
Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2010 1 

Českolipská 123 
Děčín  
4 0 5  0 1 

Adresa v Děčíně: 

Tel:  +420 777086620 
E-mail: ec.meluzina@volny.cz 
www.meluzina.info 

Sídlo organizace: 

Brigádnická 710/2 
Ostrov 
3 6 3  0 1 

 

Regionální centrum Asociace Brontosaura 

2010 

Výroční zpráva organizace 



Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2010 2 

Název: Ekologické centrum MELUZÍNA Regionální 

                        Centrum Asociace Brontosaura 

Zkratka:   EC MELUZÍNA RC AB 

Tel:  + 420 777086620 

E-mail: ec.meluzina@volny.cz  

Oficiální stránky centra: www.meluzina.info  

Sídlo organizace:    Brigádnická 710/2 

                                Ostrov 

                                363 01 

Adresa v Děčíně:    Českolipská 123 

                                Děčín  

                                405 01 

Právní forma:  občanské sdružení 

IČO:        49 75 20 65 

DIČ:        CZ—49 75 20 65 

Bankovní spojení:   Raiffeisen Bank Teplice, Masa-

rykova 14 

- běžný účet:  754594036/5500        

- hospodářský účet: 754594052/5500 

Vedoucí:  ing. Martin Lípa 

Koordinátor:    ing. Radoslav Bartůněk 

Počet členů v roce 2009:         20 

Základní údaje 

H lavní zaměření 

centra je ekologic-

ká výchova a ochrana život-

ního prostředí. Vycházíme z 

předpokladu, že práce, které 

jsou zaměřeny na ochranu 

přírody by se měly provádět 

dobře a odborně.  

ECM klade hlavní  důraz 

na kvalitu provedených  pra-

cí. Samozřejmostí je, že přijí-

máme pouze zakázky s jed-

noznačně  kladným přínosem  

k ochraně přírody. 

Určitou zvláštností naše-

ho centra je to, že do našich 

projektů často zapojujeme 

středoškolské  a vysokoškol-

ské studenty. Spojujeme tak 

obecně prospěšnou práci s 

praktickou ekologickou vý-

chovou a umožňujeme mla-

dým lidem, aby získali zku-

šenosti s realizací ekologic-

kých  opatření. 



Výroční zpráva EC Meluzína RC AB za rok 2010 3 

V následujících řádcích se předkládáme stručný pře-

hled akcí, které centrum uskutečnilo během roku. Seznam 

postihuje především akce, kterých se zúčastnilo větší 

množství lidí a které byly uskutečněny v rámci různých 

projektů.  

Naprostá většina našich aktivit je dokumentována a 

prezentace nebo zprávy z nich je možné nalézt na našich 

internetových stránkách www.meluzina.info.  

Realizování jednotlivých akcí koresponduje se zamě-

řením organizace, i když je občas těžké rozhodnout, zda se 

jedná o ekologickou výchovu či poskytování informací, 

protože se vše vzájemně prolíná.  

Přímé akce na ochranu přírody: 

Většinou se jedná o dlouhodobé managementové zása-

hy na různých lokalitách v ústeckém a karlovarském kraji. 

Všechny prováděné práce jsou předem konzultována a od-

souhlaseny příslušnými orgány na ochranu přírody a reali-

A s o c i a c e 

B r o n t o -

saura je nezisková 

organizace sdružují-

cí především děti a 

mládež. Jejím cílem 

je vytvoření sítě 

center, které by pod-

porovaly vytváření 

podmínek pro vý-

chovu k ekologické-

mu jednání co nej-

širších vrstev obyva-

telstva. Součástí této 

práce je nezávislá 

kontrolní činnost v 

oblasti životního 

prostředí, zaujímání 

vlastních stanovisek 

a podíl na jejich ře-

šení.  

Členem EC Me-

luzína se může stát 

každý, kdo souhlasí 

se stanovami Asoci-

ace Brontosaura a 

zaplatí členský pří-

spěvek. Získává tak 

právo účastnit se ak-

tivit vyvozovaných 

centrem a předplatné 

bulletinu Hukot.  

V  roce 2010 vstoupilo EC Meluzína RC AB do 

17. roku své existence.  

I v tomto roce se EC Meluzína věnovalo činnostem, 

které vyplývají ze stanov Asociace Brontosaura a nava-

zující na aktivity započaté v některých minulých letech.  

 

Naše dobrovolnice Mirka opět připravila mnoho ví-

kendových vzdělávacích akcí, díky kterým se povedlo 

držet pravidelnost v setkávání našich členů. Díky jejímu 

nadšení a práci jsou víkendovky hojně navštěvované 

mladými lidmi z řad středoškoláků i vysokoškoláků. 

Přehled činnosti v roce 2010 
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zovány za pomoci dobrovolníků nebo 

brigádníku z řad studentů.  

• údržba lokality Louka pod nebesy 

• údržba lokality Prachomety 

• údržba lokality Hřebečná 

• údržba lokality Ostrovské rybníky 

• údržba lokality Srnské louky 

• údržba genofondového sadu Libverda 

• údržba lokality Pekelský Důl 

• údržba lokality Větrný vrch¨ 

• údržba genofondového sadu Kame-

nická Stráň 

• výsadba zeleně v odpočinkové zóně v 

Hájku 

 

Mapka níže ukazuje území, ve kterém 

byly všechny tyto akce realizovány. To-

to území je totožné s tzv. NUTS II - Se-

verozápad a zahrnuje Karlovarský a Ús-

tecký kraj.  

Projektová činnost centra zahrnuje také 
dlouhodobější aktivity. V jejich rámci 
vyvozujeme aktivity na ochranu jednot-
livých druhů živočichů nebo například 
zdokonalit podmínky pro ekologickou 
výchovu.  

Záchrana a ošetřování starých ovoc-
ných odrůd v oblasti Krušných hor 

Hlavní náplní tohoto projektu bylo 

ošetřování několika sadů starých ovoc-

ných stromů. Stromy jsou oštřovány ře-

zem a ochranou proti okusu. V rámci 

projektu byly opět sezbírány pomolo-

gické vzorky, které byly určeny během 

odborného seminářena SZaZeŠ Děčín 

Libverda. Stromy, ze kterých byly ode-

brány vzorky jsou zaznamenány 

v evidenci EC Meluzína a jsou snadno 

dohledatelné v případě potřeby.  

 

Rozvoj pozemkového spolku Meluzína 

Tento projekt byl zaměřen na péči o 

zájmové lokality Pozemkového spolku 

Meluzína, jednání s vlastníky pozemků 

a přípravy plánů péče o tyto lokality.  

EC Meluzína i v tomto roce rozšířila 

sít vlastníků pozemků, kteří se smluvně 

zavázali hospodařit na svých pozemcích 

tak, aby to bylo šetrné k životnímu pro-

středí.  
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I na tomto projektu se podílí více 

subjektů. Jedná se již o druhé pokračo-

vání v mapování výskytu, sběru plodů, 

zapěstování a zpětné výsadby těchto 

rostlin do krajiny. Správa CHKO České 

švýcarsko, EC Meluzína RC AB a SZa-

ZeŠ Děčín Libverda spolupracují na zá-

chraně a rozšíření tohoto druhu i s maji-

teli pozemků, které vyhledávají a snaží 

se je přesvědčit, aby si oskeruše vysadi-

li.  

Projekt podpořila Ústřední 

výkonná rada Českého svazu 

ochránců přírody. Děkujeme. 

Záchrana oskeruše v Chráněné krajin-
né oblasti České středohoří 

V roce 2010 bylo opět zdokonaleno 

používání geografických informačních 

systémů a satelitní navigace pro práci 

pozemkových spolků.  

Údržba genofondového sadu na Střed-
ní zahradnické a zemědělské škole A.

E. Komersre v Děčíně 

Tato aktivita je velmi propojena s 

projekty mapování starých ovocných 

odrůd, protože rouby nalezené v krajině 

se přenášejí na podnože a uchovávají v 

tomto genofondovém sadu. Genofondo-

vý sad od založení v roce 2003 již obsa-

huje zhruba 250 stromů různých druhů 

a odrůd ovoce, především jabloně, hruš-

ně a třešně. K tomuto sadu EC Meluzí-

na RC AB vede také evidenci, aby bylo 

dohledatelné, z jaké lokality daná odrů-

da pochází. Výsledky několikaleté prá-

ce se mohou zájemci dovědět ve speci-

álním monotematickém čísle Hukotu, 

který je k dispozici široké veřejnosti.  

Botanická zahrada střední zemědělské 
školy v Dalovicích 

Tento projekt je zaměřen na zajištění a 

zkvalitnění podmínek pro ekologickou 

výchovu mládeže a široké veřejnosti za 

využití zázemí, které nabízí botanická 

zahrada v Dalovicích. Hlavním výcho-

diskem je, že návštěvník má mít mož-

nost získání maximálního množství in-

formací a ty mají být lehce dostupné a 

srozumitelné. K tomuto účelu byly vy-

tvořeny „průvodcovské“ prezentace na 

různá témata, které si můžete prohléd-

nout na stránkách www.meluzina.info.  

Tento projekt finančně podpořil Karlo-
varský kraj.  

Ochrana užovky stromové 

Tento projekt je již tradičně realizován 

ve spolupráci s naším dlouhodobým part-

nerem panem Kuchtou z obce Stráž nad 

Ohří. O jeho výsledku se můžete více 

dovědět ze zprávy na www.meluzina.

info.  
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Ekologické informace 

Do této kategorie lze zařadit činnosti, 

které EC provádí průběžně, jako napří-

k l a d  p r o v o z o v á n í  v i d e o t é k y 

s ekologickými tituly nebo půjčování 

knih a ochranářských časopisů.  

Také sem patří poskytování informací 

a metodická pomoc, kterou v rámci pro-

jektu Ústecký kraj - kraj přírody i člo-

věka. Zájemcům z řad široké veřejnosti 

jsme pomáhali vracet do krajiny ovocné 

vysokokmeny, pečovat o druhově pestré 

louky a provozovat programy ekologic-

ké výchovy. 

Akce pro členy a veřejnost 

V roce 2010 se podařilo díky velkému 

nasazení a úsilí naší spolupracovnice 

Mirky uspořádat velké množství přede-

vším víkendových akcí, které byly za-

měřeny hlavně tématicky podle ročního 

období. Tyto akce byly již tradičně vel-

mi úspěšné a prolínala se v nich ekolo-

gická výchova, poskytování informací, 

ochrana přírody, smysluplné trávení 

volného času, dobrovolnictví a další.  

Ani tento výčet nemůže být úplný. Kdo 

si chce upřesnit obrázek o tom, jak tyto 

akce vypadají a jaká je na nich atmosfé-

ra, ať navštíví stránky www.meluzina.

info. Na publikovaných prezentacích je 

jasně vidět, jak široký záběr aktivit je 

Mirka schopná zvládnout k plně spoko-

jenosti všech zúčastněných.  

• výlet do Prahy 

• Meluzína na běžkách v Krušných 

Horách 

• Meluzína na Borči 

• Velikonoce na skanzenu 

• letní Meluzíňáček v Srbské Kamenici 

• Vánoce s Meluzínou 

Všechny popisované aktivity by nešly 

zvládnout, pokud by neexistovala řada 

velmi obětavých lidí a spolupracujících 

organizací. Všem patří ohromný dík za 

to, že i dobách ne zrovna příznivých pro 

ochranu přírody a ekologickou výchovu 

neváhají podpořit naše úsilí a sami při-

loží i ruku k dílu.   
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Účetní uzávěrka účtu 754594036/5500 ke dni 31.12. 2010 
 
Počáteční zůstatek celkem (k 1.1. 2010)........................ ................…….  96.201,57 Kč 
- v hotovosti 21938,- Kč   +         na účtu 74263,57 Kč 
 
Konečný zůstatek celkem (k 31.12. 2010)...................... ................…….160.172,75 Kč 
- v hotovosti 17043,- Kč   +         na účtu 143129.75 Kč 

Průběžné položky - z ůstatek (k 31.12. 2010)……………………………….….… 0,00 K č 
- příjem 100000,- Kč         -         výdej 100000,- Kč 

Příjmy nezahrnované do základu dan ě celkem………..………………….....    13,58 K č 
- úroky z běžného účtu 13,58 Kč 

Výdaje neovliv ňující základ dan ě celkem ........................................... ...  20.840,68  Kč 
- převod zisku 2009 na běžný účet 20.840,68 Kč  

Příjmy zahrnované do základu dan ě celkem.........................................  738.835,- Kč 

tržby za výrobky 30                 -   Kč  

tržby za služby 32    715 587.00 Kč  

ostatní tržby 37      20 000.00 Kč  

vrácené přeplatky 38        3 248.00 Kč  

Výdaje na dosažení a zajišt ění příjmů celkem....................................... 591. 718,40 Kč 

Hrubý hospodá řský výsledek 2010.................................. ........................147.116,60 Kč 
(příjmy zahrnované do základu daně   -         Výdaje na dosažení a zajištění příjmů) 

Odpisy rok 2010 celkem ............................ ................................................. 62.318,- Kč 
- odpis Sandero 2K62091 2010 - odpisová skupina 2: 42938,- Kč  
- odpis bytová jednotka Lidická 1252/2 2010 - odpisová skupina 5: 19380,- Kč  
Hospodá řský výsledek 2010 p řed zdan ěním ............................................84.798,60 Kč 
(Hrubý hospodářský výsledek - Odpisy) 

Ostrov 7. 1. 2011 Zpracoval: Ing. Martin Lípa Podpis:.............................        Razítko 

nákup materiálu  31  -    5 157.00 Kč  

nákup služeb  33  -    8 445.00 Kč  

energie, palivo, voda  34  -  24 557.50 Kč  

nájemné  35  -  48 324.00 Kč  

jízdné  36  -    1 701.00 Kč  

pohonné hmoty a mazadla  37   -    1 641.90 Kč  

opravy, údržba, zapojení  38  -  17 437.00 Kč  

telekomunikace  39  -  31 985.00 Kč  

pojištění majetku  46  -  11 450.00 Kč  

finanční poplatky  47  -    1 440.00 Kč  

bankovní poplatky  48  -    1 411.00 Kč  

daň z nemovitosti  54  -       104.00 Kč  

vyplacená mzda  60  -266 008.00 Kč  

odvod srážkové daně z příjmu zaměstnance  61  -    4 057.00 Kč 

odvod VZP za zaměstnance  62  -  10 800.00 Kč  

odvod VZP za zaměstnavatele  63  -  21 600.00 Kč  

odvod OSSZ za zaměstnance  64  -  15 600.00 Kč  

odvod OSSZ za zaměstnavatele  65  -  60 000.00 Kč  

odvod zálohové daně za zaměstnance  67  
-  36 000.00 Kč  

důchodové připojištění do penzijního fondu - odvod zaměstnavatele  68  
-  24 000.00 Kč  
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Těšíme se na další spolupráci s Vámi. Pokud Vás naše zpráva zaujala spojte se s námi po-
mocí kontaktů na titulní stránce. 

Reportáže a fotodokumentaci z našich výchovně vzdělávacích akcí v přírodě nalez-
nete na www.meluzina.info. Tam se také můžete dozvědět mnoho dalších podrob-
ností o fungování centra, jeho minulých i budoucích aktivitách. Přejeme pěkné po-
čteníčko.  


