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Hnutí DUHA Olomouc 
Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc
IÈO: 44936354
Bankovní úèet: 1803974399/0800

Pøehled rozsahu výnosù v èlenìní podle zdrojù (v Kè)

Tržby z prodeje služeb z hlavní èinnosti (zakázky na osvìtovou 
   èinnost, studie, publikace, ekovýchova)
Tržby za zboží z hospodáøské èinnosti
Pøijaté úroky                
Ostatní provozní výnosy 
Pøijaté pøíspìvky a dary
    - z toho: dary
                granty*               
Provozní dotace (Úøad práce)    
Pøíjmy celkem

  446 096,50
  200 926,50

 103,22
  6 180,50

              
     105 565,00
1 085 678,69

326806,97
79 448,00                     

247 358,97                     
.
.

Poøízený dlouhodobý hmotný 
   majetek
Drobný DD hmotný majetek
Drobný DD nehmotný maj.
Zboží na skladì – hospodáø. 
   èinnost 
Penìžní prostøedky                          
   a) v hotovosti
   b) na bank. úètech
Vklad pro zøízení veø. sbírky
Pohledávky z obch. styku
Závazky z obch. styku
Závazky z titulu nevypl. mezd
Závazky z titulu soc. zabezp.
Ostatní závazky
Pøechod. úèty aktivní
Pøechod. úèty pasivní

Poèát. stav

0,00
204 487,30
68 867,00

58 640,15

26 186,00
206 937,60

0,00
0,00

1335,50
44 675,00
26 928,00
5 184,00

0,00
66 296,50

Koneè. stav

50 000,00
204 487,30
68 867,00

60 311,18

14 132,50
270 663,49

1 000,00
20 401,00
16 538,50
20 238,00
6 608,00
5 509,00

353,00
227 990,50

Rozdíl    

50 000,00
0,00
0,00

1 671,03

- 12 053,50 
+63 725,89
+1 000,00

+20 401,00
+15 203,00
- 24 437,00
- 20 320,00

325,00
 353,00

+161 694,00

.

+

+

+ 
+

Dobrovolníci Vlèích hlídek jsou každoroènì školeni na 
úvodním „Zavýjení“. V roce 2005 bylo vyškoleno 50 nových 
zájemcù. Projekt byl realizován díky finanèní podpoøe z Inter-
national Visegrad Fund, Ministerstva školství, mládeže a tì-
lovýchovy a Èeské národní agenutry Mládež.
Kontaktní osoba: 
Miroslav Kutal – vlci.dech@hnutiduha.cz

Stav a pohyb majetku a závazkù (v Kè)

Spotøeba materiálu
Prodané zboží v hospodáøské èinnosti
Údržba a opravy majetku
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Energie
Výkony spojù (pøeprava, poštovné, internet, telekom.)
Nájemné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. pojištìní
Ostatní provozní náklady (bank. popl., pojištìní, apod.)
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Náklady celkem

82 113,34
150 334,22
28 307,40
37 839,50

572,00
34 828,00
91 124,50
52 594,00

149 196,10
349 397,00
113 922,00 

8 024,21
1 000,00

16 666,68
1 115 918,95

Náklady v druhovém èlenìní (v Kè)

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní námìstí 38
772 00 Olomouc
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz
tel./fax: 585 228 584
www.hnutiduha.cz/olomouc

Otevírací doba
Ekoporadna: 
po, út, èt: 13 - 17
st: 10 - 13
pá: 13 - 15

.

Vydáno v èervnu 2006.
Ilustrace: Iva Rašnerová, sazba: J. K. Jureèka
Tisk: Tiskárna TiNa 

tø. Míru 129, Olomouc

místní skupina Olomouc

Hnutí DUHA

Nadace Partnerství  
Institut dìtí a mládeže
Národní sí� støedisek ekologické výchovy
Sí� ekologických poraden ÈR (prostøedky MŽP)
Nadace Veronika

 (prostø. MŽP) 

112 585,50
63 777,50
26 325
24 670

,97
,00

20 000,00

*Granty èerpané v roce 2005 (v Kè)

Nejsme plátci DPH.
Podvojné úèetnictví.

Vlèí hlídky
.

Projek Vlèích hlídek bìží již šestým rokem      
a naši dobrovolníci se v jeho rámci podílejí    
na ochranì velkých šelem Beskyd (vlka, rysa, 
medvìda). Monitorují èinnost pytlákù a pytla-
èících myslivcù a svou pøítomností v terénu 

znemožòují pøípadné pokusy o nelegální lov 
zákonem chránìných vzácných šelem. Zejména    

v zimní sezónì dobrovolníci získali cenné údaje o pohybu      
a pobytu vlka, rysa a medvìda, dùležité jsou také údaje       
o vydøe, lesních kurech, šplhavcích a sovách. Bìhem celé 
zimní sezóny 2004/2005 bylo nalezeno více nez 50 dokladù 
pøítomnosti tìchto ohrožených živoèichù. Projektu se 
zúèastnilo pøes 120 dobrovolníkù a probìhlo více než 130 
peèlivì zdokumentovaných terénních pochùzek.

Problematika odpadù 
.

Protože nejvìtší hmotnostní podíl komu-
nálního odpadu tvoøí bioodpad, zamìøili 
jsme se opìt na propagaci kompostování. 

Ve spolupráci s Mikroregionem Kosíøsko 
jsme pro obèany Tìšetic, Lutína, Drahanovic, 

Slatinic, Hnìvotína, Ústína a Slatinek vydali brožurku Jak 
správnì kompostovat a uspoøádali nìkolik besed. Souèástí 
osvìty byly výukové programy Støediska ekologické výchovy 
Sluòákov pro všechny tøídy zdejších základních škol. Byla 
provedena analýza skladby domovního odpadu, která je 
základem pro následné vyhodnocení úèinnosti osvìty. Dle 
analýzy tvoøí kompostovatelný odpad 37 % smìsného 
domovního odpadu. V prùbìhu projektu probìhlo nìkolik 
schùzek se starosty zmínìných obcí, které byly zamìøeny jak 
na vzdìlávání, tak na spoleèné plánování dalšího postupu    
v osvìtovém pùsobení na obèany. 

Pokraèovala také distribuce vydaných informaèních 
tiskovin, zapùjèování putovní výstavy „Chcete to zabalit?“    
a provozování kopírovacích služeb – kopírování na recyklo-
vaný papír.  
Kontaktní osoba: 
Jiøina Popelková – jirina.popelkova@hnutiduha.cz

Další èinnost

• V rámci spolupráce s Univerzitou Palac-
kého v Olomouci se v naší organizaci 

realizovaly praxe 3 studentù Právnické 
fakulty (pøedmìt Administrativnì právní 

klinika) a 2 studentek Pøírodovìdecké fakulty. 
• Pro Olomoucký kraj jsme pøipravili osvìtovou publikaci 

„Ekomapa Olomouckého kraje“.
• Pro Magistrát mìsta Olomouce jsme pøipravili text prak-

tického rádce „Jak chránit životní prostøedí v Olomouci“. 
• V bøeznu 2005 probìhla jednorázová akce s názvem Jídlo 

místo zbraní (celosvìtovì Food not Bombs). Inspirováni 
brnìnským Nesehnutím jsme podávali polévku a peèivo 
bezdomovcùm i všem kolemjdoucím a upozoròovali na 
obrovské sumy, které proudí do zbrojního prùmyslu místo 
zabezpeèení základních potravin pro hladovìjící lidi.

• Realizovali jsme 16 výukových programù na støedních 
školách v rùzných mìstech Olomouckého kraje. Školám 
nabízíme sedm rùzných výukových programù. Nejvìtší 
zájem byl o témata odpadù a ekologického nakupování.

• Ve spolupráci s obèanských sdružením Svoboda zvíøat 
jsme na Horním námìstí v Olomouci nabízeli veganské 
obèerstvení na oslavu Svìtového dne vegetariánství      
(1. øíjna).

• Návštìvníky festivalu Jeden svìt a Krajské konference 
EVVO jsme seznámili s produkty Fair Trade – zboží, jehož 
výrobci v rozvojových zemích dostali spravedlivì 
zaplaceno za svou práci. 

• Svou èinnost každoroènì prezentujeme na Ekojarmarku    
v rámci Ekologických dnù Olomouc, v roce 2005 jsme  
zde prodávali napøíklad výrobky Fair Trade a peèivo z 
biomouky. 

..



tost èlenky zastupitelstva, která je souèasnì jednatelkou 
tenisového klubu, jenž má na rozšíøení kurtù zájem (Olo-
mouc)

• Uspìli jsme v grantovém øízení Ministerstva životního pro-
støedí na rok 2006.

Kontaktní osoba: 
Dominika Kovaøíková – dominika.kovarikova@hnutiduha.cz

Podpoøte Ekoporadnu Hnutí DUHA Olomouc 
– zašlete dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS EKOPORADNA (dms mezera ekoporadna) 
na èíslo 87777. Cena zprávy je 30 Kè, 
Ekoporadna obdrží 27 Kè. Dìkujeme!

Vážení pøátelé, 
pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc 
za rok 2005. Další informace najdete na našich webo-
vých stránkách – www.hnutiduha.cz/olomouc. Rádi 
bychom touto cestou podìkovali všem, kteøí nás v roce 
2005 podpoøili finanènì, pomáhali jako dobrovolníci 
nebo využili našich služeb. Budeme rádi, když nám 
zachováte svou pøízeò i v roce následujícím. Uvítáme 
také Vaše pøipomínky a námìty.

Jiøina Popelková 
koordinátorka 
(statutární zástupkynì)

Kdo jsme?
Hnutí DUHA Olomouc je místní skupinou celostátní ekologic-
ké organizace Hnutí DUHA. Bylo založeno v roce 1991, má 
vlastní právní subjektivitu, samostatnou èinnost i financování. 
V roce 2005 mìlo Hnutí DUHA Olomouc ètyøi stálé zamìst-
nance a 45 pravidelných èi pøíležitostných dobrovolníkù. Do 
naší èinnosti se mùže zapojit každý – a� aktivní pomocí èi 
drobným darem.

Hnutí DUHA s úspìchem prosazuje konkrétní opatøení, 
jež pøispívají ke zlepšování stavu životního prostøedí. Práce 
Hnutí DUHA zahrnuje jednání s úøady a politiky, návrhy 
zákonù, kontrolu prùmyslových firem, pomoc lidem, rady 
domácnostem a vzdìlávání, výzkum, informování novináøù      
i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA je èeským zástupcem   
Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového 
sdružení ekologických organizací.

Shrnutí èinnosti v roce 2005
Hnutí DUHA Olomouc se v roce 2005 opìt vìnovalo propaga-
ci biopotravin a ekologického zemìdìlství, osvìtì v nakládání 
s odpady, ochranì velkých šelem a ochranì lesa. Pokraèovali 
jsme také ve vydávání mìsíèníku Ekologické listy a v provozo-
vání ekoporadny. Jako obèanské sdružení se Hnutí DUHA Olo-
mouc tradiènì úèastnilo rozhodovacích procesù na území Olo-
mouckého kraje, ve kterých oponovalo zá-mìrùm s negativ-
ním dopadem na životní prostøedí. Kromì pravidelné èinnosti 
jsme zorganizovali nìkolik jednorázových osvìtových akcí      
a rozšíøili prodej potravin se znaèkou Fair Trade.

Ekoporadenství

(ekoporadna@ 
hnutiduha.cz) nebo na internetové www.hnutiduha.cz 
/olomouc

.

Hnutí DUHA Olomouc poskytuje ekologické 
poradenství aktivnì od roku 2004. Jde        
o bezplatné poradenství obèanùm Olomouce        

a okolí v otázkách ochrany životního prostøedí  
a trvale udržitelného rozvoje. V roce 2005 jsme zodpovìdìli 
více než 250 dotazù napø. z oblasti nakládání s odpady, eko-
zemìdìlství, biopotravin, ochrany zelenì atd. V ekoporadnì 
nabízíme také informaèní letáky, èasopisy a knihy s ekologic-
kou tematikou. K zapùjèení je zde wattmetr a fréza na zatep-
lování oken. Na pracovníky ekoporadny se lidé mohou obra-
cet osobnì, telefonicky, písemnì, e-mailem 

 adrese 
 v sekci „ekoporadna“. V únoru 2005 jsme se jako 

jediný zástupce Olomouckého kraje stali èleny STEP (Sí� eko-
logických poraden ÈR). Za èinnost ekoporadny jsme obdrželi 
cenu Bílé okno – ocenìní Olomoucké koalice neziskových 
organizací (OKNO) za pøínos obèanské spoleènosti. 

V dubnu 2005 byla zøízena veøejná sbírka na podporu 
ekoporadny. Ekoporadna totiž doposud nezískala podporu 
ani od mìsta Olomouce, ani od Olomouckého kraje. Èíslo 
úètu veøejné sbírky je 20509880001/2400, jde o transpa-
rentní úèet, jehož stav mùže kdokoli vidìt na internetových 
stránkách e-Banky. Pøispìt lze i do kasièek umístìných v eko-

poradnì a formou dárcovské SMS – www.darcovskasms.cz.
Kontaktní osoba: 
Kateøina Jakešová – katerina.jakesova@hnutiduha.cz

Ekologicko-právní pomoc 

obèanùm

•

•

•

•

•

.

Jako souèást Ekoporadny jsme také v roce 
2005 poskytovali bezplatné ekologicko-právní 

poradenství. Pro aktivní ochranu životního pro-
støedí obèané potøebují alespoò základní znalost svých práv  
a zákonných postupù. Pøíklady øešených pøípadù:

jak žádat o informace potøebné pro posouzení, zda stavby 
na pozemku, který je souèástí biokoridoru, byly postaveny 
v souladu se zákonem (Prostìjov – Držovice)
jak založit obèanské sdružení pro zachování kulturní 
památky (Ludéøov) 
jak vyvolat místní referendum o jiné variantì obchvatu 
obce, než je navržena v územním plánu (Dolní Studénky)
jak zamezit tìžbì štìrkopískù v blízkosti obydlí (obèanské 
sdružení Za èisté Kylešovice)
jak zabránit zmenšení Rozária ve prospìch rozšíøení sou-
sedících tenisových kurtù; jak sepsat stížnost na podja-

Úèast pøi schvalovacích 

a povolovacích procesech

Kontaktní osoba: 
Dominika Kovaøíková – dominika.kovarikova@hnutiduha.cz

.

V prùbìhu roku 2005 jsme se úèastnili rùz-
ných povolovacích a schvalovacích procesù, 

napøíklad:
• zasedání Zastupitelstva mìsta Olomouce – vyjadøovali 

jsme se pøedevším proti zmenšování ploch zelenì
• projednávání návrhù zadání a návrhù zmìn územního 

plánu Olomouce
• územní øízení na umístìní super- a hypermarketù (LIDL     

v Olomouci na Lazcích, LIDL v Olomouci – Pavlovièkách)
• povolování kácení stromù v Olomouci a zásahù do krajin-

ného rázu (Bigboard Žerùvky atd.)
• øízení o rozšíøení tìžby kamene v Hrubé Vodì
• Krajský soud v Ostravì dal v listopadu za pravdu naší 

žalobì, jíž jsme napadli územní rozhodnutí na umístìní 
stavby hobbymarketu Hornbach v Olomouci – Hodolanech 
(èást areálu stávajícího autobusového nádraží)

Projekt Pøehrady 

– byly, jsou a budou?

Kontaktní osoba: 
Jiøina Popelková – jirina.popelkova@hnutiduha.cz

.

Na jaøe 2005 jsme získali finanèní podporu 
Nadace Partnerství pro projekt, který má za cíl 

uvést do povìdomí veøejnosti a samospráv 
dotèených obcí skuteènost, že na jejich území jsou již od roku 
1975, resp. 1988 hájena území pro eventuální výstavbu pøe-
hradních nádrží. V Olomouckém kraji jde cca o 25 územních 
rezerv. Posoudili jsme závaznost Smìrného vodohospodáøské-
ho plánu z roku 1988, uplatnili jsme pøipomínky k návrhu zadá-
ní územního plánu velkého územního celku Olomouckého kra-
je. Obeslali jsme dotèené obecní úøady – vìtšina obcí o pláno-
vaných nádržích neví. Projekt bude pokraèovat v roce 2006.

Ekologické zemìdìlství
.

V roce 2005 jsme uskuteènili rozlièné akce 
pro veøejnost – besedy, exkurze a ochut-

návky. Již tradiènì probìhl letní tábor na ekofarmì Baucis.        
V rámci akce „Záøí – mìsíc biopotravin“ jsme zorganizovali 
exkurzi po místech, kde se biopotraviny vyrábìjí, zpracovávají 
i balí. Akce se zúèastnilo na 60 lidí všech vìkových kategorií. 
Díky projektu Nadace Veronica jsme na našich internetových 
stránkách mohli vytvoøit prezentaci deseti ekologickým 
zemìdìlcùm Olomouckého kraje a nìkolika z nich také po-
moci pøi odbytu jejich produktù (Bioklub). Jako každý rok jsme 
vydávali mìsíèník Olomoucký BIOzpravodaj, který o eko-
zemìdìlství informuje místní veøejnost.
Kontaktní osoba: 
Žaneta Brožová – zaneta.brozova@hnutiduha.cz

Ekologické listy
.

V roce 2005 jsme vydali 6. roèník mìsíèníku 
Ekologické listy s pravidelnou pøílohou Olo-
moucký BIOzpravodaj. Hlavním cílem Ekolo-

gických listù bylo informovat o otázkách ochra-
ny životního prostøedí na Olomoucku, nabízet inspiraci pro 
pøírodì šetrný zpùsob života a poskytovat konkrétní rady, jak 
životní prostøedí chránit. Ekologické listy vycházely v nákladu 
1600 ks a byly zdarma distribuovány na padesáti místech     
v Olomouci (v prodejnách potravin, knihovnách, infocentrech 
apod.), Olomoucký BIOzpravodaj navíc i samostatnì v èekár-
nách lékaøù, mateøských centrech apod. 
Kontaktní osoba: 
Jitka Komendová – ekologicke.listy@hnutiduha.cz

Lesní skupinka
.

Hnutí DUHA se snaží dlouhodobì zlepšovat 
stav našich lesù. Poøádali jsme dobrovolnic-
ké brigády pro veøejnost, kde jsme vysazovali 

listnaté døeviny nebo jedli bìlokorou; zúèastni-
lo se jich nìkolik desítek dobrovolníkù. Na podzim 

jsme poøádali tradièní akci Dny pro olomoucký les, jejímž 
smyslem je ochraòování jedle bìlokoré v lesích na Olomouc-
ku pøed pøemnoženou zvìøí. Podporovali jsme k pøírodì šetrné 
pojetí vánoèních svátkù prodejem vánoèních jedlièek v kvìtiná-
èích, které bylo možno znovu na jaøe vysadit. Uspoøádali jsme 
historicky první roèník ankety Strom Olomoucka. Vìnovali 
jsme se i osvìtové èinnosti na støedních školách a pøipo-
mínkování lesních hospodáøských plánù. 
Kontaktní osoba: 
Miroslav Kutal – vlci.dech@hnutiduha.cz


