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MĚNÍME SVĚT K LEPŠÍMU!
Bylo náš 12. Je nás 1 500.

PODPOŘTE NÁS I VY!

Foto: PP

Navštivte nás na webu! www.PratelePrirody.cz

FINANČNÍ ZPRÁVA
				2001		2002		1. pololetí 2003	2003
								(předběžně)	(odhad)
Výnosy (zaokrouhleno)		1 400 350	1 484 500	1 546 000	3 360 000
Náklady				1 516 920	1 671 540	549 000		2 400 000
Hospodářský výsledek		- 116 570	- 187 040	997 000		960 000

Výnosy:
Dary				638 600		640 200		484 770		1 000 000
Granty a dotace			477 300		645 700		1 030 200	2 180 000
Doplňková činnost		218 500		178 200		18 760		150 000
Sponzorské dary			0		15 000		10 000		20 000
Ostatní				63 800		5 400		2 000		10 000

Náklady:
Služby				897 580		997 800		327 500		1 570 000
Osobní náklady			343 000		401 410		152 500		450 000
Materiálové náklady		276 350		247 330		65 600		350 000
Ostatní (ztráty)			0		25 000		3 300		30 000

Schváleno valnou hromadou sdružení. 
Účetnictví a daňové přiznání za rok 2002 provedeno firmou NABI. 
Daňové přiznání za rok 2002 konzultováno s daňovou poradkyní V. Honzíkovou. 
Účetnictví zkontrolováno auditorskou kanceláří BUSINESS VM SERVICE, s.r.o.

Blíže viz www.PratelePrirody.cz

VRAŤME LABE LIDEM A PŘÍRODĚ

Řeka
Na řece nelze nic pěstovat ani stavět. To ji předurčuje k tomu, aby zůstala místem ponechaným “napospas” přírodě (sobě samé). Na rozdíl od zbytků divoké přírody (pralesy, rezervace, bývalé vojenské prostory apod.) není řeka zapomenutým místem daleko od civilizace. Naopak. Řeky protékají řadou měst. Mnohá lidská sídla vznikla záměrně na březích nebo v blízkosti řek. Například hrad Střekov. (Labe protéká kolem Řípu a Portou Bohemicou.)
Spojení živlů
Řeku netvoří zdaleka jen voda. Na rozdíl třeba od moře je řeka průsečíkem vody, země a živé přírody. Ty zde vzájemně prolínají a prostupují. 
Spojnice
Hory rozdělují. Řeky spojují. Labe je pořád Labe. Ve Vrchlabí. V Ústí nad Labem. I v Hamburku.
Řeka je krajinný fenomén
Řeka je ojedinělým druhem krajiny. Na rozdíl od kopců, skal a dalších útvarů je řeka “živá”. Řeka je jedinečným krajinotvorným prvkem.
Nejdynamičtější 
Řeka je také atrakce. Lidé se na ně rádi chodívají dívat. Jednou pozorují rybáře stojícího ve vodě jen po kolena. Jindy může přijít velká voda. Svou mnohotvárností (a mnohotvářností) přitahuje řeka pozornost.
Dálnice pro přírodu
Řeka je pro mnohá zvířata vodítkem a migrační cestou. Umožňuje nerušené přesuny, šíření a stěhování. (Bobrů, lososů atd.)
Nejpestřejší
Díky nepřetržitému přísunu živin patří řeka k nejúrodnějším částem přírody. A díky tomu k druhově nejrozmanitějším ekosystémům. Seznam druhů vyskytujících se na dolním Labi nemá konce.
Dolní Labe
Dolní Labe patří k přírodně nejcennějším lokalitám ČR. Zejména díky výskytu řady vzácných druhů. Náleží do přírodního bohatství našeho národa. Měli bychom jej proto chránit jako naše společné rodinné stříbro.
Škodí…
Rozvodněné řeky mohou škodit i zabíjet. Jeden z klíčů k řešení ale leží také v řekách.
Meliorace, narovnávání toků, přehrady na Vltavě, kanalizace Labe. Urychlování odtoku vodu. To měl být lék na povodňové škody. Pravý opak se ale ukázal pravdou.
… ale může i pomáhat 
Abychom napravili škody svých otců, musíme vrátit řekám jejich přírodní charakter. Klikatící se potoky a řeky. Meandry, slepá ramena a tůně. Lužní lesy, břehové porosty, zaplavované louky. To vše zadržuje vodu v krajině. Tím se zpomaluje odtok vody z krajiny. A snižují se povodňové škody.
Máchovo jezero
Řeka Labe má větší rekreační potenciál než Máchovo jezero. Většinu Labe si bohužel uzurpovala skupinka podnikatelů. Ta si z naší společné řeky učinila výrobní nástroj k dosahování svého vlastního zisku. 
Na jezy má dát každý občan ČR 1 300 Kč
Železný Vladimír nás připravil o 10 miliard korun. Betonový Foldyna po nás chce rovnou 13. Betonáři české krajiny chtějí nalít do dolního Labe beton za 13 miliard korun. Zaplatit to máme my ze svých daní.
Přitom po obou březích Labe vede nevyužitá železnice. 
Lodní doprava není nejekologičtější
Dnes už je železniční doprava ekologičtější než lodní.
Víc viz www.PratelePrirody.czJAK MŮŽEME NEJLÉPE CHRÁNIT PŘÍRODU?
KOUPÍ POZEMKU!
Chcete chránit přírodu, ale nemáte čas?
Máme pro vás řešení:
Staňte se spoluvlastníkem pozemku Přátel přírody!
Přátelé přírody hodlají koupit pozemek poblíž Labe. 
Jako vlastníci tohoto pozemku v budoucnu nepřipustíme jeho devastaci. (Např. vykácení stromů, výstavbu skladu či parkoviště apod.) 
Naopak se budeme o svůj pozemek starat tak, aby na něm příroda vzkvétala. Pokusíme se, aby se stal útočištěm pro ohrožená zvířata.
Více viz www.PratelePrirody.cz
Heslo: SOUKROMÁ REZERVACE

Navštivte naši virtuální výstavu fotografií přírody řeky Labe
www.PratelePrirody.cz

Členové správní rady
Libor Brož (předseda)
Foto: Z. Páleníková Králová

Karel Rubáček (místopředseda)
Foto: P. Berounský

Tereza Pokorná
Foto: P. Berounský

Neaktivnější dobrovolník:
Jana Čechová
Foto: A. Hacklová

Pracovníci kanceláře:
Marian Páleník (ředitel společnosti)
Foto: P. Berounský

Melanie Švabíková, DiS. (asistentka ředitele)
Foto: P. Berounský

ing. Hana Koníčková (programová asistentka)
Foto: P. Berounský

Zdenka Páleníková Králová (správce databází)
Foto: P. Berounský

RADA PATRONŮ:
Martin Bursík
Petra Buzková
Nevena Černohorská
Jiří Dlask
Vladimír Renčín
Jaroslav Svěcený
Jaroslav Zahálka a další.
Patrony Přátel přírody byli i Jaroslav Foglar a Lubomír Voleník.
Staňte se Přítelem přírody
i vy!

Zúčastněte se ankety!
Jaký je váš názor na Přátele přírody?
Uvítáme Váš názor, připomínky a zpětnou vazbu.
Svůj anketní lístek zašlete prosím na adresu:
V Podhájí 217, p. o. box 17
403 40 Ústí nad Labem 19
Předem Vám děkujeme!

ANKETNÍ LÍSTEK
Můj názor na (vzkaz pro) Přátele přírody:

OCENĚNÍ

Cenu Niky pro držitele titulu nejlepší profesionál ekologického hnutí ČR 2001 obdržel Marian Páleník v květnu 2002.


Smyslem Přátel přírody je sloužit veřejnosti. Vám – občanům.
Své poslání ale nemůžeme plnit bez vaší podpory!
Za Vaši pomoc Vám předem 
DĚKUJEME!

Návratka

Zašlete mi složenku (příkaz) 
q	k zaplacení registračního poplatku, chci se stát registrovaným příznivcem Přátel přírody
q	chci se stát spoluvlastníkem pozemku Přátel přírody
q	a nabídku publikací o ústecké přírodě, pohlednic a triček

Jméno a příjmení

Ulice a č. popisné:

Město a PSČ:

(Věk:				Mobil / telefon:				)

 (El. adresa:								)

Chci pomoci prací:
q	sběrem podpisů pod petici Vraťme Labe lidem a přírodě
q	brigádou (čištění potoka, sázením stromků, popínavé zeleně apod.)
q	starostí o pozemek Přátel přírody apod.)
q	přípravou a zajišťováním akcí (výstavy apod.)


MĚNÍME SVĚT K LEPŠÍMU!

Okny mateřské školy v Libouchci v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, mohl po tisící otřást další prášící nakláďák z lomu na Strážišti. Jenže se tam netěží. I zásluhou Přátel přírody.

Počet vzácných bobrů na českém Labi se ztrojnásobil (z10 na 30). I zásluhou Přátel přírody. Kolik by jich tam asi bylo, kdyby Labe zalévali betonem?

Hliníkárna v Neštěmicích mohla při povodních způsobit větší ekologickou katastrofu než Spolana Neratovice. Jenže tam žádná nestojí. I zásluhou Přátel přírody.

Z trmické spalovny se na nás tu a tam mohly snést dioxinové saze. PCB se tam ale nepálí. I zásluhou Přátel přírody.

Stovky metrů šedých stěn obrůstá popínavá zeleň. I zásluhou Přátel přírody.

Svět kolem nás mění Přátelé přírody k lepšímu.

POMOZTE I VY!

Staňte se podílníky těchto změn!

(Víc viz www.PratelePrirody.cz)

“Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.” (E. Burke)



