ROK S LÍSKOU
V ý r o č n í z p r á v a L Í S K Y z a r o k 2 014
Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými
hospodáři přírodního i kulturního dědictví.
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LÍSKA, to jsou pro mě přátelé, příroda, radost ze života a souznění.
Významně zasáhla do mého života před osmi lety. Musím přiznat, že v tu chvíli se mi život obrátil naruby. Léta
jsem hledala možnosti jak se zasadit o vzdělávání a výchovu dětí v environmentální oblasti, ale stále jsem tápala,
hledala a pátrala, jak to nejlépe uchopit a řešit. Pak jsem potkala LÍSKU a všechno do sebe zapadlo, jako dílky
do skládačky.
I když v tomto případě je dobré být konkrétní, LÍSKA – to jsou hlavně lidé. Měla jsem to štěstí potkat všechny ty
skvělé a úžasné lidi, které kolem sebe LÍSKA dokázala shromáždit, které k sobě poutá, láká a dodnes přitahuje,
a kteří se stali i mými přáteli.
Cítím, že přátelství v LÍSCE je založeno na společném hlavním zájmu o přírodu a péči o ni. Na tom, že se
vzájemně dokážeme inspirovat a povzbuzovat. Jedinec je jen kapka v moři, tedy skoro nic, ale skupina, naše milá
LÍSKA, to je velká síla, která dokáže divy. Když jedinci docházejí síly, je vyčerpaný a unavený, hned je tady spousta
přátel, kteří ho podpoří a povzbudí. To je pro mě LÍSKA, přátelé, kteří jsou vždy připraveni člověka podpořit,
podělit se o své zkušenosti i nápady.
Dílo, které LÍSKA ve Zlínském kraji tvoří, vykonává a již vykonala, je jedinečné a nedozírné. Těch projektů
a činností, osvětové kampaně, vzdělávání pedagogů, programy pro děti, metodiky, to jsou aktivity, kde má LÍSKA
momentálně nezastupitelnou roli. Důležité je, že koordinuje práci svých členů, organizací i jednotlivců tak, aby
byly síly všech maximálně využity a mohlo docházet k výměně zkušeností a vzájemné inspiraci. Často stačí přijít
s malým nápadem, ze kterého se narodí velká věc. Příkladem je Žákovská badatelská konference, Férová snídaně či
polytechnické vzdělávání.
LÍSKA je zřejmě v České republice v oblasti EVVO ojedinělý fenomén. V roce 2015 došlo k transformaci
z „občanského sdružení“ na „zapsaný spolek“, ale hlavní myšlenka zůstává – být zázemím a poskytovat servisní
služby členům, podporovat a rozvíjet environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v regionu. LÍSKA pracuje
jako nezisková organizace, bez stálé finanční podpory, což je velmi výjimečné. Absence zřizovatele z veřejné správy
poskytuje velkou volnost ve volbě aktivit, na druhou stranu to znamená obrovskou zodpovědnost a práci při
získávání finančních prostředků na provoz a mzdy zaměstnanců.
LÍSKA je naše, již osm let. Přečtěte si, co všechno stihla v jednom roce.
Jaroslava Ševčíková, členka Lísky, z.s., učitelka ZŠ Vsetín, Sychrov 97
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1. LÍSKA se představuje
Poslání a cíle

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY:

LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývajících se ekologickou/environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou na území
Zlínského kraje.
Sdružujeme fyzické i právnické osoby, zejména střediska a centra
ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové organizace, střediska
volného času, muzea, vzdělávací a jiné organizace.
Poskytujeme školám, organizacím, obcím, rodinám s dětmi i veřejnosti informace, vzdělávací, výukové a osvětové programy,
metodickou pomoc a poradenství. Vydáváme informační, výukové
a osvětové materiály. Koordinujeme osvětové kampaně, propagujeme aktivity. Rozvíjíme užitečná místní i regionální partnerství.
Zpracováváme a realizujeme řadu síťových projektů regionálního
významu na podporu EVVO ve Zlínském kraji.
Zastupujeme společné zájmy členů, informujeme je o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy, zajišťujeme vzdělávání, sdílení
zkušeností i společnou propagaci. Mezi členy LÍSKY patří střediska
ekologické výchovy, ekoporadny, vzdělávací instituce, muzea, školy
i učitelé, pracovníci neziskových organizací, veřejné správy a další
osobnosti.

VIZE A POSLÁNÍ LÍSKY:
Naší společnou vizí je občanská společnost, ve které
lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí
životnímu prostředí a přispívají k jeho zachování pro
další generace.
Posláním LÍSKY je vytvářet zázemí pro
environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském
kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání
v souladu s udržitelným rozvojem.

LÍSKA poskytuje programy a služby pracovníkům
neziskových organizací, veřejné správy, učitelům,
studentům učitelských i přírodovědných oborů, rodinám
s dětmi, regionálním výrobcům a dalším zájemcům
o environmentálně odpovědnější přístupy.
• Členové LÍSKY
• Veřejnost:
– rodiny s dětmi,
– děti, žáci škol a školských zařízení,
– pedagogové a zaměstnanci škol a školských zařízení,
– pracovníci a dobrovolníci neziskových organizací,
– pracovníci veřejné správy,
– pracovníci vzdělávacích institucí,
– dospělá veřejnost.

CÍLE LÍSKY:
Vzájemně prospěšné cíle (pro členy LÍSKY):
• Zastupovat a prosazovat společné zájmy členů LÍSKY.
• Prezentovat činnost členů LÍSKY.
• Vyhledávat zdroje a zpracovávat síťové projekty prioritně se
zapojením členů LÍSKY.
• Koordinovat aktivity členů LÍSKY v oblasti EVVO.
• Poskytovat metodickou podporu a realizovat vzdělávací
programy.

7 Středisko volného času Klubko Staré Město, p. o.,
Centrum ekologické výchovy Žabka
Bc. Petra Kraváčková, Mgr. Monika Havlásková
Nad Hřištěm 1921, 686 03 Staré Město
cevzabkauh@uhedu.cz, www.cevzabka.xf.cz
8 Středisko volného času, p.o., Rožnov p. R
Chodská 534, 756 61 Rožnov p. R.
svc@svcroznov.cz, www.svcroznov.cz

3 Informační středisko pro rozvoj Moravských
Kopanic,o.p.s., Starý Hrozenkov
Mgr. Renata Vaculíková
Starý Hrozenkov 314, 687 74
iskopanice@razdva.cz, www.iskopanice.cz

9 Muzeum regionu Valašsko, p.o.
RNDr. Lukáš Spitzer
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
muzeum@muzeumvalassko.cz, www.muzeumvalassko.cz
10 Park Rochus, o.p.s.
PhDr. Jan Blahůšek
Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště
info@parkrochus.cz, www.parkrochus.cz

4 Český svaz ochránců přírody KOSENKA, Valašské
Klobouky
Mgr. Mirek Janík, Bc. Pavlína Kolínková
Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky
kosenka@kosenka.cz, www.kosenka.cz

11 Dům dětí a mládeže Šikula, p.o., Uherské Hradiště,
Přírodovědné centrum Trnka
Mgr. Lenka Pavelčíková
info.trnka@seznam.cz, www.ddmsikula.cz

5 Dům dětí a mládeže, p.o., Uherský Brod
Michaela Kadlecová
Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod
info@ddmub.cz, www.ddmub.cz
6 Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.,
Veselí n. Moravou
Marie Petrů, DiS
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis
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12 ZŠ Vsetín, Sychrov 97
PhDr. Jaroslava Ševčíková
JaroslavaSevcikova@seznam.cz, www.zssychrov.cz
13 Skřítek, z.s., Holešov
Mgr. Julie Šneidrová Mudroňková
skritek@skritek.org, www.skritek.org

Po č e t č le nů ke d ni 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 : 3 3 , z to ho 13 p ráv n i c kýc h o s o b.
Po č e t č le nů ke d ni 3 0 . 6 . 2 0 1 5 : 3 1 , z to ho 13 p ráv n i c kýc h o s o b.
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Pro stabilizaci spolku:
• Získávat finanční prostředky pro realizaci činností v souladu
s posláním.
• Získávat nové členy spolku a pokrýt zastoupení v regionu.

PRÁVNICKÉ OSOBY:

2 ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín
Ing. Marie Křiváková
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
hostetin@veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz

Hlavní typy aktivit:
• Elektronická rozesílka informací.
• Tvorba metodických a pracovních listů, výukových materiálů
a pomůcek.
• Vydávání tematických novin.
• Zpracování tiskových zpráv, článků, osvětových a informačních
materiálů.
• Osvětové akce a kampaně. Soutěže a přehlídky.
• Akreditované vzdělávací programy pro dospělé. Krajská
konference o EVVO.
• Konzultace.
• Výukové programy a exkurze pro žáky.
• Servis organizacím poskytujícím EVVO.
• Příprava a zpracování projektových žádostí. Koordinace
síťových projektů.
• Podpora a prodej fair trade a místních výrobků.
• Organizace programů pro školy, obce, firmy, organizace.

Veřejně prospěšné cíle (pro veřejnost):
• Rozvíjet partnerskou spolupráci s neziskovým, veřejným
a podnikatelským sektorem.
• Vyhledávat, zpracovávat a distribuovat environmentálně
zaměřené informace.
• Poskytovat metodickou podporu a realizovat vzdělávací
a výukové programy.
• Realizovat vzdělávací a osvětové programy pro rodiny s dětmi.
• Realizovat osvětové kampaně.
• Vytipovat a prezentovat příklady dobré praxe v EVVO.

Naši členové k 31. 12. 2014
1 Dům dětí a mládeže ASTRA, Zlín
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
ddmastra@ddmastra.cz, www.ddmastra.cz

Hlavní činnosti LÍSKY:
• Informování a osvěta.
• Vzdělávání a lektorská činnost.
• Poradenství a metodická podpora.
• Příprava a realizace projektů.
• Podpora fair trade a místních výrobků.
• Zpracování koncepcí a strategií.
• Konferenční a produkční servis.

ČÍM JE LÍSKA JEDINEČNÁ:
• Partner pro jednání v EVVO na regionální i celostátní úrovni.
• Kontakty, databáze a data z oblasti EVVO v regionu.
• Lektorské, konzultační a odborné zázemí.
• Dlouhodobá metodická podpora školám, neziskovým
organizacím i veřejné správě.
• Desetiletý systém zpracování a sdílení informací.
• Tvorba strategií a koncepcí zaměřených na EVVO.
• Jedinečné propojení organizací a osobností v EVVO.
• Flexibilita, různorodost, odbornost a pestrost programů členů.

P Ř E H L E D P Ř I J Í M Á N Í Č L E N Ů D O L Í S K Y:
Typ členství/rok
Fyzická osoba
Právnická osoba

2007
18
4

2008
5
3

2009
0
3

2010
0
1

2011
2
4

2012
2
1

2013
5
1

2014
1
0

FYZICKÉ OSOBY:
Pavel Bartoň
Radka Brtišová
Lenka Dufková
Barbora Duží
Alice Ernestová
Monika Havlásková
Miroslav Janík
Pavlína Kolínková
Marie Kordulová
Iva Koutná
Michaela Mitáčková

Pavlína Nováková
Petr Pavelčík
Irena Pořízková
Jana Richterová
Hana Růžová
Bohuslav Sedláček
Jaroslava Ševčíková
Martin Davidov (ukončil)
Pavlína Kapavíková (ukončila)
Jiří Štěpán (ukončil)

NAŠI LIDÉ
Řídící výbor:
Mgr. Yvona Koutná – předsedkyně (statutární zástupce)
Bc. Pavlína Kolínková – město Valašské Klobouky, projektový manažer/KOSENKA Valašské Klobouky
Mgr. Marie Kordulová
Mgr. Lenka Pavelčíková – Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště
Marie Petrů, DiS – Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí n. M., ředitelka
Ing. Marie Křiváková – Centrum Veronica Hostětín, ředitelka (do 05/2014)
Mgr. Monika Havlásková – SVČ Klubko Staré Město, ředitelka (do 05/2014)

Revizní komise:
Mgr. Renata Vaculíková – Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s, Starý Hrozenkov
PhDr. Jan Blahůšek – Park ROCHUS, o.p.s., Uherské Hradiště
Bc. Petra Kraváčková – CEV Žabka při SVČ Klubko Staré Město

Personální obsazení kanceláře LÍSKY:
ZAMĚSTNANCI:
Lenka Dufková – účetní, personalistika
Michaela Hlinská – projektová manažerka, věcné řízení projektů, PR, marketing (od 1. 5. 2014)
Mirka Kocůnová – asistentka projektů, lektorka výukových programů (od 1. 10. 2014)
Mgr. Yvona Koutná – výkonná ředitelka, projektová manažerka, lektorka, konzultantka
Daniela Mikulcová – odborný pracovník EVVO, lektorka výukových programů (od 1. 12. 2014 –30. 6.2 015)
Mgr. Veronika Stočková – odborný pracovník EVVO, lektorka výukových programů (od 1. 10. 2013, t.č. rodičovská dovolená)
Ing. Tomáš Kažmierski – projektový manažer, manažer PR a marketingu (do 31. 3. 2014)

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, Zlín.

Osvětová kampaň Stromy a my – program pro rodiny s dětmi.

Členství v LÍSCE

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Pavlína Gášková – lektorka výukových a vzdělávacích programů
Bc. Tomáš Hlinský – správce webových stránek, technická podpora
Mgr. Marie Kordulová – garant vzdělávacích programů LÍSKY, lektor, konzultant, metodické listy
Mgr. Michaela Mitáčková – podpora PR a marketingu, odborné práce v projektech
Mgr. Kateřina Mrnůštíková – ilustrace, lektorka vzdělávacích programů
Marie Petrů, Dis. – finanční manažerka
Bc. Kateřina Vaňková – lektorka výukových programů
EXTERNÍ PROJEKTOVÍ PRACOVNÍCI:
Dopita Tomáš, Mgr., lektor projektu Jak učit POLY
Dopitová Liběna, Mgr., lektor projektu Jak učit POLY
Dosoudilová Emílie, pracování ilustrací v projektu Bezpečně a zdravě do života
Duží Barbora, Mgr., metodik a administrátor projektu Bezpečně a zdravě do života
Gahurová Andrea, metodik – tutor projektu Jak učit POLY
Hlinský Jaroslav, Mgr., metodik – tutor projektu Jak učit POLY
Hlinský Tomáš, Bc., odborný řešitel/lektor projektu Bezpečně a zdravě do života
Kordula Tomáš, Mgr., odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů projektu Bezpečně a zdravě do života
Kordulová Marie, Mgr., odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů projektu Bezpečně a zdravě do života,
lektor a metodik projektu Jak funguje svět
Kotouček Matěj, Mgr., odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů projektu Bezpečně a zdravě do života
Mrnůštíková Kateřina, Mgr., zpracování ilustrací v projektu Bezpečně a zdravě do života, Jak učit POLY
Naďová Alena, Ing., odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů projektu Bezpečně a zdravě do život
Procházka Radim, lektor (kuchař) a odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů p. Bezpečně a zdravě do života
Přímal Radim, Ing., odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů projektu Bezpečně a zdravě do života
Rumánková Mužikovská Ludmila, Mgr., odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů projektu Bezpečně
a zdravě do života
Sedláček Bohuslav, Mgr. et Mgr., odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů p. Bezpečně a zdravě do života
Sedlářová Magdalena, manažerka projektu Bezpečně a zdravě do života
Slimáková Margit, PharmDr., konzultant, lektor projektu Bezpečně a zdravě do života
Šácha Vladimír, Mgr., odborný pracovník, lektor vzdělávacího programu projektu Jak učit POLY
Urban Jan, odborný řešitel, tvorba a ověřování metodik, pomůcek, programů projektu Bezpečně a zdravě do života
Václavík Tomáš, Mgr., odborný řešitel/lektor projektu Bezpečně a zdravě do života
Václavíková Dana, Ing. arch., odborný řešitel/lektor projektu Bezpečně a zdravě do života
Votrubová Edita, metodik – tutor projektu Jak učit POLY
DOBROVOLNÍCI:
PhDr. Jaroslava Ševčíková – soutěže

LÍSKA je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá
právnická nebo fyzická osoba, která projevila svou vůli stát se členem, souhlasí se stanovami a splňuje podmínky členství.
Členy sdružení mohou být:
• Právnické osoby, které vyvíjí svou činnost na území Zlínského
kraje a poskytují služby v oblasti EVVO převážně pro školy, školská zařízení, neziskové organizace, vzdělávací instituce a pro
pedagogickou veřejnost, ekoporadenství pro veřejnost nebo
zajišťují aktivity pro děti a mládež (mají např. dětský oddíl),
příp. vyvíjejí činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny se vzdělávacím a osvětovým aspektem,
• fyzické osoby starší 18 let.
Zakládající členové:
Iva Koutná
Pavlína Kolínková
Miroslav Janík

Pavlína Nováková
Pavel Bartoň
Monika Havlásková
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2. Co jsme dělali v roce 2014
Významné počiny v roce 2014:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Jsme místním podporovatelem Fair trade a členem pracovní skupiny Fairtradového města
Vsetín. Připravili jsme Vsetínské dny pro Fair trade a IV. Férovou snídani.
Jsme aktivním účastníkem Místní agendy 21 ve Vsetíně.
V říjnu jsme podruhé připravili akci Vsetín proti chudobě – Žákovské sympózium o globálních problémech. Žáci pěti vsetínských škol společně vybrali 2 projekty, na které byla zaslána
finanční podpora: Projekt Krmte hladové, Zimbabwe, částka 3.000 Kč, www.krmtehladove.cz
a Slumové centrum Čalantika, podpora vzdělávání dětí nákupem pomůcek, částka 4.500 Kč,
www.calantika.cz
Jsme členem koalice Stop palmovému oleji.
V roce 2014 poskytli členové a pracovníci LÍSKY více než 50 konzultací školám, neziskovým
organizacím a obcím.
V roce 2014 jsme zpracovali a rozeslali 22 elektronických rozesílek (10. ročník, od roku 2005).
Ediční centrum Oříšek vydalo:
– 15 metodických listů pro pedagogy,
– 10 listů skřítka Lískáčka pro rodiny s dětmi,
– Diář 2014/2015,
– 3 čísla tematických novin Poctivě vyrobené (náklad 2000 ks).
Zpracovali jsme 2 regionální průzkumy – veřejné mínění spotřebitelů v oblasti místní udržitelné
ekonomiky a potřeby regionálních výrobců.
Vyhlásili jsme 1. ročník soutěže o titul regionální výrobce podporující místní udržitelnou ekonomiku
ve Zlínském kraji.
Podíleli jsme se na dokončení Krajské koncepce EVVO Zlínského kraje a zpracování Akčního plánu
EVVO.
V prosinci 2013 jsme založili Klub LÍSKY jako možnost vyjádření individuální podpory poslání, projektů a programů LÍSKY. Klub má 50 členů.

Pokud se vám líbí programy a činnosti LÍSKY, máte rádi přírodu,
tradice a kulturu (nejen) Zlínského kraje, staňte se členem klubu.
Podpoříte naše poslání a zároveň dáte najevo, že nám fandíte.
Více informací i přihlášku najdete na
www.liska-evvo.cz/doc/klub-lisky

DALŠÍ AKTIVITY:
•
•
•

•

•
•
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Výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v roce 2014: 30 VP, 614 dětí, z toho 15 pro MŠ, 14 pro ZŠ a 1 pro
letní tábor.
Pracovní a řešitelské skupiny v rámci Blokového grantu 1 a 2 i projektů OPVK.
Vzdělávací programy a lektorské vstupy na akcích pro dospělé: Celostátní seminář pro školní
družiny (6.–7. 6. 2014, Praha). Specializační studium koordinátorů EVVO v DDM Strážnice
(březen 2014 – leden 2015). Česko-slovenský workshop EVVO (28. 1. 2014, Zlín). Seminář EVVO
(10. 3. 2014, Strážnice).
Konferenční servis na akcích města Vsetín (obhajoba MA21, S námi za jeden provaz atd.), na akci
Nemocnice Vsetín (konference, Den otevřených dveří), semináři Badatelé Terezy (24. 2. 2014,
Vsetín), oslavách MŠ Vidče (27. 6.) a akcích pro rodiče Centra Lilie.
Akce na klíč pro školy a organizace: karneval Valašské Klobouky (2. 3. 2014), Táta fest (15. 6. 2014,
Zlín), Dětský folklorní den (8. 6. 2014, Liptál), Sousedská slavnost v Luhu (Vsetín, 23. 8. 2014).
Podpora regionálních soutěží: Poznej a chraň, Jaloveček, EKO olympidáda pro základní školy,
Ekologická olympiáda středoškoláků (propagace, ceny pro vítěze a sady pro pedagogy).

NÁZEV AKCE

TERMÍN,
MÍSTO

POČET
ÚČASTNÍKŮ

Osvětová kampaň Poctivě vyrobené –
podpora místní udržitelné ekonomiky
ve ZK (7 aktivit)
Setkání SEV a ekoporaden

1. 1.–31. 12. 2014,
Zlínský kraj

3500

Den s Lískou – 7. narozeniny LÍSKY
Osvětová kampaň Ptáci – žijí tady s námi
(14 aktivit)
Osvětová kampaň Přírodní zahrada –
příroda pod našimi okny (12 aktivit)
Osvětová kampaň Poctivě vyrobené,
spravedlivě zaplacené (podpora fair trade,
16 aktivit)
Vsetínské dny pro fair trade
IV. Férová snídaně s Lískou
Prezentace aktivit LÍSKY pro účastníky
vzdělávacího kurzu Dokážu to?
XI. Krajský veletrh – Den pro přírodu
III. ŽABAKO – Žákovská badatelská
konference
Soutěž o titul regionální výrobce
podporující místní udržitelnou ekonomiku
ve Zlínském kraji
Den otevřených dveří – Kozojedský dvůr
Den otevřených dveří – farma Agrofyto
Lidečko
FT kavárna na Dni bez aut
Modul 1 kurz Dítě a svět
Jablečná slavnost – prezentace projektů,
program pro děti, slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže o titul regionální výrobce
podporující místní udržitelnou ekonomiku
ve Zlínském kraji
Osvětová kampaň Stromy a my
(20 aktivit)
Kurz marketingu pro regionální výrobce
Exkurze POLY a živly
Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy pro
lepší svět
Modul 2 kurz Dítě a svět
Den otevřených dveří – bednářství
p. Fryzelka
XIV. Krajská konference o EVVO
Modul Jak učit POLY o materiálech
Den otevřených dveří – kovář A. Grygara
Modul 3 kurz Dítě a svět
XIV. ročník Ceny EVVO

20. 3. 2014,
14I15 Baťův institut Zlín
21. 3. 2014, Vsetín
1. 4.–2. 5. 2014,
Zlínský kraj
1. 5.–31. 8. 2014,
Zlínský kraj
10.–18. 5. 2014,
Zlínský kraj

22
1000
1266
1360
1127

10.–18. 5. 2014, Vsetín
10. 5. 2014, Vsetín
14. 5. 2014,
Vsetín
5. 6. 2014, ZOO Zlín Lešná
25. 6. 2014,
Vsetín
7. 7.–31. 8. 2014,
Zlínský kraj

150
178
18

14. 9. 2014,
Kozojedský dvůr, Nítkovice
20. 9. 2014,
Agrofyto Lidečko
22. 9. 2014, Vsetín
26. 9. 2014, Uherský Brod
28. 9. 2014,
Hostětín

150

70
100
18

300
100
12
2000

28. 9.–26. 10. 2014,
Zlínský kraj
14. 10. 2014, Zlín
16.–17. 10. 2014, Praha
22. 10. 2014,
Vsetín
23.–24. 10. 2014,
Hájenka Semetín
25. 10. 2014,
bednářství p. Fryzelka, Vlachovice
13. 11. 2014,
14I15 Baťův institut, Zlín
20.–22. 11. 2014,
Maršov, Uherský Brod
5. 12. 2014, Janová
9. 12. 2014, Vsetín a MŠ Liptál
září – listopad 2014

3928
24
25
60
12
100
160
25
140
12
30

Počet akcí, které LÍSKA připravila,
či se na nich podílela

14

18

18

28

26

22

35

48

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3. Podpořené projekty a zakázky LÍSKY v roce 2014
Sub-projekt „CESTOU INFORMACÍ, VZDĚLÁVÁNÍ
A OSVĚTY K LIDEM I K PŘÍRODĚ – regionální
informační, vzdělávací a poradenské centrum
LÍSKY pro EVVO ve Zlínském kraji“,
1. 4. 2012 – 31. 3. 2014
Cíl projektu:
Zkvalitnění programů a služeb v krajském systému EVVO
ve Zlínském kraji prostřednictvím posílení organizační,
personální a finanční kapacity LÍSKY, jako profesionálního
a odborného partnera environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty ve Zlínském kraji.
Hlavní aktivity:
1. Poskytování informací o environmentálních tématech
2. Environmentální vzdělávání s aspektem naplňování
principů udržitelného rozvoje
3. Stabilizace LÍSKY jako partnera pro EVVO ve Zlínském
kraji – posílení organizační, personální a finanční kapacity
organizace s důrazem na udržitelnost
celkové náklady projektu:
celková dotace:

Projekt JAK UČIT POLY – rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách,
červen 2014 – červen 2015
Hlavním cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj učitelů,
vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol v oblasti
kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních
a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast
polytechnického vzdělávání. Pro pedagogy mateřských škol máme
10 nových akreditovaných vzdělávacích programů, 7 metodických
sad pomůcek (země, voda, vzduch, slunce, řemesla, zahrada
a materiály), sborník 70 metodických listů (země, voda, vzduch,
slunce, řemesla, zahrada a materiály), sborník tematických celků –
příkladů dobré praxe z MŠ a deník ze stáží v 8 mateřských školách.
Projekt spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.

Projekt BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ DO ŽIVOTA – rozvoj kompetenci v základním a středním vzdělávání,
1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

1 918 201,50 Kč
1 711 097,00 Kč

Podpořeno z Programu Švýcarsko-české spolupráce,
Blokový grant – fond pro nestátní neziskové organizace.

Projekt Osvětové kampaně LÍSKY pro školy
a veřejnost ve Zlínském kraji,
duben – listopad 2014
Výstupy projektu:
• 4 osvětové kampaně kampaně,
• 48 zapojených organizací,
• 72 akcí,
• 11.481 osob
celkové náklady projektu:
poskytnutá dotace:

Výukový program Odkud se bere jídlo, ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

168 085 Kč
90 000 Kč

Projekt spolufinancován z prostředků Zlínského kraje
v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2014.

Projekt Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené
na praktickou regionální polytechnickou
výchovu – JAK FUNGUJE SVĚT,
červen 2014 – červen 2015
Cílem projektu byla podpora profesního rozvoje pedagogů
mateřských škol v oblasti praktické regionálně zaměřené
polytechnické výchovy rozšířením nabídky akreditovaných
kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a vytvořením lektorského kurzu s možností expanze
polytechnicky orientovaných programů do dalších mateřských
škol. Příjemcem projektu byla Lipka Brno.
Projekt spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky

V projektu jsme vytvořili akreditované vzdělávací programy,
workshopy, pomůcky a poskytli metodickou podporu pro rozvoj
vzdělávání v oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl
v návaznosti na cíle RVP ZV, RVP GV a RVP SOV. Vše s cílem zvýšit
porozumění obsahu a pojetí dopravní výchovy a vzdělávání
k zdravému životnímu stylu, posílit klíčové kompetence žáků,
profesní kompetence pedagogů a dalších pracovníků, zlepšit
podmínky k využívání moderních metod a pomůcek i motivovat
k dalšímu vzdělávání a spolupráci. LÍSKA zajistila jednu z pěti
klíčových aktivit: Zdravá a bezpečná škola. Pro účastníky jsme
vytvořili sady pomůcek a metodických textů. Příjemcem projektu
bylo Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o.
Projekt spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.

Sub-projekt „POCTIVĚ VYROBENÉ – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji“,
1. 12. 2013 – 31. 3. 2015
Projekt na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje. Aktivity projektu jsou zaměřeny
na spolupráci s řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci.
Společně s nimi bychom chtěli dosáhnout zvýšení zájmu
o regionální výrobky. Pomáháme místním výrobcům zlepšovat
znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného a „zeleného”
marketingu. Podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a sdílení
příkladů dobré praxe. Představujeme jejich výrobky obyvatelům
i návštěvníkům našeho malebného regionu. Projekt tak naplňuje
poslání LÍSKY, jako organizace, která vytváří v regionu sítě pro
spolupráci a výměnu zkušeností.
Hlavní aktivity:
1. Mapování potřeb výrobců na regionálním trhu, zájmu
a poptávky veřejnosti po regionálních výrobcích
2. Vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci v rámci
udržitelné ekonomiky
3. Ocenění a podpora regionálních výrobců podporujících
místní udržitelnou ekonomiku
4. Vytvoření marketingových plánů pro regionální výrobce
5. Realizace propagační a osvětové kampaně.

Zakázky LÍSKY
v roce 2014
Zlínský kraj:
• Environmentální informační a komunikační servis
• Krajský veletrh EVVO
• Krajská konference o EVVO
DDM Strážnice:
Specializační studium koordinátorů EVVO v MŠ, ZŠ
a SŠ, Jihomoravský kraj (13 osob)

Jak učit POLY na zahradě, Lipka Brno.

Podpora regionálních výrobců, Jablečná slavnost, Hostětín.

Výstupy projektu:
• marketingový průzkum,
• 3 čísla novin Poctivě vyrobené,
• soutěž o titul Výrobce podporující místní udržitelnou
ekonomiku,
• kurz marketingu pro výrobce, vytvoření marketingových
plánů (FMK UTB Zlín),
• osvětová kampaň (200.000 osob)
celkové náklady projektu:
celková dotace:

Držitelé certifikátu regionální výrobce podporující místní udržitelnou
ekonomiku ve Zlínském kraji, Hostětín.

1 490 737 Kč
1 341 663 Kč

Podpořeno z Programu Švýcarsko-české spolupráce,
Blokový grant – fond pro nestátní neziskové organizace.
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4. Činnost řídícího výboru a revizní komise,
členské schůze, kancelář
Činnost spolku a jeho orgánů je upravena Stanovami. O všech
podstatných záležitostech rozhoduje Členská schůze, běžnou
činnost řídí Řídící výbor, aktivity realizuje Kancelář LÍSKY.

Členské schůze
V roce 2014 proběhly 2 členské schůze.
V pořadí 15. členská schůze proběhla dne 11. dubna 2014
v EnviCentru Vysoké Pole.
V programu bylo projednáno ukončení členství paní Jarmily Dupejové (fyzická osoba).
Předsedkyně podala informace o činnosti LÍSKY a ŘV od 1. 12. 2013
– 31. 3. 2014, vč. zprávy o realizaci projektů a zakázek, přehledu
podaných projektů a zakázek, personálním obsazení a činnosti
Kanceláře LÍSKY v roce 2014. Předložila Výroční zprávu za rok
2013. Lenka Dufková předložila informaci o ukončení a vypořádání
sbírky na obnovu Kosenky. Výsledná částka zaslaná na účet
KOSENKY je 34.302,90 Kč.
Členové byli seznámeni se souborem vnitřních dokumentů LÍSKY, strategickými dokumenty LÍSKY – soubory byly vypracovány
v rámci sub-projekt Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem
i k přírodě – regionální informační, vzdělávací a poradenské centrum LÍSKY pro EVVO ve Zlínském kraji“, 1. 4. 2012 – 31. 3. 2014
Dalším bodem bylo projednání rozpočtu LÍSKY v roce 2013 – účetní
uzávěrka, hospodářský výsledek. Byly představeny a diskutovány
zdroje financování v roce 2014, předsedkyně podala informace
o připravovaných projektech a zakázkách na rok 2014.
V BLOKu II byla podána informace o Základním servisu pro členy,
uveden přehled smluv, proběhla diskuse a zpětná vazba. Členové
byli seznámeni s Klubem LÍSKY, jako novém nástroji marketingu
a fundraisingu. Byl představen Sbor lektorů a konzultantů – kodex lektora, smlouvy, certifikace, databáze, dále pak nové tiskové
a propagační materiály LÍSKY.
V BLOKu III proběhla aktualizace kalendářního plánu akcí LÍSKY
na rok 2014. Proběhla diskuse a zpětná vazba k osvětovým kampaním LÍSKY v roce 2014.
Členové byli informováni o změnách v souvislosti s Novým občanským zákoníkem. Prostor byl i pro aktuální témata EVVO a informace z členských organizací.

Prázdninový pobyt, Hájenka Semetín.

16. členská schůze proběhla dne 12. prosince 2014
v Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště, v prostorách
Přírodvědného centra Trnka.
Byl projednán přehled o členech LÍSKY. Členská schůze schválila
přijetí Barbory Duží za řádného člena LÍSKY. Předsedkyně podala
informace o činnosti LÍSKY a ŘV od 1. 1. – 30. 11. 2014, včetně zprávy o realizaci projektů a zakázek k 30. 11. 2014, činnosti kanceláře
(personální obsazení, sídlo), rozpočtu LÍSKY (průběžná informace
k 30. 11.) a zdrojích financování. Revizní komise podala Zprávu
o revizi hospodaření rozpočtu LÍSKY za rok 2013. Byly představeny
tiskové a propagační materiály LÍSKY, vč. zpětné vazby členů. Proběhla informace o Sboru lektorů a konzultantů LÍSKY.
V BLOKu II proběhla prezentace a diskuse k poskytovaným službám
pro členy a veřejnost, akcím a programům v roce 2015. Byla podána informace o změně názvu a stanov LÍSKY vyplývající z nového
občanského zákoníku. Byly představeny zdroje financování v roce
2015, připravované projekty a zakázky, proběhla diskuse k návrhu projektu do výzvy MŽP. Proběhlo hodnocení poskytovaného
Základního servisu pro členy LÍSKY (přehled plateb, zpětná vazba
členů, návrh pro rok 2015). Byla podána informace o Klubu LÍSKY.
Následně byl předložen návrh rozpočtu LÍSKY na rok 2015, vč. výše
členských příspěvků. Byl představen a schválen Kalendářní plán
akcí LÍSKY na rok 2015, vč. hodnocení a přípravy veletrhu a konference a osvětových kampaně LÍSKY (hodnocení roku 2014, plán
na rok 2015). Prostor byl i pro aktuální témata EVVO a informace
z členských organizací.

Férová snídaně, Vsetín.

Vzdělávací akce pro učitele.
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XIV. Krajská konference o environmentální výchově a vzdělávání, Zlín.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Řídící výbor má 5 členů. V roce 2014 proběhlo 8 jednání.
Rok 2008 – 7 jednání, rok 2009 – 11 jednání, rok 2010 8 jednání,
rok 2011 – 8 jednání, rok 2012 – 8 jednání, rok 2013 – 8 jednání
a 3 pracovní setkání členů.

REVIZNÍ KOMISE
Revizní komisi tvoří zástupci členských organizací a její činnost se
řídí Stanovami spolku.
V roce 2014 proběhlo jedno jednání, v celkovém počtu jednání revizní komise pak 6. jednání.
Revizní komisi byly předloženy prvotní účetní doklady za rok 2013
(pokladní deník, evidence přijatých a vydaných faktur, výpisy
z účtu, mzdová agenda). Kontrolou předložených účetních dokladů
neshledala revizní komise žádné závažné nedostatky.

KANCELÁŘ LÍSKY:

Pracovníci kanceláře poskytují servis členům i služby veřejnosti.
Zajišťují marketing a produkci všech aktivit LÍSKY. Přípravu a realizaci projektů, provoz knihovny a prodej fairtradových výrobků.
Koordinují kampaně, lektorují výukové programy i vzdělávací akce.
Poskytují informace a poradenství.
Kancelář LÍSKY sídlí v budově Základní školy Vsetín, Rokytnice 436.
Otevřeno pondělí – čtvrtek: 8.30–12.00, 13.00–15.00 hodin.

5. Zpráva o hospodaření LÍSKY v roce 2014
ROZVAHA k 31. 12. 2014

VÝSLEDOVKA k 31. 12. 2014

AKTIVA
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Poskytnuté provozní zálohy
Odběratelé
Jiné pohledávky
Pokladna
Účty v bankách – LÍSKA, provozní
Účty v bankách – BG NNO
Účty v bankách – sbírka KOSENKA
Úhrn aktiv

Kč
29.630,00
-29.630,00
-350,00
81.628,00
326.071,49
328,00
25.412,26
7.849,51
3.940,73
444.879,99

PASIVA		
Vlastní jmění
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci – vyúčtování mezd
Zálohová daň
Srážková daň
Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění
Výdaje příštích období
Úhrn pasiv

Kč
113.817,29
50.493,00
80.000,00
73.827,00
9.495,00
-4,00
31.877,00
20.959,00
444.879,99

Výsledek hospodaření celkem

7.915,70

V roce 2014 jsme účtovali v systému podvojného účetnictví, bylo vedeno v programu Money S3.
Naše aktivity byly v roce 2014 spolufinancovány z rozpočtu Zlínského kraje, města Vsetín, Blokového
grantu – fondu pro nestátní neziskové organizace, Evropského sociálního fondu v ČR, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí.

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony – z prodeje služeb
Tržby za prodaný EV materiál
Tržby za prodané zboží Fair trade
Tržby za prodané zboží v Návštěvnickém centru Zámek Vsetín
Základní servis členům
Úroky
Dary
Přijaté dary na Sbírku KOSENKA
Přijaté členské příspěvky
Dotace BG NNO
Dotace město Vsetín
Dotace Zlínský kraj
Dotace MŽP
Výnosy celkem

Kč
832.551,00
20.207,00
35.587,00
24.615,00
55.000,00
63,20
10.150,00
1.500,00
21.000,00
892.646,72
1.000,00
84.400,00
200.000,00
2.178.719,92

NÁKLADY
Spotřeba materiálu, vč. propagačních materiálů
Spotřeba materiálu pro EVVO
Knihy, časopisy
Vybavení kanceláře
Potraviny, strava
Zboží Fair trade
Služby – nájem kanceláře
Spotřeba energie
Služby – org. zajištění akcí
Služby – školení, kurzy
Služby – ubytování
Služby – zajištění EV programu
Služby – doprava
Grafické služby, tisk
Cestovné
Poštovné, přepravní a kurýrní služby
Ostatní odborné služby
Pronájem prostor
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Opravy a udržování
Pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Dary
Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky
Náklady celkem

Kč
55.615,00
117.304,60
32.158,80
32.970,00
47.285,85
51.550,15
16.382,30
5.317,70
19.949,00
36.628,00
8.628,00
3.500,00
15.205,00
142.937,32
53.802,00
6.268,00
392.232,50
8.149,00
870.685,00
232.196,00
3.826,00
515,00
357,00
200,00
11.476,00
5.666,00
2.170.804,22

Den Země, Vsetín.

Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy pro lepší svět.

Metodické listy, pomůcky a projekty pro školy a neziskové organizace.

Krajský veletrh – Den pro přírodu, ZOO Zlín Lešná.
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6. Spolupráce
Za výraznou a významnou považujeme spolupráci a podporu vedení Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
odboru školství, mládeže a sportu a oddělení neziskového sektoru Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.
Pokračovali jsme ve spolupráci se středisky ekologické výchovy, ekoporadnami, školami a dalšími nositeli EVVO ve Zlínském kraji.
Při přípravě projektů a programů jsme spolupracovali s městy Vsetín a Valašské Klobouky, obcí a ENVIcentrem Vysoké Pole, Fakultou
humanitních studií UTB ve Zlíně, 14I15 Baťovým institutem ve Zlíně, ZOO a zámkem Zlín Lešná, Sdružením středisek ekologické
výchovy Pavučina, Centrem ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, o.p.s., Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno, Střediskem ekologické výchovy Toulcův
dvůr Praha. Důležitá je vzájemná výměna informací s Asociací neziskových organizací ve Zlínském kraji.
Upřímné poděkování patří zejména členům řídícího výboru LÍSKY za jejich dobrovolnou práci, kterou věnují rozvoji LÍSKY i krajského systému EVVO.
Děkujeme vedení Základní školy Vsetín, Rokytnice 436 za prostory pro naši činnost.
Děkujeme za finanční a materiální pomoc společnostem:
•
•
•
•
•
•
•

AVIS – elektronika, s.r.o., Josef Spitzer, Vsetín – opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky.
Internext 2000, s.r.o., Vsetín – bezplatný pronájem domény pro webové stránky LÍSKY.
Papírnictví Olšák Vsetín – materiál pro provoz kanceláře, výukové programy a akce pro veřejnost.
DAT, s.r.o., Uherské Hradiště – vytvoření a správa webových stránek.
2123 design, s.r.o. – grafické návrhy, design LÍSKY.
eSPORT, s.r.o. – finanční dar na akci Vsetín proti chudobě.
TG TISK, s.r.o., Lanškroun – tisk materiálů.

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, Zlín.

Děkujeme za spolupráci při naší pestré činnosti:
Dita Baboučková, Valeria Baniová, Radka Brtišová, Tom Divílek, Liběna
a Tomáš Dopitovi, Petr Dubovský, Jarmila Dupejová, Mirek Dvorský,
Vlastík Fiala, Andrea Gahurová, Pavka Gášková, Monika Havlásková,
Jaroslav Hlinský, Tom Hlinský, Jaroslav Hrabec, Hynek Hromada, Jan
Husák, Petr Chytil, Vlastimil Ježek, Míša Kadlecová, Radka Kalábová,
Lukáš Kamas, Pavlínka Kolínková, Marie Kordulová, Hanka Korvasová,
Míša Koutná, Radek Koutný, Petr Kořenek, Milena Kovaříková, Petr Kozel,
Eva Krausová, Petra Kraváčková, Marie Křiváková, Renata a Lukášek
Lažovi, Ivana Machalová, Aleš Máchal, Hanka Machů, Petra Marková, Ivan
Mařák, Michal Molek, Jana Mayerová, Stanislav Minařík, Míša Mitáčková,
Kateřina Mrnůštíková, Petr Navrátil, Helena a Pavel Nováčkovi, Pavlína
Nováková, Vlasta Ondrová, Zorka Kalka Pauliniová, Petr Pavelčík, Lenka
a Petr Pavelčíkovi, Petra Pilná, Majka Petrů, Irena Pořízková, Ladislav
Skalka, Ondra Sláma, Eva Sůrová, Jarka Ševčíková, Zdeňka Štefanidesová,
Blanka Toušková, Eva Trčálková, Alan Urc, Šárka Václavíková, Renata
Vaculíková, Kateřina Vaňková, Jana Vodáková, Dita Votrubová
a celá řada učitelů, pracovníků a dobrovolníků středisek ekologické
výchovy, ekoporaden, institucí a úřadů.
Děkujeme našim rodinám a blízkým za jejich lásku a trpělivost.

Dopolední, pobytové a terénní výukové programy pro školy.

7. Jaké jsou naše priority a co nabízíme 				
pro partnerskou spolupráci
• Stabilní role v krajském systému EVVO
a partnerství se Zlínským krajem.
• Dobré jméno LÍSKY – jako partnera pro EVVO
ve Zlínském kraji.
• Hledání partnerů a spojenců pro EVVO v regionu.
• Naplňování potřeb členů LÍSKY – zastupování,
prezentace, síťové projekty, koordinace, metodická
podpora a vzdělávání, sdílení informací a příkladů dobré
praxe.
•
•

•
•
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Zastoupení pro environmentální výchovu a vzdělávání
ve Zlínském kraji.
Poradenství při plánování a realizaci EVVO. Máme zkušenosti
s přípravou a zpracováním projektových žádostí a realizací
projektů, vč. evropských.
Dobrou znalost „terénu“ podloženou průzkumy.
Účast a vystoupení na tradičních klíčových krajských akcích
– konference, veletrh, setkání středisek ekologické výchovy
a ekoporaden.

•

•
•

•

•
•

•

Zapojení do regionálních osvětových kampaní na téma
stromy, ptáci, přírodní zahrady, fair trade a místní udržitelná
ekonomika.
Zapojení do osvětových a vzdělávacích projektů pro různé
cílové skupiny.
Lektorské a metodické vstupy na vzdělávacích akcích,
firemním vzdělávání a konferencích. Máme vlastní sbor
lektorů a konzultantů.
Služby v rámci environmentálního informačního
a komunikačního systému: rozeslání informací na neziskové
organizace, střediska ekologické výchovy, ekoporadny, školy,
školská zařízení, instituce a školní koordinátory EVVO na území
Zlínského kraje, zveřejnění nabídek a pozvánek na webu
LÍSKY, zapojení do osvětových kampaní apod.
Tvořivý, otevřený, systémový, zodpovědný, přátelský
a profesionální přístup.
Prodej fairtradových a regionálních výrobků na akcích,
fairtradové balíčky, občerstvení s využitím místních
a fairtradových surovin.
Konferenční servis na akcích.

LÍSKA, z.s.
sídlo:

Michala Urbánka 436,
Rokytnice, 755 01 Vsetín

e-mail:

infoevvo@seznam.cz

webové stránky: www.liska-evvo.cz
bankovní spojení: 216 160 994/0300
IČ:

28558863

registrace:

ve spolkovém rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl L, vložka 7549

Výroční zpráva LÍSKY za rok 2014
Text: Iva Koutná, Lenka Dufková, Michaela Hlinská
Foto: archív LÍSKY, členů a členských organizací,
Josef Omelka, Pavel Šuráň, Michal Šulgan

