do napřímeného 
koryta potoka.

Vedeme mykologický klub 
Ryzec.

V PR Vrch Baba jsme vyčistili 
zanesenou studánku 
a nechali ji vyhloubit bagrem. 
Jeden pramen jsme umístili 
do skruže, druhý jsme 
nasměrovali do tůně, aby 
ji zásoboval vodou.



Setkání s přírodou
—

Cyklus vycházek do terénu a přednášek
seznamuje širokou veřejnost
s přírodními zajímavostmi

Mladoboleslavska.

„Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní 
opravdu stojí za to číst.“

—
Antonio Gaudí y Cornet



30. 1. 2019 – Halucinogenní houby
Jan Borovička

20. 2. 2019 – Houby v naší kuchyni
Oldřich Jindřich

6. 3. 2019 – Houby narušených stanovišť
Lucie Zíbarová

20. 3. 2019 – Jarní houby
Aleš Vít

Klubovna ČSOP Klenice

Slavnostní odhalení informačních
tabulí bylo spojené s tvořivými

dílničkami pro děti.

Vyhlídkové místo mezi Zvířeticemi
a Bítouchovem | 150 účastníků

Zimní cyklus přednášek s mykology Jarní setkání ve Svatomartinské aleji

6. duben 2019

← Výtvarná dílna pro děti
 Foto: Martina Vlčková

↓ Ze zahájení akce
 Foto: Martina Vlčková

↑ Voskovka papouščí (Hygrocybe psittacina)
 Foto: Stanislav Tutka

↖ Ohnivec černý (Plectania melastoma)
 Foto: Stanislav Tutka

← Hřib dubový (Boletus reticulatus)
 Foto: Stanislav Tutka



Terénní exkurze s průvodcem
Ekocentra Sedmihorky
Mgr. Vítkem Preislerem

Kozákov a okolí | 35 účastníků

Za polodrahokamy na Kozákov

20. duben 2019

Terénní exkurze nivou řeky Jizery
za ptačí faunou spojená s odchytem

a kroužkováním ptáků, které připravili: 
Ing. Petr Lumpe, zoolog Správy CHKO 

Kokořínsko – Máchův kraj spolu
s Markétou Ticháčkovou, zooložkou

Zoo Ostrava.

Podhradské tůně | 20 účastníků

Vítání ptačího zpěvu

12. květen 2019

↖ Z exkurze, Petr Lumpe představuje
 Foto: Karel Vlček

← Budníček menší (Phylloscopus collybita)
 Foto: Karel Vlček

Hledání polodrahokamů
Foto: Milada Vrbová

Kozákovské polodrahokamy
Foto: Martina Vlčková

→

↓



Terénní exkurze s hydrobiologem
Mgr. Radomírem Studeným k nově
vybudovaným tůním

Nepřívěc

Pojďte s námi za obojživelníky

25. květen 2019

Autobusová exkurze za kriticky ohroženou 
rostlinou hvozdíkem písečným českým, 
který v ČR najdeme pouze v NPP Kleneč.

Podřípsko | 40 účastníků

Za hvozdíkem písečným a dalšími zajímavostmi

8. červen 2019

↑ Účastníci u tůní
 Foto: Martina Vlčková

↖ Užovka obojková (Natrix natrix)
 Foto: Karel Vlček

← Ropucha obecná
 Foto: Matouš Vlček

← Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius)
 Foto: Ivana Řípová

↓ Zajímavosti NPP Kleneč představuje A. Kůrka.
 Foto: Ivana Řípová



Terénní exkurze s RNDr. Antonínem Kůrkou 
do nově vyhlášené přírodní památky 
Chlum u Nepřevázky

20 účastníků

Za motýly, brouky a růžemi galskými

22. červen 2019

Terénní exkurze s průvodcem Ekocentra 
Sedmihorky Mgr. Vítkem Preislerem
za zkamenělými stromy, jejichž stáří

se odhaduje na 270 milionů let,
spojená s návštěvou Městského
muzea v Nové Pace – Klenotnice.

Bělá u Staré Paky | 20 účastníků

Za zkamenělými stromy araukarity

17. srpen 2019

↖ Babočka bodláková (Vanessa cardui)
 Foto: Antonín Kůrka

← Růže galská (Rosa gallica)
 Foto: Antonín Kůrka

Na Bílých stráních
Foto: Archiv ČSOP Klenice

Roháč obecný (Lucanus cervus)
Foto: Antonín Kůrka

→

↓

Z exkurze
Foto: Milada Vrbová

→



O přednášky, odchyt a ukázky 
hendikepovaných jedinců se postarali 
Daniel Horáček (organizace pro ochranu 
netopýrů ČESON) a Eva Jožová (Záchranná 
stanice Archa Liberec).

Zřícenina zámku Zvířetice | 180 účastníků

Mezinárodní noc pro netopýry

7. září 2019

Vycházka se Stanislavem Tutkou
do PR Vrch Baba u Kosmonos. Houby

sice mají rády vodu, ale účastníci
exkurze již tak nadšeni z trvalého

deště nebyli, nicméně hrdinně vydrželi
až do konce. Povídání o zajímavostech

z říše hub stálo za to.

Horní Stakory | 10 účastníků

S mykologem na Babu

5. říjen 2019

← Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
 Foto: Daniel Horáček

↙ Ukázky hendikepovaných netopýrů
 Foto: Martina Vlčková

Nadšení milovníci hub
Foto: Stanislav Tutka

Kozák topolový (Leccinum duriusculum)
Foto: Stanislav Tutka

Hlíva olivová (Omphalotus olearius)
Foto: Stanislav Tutka

↑

↗

→



Seznámení s houbami našeho regionu, 
ochutnávka pokrmů z hub, ukázky
výrobků z hub, poradna a přednášky
Jaroslava Malého (Houbová parfumerie)
a Stanislava Tutky (Ohrožené druhy hub).

Muzeum Mladoboleslavska | 500 návštěvníků
180 druhů vystavených hub

Výstava hub – 4. ročník

18. a 19. říjen 2019

Terénní exkurze s ředitelem společnosti 
Česká krajina Mgr. Daliborem Dostálem 

do bývalého vojenského prostoru
Milovice, kde je možné spatřit tři
klíčové druhy velkých kopytníků

v jedné lokalitě.

Milovice a Benátky nad Jizerou | 20 účastníků

Za divokými koňmi, pratury a zubry

9. listopad 2019

← Z exkurze
 Foto: Ivana Řípová

↓ Divoký kůň z Exmooru
 Foto: Martina Vlčková

Informační plakát,
pozvánka na výstavu

Pavučinec fialovolemý (Cortinarius arcuatorum)
Foto: Stanislav Tutka

→

↓



Ekologické projekty
—

Spolu s dobrovolníky pečujeme
o krajinu kolem nás.

„Pokud pohneme s jednou věcí na světě, 
zjistíme, že je propojená s celým

zbytkem světa.“
—

John Muir



Díky žákům ze Základní školy
v Bělé pod Bezdězem, fi rmě Lesy Bělá 
pod Bezdězem s.r.o. jsme měli možnost 
pověsit v okolí Bělé pod Bezdězem 25 
nových budek určených pro naše
větší i menší opeřence.

Bělá pod Bezdězem

Slatinná louka u Struh
Výskyt kriticky ohrožené orchideje prstnatce pleťového
a silně ohroženého kruštíku bahenního.

Péče od roku 2015 | 8 účastníků | 0,18 ha

Slatinná louka v NPP Rečkov
Výskyt kriticky ohrožené popelivky sibiřské, reliktu z doby 
ledové, která roste pouze na 3 lokalitách v ČR.

18 členů ZO ČSOP Klenice + dobrovolníci | 1,15 ha

Péče o ptactvo

Únor 2019

Managementy – kosení luk

Červenec–srpen 2019

↑ Nesnadná práce dobrovolníků
 Foto: Archiv ČSOP Klenice

↑ Ve spleti rákosin
 Foto: Archiv ČSOP Klenice

↑ Prstnatec pleťový
 Foto: Antonín Kůrka

Vyvěšování budek
Ilustrační foto: Pavla Bartková

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Foto: Antonín Kůrka

→

↓



Musalova stráň v Kropáčově Vrutici
Výskyt ohrožené bělozářky liliovité. V rámci Charity Day 
České podnikatelské pojišťovny odstranilo nálety
svídy 5 dobrovolníků z ČPP s naším členem
Mgr. Alexandrem Mackem.

6 dobrovolníků z České podnikatelské pojišťovny

Lesní louka ve Vlčím Poli
Výskyt vzácného kriticky ohroženého druhu hořečku 
nahořklého pravého, patronát má MOP Přírodovědného 
kroužku z Dolního Bousova pod vedením
Pavly Bartkové a Mgr. Lenky Hejnové.

20 účastníků | 0,15 ha

Lesní louka v přírodní památce
Louky dětenického polesí
Bohatý výskyt řady vzácných druhů rostlin – hořce 
hořepníku, prstnatce májového, kosatce sibiřského, upolínu 
nejvyššího. Překvapením byl nález hvozdíku pyšného,
který patří mezi silně ohrožené druhy. Na ochraně louky
a odstranění náletových dřevin se podíleli také dobrovolníci 
ze ŠKO-ENERGO. Díky jejich úsilí a píli jsme odstranili velkou 
část náletů, kterými zarůstala střední část luk.

11 členů ZO ČSOP Klenice + 9 dobrovolníků ze ŠKO-ENERGO | 1,2 ha

Louka u Láskova
Výskyt silně ohroženého koniklece lučního – dříve hojně se
vyskytující rostliny na jizerských stráních, dnes jeho populace
dramaticky poklesly. Nad loukou převzali patronát žáci ze ZŠ
Kosmonosy s učitelem a naším členem Mgr. Zdeňkem Turkem.

20 účastníků (18 žáků ZŠ Kosmonosy) | 0,12 ha

Managementy – kosení luk

Říjen 2019

Managementy – kosení luk

Září 2019

↑ Dokončené dílo – žáci ze ZŠ Kosmonosy
 Foto: Zdeněk Turek

← Dobrovolníci ze ŠKO-ENERGO | Prstnatec májový
 Foto: Antonín Kůrka

Děti z Přírodovědného kroužku | Hořeček nahořklý pravý
Foto: Pavla Bartková | Antonín Kůrka

Dobrovolníci z ČPP | Bělozářka liliovitá
Foto: Alexandr Macke | Antonín Kůrka

↑

→



Vracíme do krajiny vodu

Voda v krajině pomalu mizí. Vysychají potoky, 
studánky, snižují se hladiny rybníků. Před 
několika lety zcela vyschnul jeden z největších 
rybníků regionu – Krupský u Dolní Krupé. Letos 
se na minimum zmenšil několikahektarový 
rybník ve Struhách. Tento neblahý trend 
nám dělá starosti a tak díky zaměstnancům 
ze ŠKODY AUTO, kteří nás podporují v rámci 
Zaměstnaneckých sbírek, i letos vracíme
vodu do krajiny.

První letošní akcí tohoto typu byla revitalizace 
rybníčku pod Chlumem u Střelnice, kde hladina 
vody klesla o více jak 1,5 metru. Proto jsme
s pomocí techniky vybagrovali bahno,
rybníček rozšířili a prohloubili.

Dalším krokem bylo vybudování 5 drobných tůní 
u Libošovic, které bylo také fi nančně hrazeno
ze Zaměstnaneckých sbírek.

Revitalizace rybníčku pod Chlumem
Foto: Milada Vrbová

Revitalizace rybníčku pod Chlumem
Foto: Milada Vrbová

Budování nových tůní
Foto: Radomír Studený

Budování nových tůní
Foto: Radomír StudenýAutor: Radomír Studený s využitím mapy.cz



Výsadby stromů

Rachvala – jubilejní lípa
6. duben 2019
100 let po vysazení lip republiky 
(svobody) v Dolním Bousově
na Rachvalách kroužek dětí
z bousovské školy s Pavlou Bartkovou 
a Mgr. Lenkou Hejnovou slavnostně 
vysadil lípu jubilejní.

Dolní Bousov | 50 účastníků

Mladá Boleslav – třešně
23. říjen 2019
12. ročník soutěže ke Dni stromů pro 
žáky a studenty mladoboleslavských 
škol zahrnoval i výsadbu 15 
polokmenů třešní, které obohatily 
stávající sad na okraji parku 
Štěpánka. Výsadba proběhla
za podpory zaměstnanců fi rmy 
Compag Mladá Boleslav.

Park Štěpánka | Účastnilo se 14 družstev z devíti 
škol, vítězem bylo družstvo Gymnázia Dr. Josefa 
Pekaře (Matěj Neuhäuser, Jakub Kolesár a Klára 
Kulinová)

Nepřívěc
6. listopad 2019
Kromě tůní, které jsme nově 
zrealizovali, jsme podél úvozové cesty 
vysázeli stromy, které slouží jako 
větrolamy a zdroj potravy pro zvířata.

Dolní Bousov okolo naučné
stezky – ovocné stromy
13. listopad 2019
Krajina Bousovska byla obohacena 
o 50 slivoní a 24 dalších druhů 
ovocných stromů – jabloní, třešní, 
ořešáků díky iniciativě vedoucích 
Přírodovědného kroužku.

57 účastníků

Rytířova Lhota – alej švestek
18. listopad 2019
O osmdesát ovocných stromů – 
vysokokmenů švestek – je bohatší 
příroda na Mladoboleslavsku. 
Postarali se o to členové ČSOP Klenice 
a dobrovolníci ze ŠKO-ENERGO, 
kteří v listopadu vysázeli novou alej. 
Výsadba proběhla ve spolupráci
s CHKO Český ráj a fi rmou Compag 
Mladá Boleslav.

25 dobrovolníků

Foto: Radomír Studený Foto: Pavla Bartková Foto: Jitka Šimůnková
Lipové tvořivé dílničky
Foto: Pavla Bartková

Soutěžní stanoviště „Není šiska jako šiška“
Foto: Luděk Řípa

Výsadba třešně ZŠ Bezno
Foto: Luděk Řípa



Environmentální
osvětové a vzdělávací

aktivity

„Podívej se hluboko do přírody
a pak všechno lépe pochopíš.“

—
Albert Einstein



Naučné stezky Naučné stezky

Svatomartinská alej
6. duben 2019
Díky velkorysému grantu od fi rmy
ŠKO-ENERGO jsme mohli podpořit
a doplnit Svatomartinskou alej, kterou 
místní i přespolní v roce 2017 vysadili 
mezi obcemi Zvířetice a Bítouchov.
Ke 111 stromům tak přibyly tři informační 
tabule. Vzniklo zároveň posezení
na nejvyšším místě pravého břehu Jizery 
na Bakovsku. Je to místo s krásnou 
vyhlídkou do krajiny.

Slavnostní otevření dětské
naučné stezky ve volnočasovém 

areálu ve Vrchbělé
15. červen 2019

Tabule představí unikátní přírodovědné 
území, které bývalo po celá desetiletí 
vojenským újezdem. Nyní je součástí 

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, zároveň 
chráněno Evropskou unií jako Ptačí 

oblast sítě Natura 2000. Na deseti 
panelech se děti seznámí s přírodovědně 

nejzajímavějšími druhy rostlin
a živočichů, kteří v této unikátní oblasti 

žijí. Slavnost obohatil křest 2 mláďat 
pštrosa emu a dílničky pro děti.

Vrchbělá | 18 účastníků

← Ze slavnostního otevření stezky
 Foto: Martina Vlčková

↙ Informační panely
 Foto: Lukáš Řípa

↑ hranostajník vrbový (Cerura vinula)
 Foto: Milada Vrbová

← U úvodní tabule NS
 Foto: Ivana Řípová



Naučné stezky

Slavnostní otevření naučné stezky 
Přírodní rezervací Vrch Baba
9. listopad 2019
Naučná stezka je 2,5 km dlouhá. Začíná 
i končí v obci Horní Stakory. Na stezce 
je instalováno 7 tabulí, převážně 
oboustranných. Jedna strana je určena 
dospělým návštěvníkům a druhá dětem, 
jejichž průvodcem je skřítek Nefelínek. 
Stezka je doplněna panoramatem, 
herními prvky pro děti a posezením. Pro 
zvídavé děti jsou připraveny pracovní 
listy. Jedná se o 99. lokalitu vybudovanou 
díky programu NET4GAS, fi nančně ji 
podpořilo i Město Kosmonosy, společnost 
ŠKO-ENERGO, s.r.o. a Zaměstnanecké 
sbírky Škoda Auto.

Deštivé otvírání naučné stezky
Foto: Lukáš Řípa

→

Posezení a dětské prvky u tabule č. 5
Foto: Lukáš Řípa

Panorama na vrcholu Dědek
Foto: Lukáš Řípa

↑

→

↓ Průvodce stezkou skřítek Nefelínek
 Foto: Lukáš Řípa

↙ Pracovní listy pro děti
 Foto: Lukáš Řípa



Přírodovědný kroužek Mladých ochránců přírody

Vedoucí kroužku jsou Pavla Bartková 
a Mgr. Lenka Hejnová. Od dubna 2016 
jsou zaregistrováni jako jeden z oddílů 
Mladých ochránců přírody pod ZO ČSOP 
Klenice. Tato spolupráce jim otevřela 
nové možnosti, a to zejména účastnit 
se různých přírodovědných akcí, podílet 
se na odborné péči o krajinu, využívat 
materiální podporu a další.

Mezi jejich hlavní projekty patří péče
o louku u Vlčího Pole s kriticky
ohroženým hořečkem nahořklým, jehož 
počty se díky jejich péči pravidelně 
zvyšují. Pečují o studánky a tůňky
„Na Horách“ a starají se o jimi vyvěšené 
hnízdní budky pro ptačí obyvatele, 
vysazují do krajiny stromy.

Od roku 2015 funguje pod hlavičkou
ZO ČSOP Klenice Mykologický klub Ryzec, 
který vede Stanislav Tutka. Klub zajišťuje 

přednášky předních českých mykologů, 
terénní průzkum, vycházky pro veřejnost, 

poradenskou činnost a organizuje 
veřejností oblíbené výstavy hub.
Na klubových schůzkách probíhá 

promítání fotografi í hub a o komentování 
se dělí Stanislav Tutka, Radek Knížek

a Karel Kopecký. Unikátním nálezem roku 
byl vzácný houževnatec pohárovitý.

Mykologický klub Ryzec

Členové kroužku s vedoucími
Foto: Archiv ČSOP Klenice

→

← Houževnatec pohárovitý (Neolentinus degener)
 Foto: Stanislav Tutka

↓ Členové klubu
 Foto: Archiv ČSOP Klenice



A jak se nám dařilo po
fi nanční stránce?

„Jedině příroda dělá velké věci zadarmo.“
—

René Descartes



Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)
Foto: Antonín Kůrka

Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule)
Foto: Antonín Kůrka

N A Š E  V Ý D A J E  V  R O C E  2 0 1 9

Odvod čl. příspěvků – 19 000,00 Kč 

Nájem – klubovna – 22 500,00 Kč 

Naučná stezka PR Vrch Baba – 288 735,00 Kč 

Materiál na osvětové akce – 4 228,00 Kč 

Krmení pro ptáčky – 1 258,00 Kč 

Nákup inventáře: nářadí – 2 094,00 Kč 

Oprava sekačky – 3 869,00 Kč 

Cestovní náklady – 6 541,00 Kč 

Management NPP Rečkov –
odvoz trávy

– 8 652,00 Kč 

Den stromů – 16 262,00 Kč 

Webové stránky – 1 951,00 Kč 

MOP Dolní Bousov – 20 775,00 Kč 

Aktualizace účetního programu – 1 531,00 Kč 

Tisk výroční zprávy – 3 509,00 Kč 

Grafi cké práce – 8 000,00 Kč 

Licence účetního programu – 5 808,00 Kč 

Výroba a instalace tabulí
o Svatomartinské aleji

– 54 809,00 Kč 

Tisk letáků – 4 140,00 Kč

Občerstvení brigády – 6 856,00 Kč 

Instalace čapího hnízda – 4 000,00 Kč 

Hloubení 5 tůní Nepřívěc –
CHKO Český ráj

– 18 610,00 Kč 

Managementy přírodovědně
cenných luk v rozloze 3,38 ha

– 38 700,00 Kč 

Poplatky ČSOB – 760,00 Kč 

Realizace výsadby 80 švestek
v Rytířově Lhotě

– 55 391,21 Kč 

CELKEM – 597 979,21 Kč

N A Š E  P Ř Í J M Y  V  R O C E  2 0 1 9

Členské příspěvky – 9 900,00 Kč 

Členské příspěvky MOP Dolní Bousov – 8 000,00 Kč 

Dotace: MOP – 13 800,00 Kč 

Město Kosmonosy:
Naučná stezka PR Vrch Baba

– 150 000,00 Kč 

Net4GAS: Naučná stezka PR Vrch Baba – 100 000,00 Kč 

ŠKO-ENERGO, s.r.o.:
Naučná stezka PR Vrch Baba

– 50 000,00 Kč 

Středočeská centrála cestovního ruchu:
Naučná stezka Vrchbělá

– 6 500,00 Kč 

Simply Clean s.r.o. – dar – 5 000,00 Kč 

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj:
management NPP Rečkov

– 27 526,80 Kč 

CHKO Český ráj:
výsadba stromů v Rytířově Lhotě

– 51 200,00 Kč 

Sbírka ŠKODA AUTO a.s. – 439 030,00 Kč 

(z toho přerozděleno - 184 274,00 Kč)

Úrok – 37,42 Kč 

CELKEM – 676 720,22 Kč 

S T A V  K E  3 1 .  1 2 .  2 0 1 9

Peníze v pokladně – 163,00 Kč 

Stav na účtu – 494 355,24 Kč 

Stav na transparentním účtu – 88 368,38 Kč 

Inventář – 177 622,00 Kč 



Za fi nanční podporu děkujeme:

Zaměstnancům fi rmy ŠKODA AUTO a.s.,
kteří nás podporují v rámci
zaměstnaneckých sbírek

Firmě ŠKODA AUTO a.s.

Firmě ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Firmě Simply Clean s.r.o.

Firmě Net4Gas, s.r.o.

ÚVR ČSOP

AOPK – CHKO Český ráj

AOPK – CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj

Městu Kosmonosy

Středočeskému kraji

Ministerstvu životního prostředí

Naše aktivity by nešlo zrealizovat bez nadšených dobrovolníků

konkrétně z fi rmy:

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

studentů a žáků z:

Osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi

ZŠ Kosmonosy

ZŠ T. G. Masaryka v Dolním Bousově

a dalších nadšených milovníků přírody,
kteří nám pomáhali při výsadbách stromů
a managementech přírodovědně cenných lokalit.

Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria)
Foto: Antonín Kůrka



Na transparentní účet přispěli:

Firma PRO.MED.CS Praha a.s., fi rma DIKO Kosmonosy

Finanční prostředky na transparentním účtu využíváme na právní služby advokátní kanceláře 
Frank Bold. Pomáhá nám se složitými kauzami, ve kterých jsou dotčeny zájmy ochrany přírody
a krajiny. V roce 2019 jsme jejich služby využili na odvolání se proti výstavbě 4 logistických hal
v katastru města Kosmonos. Právníci nám vypracovali analýzu obrany proti výstavbě logistických 
hal a připravili připomínky ke změně územního plánu v Mladé Boleslavi.

Všem moc děkujeme za fi nanční podporu, pomoc a osobní nasazení na řadě akcí, na kterých jste 
byli s námi. Bez vás bychom to nedokázali!

Číslo transparentního účtu: 281 189 566 / 300

Těšíme se na setkání s vámi v roce 2020
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