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Díky finanční podpoře a přízni uvedených partnerů mohl v roce 2002
Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva
oslavit deset let své působnosti a i nadále plně fungovat.

Zvláštní poděkování patří zejména
STATUTÁRNÍMU MĚSTU PLZEŇ
Představitelům Rady a Zastupitelstva města Plzně
Členům Komise životního prostředí Rady města Plzně
Členům správní rady Nadačního fondu „Zelený poklad“ a Úřadům městských obvodů.
Dále pak generálním partnerům firmám

ELIOD servis s.r.o. Vřesová 494, Zruč - Senec
ESSO čerpací stanice, Dálnice D 5– manželům Netolickým
a dalším významným sponzorům,
kteří se nemalou měrou spolu s
Národní sítí stanic při ÚVR ČSOP a jednotlivými okresními úřady (PM, PS, PJ, DO a TC)
podíleli v tomto roce na hrazení provozních nákladů.

Provoz Záchranné stanice (živočichů) ptactva
Celkové výsledky, přehled jednotlivých případů, pacienti
V roce 2002 bylo zajištěno, přijato,ošetřeno a kontrolováno celkem:

1.743 živočichů

(87 druhů)

588

samostatných případů

467 ptáků
(58 druhů)
1.090 savců
(12 druhů)
5 obojživelníků, plazů (4 druhy)

394
153
5

samostatných případů
samostatných případů
samostatných případů

9 zvířat exotických
(6 druhů)
172 zvířat hospodářských (7 druhů)

9
27

samostatných případů
samostatných případů

Podrobnosti viz příloha – Tabulka jednotlivých druhů a celková evidence pacientů.

Odchyt daňka skvrnitého na vlakovém nádraží v Plzni.
Několikadenní akce s cílem odchytit zbloudilého, bezprizorného tříletého samce daňka
skvrnitého pohybujícího se v zastavěné části města a kolejišti před hlavním vlakovém nádražím
(Plzeň – Slovany). Akce, při které bylo vyzkoušeno nespočet odchytových metod a až po devíti
dnech i nocích se podařilo díky pomoci p. Brože s narkotizační puškou zvíře uspat a zajistit.

Odchyt exotických zvířat (hroznýš královský, jelínek pudu)
Neustále se poměrně hojně objevující problém. I přesto, že má Plzeň svou vlastní Zoologickou
zahradu a Záchranné centrum na plazy, zajišťujeme tento nadstandardní 24 hodinový servis pro
obyvatele města dle svých možností stále my. Z devíti případů vybírám pouze dva
nejzajímavější:
 Odchyt 1,5 m dlouhého hroznýše královského v zahrádkářské kolonii na Valše.
 Odchyt vzácného jelínka pudu uniklého ze ZOO a BZ města Plzně ve svahu kruhového
objezdu na Rondelu (Plzeň – Roudná).

Odchyty ptactva v supermarketech
Další velice častý problém. Způsobují jej nezabezpečené nákladní rampy, světlíky, okna, dveře a
klimatizace. Celkem realizováno 9 úspěšných a 1 neúspěšný odchyt, převážně kosů, holubů i
vrabců. Okolnosti, přístup některých supermarketů, opakované zanedbávání a ignorace
navrhovaných preventivních opatření nás nutí tuto velice náročnou a nadstandardní službu
zpoplatnit.

Úspěšný přesun hnízda labutě velké na Denisovo nábřeží
Každý rok se opakující přesun a zabezpečení hnízda labutě velké hnízdící na Denisově nábřeží
v Plzni. V roce 2002 byla vyrobena speciální kovová (pozinkovaná) plovoucí hnízdní podložka
se čtyřmi vodícími sloupky a ochranou stříškou. Veškeré prvky jsou snadno smontovatelné a lze
je téměř okamžitě a kdykoliv k těmto účelům použít. Díky tomuto řešení a dalším opatřením
nebylo hnízdo zničeno velkou vodou a labutí pár vyvedl celkem 6 mláďat.

Transfery netopýrů (Lékařská fakulta - Lochotín)
Opět provedeno několik záchranných odchytů a přesunů z obydlených budov či podobných
zařízení. Největším případem byl tentokrát transfer 206 ex. netopýra rezavého z prostor Katedry
hygieny Lékařské fakulty v Plzni na Lochotíně. Transfer trval celkem 4 hodiny a jednalo se o
jednu z nejnáročnějších akcí v dějinách organizace vůbec. Realizováno ve spolupráci s Ing. V.
Říšem z AOPK středisko Plzeň.

Mládě jestřába lesního Tlučná – úspěšná operace a léčba fraktury
Zhruba 4 týdny staré mládě jestřába lesního pravděpodobně napadené a vyhozené predátorem
z hnízda, neschopné pohybu s komplikovanou frakturou stojáku. Včasný nález, předání,
prvotřídně odvedená práce MVDr. P. Böhma z veterinární kliniky v Lobzích, dvouhodinová
operace, nespočet RTG snímků, 107 dní léčby přineslo velice dobrému výsledku v podobě
absolutního zhojení a obnovení funkčnosti končetiny, pro jestřába životně důležité.

Srnčí zvěř - dopravní nehody, zástavba, ploty
Tento rok rovněž hojně se opakující problém:
 zejména noční výjezdy k dopravním nehodám – celkem 5 případů
 odchyt stresovaných, zaběhlých zvířat v zástavbě, v areálech škol atd.. – celkem 6 případů.

Povodně – srpen 2002
Zapojení organizace, technického vybavení, členského potenciálu při řešení krizových situací a
odstraňování povodňových následků. Vše hrazeno v rámci vlastních rezerv rozpočtu bez
jakýchkoliv požadavků na jeho navýšení, případně mimořádnou úhradu vzniklých nákladů.
Likvidace kadaveru realizována a následně sponzorsky hrazena soukromou společností
Analytické laboratoře Plzeň s.r.o. ( MVDr. F. Čada a MVDr. O. Huml).

 Nejžhavějších 63 hodin s primátorem města Plzně, plné nasazení zásahového vozidla a
technického vybavení (svítilny, holinky brodivé, mobilní telefony atd.), přesuny primátora
města, měření, monitoring stavu hladiny atd.
 Celoměstský, popovodňový (14ti denní) servis, úklid, svoz, zprostředkování likvidace
uhynulých divokých i domácích zvířat a nepoživatelného masa (165 ks drůbeže, 1x pes,
4x srna, 6x zajíc, 1x ježek, 1x labuť, 2x kočka, 1x králík a cca 400 kg masa atd.).
Odstraňování povodňových škod na majetku organizace v Bukovci (zahrada):
 Opětovné zprovoznění záplavou zasažené velké voliéry pro vodní ptactvo, odbahnění,
výměna zeminy, čistění křemenů, interiérů, desinfekce a rekonstrukce.
 odstranění zbytků naplavenin, bahna a torza značně poškozeného zimoviště pro
ježky (neobnoveno). Výstavba náhradní voliéry viz další bod zprávy.
 úklid zahrady, altánu, oprava oplocení, poškozených doplňků atd.
Další škody na majetku a zařízení mimo léčebný areál:
 zničení pozorovatelny na výzkum kormorána velkého (Plzeň – Zábělá, ř. Berounka)
Zatím neobnoveno.
 zničení zásypu pro vodní ptactvo u lávky pro pěší (Plzeň – Pecihrádek, ř. Berounka)
Okamžitě obnoveno (viz další bod zprávy)
 zničeno cca 30 hnízdních budek umístěných na břehové vegetaci řeky Berounky
(levý břeh řeky u Bukovce). Nenalezeno, neobnoveno – poškozená vegetace.

Rozvoj, údržba a úpravy areálu, majetek
 Posílení technického vybavení:
- modernizace komunikační techniky, nákup dvou nových mobilních telefonů (aparátů),
výměna bateriových zdrojů u aparátů zbývajících.
- nákup dvou kalových, vysoce výkonných čerpadel.
- nákup nákladního vleku za osobní automobil.
- částečná modernizace a obnova technického vybavení (holinky brodivé, nářadí atd.)
- částečná modernizace a obnova odchytového vybavení (nové nárazové sítě, odchytové tyče,
podběráky, svítilny atd.)

Provozní místnost:
- reorganizace vnitřních úložních prostor, zrušení pohovky v provozní místnosti, instalace
nových regálových skříní na agendu, administrativu a technické vybavení.
- repasování staršího počítačového vybavení, jeho znovuzprovoznění včetně možnosti
internetového a e-mailového připojení, instalace programu evidence pacientů, seznamů
kroužkovaných druhů ptactva, rychlejší možnost vzdělávání, komunikace atd.
- výměna původních dřevěných lavic za lavice rohové s úložným prostorem, vlastní výroba,
úprava desky jednacího stolu, nástavec na knihovnu, rozšíření a sumarizace odborné
literatury, nově pořízen rohový stůl na počítačovou techniku, telefon.
- zabezpečení okna provozní místnosti, výroba a osazení bezpečnostní mříže.
- úprava a rozšíření expozice sbírek na verandě provozní místnosti, další skleněná vitrína
(anatomické zajímavosti), obohacení sbírky ptačích vajec, lebek, hnízd, kroužků a vývržků.
 Boxy pro vodní ptactvo – skladové prostory:
– rekonstrukce posledního nevyužívaného boxu pro vodní ptactvo na skladové prostory,
spodní část - garáž na zaparkování nákladního vozíku (vleku), horní část - prostor pro
uskladnění krmení (sýpka) a příruční sklad materiálu.
 Voliéry pro dravce a sovy:
- demontáž rozebíratelné stěny, instalace stěny pevné, antikorozní ošetření, výměna
poškozených dřevěných částí, obnova interiéru.
- vyztužení střešních nosníků, výměna střešního pletiva, instalace plastové střechy na otevřenou
část.
 Voliéra pro drobné savce:
- celková rekonstrukce voliéry, interiéru, ubikací a zeleně
- výměna pletiva, dřevěných latí, nátěr, zastřešení zadní části
 Ostatní věci, areál:
- výměna venkovních celodřevěných lavic za lavice železo-dřevěné (vlastní výroba)
- osazení betonových desek pod vstupní vrata
- inventura veškerých zásob krmiva a léčiv
 Informační systém – směrové tabule:
Za podpory SVS mP, reklamní agentury W-P spol.s r.o. a reklamní agentury WEST
MEDIA byl realizován nový navigační systém. Jedná se o celkem dvě žluto černé informační
tabule (120x80cm) v kovovém rámu, osazené na sloupech podél komunikace (ul. Zábělská)
před odbočkou ke stanici. Tabule mají sloužit veřejnosti hlavně k jednodušší orientaci při
hledání léčebného zařízení a předávání pacientů.
Přečíslování telefonů – informace.
V souvislosti s celorepublikovým přečíslováním všech telefonních stanic (září 2002), byla i
naše organizace nucena přijmout několik nezbytně nutných opatření. Zvýšená pozornost byla
s předstihem věnována
informacím o těchto změnách zejména při vydávání nových
propagačních materiálů, vizitek, komunikaci s médii atd.


 Dovybavení zásahového vozidla
Dokončeno kompletní vybavení zásahového vozidla. K dnešnímu dni je vůz vybaven celkem
třemi odchytovými sítěmi na vysokou zvěř, kompletní horolezeckou soupravou, lezáky na
stromy, dvěma odchytovými tyčemi se šesti nástavci, odchytovými kleštěmi na plazy,
nárazovou sítí na drobné ptactvo, transportními a fixačními vaky, halogenovou i ruční svítilnou,
velkou lékárnou, hasicím přístrojem, nosičem na loď či žebřík, tažným zařízením, výstražným
magnetickým majákem a dalšími doplňky (háčky, podběráky, lany, polní lopatou, sekerou,
tyčemi, desinfekčními prostředky, ochrannými pomůckami, prostředky na převoz kadaveru
atd.).

Nová voliéra pro ježky a trvale handicapované živočichy.
Kvůli škodám napáchaným povodněmi (srpen 2002) a následnému zrušení velkého výběhu pro
ježky v Bukovci byla na podzim roku 2002 za finanční podpory NADACE na ochranu zvířat,
Praha postavena náhradní voliéra. Nová voliéra o rozměrech půdorysu 4 x 5 m je mimo
oplocený areál ve svahu vedle stanice na Doubravce a slouží hlavně jako náhradní zimoviště a
výběh pro ježky. Mimo jiné ji lze použít jako voliéru expoziční, zejména pro různé druhy trvale
handicapovaných živočichů. Její výhodou je skutečnost, že veřejnost si může prohlédnout
chované jedince téměř kdykoliv, aniž by musela vstupovat do prostor sousedního léčebného
areálu, rušit pacienty, čekat na obsluhu, dny otevřených dveří a podobně. V současné době je
voliéra již chovatelsky využívána, ale v roce 2003 ji ještě čeká nezbytně nutná úprava vnitřního
interiéru.


Ježci - jaro a podzim 2002 (PM)
Jaro roku 2002 - zcela katastrofální výsledek, ze zazimovaných pacientů přežilo necelých 15 %
zvířat, mimo jiné neúnosné ekonomické náklady, náročnost a zbytečně vynaložené prostředky i
úsilí nás donutilo při řešení této problematiky na podzim celý systém značně zjednodušit. Bylo
věnováno více úsilí do prevence, individuálního přístupu nálezců, osvěty a informovanosti
veřejnosti.
Zcela otevřeně přiznáváme, že současnou zimu přežijí opravdu pouze nejsilnější jedinci zrovna
tak, jako tomu je v přírodním systému samotném. Dle našeho názoru není efektivní zachraňovat
úplně všechna mláďata z druhého vrhu, zejména ta slabá a nemocná. Naším cílem není
zasahovat do přirozených přírodních systémů, ale pouze pomáhat zvířatům handicapovaných
lidskou rukou či civilizací. Proto veškerou činnost v problematice ježků zaměřujeme spíše tímto
směrem.

Druhová ochrana volně žijícího ptactva.
Budky – polesí Zábělá a ř. Berounka
Projekt financovaný v roce 2000 Statutárním městem Plzeň (Nadačním fondem „Zelený
poklad“), realizovaný skupinou M. Paisker, P. Blažková, M. Klaudová, Dr. S. Beneda. Instalace
cca 300 uměle vytvořených hnízdních dutin (ptačích budek a polobudek) v polesí Zábělá, Háj,
Pytel. Nadále fungující projekt zaměřený na druhovou ochranu, zejména sledování hnízdění
drobného ptactva , jeho podporu a údržbu umělých hnízdních dutin.

Krmítka, parky – přikrmování ptactva
Rovněž již od roku 2000 fungující projekt opět financovaný Statutárním městem Plzeň
(Nadačním fondem „Zelený poklad“), realizovaný V. Kuralem starším mladším a nejstarším.
Rozmístění 9 krmítek a informačních tabulí na předem vytipovaná stanoviště. Veřejností velice
oblíbený projekt. Nově - nátěr dřevěných částí, oprava poničených střech a informačních tabulí.
Celkem zakoupeno 600 kg slunečnicových semen a 400 kg ostatních přísad.

Zásyp pro vodní ptactvo – zimoviště ř. Berounka, Plzeň – Doubravka
Výstavba nového speciálního zásypu (krmeliště) pro vodní ptactvo v ohybu ř. Berounky nad
lávkou pro pěší (levý břeh - Pecihrádek). Původní zásyp zničen povodní, a proto byl vybudován
zásyp nový a hlavně větší. Pravidelné přikrmování ptactva obilnou směsí (zadina ječmene,
pšenice). Kontrola zdravotního stavu zimujícího ptactva (labutí, kachen), vyšetření trusu,
odečítání kroužků, sčítání, monitoring. Dále úprava a vyčištění břehů.

Kormorán velký – zimní monitoring – pitvy
Vědecky zaměřený projekt založený na pravidelném (1x týdně) ranním sčítání kormoránů na
nocovišti a jeho pozorování. Účast ve správním řízení OkÚ Domažlice a Tachov (povolení
regulace). Pitvy střelených jedinců (33 ks), veterinární vyšetření garantuje MVDr. F. Čada,
(Analytické laboratoře Plzeň s.r.o).

Atypická kolonie volavek popelavých v rákosí
Sledování poslední atypické hnízdní kolonie volavek popelavých v rákosí za účelem vědeckého
pozorování. Označování hnízd, pozorování průběhu hnízdění, sčítání vajec, mláďat,
kroužkování, letecké snímkování, monitoring pohybu, sbírání zoologických dat, rozbor potravy,
zdravotní stav, sumarizace výsledků atd.

Kroužkování volně žijících druhů ptactva
Již několik let realizovaný projekt zaměřený na vybrané druhy volně žijícího ptactva (dravci,
sovy, brodiví, labutě atd.), realizovaný ve spolupráci s kroužkovateli N. MUZEA Praha (Dr.S.
Beneda, K.Lang, V.Lang, K.Machač, Ing. V.Říš) a zaměřený zejména na výzkum a monitoring
jednotlivých druhů. Na tento projekt navazuje odběr krevních vzorků za účelem vyšetření na
ptačí malárii (garantuje MVDr. F. Čada - Analytické laboratoře Plzeň s.r.o).
V roce 2002 okroužkováno a odečteno necelých 1.000 jedinců, z toho odebráno a vyšetřeno přes
60 krevních vzorků.
Nově získání dalších tří kroužkovatelů N.Muzea Praha (M. Paisker, M. Klaudová a P.
Blažková).
Podrobnosti viz příloha - Projekt MALÁRIE - seznam ptactva odchyceného v roce 2002.

Ornitologický servis pro orgány ochrany přírody, úřady a kroužkovatele
Vybraný, převážně ornitologický servis pro jednotlivé subjekty včetně realizace některých
projektů. Odchyty a transfery živočichů, úpravy biotopů, hnízd, hnízdišť, monitoring,
dokumentace, účast při jednotlivých správních řízeních, místní šetření. Poskytování technického
zázemí, vybavení, odchytové služby, předávání získaných dat a informací atd.
Zajišťování kompletního ornitologického servisu (lezení na hnízda, instalace budek, odchyty,
berličky, asistence při kroužkování, doprava atd.) pro kroužkovatele N..Muzea Praha a odbornou
širokou veřejnost (telefonické konzultace, poradenská činnost, informace, plánky na budky,
přikrmování ptactva atd.).

Rekonstrukce, úpravy, údržba hnízd a hnízdišť čápa bílého
V rámci každoročního servisu pro obce a okresní úřady zajištěno:
(Dr. S. Beneda, K.Makoň, V. Kural ml., V. Kural st.)
Plzeň /PM/ - ZOO Plzeň
- instalace hnízdní podložky a hnízdního základu na komín vily v areálu plzeňské ZOO a BZ.
Prádlo /PJ/
- instalace hnízdního základu na nově zřízenou hnízdní podložku na komíně f. STOCK a.s.
Dobřany /PJ/
- snížení hnízda, úklid střechy a okapů.
Merklín /DO/
- snížení hnízda, úklid střechy a okapů.
Hlinné /TC/
- spoluúčast na celkové rekonstrukci hnízdiště.
Kynšperk nad Ohří /CH/
- snížení hnízda, zabezpečení části hromosvodu.
Podrobnosti viz příloha - Zpráva Čáp bílý r. 02

Ekologická výchova, osvěta, propagace
Nové internetové stránky - ježci
Rozšíření našich informačních stránek o podrobně rozpracovanou problematiku ježků. Velice
dobře textově i graficky zpracovala kolegyně P. Blažková. Více již na www.ptactvo.stb.cz

Eko-stánek a Den dětí u Branky.
Pořízení a vybavení mobilního eko-stánku potřebného při pořádání prezentačních akcí jakou byl
například „Dětský den u Branky“ realizovaný 24.7.02 občanským sdružením Svoboda zvířat,
Plzeň. Informační tabule, ukázky ptačích budek, expozice ptačích vajec, kroužků, informační
materiály, prezentace ochrany přírody, organizace i města.

Školy, školky, exkurze, přednášky.
Exkurze na Záchranné stanici ptactva, návštěvy ve školách, osvěta, přednášky, nově zaměřena
pozornost i na zvláštní školu a školu sluchově postižených dětí atd.
 exkurze dětí z dvanácti plzeňských MŠ (cyklus 45 až 60 minut – celkem 476 účastníků)
 exkurze žáků z pěti ZŠ ( cyklus 60 až 90 minut – cca 130 účastníků)
 dvakrát exkurze studentů Pedagogické Fakulty v Plzni (cca 2x 90 minut – 36 účastníků)
 exkurze žáku SZŠ z Křimic (cyklus 75 minut – 18 účastníků)
 exkurze Spolku maminek s dětmi Lobzy (cyklus 75 minut – 20 maminek, 20 dětí)
 exkurze Spolku onkologicky postižených žen (cyklus 120 minut – 19 účastníků)
 dvakrát exkurze Skautských oddílů (cyklus 60 minut – celkem 58 účastníků)
 přednáška v prostorách Knihovny města Plzně (Lobzy, Doubravka) celkem 7 akcí
(jeden cyklus 45 až 75 minut – celkem 111 převážně žáků MŠ a ZŠ)
 povídání o zvířatech a přírodě při konání akce „Zelený víkend“ pořádné Skauty – Bory
 dvakrát dopolední terénní cvičení pro studenty Pedagogické fakulty v Plzni
 jedenkrát terénní cvičení a ukázka odchytu volně žijícího ptactva pro žáky 32. ZŠ
 prezentace organizace a výchovných programů na „Krajské konferenci ekologické výchovy“
konané 20.listopadu 2002 v Plzni (SEV Ametyst)
 povídání o zvířatech a přírodě s obyvateli města Klenčí pod Čerchovem

Vítání ptačího zpěvu – 11. května 02
Ptačí festival, dny otevřených dveří - Podzim 02
Celkem dvě samostatné akce realizované ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České
společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni. Ornitologicky zaměřené akce
spojené s terénní vycházkou, pozorováním, ukázkou odchytu a kroužkování volně žijícího
ptactva. Každoročně pořádáno pro veřejnost za účelem osvěty a ekologické výchovy zakončené
exkurzí v Záchranné stanici živočichů.
Podrobnosti samostatná příloha mimo tuto zprávu.

Ekologicko – výtvarná soutěž „O nejhezčí ptačí budku či domeček“
Tématicky zaměřená soutěž vypsaná ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České
společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni počátkem měsíce března 02. Do
soutěže se přihlásilo celkem 46 uchazečů z mateřských škol. Soutěžilo se o 1., 2. a 3. místo
v kategorii nejlepší plastika a 1., 2. a 3. místo v kategorii nejlepší výkres. Mimo hlavní ceny
bylo bodovým systémem uděleno celkem 17 mimořádných cen za originální nápad a výtvarné
provedení. Soutěž vyhodnocovalo celkem 14 členů poroty na pravidelné pondělní schůzce ZČP
ČSO v Plzni (6.5.02). Výstava všech výtvarných děl byla součástí celodenní sobotní
ornitologické akce (Vítání ptačího zpěvu – jaro 02) a proběhla ve speciálním stanu u hlavního
stanoviště. Jednotlivá díla byla následně vystavena i v prostorách pobočky Městské knihovny
v Plzni na Lochotíně.
Podrobnosti samostatná příloha mimo tuto zprávu.

Servis pro veřejnost – Média
Poradenský, převážně telefonický servis pro veřejnost (budky, krmítka, netopýři atd.). Propagace
a osvěta prostřednictvím médií, publikační a reportážní činnosti atd. Zajímavosti, informace,
rady – porady, zapojení veřejnosti atd. Dokumentace , monitoring, osvěta.
Realizováno průběžně po celý rok, nespočet příspěvků, informací.

Personální pokrytí, členská základna
Po devíti letech konečně první zaměstnanec na plný úvazek.
Od 1. dubna 2002 získala organizace díky podpoře Statutárního města Plzeň prvního
zaměstnance. Zaměstnanec pracuje na plný úvazek a zajišťuje chod léčebnách zařízení i
samotné organizace. Je zároveň vedoucím záchranné stanice, zabezpečuje odchytovou službu,
zásobování, pečuje o pacienty, údržbu i rozvoj areálu a mnoho dalších věcí včetně realizace
projektů ekologické výchovy, osvěty, přednášek či informačního servisu. Mimo jiné drží téměř
nepřetržitou (24 hodinovou) službu na mobilním telefonu a výjezdovou službu. Dále koordinuje
činnost dobrovolníků, spolupracovníků a všech dotčených subjektů
Mzdu pobírá pouze za 8 pracovních hodin denně v celkové výši 7.910,- Kč měsíčně, bez nároku
na odměnu, třináctý plat, osobní ohodnocení, stravné a podobné vymoženosti. Řádná dovolená je
čerpána nárazově v průběhu roku do celkové výše max. 20 dnů. Celkové náklady na
zaměstnance pak měsíčně přijdou organizaci na cca 13.000,- až 14.000,- Kč, včetně mzdy,
sociálního, zdravotního pojištění, daně a dalších zákonných poplatků. Jedinou výhodou pro
zaměstnance je možnost využívání služebního vozu, mobilního telefonu a možnost nákupu
pracovního oděvu.

Nová struktura organizace.
Do struktury organizace se značně promítla i částečná profesionalizace a nástup zaměstnance,
který převzal většinu povinností. Nečinnost některých členů měla pak za následek drobné
reorganizační změny a zánik některých odborně zaměřených skupin či konkrétních funkcí.
Závěrem je třeba říci, že výše uvedené změny se nějak nepromítly do funkčnosti organizace,
která primárně zachovává svůj servis v plném rozsahu.
K dnešnímu dni má organizace celkem 1 zaměstnance, 14 dobrovolných členů, dále 4 členy
čestné a velké množství externích spolupracovníků, kolegů i příznivců.
Věková struktura členské základny se pohybuje ve věkovém rozmezí od 18 až do 72 let.

Odborná způsobilost.
Kolegové M. Paisker, M. Klaudová a P. Blažková úspěšně složili náročnou odbornou zkoušku
a tím získali oprávnění ke kroužkování volně žijících druhů ptactva. Zároveň rozšířili řady
našich kroužkovatelů z původních tří na šest.
Kolegyně H. Robejšková úspěšně absolvovala potápěčský kurz.
Kolega V. Kural ml. úspěšně absolvoval kurz lezení, horolezecké techniky a práce ve výškách.

Finance – stručná roční bilance
Rozšíření činnosti, úpravy technického zázemí, léčebného zařízení, širší pole působnosti,
zlepšení servisu, masivní propagace, povodně, náklady na zaměstnance a další projekty
přinesly i značné navýšení provozních nákladů. I přesto, že získávání finančních prostředků není
příliš jednoduchá záležitost, lze rok 2002 z hlediska hospodaření organizace považovat za
stabilní a vyrovnaný. Do roku 2003 byla převedena i určitá finanční částka sloužící jako rezerva,
která pomůže překlenout první měsíce relativně bezhotovostního období a následně bude
investována do rozvoje či údržby technického zázemí.

Přibližné procentuální vyčíslení příjmů a výdajů organizace za rok 2002:
Podpora Statutárního města Plzeň
ÚVR ČSOP „Národní sítě stanic“
NNO zvířat Praha
Z vlastní činnosti a zdrojů
Od sponzorů a dárců
Převod z roku 2001 (fond rezerv)
Ostatní zdroje (převod, účet atd.)

61,8 %
12,5 %
2,9 %
3,3 %
9,9 %
8,6 %
1,0 %

Nejvíce prostředků bylo čerpáno na rozvoj, údržbu areálu a technické vybavení (26,6%),
dopravu a přepravu (18,5%), komunikaci (12,6%), zaměstnance (10,1%), energie (4,6%),
krmení, léčiva, pitvy a veterinární péči (6,6%), plus další ostatní provozní náklady včetně
ekologické výchovy a odborně zaměřených projektů (21,0%).
Podrobnosti viz příloha – Tabulka stavu financí dle jednotlivých kapitol
- Peněžní deník, vyúčtování jednotlivých dotací a prostředků

Činnost stanice podpořili a podporují
Generální sponzoři: ELIOD servis s.r.o. , Vřesová 494, Zruč - Senec
ESSO čerpací stanice, Dálnice D 5– manželé Netolických
Významní sponzoři:

TH Optik – Robert Trnka, Plzeň - Dobravka
EKO-INFO s.r.o - manželé Černých, Kout na Šumavě
Knihkupectví Moudrá sova – manželé Baslovi
Analytické laboratoře Plzeň s.r.o. - MVDr. O. Huml, MVDr. F.Čada
Veterinární klinika VEDILABs.r.o – MVDr. P. Böhm
Nadace na ochranu zvířat, Praha – Antala Staška 30, Praha

Sponzoři, partneři: Agentura Bílý slon, ŽZ MEA MEISINGER, s.r.o Plzeň, Porážka
Nýřany (p. Jaroslav Poslední), Reklamní agentura WEST MEDIA, s.r.o. Plzeň (p. Martin
Protiva), Desinsekta Plzeň, Sestry Šmulovy (Plzeň) GROUP BBS s.r.o. (Plzeň), Reklamní
agentura W-P spol.s r.o. (Plzeň), p. Alena Kučerová (Domažlice), p.Marian Arbet (Plzeň) a
další.

Závěrem
Dne 2. prosince 2002 jsme oslavili 10 let činnosti naší organizace.
Ohlédnu-li se zpátky, musím konstatovat, že to bylo pro náš spolek i nás samotné
převážně příznivé období plné radosti, získávání zkušeností a růstu.
To vše by ale nebylo možné bez práce, starostí, sebezapření, vůle chtít a hlavně
nezbytně nutné finanční i materiální podpory.
Zcela upřímně říkám „Bez všech výše uvedených věcí, podpory města Plzně,
strategických partnerů, sponzorů, kolegů a v neposlední řadě i členů bychom dnes
asi nebyli tam, kde jsme“.
A proto Vám všem děkuji.
Karel Makoň
předseda DES OP
V Plzni 10.1.2003

