výroční zpráva

spolku

Mladí ochránci přírody, z. s.
činnost v roce 2021

Mladí ochránci přírody, z.s. jsou samostat‐
ný spolek, jehož hlavní činností je mimoškolní
výchova dětí a mládeže zaměřená na získání
kladného vztahu k přírodě. A to především for‐
mou činnosti dlouhodobě pracujících kolektivů
ve svých základních článcích (Kamenech MOP).
Nedílnou součástí naší činnosti jsou i otevřené aktivity pro každého – jednotlivce,
školní i jiné kolektivy dětí či neformální uskupení dětí a mládeže a další skupiny.
Metody jsou voleny
vždy tak, aby aktivity co
nejvíce různými způsoby
rozvíjely naše poslání a
to při co nejmenším za‐
sahování do vlastního
chodu kolektivů. Vychá‐
zíme z toho, že opravdu
každý něco umí – nikdo
neumí všechno, ale ne‐
věříme, že by někdo ne‐
uměl vůbec nic.
Nebojíme se různorodosti, v našich kolektivech najdete i děti nejrůzněji znevýhod‐
něné – sociálně, ekonomicky, zdravotně, se vzdělávacími problémy,... Specializované
oddíly u nás však nejsou, vždy se jedná o dovednost vedoucích a hledání ideální cesty
pro plné zapojení dětí do všech činností. Celou naší činností prolíná neformální
vzdělávání a zvyšování kompetencí všech účastníků činnosti – dětí, mládeže,
vedoucích i dalších dospělých podílejících se na činnosti, včetně seniorů. Získané
zkušenosti přispívají k celoživotnímu rozvoji osobnosti.
V roce 2021 jsme opět několik měsíců fungovali v koronavirových opatřeních.
Většina stěžejních aktivit však proběhla naživo. Kromě klasické oddílové činnosti jsme
realizovali řadu specifických aktivit, včetně mezigeneračních. Pokračovali jsme ve
„vzdělávacích dnech“ pro děti a jako novinku jsme na základě výzvy MŠMT realizovali
„letní kempy“ ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na děti.
Mladí ochránci přírody, z.s. mají za sebou další rok rozmanité činnosti
a výsledky stojí za ohlédnutí...
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Struktura spolku
Mladí ochránci přírody vznikli 22.3.2010 jako občanské sdružení registrované
u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1‐1/79253/10‐R.
Od 1.1.2014 jsme spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou oddíl L, vložka 21350.

hlavní spolek: Mladí ochránci přírody, z.s.
orgány:
Rada MOP (řídí činnost spolku, je volená Velkou Radou)
Velká Rada (nejvyšší orgán spolku, schází se jednou za tři roky)
statutární orgán spolku: předseda (volený Radou MOP)
pobočné spolky:
statutární orgán Kamene:

Kameny (základní články s právní osobností)
předseda volený shromážděním členů Kamene

V roce 2021 fungovaly pracovní skupiny Národní rada MOP, Pražská rada MOP
a další k dílčím aktivitám.
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Co jsme dokázali...
Naším hlavním cílem je kvalitní práce s dětmi v mimoškolních kolektivech směrem
k přírodě. Při naší činnosti posilujeme týmovou spolupráci, mezigenerační komunika‐
ci, sebepoznání a celoživotní rozvoj osobnosti. Zaměřujeme se na globální problémy
lidstva a udržitelný rozvoj. I nejmladší účastníci akcí jsou zapojováni do spolurozho‐
dování, prezentace, hodnocení činnosti, vytváří si názor na dění kolem sebe a učí se
do něj aktivně zapojovat.

Mladí ochránci přírody
Rok 2021 přinesl na svém začátku opět koronavirová opatření
s výrazným omezením setkávání všeho druhu. V té době většina kolektivů
přešla na on‐line činnost, probíhala podpora individuální a rodinné činnosti. Na jaře
po uvolnění opatření začala opět naplno činnost naživo (schůzky, výpravy,...), jarní
tábory být nemohly, o to víc bylo letních akcí,... a v září kolektivy nastartovaly
činnost v novém školním roce. Vždy, když bylo možné se setkávat, probíhaly akce,
a většina kolektivů stihla neuvěřitelné množství aktivit. Všem, kteří se na činnosti
podíleli, patří velké poděkování za ohromné nasazení.
Celoroční činnost byla díky
podpoře MŠMT mnoha aktivit
velmi rozmanitá a kvalitní. V roce
2018 náš spolek získal titul „NNO
uznaná MŠMT pro práci s dětmi
a mládeží“ a v roce 2021 jsme ti‐
tul před komisí obhájili na období
do konce roku 2023.
Naši členové společně vyvíjejí
aktivity zaměřené na poznávání
přírody a na její ochranu. Působí
na území celé republiky, scházejí se během týdne na pravidelných schůzkách, jezdí
na poznávací výpravy do přírody, pomáhají při mapování káňat, sčítání ptactva, po‐
řádají jarní a letní tábory, akce pro veřejnost,...
To vše díky aktivitě, obětavosti a nadšení všech vedoucích kolektivů a dalších
členů, kteří tuto velmi náročnou činnost vykonávají ve svém volném čase bez nároku
na odměnu.
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Společně tak přispíváme ke zvyšování osobních kompetencí a rozvoji dovedností
dětí, mládeže i vedoucích, ale i účastníků akcí pro veřejnost všech věkových skupin.
V roce 2021 jsme měli 22 dětských kolektivů Mladých ochránců přírody ve 21
Kamenech rozesetých po celé ČR. Celkem nás bylo 1.766 členů, z toho více než 94%
ve věku dětí a mládeže. Děti a mládež do 26 let dlouhodobě tvoří vysoký podíl naší
členské základny.
V rámci pravidelné činnosti kolektivů se uskutečnilo:
(
(
(

619 pravidelných schůzek kolektivů
2.512 jednodenních víkendových účastníkodnů . . . 100 akcí pro 2.512 účastníků
4.522 vícedenních víkendových účastníkodnů . . . . . . 47 akcí pro 1.346 účastníků
– víkendové akce zahrnují i některé specifické aktivity:
1.705 účastníkodnů na Vzdělávacích dnech (posílení vzdělávací složky v programu)
a společné cykloturistické akci se seniory . . . . . . 34 akcí pro 660 účastníků
( 19.792 táborových účastníkodnů . . . . . . . . . . . . . . 24 táborů pro 1.802 účastníků
( 1.775 účastníkodnů na Letních Kempech . . . . . . . . . 12 kempů pro 355 účastníků

„Letní Kempy“ byly pětidenní akce (většinou pobytové) během letních
prázdnin na pomoc dětem ve věku základní školy s vlivy pandemie. Program akcí byl
zaměřený na posilování sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci dětí,
propojování formálního a neformálního vzdělávání, obnovení pracovních a studijních
návyků dětí, duševní pohodu dětí, pohybové aktivity a zdravý životní styl. Kempy
nejsou běžnou pravidelnou činností, v roce 2021 však na celoroční činnost přirozeně
navazovaly, proto jsou uvedené v této kapitole.
Letních Kempů se zúčastnilo 245 dětí z cílové skupiny, které měly akci vlivem
zvláštní dotace MŠMT zcela zdarma.
Náš spolek MOP dále uspořádal 25 místních otevřených osvětových a propagač‐
ních akcí pro veřejnost, celkem pro téměř 6.000 účastníků z řad dětí a mládeže, ale
i dospělých všech věkových kategorií včetně seniorů (např. Loučení s prázdninami,
Den dětí, Ruku k dílu za čistou přírodu, Ptačí hrad, Les plný zvířátek, Večer světel,
Příroda a klima ve městě, Studánky a prameny, Bez vody není víno, bez pramenů
není vody, Babí léto přichází, Sousedská slavnost pro děti,...). Do přípravy i realizace
byla zapojena nejen mládež a starší vedoucí, ale i děti.
V rámci mezigeneračních aktivit probíhala v souvislosti s koronavirem pomoc se‐
niorům v boji s izolací a osamělostí, se strachem,... ale i s běžnými nákupy. Proběhla
také jedna vícedenní mezigenerační cykloturistická akce a několik menších akcí (te‐
rénní exkurze, osvětové akce pro děti s prarodiči, sázení cibulek květin před domo‐
vem seniorů,...).
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Kluby přátel přírody
Libovolné kolektivy dětí a mládeže
(školní třídy, družiny,...) se mohou k my‐
šlence kladného vztahu k přírodě přihlá‐
sit založením Klubu přátel přírody.
Jde o velmi volnou spolupráci – my
zájemce informujeme o dění v oblasti
ekologické výchovy, o otevřených aktivi‐
tách,... zasíláme jim informace, meto‐
dické zásilky a víme o nich, že jim pří‐
roda není lhostejná. Kluby se nám chlubí
svojí činností a z naší nabídky si vybírají,
co jim nejvíce vyhovuje.
V roce 2021 s námi spolupracovaly 2 Kluby přátel přírody.

Bez čeho by to nešlo...

Zpravodaj Juv.
Zpravodaj Juv. je metodickým zpravodajem pro mimoškolní ekologickou výchovu
dětí a mládeže.
Obsahem jsou „úřední“ zprávy, informace o připravovaných akcích i o činnosti ko‐
lektivů, metodické poznámky, zajímavé knihy, přírodovědné soutěže a hříčky. Část
příspěvků je přímo z
dílen jednotlivých ko‐
lektivů, zpravodaj je
doplněn obrázky a fo‐
tografiemi z činnosti
našich kolektivů. V ro‐
ce 2021 jsme se zamě‐
řili zejména na aktuál‐
ní informace prostřed‐
nictvím elektronické
rozesílky vedoucím a
předsedům Kamenů.
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Podpora kolektivů
Každý kolektiv dostával nejrůznější materiály a pomůcky s náměty k aktivní ekolo‐
gické výchově (příručky a časopisy, brožury s hrami, křížovky, určovací klíče, pexesa,
samolepky, přírodovědné knihy, hra se stopami zvířat, termosky s logem spolku,...).
Kolektivy dostaly 2 větší balíčky, další distribuce materiálů probíhala průběžně celý
rok.
Mnoho vedoucích (ale i starších dětí) využívá náš nepřetr‐
žitý celoroční informační a poradenský servis ve formě přímé
komunikace (maily, telefony, osobní návštěvy). Kameny MOP
také hojně využívají účetní a grantové poradenství. V roce
2021 byl informační a poradenský servis výrazně zaměřený na
protiepidemická opatření a aktuální podmínky činnosti.
Provozujeme pravidelně aktualizovaný otevřený web
www.emop.cz nejen s aktuálními informacemi o dění, ale také
s mnoha upoutávkami a náměty na hry, kvízy, skrývačkami,...
vše se zaměřením na přírodu.
Všichni členové jsou automaticky úrazově pojištěni na schůzkách, výpravách tá‐
borech i dalších pořádaných akcích, dospělí mají navíc ještě odpovědnostní pojištění.
V uplynulém roce jsme v několika případech využili úrazové pojištění, odpověd‐
nostní pojištění jsme nepotřebovali. Obě pojištění jsou však významnou „pojistkou“
pro celoroční činnost, kterou oceňují dospělí členové i rodiče dětí.
V roce 2021 putovala ke kolektivům nemalá finanční podpora. Část dotace MŠMT
byla rozdělena mezi Kameny MOP podle aktuálního počtu členů a podle rozsahu čin‐
nosti. Kameny čerpaly dotaci na konkrétní činnost svých kolektivů – víkendové akce
včetně Vzdělávacích dnů, tábory v době letních prázdnin, na vybavení a provoz
klubovny, na akce pro veřejnost. Dotaci kolektivy nejčastěji využily na dopravu
a ubytování na akcích a táborech, materiál, nájem klubovny, vstupné,... Dotace
nebyla v Kamenech určena na stravování. Na osobní náklady (Dohody) byla dotace
použita pouze částečně u Vzdělávacích dnů.
Zvláštní podporu dostaly některé Kameny MOP ze samostatné dotace MŠMT,
která byla určena na Letní Kempy. Dotaci jsme čerpali na náklady spojené s dětmi
z cílové skupiny a na osobní náklady (Dohody) lektorů, kteří tyto akce zajišťovali.
Další významnou finanční podporu čerpaly pražské kolektivy z víceleté dotace Hl.
m. Praha určené na celoroční činnost kolektivů a akce pro veřejnost.
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Kvalifikace
Bez důkladných znalostí
nemůže dospělý seriozně a
dlouhodobě působit v oblasti
práce s dětmi a mládeží. Náš
kvalifikační systém je založe‐
ný na několika základních a
specializačních typech kursů
určených pro různé typy nad‐
šenců v této oblasti.
Všechny naše kolektivy mají kvalifikované vedoucí, nezanedbáváme však ani do‐
růstající generaci mladých vedoucích různých úrovní a specializované nadstavbové
vzdělávání.

Vzdělávací akce
V roce 2021 proběhlo v našem spolku několik typů vzdělávacích akcí:
• tři jednodenní specializované vzdělávací akce zaměřené na všestranný rozvoj
dovedností vedoucího jako
nadstavba pro zkušené i
začínající vedoucí (témata
byla např. ekoakce, hygie‐
na na táboře, dlouhodobé
plánování činnosti a finan‐
cování, přírodovědné čin‐
nosti,...)
• vícedenní kurz pro ve‐
doucí a hlavní vedoucí dět‐
ského tábora (kurz pro
hlavní vedoucí je certifiko‐
vaný MŠMT)
• několik on‐line kon‐
zultací v menších skupinách
Uvedených vzdělávacích akcí se celkem zúčastnilo 42 osob (bez konzultací).
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Březové lístky
Březové lístky jsou formou ocenění práce jednotlivých vedoucích
dětských kolektivů. Jedná se o systém velmi demokratický – návrhy
plynou přímo z kolektivů, vedoucí oceňuje své spolupracovníky a ti
naopak mohou navrhnout další stupeň Březového lístku jemu. Tímto
způsobem se podle pravidel hry tvoří pyramida Březových lístků.
Nejčastější příležitostí pro udělení Březového lístku je slavnostní
oheň na konci tábora, oddílový sněm nebo jiná podobná chvíle.
Mladí ochránci přírody jsou zapojeni do této komorní metody ocenění práce
s dětmi a mládeží. Nejvyšším uděleným Březovým lístkem v naší pyramidě je jeden
osmý lístek šedé barvy.
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Ostatní aktivity pro děti a mládež i všechny další zájemce
aneb Co také děláme...
Všechny dále uvedené aktivity jsou zásadně „otevřené“, t.j. volně přístupné všem
zájemcům. Setkáváme se na nich i s neorganizovanými dětmi, školními třídami, ko‐
lektivy z jiných spolků,... zkrátka se všemi těmi, kteří mají kladný vztah k přírodě a
chtějí poznávat i jiné „spřízněné duše“. Účast v aktivitách byla pro všechny zdarma.
Do otevřených aktivit se zapojilo celkem cca 9.000 účastníků.

Terénní přírodovědná soutěž Šárka
Přírodovědnou soutěž jsme uspořádali o víkendu na začátku října. Devátý ročník
zápolení dětských kolektivů ze škol, spolků i neformálních sdružení ve znalostech
přírody proběhl opět v pražském Přírodním parku Šárka – Lysolaje.
Akce je ukázkou dobré
praxe při propojování formál‐
ního a neformálního vzdělá‐
vání, spolupráce s pedagogy
a staršími studenty gymnázií,
kteří se na akci spolupodílejí.
Roli odborných kontrol na
stezce se 17 stanovišti (8 pro
mladší a 9 pro starší) opako‐
vaně převzali starší studenti
gymnázia, kteří si tak ověřili
nejen své přírodovědné zna‐
losti, ale i dovednost předá‐
vat je zajímavou formou mladším.
Součástí celodenní akce byl doprovodný program s více než 15 aktivitami
na louce v prostoru startu a cíle. Většina z nich byla opět zaměřená na přírodu a ži‐
votní prostředí – přiřazovačka, kimovka, terénní pexeso, křížovky, ptačí domino a
další.
Soutěž byla otevřená i mimopražským účastníkům. Na všechny soutěžící čekaly
po stezce drobné věcné odměny. Akce v krásném podzimním dni se opět vydařila,
zapojilo se téměř 150 účastníků.
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Minuta pro Zemi
Tato dlouhodobá aktivi‐
ta vychází z myšlenky, že
každý z nás je z dlouhodo‐
bého hlediska odpovědný
za stav životního prostředí
nejen ve své bezprostřední
blízkosti, ale že svým jed‐
náním, skutky, životem,...
může ovlivnit život na celé
Zemi. Z toho jednoznačně
plyne, že pokud by každý
alespoň jednou minutou za
den, za týden, za měsíc,...
přispěl ke zlepšení svého
okolí, pomůže tím celé pla‐
netě.
V rámci kampaně účast‐
níci čistili studánky, vyráběli (vyvěšovali nebo čistili) krmítka a budky pro ptáky,
doplňovali v zimě ptačí krmítka, uklízeli nepořádek po neukázněných návštěvnících
přírody,...
Akce měla dvě uzávěrky:
jarní 31.5. a podzimní 30.11.
A protože nejde jen o počet
účastníků a délku činnosti,
v obou uzávěrkách se vyhod‐
nocovalo i několik nej...
Do akce se zapojili zejmé‐
na neformální skupiny, školní
třídy a družiny,... Všichni do‐
hromady věnovali Zemi
61.956 minut pomoci, což
představuje více než 43 dnů
čistého času!
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Prameny a studánky
Záměrem této celostátní kampaně je probudit zájem
o zanikající volně přístupné zdroje pitné vody v přírodě –
tedy prameny a studánky.
Na doméně estudanky.eu pokračoval otevřený inter‐
netový Národní registr pramenů a studánek. Poslední den roku 2021 bylo evido‐
váno v České republice celkem 14.174 zdrojů (včetně v posledních letech vyschlých
a již nepřístupných). To znamená, že rok 2021 přinesl 521 nových studánek a prame‐
nů. Portál estudanky.eu měl v r. 2021 celkem 166.645 přístupů.
Zároveň dalším rokem pokračovala celostátní
kampaň k zajištění údržby studánek v přírodě v rám‐
ci dlouhodobého patronátu nad vybraným vodním
zdrojem. Do této rozsáhlé aktivity se zapojují nejen
jednotlivci, ale i dětské kolektivy, školní třídy, rodiny
i party kamarádů,...
Mapování studánek je kombinací činnosti v teré‐
nu a práce s internetem. Pátrání po studánkách
představuje i komunikaci s pamětníky, fotografová‐
ní, zjišťování souřadnic GPS, porovnávání mapy se
skutečností,... Nabízí i další náměty – laické nebo odborné měření kvality vody, pro
kolik lidí by studánka stačila, úpravu studánky, co žije a roste v okolí atd. Činnost tak
přispívá ke komplexnímu rozvoji dovedností účastníků aktivity.
V roce 2021 jsme pokračovali v kontrole starších záznamů v registru, zkontrolo‐
vali jsme několik desítek studánek v terénu, vydali jsme 2 kapesní kalendáříky, 2 no‐
vé letáky a 2 reedice starších letáků o pražských studánkách, studánkové samolepky
a studánkové minipexeso. Nechali jsme udělat 4 laboratorní rozbory vody z praž‐
ských studánek (výsledky jsou zveřejněny v registru u konkrétních studánek), uspořá‐
dali jsme několik studánkových vycházek, osvětových akcí a prezentací, připravili
jsme několik článků o studánkách pro média (např. Jak opravit studánku, Zbraslavské
studánky a prameny, Studánky v hledáčku obchodníků). Blesk – hobby s jedním
z článků měl ověřený prodaný náklad 24.405 výtisků (5/2021). Také jsme udělali
videonávod „Jak na to – návod na odběr vody pro laboratorní rozbor“.
Studánkové aktivity jsou nedílnou součástí činnosti naší EkoPoradny (viz samos‐
tatná kapitola).
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Příroda objektivem
Tato vyhledávací soutěž si klade
za cíl podchytit zájem zejména začí‐
najících fotografů (tedy většinou
dětí a mládeže) a porovnat si výsled‐
ky s ostatními autory. Učí děti jiné‐
mu pohledu na svět, rozvíjí smysl
pro estetično i tvůrčí činnost, zkva‐
litňuje tvorbu. Práce se zadávají
elektronicky prostřednictvím webo‐
vého rozhraní. Tato forma je oblíbe‐
ná zejména u dětí a mládeže, proto‐
že kombinuje pobyt v přírodě s moderními technologiemi.
Desátý ročník digitální fotosoutěže nabídl účastníkům opět 2 témata, směřující
do oblasti tuzemské přírody: Tvary přírody a Černá a bílá. Témata vybízela k celoroč‐
nímu sledování přírody.
Celkem byly 4 průběžné uzávěrky (15.3., 15.6., 15.9. a 15.12.) a celoroční vyhod‐
nocení. Výsledkové listiny s hodnocením byly zveřejněny na internetu a všichni
účastníci z řad dětí a mládeže obdrželi drobné ocenění. Do soutěže bylo zasláno 556
prací.
Soutěž je otevřená všem věkovým kategoriím, většina účastníků je však z řad
dětských tvůrců. To je logicky dáno tím, že úspěšní vyspělí amatéři z řad dospělých
se účastní mnoha renomovaných, často i mezinárodních, soutěží.

Hledání jara
Akce všech přátel přírody proběhla od 9.4. do 11.4. a v celé naší republice se sle‐
dovalo, zda již kvete modřín, v přírodě lezou pavouci a zahráli jsme si kuličky.
Průběžné výsledky i závěrečné shrnutí bylo zveřej‐
něno na internetu, účastníci, kteří své pozorování za‐
slali včas, obdrželi vyhodnocení celé akce. Celkem se
zapojilo několik stovek účastníků (ze školních tříd, ko‐
lektivů, jednotlivců,...).
Jaro v naší republice bylo z 66,7%, a tedy bylo!
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EkoPoradna
Nejen pro naše členy a vedoucí kolektivů, ale i pro veřejnost je v provozu praktic‐
ky nepřetržitě naše informačně‐servisní
centrum.
Část dotazů je z oblasti mimoškolní prá‐
ce s dětmi a mládeží. Další ekoporadenské
intervence jsou z oblasti životního prostře‐
dí a EVVO, zejména s tematikou konkrét‐
ních aktuálních problémů Prahy, jsme sou‐
částí konsorcia EkoporadnyPraha.cz.
V prostorách EkoPoradny proběhlo
mnoho neformálních setkání s mládeží u příležitosti konzultací a zapůjčení podkladů
k nejrůznějším studentským pracím – od referátů až po diplomové práce. Do EkoPo‐
radny přicházely také skupiny dětí a mládeže i dospělí se zájmem o ekologickou vý‐
chovu pro inspiraci k činnosti svého kolektivu. Kromě telefonického, osobního a mai‐
lového kontaktu jsou hojně využívány internetové stránky, které jsou aktualizovány
nejméně jednou týdně a jsou všeobecně známé i mimo náš spolek.
V rámci činnosti EkoPoradny jsme vydali 2 nové letáky o studánkách v Praze a 2
reedice starších letáků. Realizovali jsme studánkovou exkurze, činnost EkoPoradny
i další naše činnosti jsme prezentovali na akcích, kde jsme připravili program pro ve‐
řejnost nazvaný Studánky a prameny, Příroda a klima ve městě, Příroda ve městě,
Babí léto přichází i do Prahy, Bez vody
není víno, bez pramenů není vody, Sou‐
sedská slavnost pro děti... Šlo např. o ak‐
ce u příležitosti charitativní zahradní slav‐
nosti, doprovodný program před promítá‐
ním letního kina, vinobraní, Zažít město ji‐
nak (Zažít Kunratice jinak, Zažít Výtoň ji‐
nak) a další.
Se sousedy z okolních domů jsme po‐
kračovali v komunitním kompostování
na dvorku v domě, kde je sídlo hlavního
spolku.
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Vydané materiály, propagace
Výrazným prvkem k podpoře
činnosti je vydavatelská aktivita.
Většinu materiálů dostanou členo‐
vé zdarma v některém z metodic‐
kých balíčků. Zbytek je nabídnut zá‐
jemcům k velmi levnému zakoupe‐
ní. Některé materiály jsou určeny
výhradně účastníkům jednotlivých
aktivit.
V roce 2021 jsme vydali:
Výroční zprávu Mladých och‐
ránců přírody 2020, skládačky
(letáky) Studánky a prameny v Praze (10) – východní břeh Vl‐
tavy a Studánky a prameny v Praze (11) – souhrnné informa‐
ce, 2 reedice starších stu‐
dánkových letáků, 2 ka‐
pesní studánkové kalen‐
dáře na r. 2022, 2 letáky
Hledání jara (zvací a vy‐
hodnocení), studánkovou
samolepku (Zbraslavské
studánky), studánkové
minipexeso, termosky s potiskem.
Dále jsme k jednotlivým programům, akcím i k
celkové propagaci naší činnosti vydali mnoho dal‐
ších materiálů – pracovní listy, malé letáčky,...
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Provozujeme mnoho provázaných interneto‐
vých stránek, např. www.emop.cz, www.estudan‐
ky.eu, www.ekosouteze.cz,... Stránky měly v roce
2021 návštěvnost v řádu statisíců přístupů. Máme
zřízen profil facebook.com/mopici, který však po‐
užíváme méně a spíš pro nečlenské aktivity.
Naše aktivity propagujeme zejména na všech
našich internetových stránkách, ve zpravodaji
Pražská EVVoluce, na portálech Mapy.cz a Ekopo‐
radnyPraha.cz, příležitostně pak na Facebooku,
v Kapce přírody,... O studánkových aktivitách vyšly
informace v celostátním magazínu Blesk – hobby
s ověřeným nákladem více než 24 tis. prodaných výtisků (číslo 5/2021), připravili
jsme videonávod k odběru vody ze studánky pro laboratorní rozbor,...
Prezentovali jsme činnost pomocí plakátků, letáčků, samolepek, na terénních
akcích... drobné zprávy o naší činnosti byly zveřejněny na řadě internetových stránek
(zejména stránky účastníků otevřených aktivit, včetně škol), propagace činnosti
probíhá i na všech námi pořádaných otevřených akcích pro veřejnost.
Další významná propagace spolku a jeho činnosti je na internetových stránkách
našich kolektivů, resp. Kamenů a na regionální úrovni v místech jejich působení. Zde
se snažíme o důsledné zveřejňování MŠMT jako hlavního donátora. Články o své
činnosti publikují naše kolektivy i v místních zpravodajích.

A co ještě?
V roce 2021 jsme se aktivně účastnili mnoha seminářů, metodických setkání, plá‐
novacích projektových set‐
kání, kulatých stolů, Valné‐
ho shromáždění České rady
dětí a mládeže,...
Některá setkání naživo
byla kvůli pandemii korona‐
viru omezena a probíhala
on‐line.
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Stručně o hospodaření
Tabulka hospodaření je zpracována standardní formou Rozvahy a Výkazu zisku
a ztráty za rok 2021 ve zkráceném rozsahu.
ROZVAHA (v tis. Kč)
Aktiva celkem
A.II. Dlouhodobý hm. majetek
A.IV. Oprávky
B.I. Zásoby
B.II. Pohledávky
B.III. Krátkodobý fin. majetek

1.1.

31.12.

1.1.

31.12.

728
116
‐116
24
48
656

1.089
63
‐63
40
5
1.044

Pasiva celkem
A.I. Jmění celkem
A.II. Výsledek hosp. celkem
B.II. Dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky
B.IV. Jiná pasiva

728
305
‐603
840
1
185

1.089
305
‐163
590
2
355

3.186
601
0
1.580
3
0
1.002

B. Výnosy celkem
B.I. Provozní dotace.
B.II. Přijaté příspěvky
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží
B.IV. Ostatní výnosy
B.V. Tržby z prodeje majetku
C. Výsledek hospodaření

VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY (v tis. Kč)
A. Náklady celkem
A.I. Spotřebované nákupy a služby
A.II. Změny stavu zásob a aktivace
A.III. Osobní náklady
A.V. Ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek,...
A.VII. Poskytnuté příspěvky

3.650
3.144
212
250
40
4
464

Přehled dotačních prostředků přijatých v r. 2021 z veřejných rozpočtů
(všechny nevyčerpané částky byly řádně v termínu vráceny):

L MŠMT – Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro „NNO uznané MŠMT
L
L
L

L
L
L
L

pro práci s dětmi a mládeží“ (celoroční činnost s dětmi a mládeží, včetně dotace pro po‐
bočné spolky), 1.705.000 Kč, vyčerpáno
MŠMT – Výzva LETNÍ KEMPY 2021, 540.000 Kč, vy‐
čerpáno
Úřad práce ČR – Příspěvek na podporu zaměstna‐
nosti, 387.501 Kč, vyčerpáno
Hl. m. Praha – Klubovny, víkendovky, tábory, akce
pro veřejnost, vzdělávání – na činnost pobočných
spolků, 521.400 Kč, čerpání a realizace v období
2021‐2022
Hl. m. Praha – Ekologická výchova a ochrana život‐
ního prostředí, 150.000 Kč a 90.000 Kč, čerpání a
realizace v období 2021‐2022
Městská část Praha 6 – Ekologické aktivity, 2x
30.000 Kč, vyčerpáno
Městská část Praha 2 – Mimoškolní činnost dětí a
mládeže, 10.000 Kč, vyčerpáno
Městská část Praha‐Zbraslav – Ekologické aktivity, 7.500 Kč, vyčerpáno
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Komentář:
Největšími nákladovými položkami byly
„poskytnuté příspěvky“ a „osobní nákla‐
dy“. Poskytnuté příspěvky jsou jednak jed‐
nak dotace Kamenům MOP z prostředků
MŠMT a dále dotace pražským Kamenům
MOP z prostředků Hl. m. Prahy (účelově
vázaných na projekty konkrétních Kame‐
nů). Přes 5 tis. Kč jsou uhrazené členské
příspěvky České radě dětí a mládeže.
Osobní náklady jsou mzdy dvou zaměst‐
nanců (včetně povinného zdravotního a sociálního pojištění) a dohody o provedení
práce na dílčí aktivity (akce pro veřejnost, vzdělávání vedoucích, vzdělávací dny a
zejména letní kempy pro děti ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru).
Položku „spotřebované nákupy a nakupované služby“ tvoří materiál a vybavení
pro jednotlivé aktivity, tisky a další služby spojené s uvedenými činnostmi, poštovné
a telekomunikace, dále nájemné a energie prostor.
Položku „ostatní náklady“ tvoří různé poplatky, např. za výpisy z rejstříku a potvr‐
zení k dotačním žádostem,...
Výnosy tvoří dotace a granty na jednotlivé aktivity a další příjmy z hlavní činnosti
dle stanov – členské příspěvky, výnosy za služby a účastnické poplatky,... V roce 2021
se na výnosech nejvíce podílelo MŠMT, část dotace byla určena na činnost Kamenů.
Dalšími významnými částkami na naši činnost přispělo přímo či zprostředkovaně
Hl. m. Praha, Městské části, Úřad práce,...
Veškeré náklady a výnosy souvisí s veřejně prospěšnými projekty v rámci činnosti
dle stanov. Ke dni 31.12.2021 jsme měli dva
zaměstnance. Volené orgány a dobrovolníci
vykonávají činnost pro spolek bezplatně.
K 31.12.2021 jsme neměli žádné závazky
k orgánům sociálního pojištění, zdravotním
pojišťovnám ani státnímu rozpočtu ČR.
V roce 2021 jsme neúčtovali v cizích mě‐
nách, nedrželi jsme žádné akcie a nepořádali
jsme veřejnou sbírku. Neposkytli jsme půj‐
čky ani úvěry.
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Další nemalé náklady ve výši téměř 9 mil. Kč na celoroční činnost (schůzky, tábo‐
ry, víkendovky a další aktivity) našich dětských kolektivů MOP jsou zahrnuty v účet‐
nictví Kamenů – tedy samostatných právních subjektů, našich pobočných spolků,
při kterých kolektivy působí.

Podpořili nás
Veřejně tímto děkujeme za konkrétní a nemalou pomoc nejrůznější formou
(finanční, materiální či jinou) všem, které jsme přesvědčili o významu našich aktivit,
zejména:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Úřad práce ČR
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
Městská část Praha 2
Městská část Praha‐Zbraslav
Česká rada dětí a mládeže
Ekocentrum Koniklec, o.p.s.
RNDr. Michal Bláha, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Gymnázium Budějovická, Praha 4 – Ekologický kroužek
Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1
Seznam.cz
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
...a řada dalších jednotlivců i organizací
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Aktivity zajišťovali...
Činnost v roce 2021 prak‐
ticky zajišťovala tříčlenná Ra‐
da MOP – Jana Stibralová,
Michal Kulík a Jan Koukl, za
významného koordinačního
podílu Národní rady.
Na dílčích aktivitách se
významně podílely naše Ka‐
meny MOP a další organiza‐
ce i jednotlivci. Všem patří
velký dík.
Děkujeme i lektorům
vzdělávacích aktivit a letních
kempů, porotě fotosoutěže, spolupracovníkům na akcích pro veřejnost...
Nejdůležitější při mimoškolní práci jsou však přímo vedoucí dětských kolekti‐
vů, jejichž nadšení, dobrovolné, vysoce odpovědné a velmi náročné práce si vy‐
soce vážíme. Rok 2021 byl pro všechny vlivem pokračující pandemie koronaviru
nesmírně náročný. Ale dokázali jsme flexibilitu a schopnost i ochotu hledat
řešení. Děkujeme. Spolek Mladí ochránci přírody, z.s. se snaží vytvářet co nejlep‐
ší podmínky pro činnost a věříme, že se nám naše společné dílo daří.
Též si vysoce vážíme všech těch, kteří jsou „srdcem u nás“ – radí nám, pomáhají,
doporučují,... ale i „jen“ drží palce.
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Tak to jsme my...
Mladí ochránci přírody, z.s.
Rada MOP:
sídlo:
IČ:

Ing. Michal Kulík (předseda, statutární orgán)
Jana Stibralová, Jan Koukl
Dittrichova 337/9
120 00 – Praha 2
22875352

číslo běžného účtu:
datová schránka:
e‐mail:
Skype:
telefony:
internet:

24 000 80 504/2010
n5i6nhc
CDM@emop.cz
eMOP.mk, eMOP.js
606 900 286, 606 354 954, 224 912 466
www.emop.cz, www.estudanky.eu, www.ekosouteze.cz
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název:

Výroční zpráva
spolku Mladí ochránci přírody, z.s.
činnost v roce 2021

sestavil:
vydali

Michal Kulík, Jana Stibralová

Mladí ochránci přírody, z.s.
v červnu 2022

Veškeré fotografie jsou z archivu MOP z roku 2021.
Většinu jsme obdrželi od našich kolektivů MOP.
Tímto moc děkujeme všem autorům za jejich poskytnutí.

Tisknuto na recyklovaném papíru, ten chrání stromy, přírodu, život,...

