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�   Jednou z hlavních priorit resortu rozvoje 
venkova, zemědělství, životního prostředí a 
informatiky Libereckého kraje je podpora 
činnosti neziskového sektoru. Vedle finanční 
podpory připravujeme ve spolupráci 
s neziskovými organizacemi řadu akcí 
a probíhá několik dlouhodobých projektů. 

�   Pro rozvoj neziskového sektoru je nutné, aby 
byla veřejnost s jeho prací seznamována. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli připravit 
Katalog neziskových organizací Libereckého 
kraje, orientovaných na oblast životního 
prostředí. 

�   Požadovaná data nám zaslala pouze necelá 
čtvrtina neziskových organizací registrovaných 
na území Libereckého kraje, přesto považujeme 
tento katalog za potřebný. 
Všem 75 neziskovým organizacím, které se 
podílely na jeho přípravě, touto cestou děkuji.

 

V Liberci dne 4. listopadu 2005

 

Radim Zika, 
náměstek hejtmana Libereckého kraje 
zodpovědný za resort rozvoje venkova, zemědělství, 
životního prostředí a informatiky
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�   Publikace, kterou otvíráte, Vám představuje 
některé neziskové organizace, které 
v Libereckém kraji různými způsoby pečují 
o přírodu a krajinu. Nejde o vyčerpávající 
přehled: z oslovených 354 organizací se 
přihlásilo jen 75 a zaslalo o sobě informace, 
které mohly být shrnuty do tohoto přehledu.

�   K čemu vlastně neziskové organizace jsou? 
Ve světě je tzv. třetí sektor významnou 
ekonomickou a sociální silou. Z hlediska 
zaměstnanosti představuje 4,4 % ekonomicky 
aktivního obyvatelstva a 46 % celkové 
zaměstnanosti ve veřejném sektoru (jde 
o údaje z 35 nejrozvinutějších zemí světa). 
Stále větší význam je v těchto zemích 
připisován zapojování občanů do rozhodování 
nad rámec obvyklých postupů. Uvažuje 
se o tom, že občané, kteří si uvědomují 
svůj vliv na správu věcí veřejných, jsou pro 
společnost dlouhodobým aktivem. Hledá 
se význam existence sociálního kapitálu 
– vztahů založených na důvěře k neformálním 
autoritám – pro ekonomický růst a rozvoj 
místních komunit. Ne vždy je přitom činnost 
neziskových organizací pro veřejnou správu 
příjemná – leckdy ukazují na nesprávné 
postupy, volají po větší otevřenosti a 
transparentnosti. Přesto však, zůstaneme-li 
u tematiky přírody a krajiny, můžeme využít 
paralely: jako je stabilní krajina, která má 
mozaikovitou a různorodou strukturu, je 
demokracie stabilnější tam, kde se mohou 
uplatnit různé názory a záměry – v pestré, 
různorodé občanské společnosti.

�   S její malou částí se nyní můžete seznámit 
– možná Vás překvapí, jak pestrý ten „zelený“ 
neziskový svět je.

PhDr. Jitka Doubnerová
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

BORUDO

–
sdružení
–
70872201
Donín 120, 463 34 Hrádek nad Nisou
Donín 120, 463 34 Hrádek nad Nisou
Mgr. Daniela Binger-Mazanek
Ing. Václav Mazánek
485 140 652
borudo@borudo.org
www.borudo.org

Euroregion Nisa
14
–
2

2000

Borudo je občanské sdružení, které se věnuje ochraně přírody 
a životního prostředí, preventivní a záchranné činnosti k udržení jak 
volně žijících druhů zvířat, tak i druhů a plemen domestikovaných. 
Oblast realizace je především Euroregion Nisa, kde působí také jako 
partner podobně zaměřených organizací a sdružení v Německu a 
Polsku. Borudo již uskutečnilo řadu bi-, tri- a multinacionálních projektů 
a akcí, které často mají inovativní cíle a náplně. Protože zastáváme 
názor, že v navazování, prohlubování a udržování přeshraniční 
spolupráce vše souvisí se vším, rádi uskutečňujeme projekty, ve kterých 
především děti a mládež hravě nacházejí spojitost mezi kulturou, 
přírodou, jazyky, zvyky, mentalitou i předsudky. 

�  podpora školního i mimoškolního vzdělávání – environmentální výchova
�  organizování mezinárodních setkání mládeže – především Trojzemí 

– Česko - Německo - Polsko
� volný čas dětí a mládeže
�  lamatrekking – ve spolupráci s Žitavským Zooparkem (Tierpark Zittau) 

v doprovodu huculských koní, lam a alpak a zoopedagogickým 
programem s možností návštěvy Zooparku
�  lamaterapie
�  chov ohrožených plemen 
�  chovatelské a přírodovědecké kroužky

S lamami přírodou po starých obchodních stezkách 
– přeshraniční projekt
Děti a mládež v doprovodu 
z části exotických zvířat, 
jako jsou lamy a 
alpaky, ale i huculských 
koní (i na koni), psů a 
někdy i koz putují po 
starých obchodních stez-
kách. Cestou poznávají 
spoustu nového o přírodě 
a dějinách na české 
i německé straně Lužických 
(Žitavských) hor.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Centrum ekologického a duchovního rozvoje 
– CEDR
CEDR
občanské sdružení
–
26590735
Vohradského 2137, 470 01 Česká Lípa
Vohradského 2137, 470 01 Česká Lípa
předseda Petr Kacálek
Petr Kacálek
775 233 701
os.cedr@seznam.cz
www.sweb.cz/os.cedr

Českolipsko
4
–
–

2002

�  podpora ekologického cítění 
�  podpora kulturního života měst a obcí  
�  podpora duchovních hodnot života

Chceme postupně a nenásilně pomáhat lidem i sobě žít vědomě, 
kulturně a pro radost, žít životem vedoucím k sebepoznání, seberozví-
jení a zodpovědnosti za sebe i za vliv na zemi, na základě vzájemné 
komunikace a řádně připravených projektů.

Hlavní
�  pořádání přednášek, propagační a popularizační činnost
Vedlejší
 �  pořádání diskusních skupin, seminářů a brigád, 

setkávání s osobnostmi 

Naše organizace má dva nosné programy, a to ekologický Zelený 
domov a duchovní Život je cesta. V květnu roku 2004 jsme uspořá-
dali výstavu o třídění odpadu, která nesla název „Třídění, má to smysl?“. 
Tato akce trvala 5 týdnů a byla umístěna v kulturním domě Crystal 
v České Lípě. Během výstavy běžely doprovodné akce - fotografická 
soutěž o hodnotné ceny pod názvem Kam odpad nepatří, přednášky 
s tématy o odpadech a týdenní promítání filmů s ekologickou tematikou. 
Od října téhož roku jsme uspořádali 10 přednášek v různých městech 
českolipského okresu o třídění odpadu pod stejným názvem. Dá  le jsme 
uspořádali dva roky trvající sérii přednášek o alternativních metodách 
návratu zdraví a v první polovině roku 2004 jsme uspořádali šest před-
nášek o jednotlivých náboženských směrech v České republice. Obě 
tyto akce měly informační charakter.

Naše organizace tiskne bulletin Z každé větve kus … , který slouží 
k informování návštěvníků našich akcí o dění v organizaci, připravo-
vaných akcích apod. K přednáškám o třídění odpadů jsme připravili 
informační leták.
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Centrum volného času - Arabela

CVČ Arabela
občanské sdružení
–
26627957
Holubova 647, 463 12 Liberec 25
Srbská 12, 460 00 Liberec 11
Helena Štrofová
Helena Štrofová
603 487 060 nebo 485 161 659
helena.strofova@seznam.cz
www.arabela.wz.cz

Liberecký kraj
5
1
7

2003

Poskytování volnočasových aktivit všem věkovým kategoriím. Upevňo-
vání mezilidských vztahů v rodinách i mimo ně, práce s dětmi a 
mládeží z problémových rodin se zaměřením jejich pozornosti na 
fakt, že když budou chtít, mohou žít jinak než jejich rodiče, nabídka 
kvalitního trávení volného času dětí a mládeže, jejichž rodiče tráví přes 
týden mnoho času v zaměstnání. Prevence proti kriminalitě mládeže a 
rasismu. Zapojování žen, které jsou na mateřské dovolené, do spole-
čenského života a pomoc překonávat jim odloučení a samotu. Dodání 
pocitu potřebnosti a radosti ze života seniorům, kteří by sami neuměli 
vyplnit svůj volný čas.

Hlavní
�  klub maminek a dětí (poskytuje služby maminkám, které jsou na 

mateřské dovolené, a jejich dětem) 
�   zájmové kroužky pro školní a předškolní děti
�   zájmová činnost v době prázdnin 
� mezinárodní setkání mládeže
Vedlejší
� vzdělávání (jazykové a počítačové kurzy) 
� cvičení pro seniory 
� přednášky 

Šikulka (tvořivé dílny pro děti v době vánočních a velikonočních svátků)
Tábor keramiky (příměstský tábor pro děti v době hlavních prázdnin)
Břišní tance (pobytový tábor pro děvčata v době hlavních prázdnin)

Břišní tance (cvičení pro seniorky)
Z pohádky do pohádky (pro maminky a děti v klubu)
Kulturní festival v SRN (výměnná akce pro mládež)
Mezinárodní setkání mládeže (v době hlavních 
prázdnin setkání dětí a mládeže ze dvou států) 
Pobyt maminek a dětí v Chorvatsku (ozdravný 
pobyt u moře)

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní

� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Česká lesnická společnost, Oblastní výbor Liberec

ČLS OV Liberec
sdružení
–
70866210
LČR, KI Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec  
LČR, KI Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec  
Ing. Čacká, Krajský úřad LK, ORVZŽP, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Ing. Jana Čacká, předsedkyně Oblastního výboru
Ing. Jana Čacká, předsedkyně Oblastního výboru
485 226 411
jana.cacka@seznam.cz
http://cesles.krnap.cz (celé České lesnické společnosti)

Liberecký kraj, částečně Ústecký kraj
181
–
–

1957

Česká lesnická společnost (dále jen ČLS) je dobrovolná, nepolitická, 
stavovská společenská organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, 
jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela s lesem nebo jsou majiteli 
lesa. Ve své činnosti navazuje na více než 200letou tradici lesnických 
společenských organizací na území dnešní České republiky. Působí na 
území České republiky a jejím sídlem je Praha. ČLS je samostatným 
právním subjektem a je členem Českého svazu vědeckotechnických spo-
lečností. Byla založena roku 1956, o rok později byl založen Oblastní 
výbor Liberec.

�  posláním ČLS je přispívat k růstu odborné úrovně lesnictví a podporo-
vat jeho společenský význam
�  v celé šíři své činnosti prosazovat ochranu přírodního prostředí, 

pečovat o lesní bohatství, ochraňovat je a přispívat k systematickému 
rozvoji hospodaření v lese
�  vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně svých členů a jejich 

seberealizaci
�  v oblasti lesnické politiky přispívat k jejímu usměrňování v duchu 

potřeb lesa, vytvářet prostor pro otevřenou odbornou diskusi ke všem 
aktuálním otázkám lesnictví
� rozvíjet v souladu se svým posláním vydavatelskou a publikační činnost
�  seznamovat širokou veřejnost s důležitostí a významem lesa, se záměry 

hospodaření v lese, popularizovat výsledky lesnického výzkumu a praxe
� účastnit se řešení významných úkolů v lesním hospodářství

�  pořádání odborných 
akcí, přednášek, kurzů 
a exkurzí 
�  organizování pora-

denské činnosti pro 
zájemce 
�  organizování 

tematických zájezdů, 
recipročních výměn 
a studijních cest do 
zahraničí
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� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Pro veřejnost pořádá ČLS v Praze na Novotného lávce tzv. Lesnické 
podvečery.

Ročně pořádá ČLS cca 25 odborných celorepublikových akcí, které 
převážnou mírou demonstrují nějaký lesnický problém. V roce 2005 
uspořádal Oblastní výbor Liberec na Královce celostátní seminář se 
zaměřením na problematiku turistiky a sportovního využití lesů a krajiny. 
V roce 2005 uspořádala ČLS Den v lese pro veřejnost, a to konkrétně 
pro ZŠ v Lesní ulici se zaměřením na žáky 4. a 7. tříd.

Na každou celorepubli-
kovou odbornou akci je 
připraven sborník referátů, 
který je možno zakoupit 
na sekretariátu ČLS, 
Novotného lávka 5, 
116 68 Praha.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Česká společnost ornitologická, 
severočeská pobočka
ČSO, severočeská pobočka
sdružení
–
– 
nám. Osvobození 297, 470 01 Česká Lípa
Masarykova 11, 460 01 Liberec
RNDr. Petr Lumpe
Martin Pudil
485 246 151, 732 716 726
martin.pudil@muzeumlb.cz
www.cso-severoceskapobocka.wz.cz

Ústecký a Liberecký kraj a některé přilehlé oblasti Středočeského kraje
78
–
–

2002

ochrana ptactva regionu, výzkumná činnost, propagace a popularizace 
ochrany ptactva a přírody

inventarizační průzkumy, přednášková činnost (v místnosti i v terénu), 
posouzení vhodnosti staveb z hlediska ptáků, podpora hnízdních 
možností ptáků pomocí budek apod.

Vítání ptačího zpěvu a Festival ptactva – dvě každoroční 
popularizační akce pro širokou veřejnost – ukázky ze života ptáků 
přímo v terénu, monitoring ohrožených druhů regionu (jeřáb popelavý, 
tetřívek, sýc rousný a další)

pobočka vydává informační zpravodaj pro vnitřní potřebu členů: 
„Kominíček“

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Česká speleologická společnost, 
základní organizace 4-01 Liberec
ČSS ZO 4-01
občanské sdružení 
–
64040470
Liberec
Burianova 915/3, 460 06 Liberec 6
Miroslav Vyvadil 
Miloslav Juračka
485 106 025
mjuracka@volny.cz
www.volny.cz/daniel.horacek/INDEX.htm

Liberecký kraj
28
–
–

1965

výzkum krasu a pseudokrasu a historického podzemí

Hlavní
�  dokumentace krasových a pseudokrasových jevů a historického 

podzemí
Vedlejší
�  ochrana krasových a pseudokrasových jevů včetně fauny

viz plán práce na webových stránkách 
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Č E S K Ý  RY B Á Ř S K Ý  S VA Z

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český rybářský svaz, MO Frýdlant

ČRS MO Frýdlant
občanské sdružení
–
00482536
U Potoka, 464 01 Frýdlant
Kaplického 1256, 464 01 Frýdlant
Roland Niedermayer, předseda
Roland Niedermayer
482 312 034
–
–

Frýdlantský výběžek
dospělí 450, mládež do 15 let 83 (r. 2004)
–
–

1945

chov ryb, vysazování do revírů, sportovní rybolov, ochrana přírody, 
rozmnožování ohrožených druhů ryb a práce s mládeží

udržování a chránění vodních toků, jejich zarybňování, pomoc drob-
ným majitelům rybníků odborným dohledem a při osazování zárukou 
kvalitních a zdravých ryb

�  rozvinutá hospodářská činnost, chov ohrožených druhů ryb (mník 
jednovousý, střevle potoční, pstruh obecný potoční) a jejich vysazová-
ní do vodních toků, výstavba pstruží líhně
�  práce s mládeží na sportovní úrovni (rybolovná technika), pořádání 

celostátních i mezinárodních závodů
�  dva junioři v reprezentaci ČR a vynikající výsledky v soutěžích
�  frýdlantská juniorka Mirka Krulišová se na MS juniorů ve Švédsku 

umístila celkově na druhém místě

Č E S K Ý  RY B Á Ř S K Ý  S VA Z

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český rybářský svaz, MO Hrádek n. N.

ČRS MO Hrádek nad Nisou
občanské sdružení
–
00482552
ČRS MO Hrádek nad Nisou, 463 34 Hrádek n. N.
Oldřichov na Hranicích 116, 463 34 Hrádek n. N.
–
Lucie Musilová
724 379 524
–
–

Liberec
261
–
30

1964

Výchova mládeže k tomu, aby se stala dobrými rybáři a udržovala 
čistotu u vody. Rozšíření znalostí o přírodě – poznávaní rostlin, ryb a 
jiných živočichů. 
Organizace má k dispozici svůj místní revír. Pro lov ryb jsou k dispozici 
rekreační areál Kristýna, nádrž Velká a nádrž Bažiny ve Václavicích, 
o tyto rybníky se staráme (zarybňujeme a uklízíme). Pro lov pstruhů je 
určena řeka Nisa.

Školení nových členů, kteří poté absolvují zkoušky, dostanou osvědčení 
a budou pasováni na rybáře a členy MO Hrádek nad Nisou. Každé 
první pondělí v měsíci se koná výborová schůze, kam si členové mohou 
přijít poslechnout nové informace o provedené práci a plánech do 
budoucna, popřípadě dodat různé připomínky a dotazy.

Pořádáme závody v plavané pro mládež s kolegy z polského města 
Bogatynia, ze Štětí a místní kola. Jezdíme na tábory a výlety.
Provádíme výlovy chovných potoků v okolí Hrádku nad Nisou. Každý 
rok pořádáme rybářský ples, o který je velký zájem. Tam se sejde 
spousta rybářů i s rodinami a příjemně se všichni pobaví.
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český rybářský svaz, MO Jablonné v Podještědí

ČRS MO Jablonné v Podještědí
občanské sdružení
–
00482609
Zdislavy z Lemberka 315, 471 25 Jablonné v Podještědí
Zdislavy z Lemberka 315, 471 25 Jablonné v Podještědí
Petr Vacek, předseda; Přemysl Chanenka, jednatel   
Přemysl Chanenka
723 662 745
premysl.chanenka@seznam.cz; premysl.chanenka@up.mpsv.cz 
vlastní ve výstavbě, jinak na www.crsusti.cz 

katastrální území Jablonné v Podj., jinak v rámci SÚS Ústí nad Labem a ČRS
v současné době 1158, z toho 34 dětí do 15 let
– 
střídavě 10 - 12 stálých (členové výboru + Rybářská stráž), povinnost 
členů odpracovat roční brigádnické hodiny
1965

� produkce násadových ryb pro vlastní účely a účely ČRS 
� sportovní rybolov 
� zarybňování rybářských revírů 
� ochrana rybářských revírů 
�  péče o životní prostředí a čistotu vod 
� vzdělávací a informační činnost 
�  práce s dětmi a mládeží - probíhá v zájmovém rybářském kroužku při 

místní organizaci ČRS a ve spolupráci s naší ZŠ

�  správa revírů, chovných zařízení, sportovní rybolov, chov ryb, prodej 
povolenek

Organizace se stará o svěřené sportovní revíry, udržuje je v pořádku 
a doplňuje rybí obsádkou tak, aby všichni členové ČRS vlastnící 
povolenku k rybolovu mohli tyto revíry plně užívat a provozovat 
sportovní rybolov. Provádíme i teoretickou přípravu na zkoušku 
potřebnou k získání prvního rybářského lístku a samotnou zkoušku 
(máme akreditaci Ministerstva zemědělství vydávat absolventům 
Osvědčení o vykonání zkoušky), provádíme konzultační a poradenskou 
činnost na poli rybářství a rybaření a chovu ryb. Jako občanské 
sdružení vše kromě prodeje povolenek (upravují Stanovy ČRS) 
provádíme zdarma.

Podporujeme rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě 
a životnímu prostředí. Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou tyto 

významné akce:
Přírodovědná soutěž Zlatá udice – soutěž rybář-
ské mládeže ve znalostech a dovednostech v praktickém 
rybolovu 
Letní tábor – tábor se zaměřením na zdokonalování mlá-
deže ve sportovním rybolovu a rybářských znalostech 
Setkání rybářské mládeže – akce pro vybrané děti 
jako odměna za jejich celoroční činnost

Č E S K Ý  RY B Á Ř S K Ý  S VA Z

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český rybářský svaz, MO Jilemnice

ČRS MO Jilemnice
občanské sdružení
–
13586106
514 06 Jilemnice 
Kužel Zdeněk, 514 01 Jilemnice 699
Kužel Zdeněk
Kužel Zdeněk, 514 01 Jilemnice 699
481 544 263
–
–

Jilemnicko, Horní Pojizeří
260
–
260

1926

Péče o zarybnění tekoucích vod povodí horní Jizery původními formami 
zde žijících ryb, stálý boj proti necitlivým zásahům do přirozeného 
charakteru vodního toku, výchova rybářské mládeže v širším kontextu 
nedělitelného životního prostředí, poskytování možností sportovního 
rybolovu nejen svým členům.

Umělý odchov původních forem lososovitých ryb i pro další subjekty. 
Pro děti nabídka navštěvovat rybářský zájmový kroužek v Jilemnici, 
Vysokém n. Jizerou či Rokytnici n. Jizerou. Možnost sportovního rybo-
lovu.

každoročně letní tábor rybářské mládeže
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� Zkrácený název organizace
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� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní

� Statutární zástupce
� Telefon

� Telefon

� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů

� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český rybářský svaz, MO Malá Skála

ČRS MO Malá Skála
občanské sdružení
–
482706
Český rybářský svaz, místní organizace Malá Skála
Český rybářský svaz, místní organizace Malá Skála
Klouček Miroslav, 468 22 Malá Skála 376

Pilař Vladimír, předseda organizace, 468 22 Malá Skála 378
603 302 576

Dostál Jaroslav, jednatel organizace, Vrchlického 249/22,  
460 14 Liberec 13
608 270 376

rybari.mala.skala@seznam.cz
www.rybari-ms.com

Malá Skála 
167 členů dospělých nad 18 let, 34 dětí do 15 let, 16 členů 15-18 let 
(k 31.12. 2004)

1928

ČRS MO Malá Skála hospodaří na rybářském revíru Jizera 9, číslo 
revíru 443019. Hlavní náplní organizace je hospodaření na chovných 
potocích, vysazování ryb z těchto potoků do řeky Jizery a sportovní 
rybolov našich členů a hostů na výše uvedeném rybářském revíru. 
Revír začíná u jezu v obci Splzov a končí u železničního mostu v obci 
Rakousy. Jeho délka je 8 km a plocha 25 ha. Celý revír je voda pstru-
hová a nejčastěji se zde vyskytuje pstruh potoční, pstruh duhový, lipan 
podhorní, jelec tloušť, plotice obecná, okoun, střevle, hrouzek, mihule, 
úhoř a další.

MO ČRS Malá Skála je sdružena v Severočeském územním svazu Ústí 
nad Labem a členové si proto mohou zakoupit celosvazové nebo kraj-
ské pstruhové a mimopstruhové povolenky. Na našem revíru také mohou 
vykonávat rybolov hosté, kteří musí mít platnou celosvazovou pstruho-
vou nebo severočeskou územní pstruhovou povolenku. Naše organizace 
prodává krátkodobé hostovské povolenky členům ČRS, kteří mají platný 
rybářský lístek a prokáží se legitimací ČRS. Dále prodáváme hostovské 
povolenky cizincům, kteří musí mít ale platný rybářský lístek.

Organizace pořádá každoročně tradiční rybářské závody, a to zvlášť 
v jednom dni pro mládež do 15 let a v dalším týdnu rybářské závody 
pro dospělé. V roce 2005 se konal již 17. ročník těchto závodů, zúčast-
nilo se 45 závodníků do 15 let a 100 dospělých závodníků. 
V roce 2004 jsme pořádali na našem revíru Mistrovství České republiky 
juniorů v muškařině, kterého se zúčastnilo 25 závodníků z celé ČR. 
Předpokládáme, že podobné závody budeme pořádat i v dalších le-
tech. Dále MO pořádá ve spolupráci se ZŠ rybářský kroužek mládeže, 
který slouží k výuce a školení mládeže jak v teorii, tak v praxi. Další 
činností je hospodaření na chovných potocích, slov těchto potoků a 
vysazování ryb do revíru Jizera 9. Každý člen MO má roční povinnost 
odpracovat deset brigádnických hodin na akcích, které MO pořádá. 

Č E S K Ý  RY B Á Ř S K Ý  S VA Z

� Další informace

V roce 2005 MO ve 
spolupráci s obcí Líšný a 
Malá Skála opravovala 
cestu, která spojuje tyto 
obce a leží v těsném 
sousedství řeky Jizery a 
byla povodní poničena. 
Zde naši členové od-
pracovali zcela zdarma 
250 brigádnických 
hodin.

Veškeré další informace je možno zjistit na našich internetových 
stánkách www.rybari-ms.com či na naší e-mailové adrese 
rybari.mala.skala@seznam.cz. 

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český rybářský svaz, MO Mimoň

ČRS MO Mimoň
občanské sdružení
ČRS Praha, č. j. VSP/1-1444-O-R dne 21.6. 1990
00482714
V Lukách 276, Mimoň 
Milan Hulek, V Lukách 276, 471 24 Mimoň
Lahučky Marcel, Hulek Milan
Hulek Milan
723 540 154
–
–

Mimoň, Vranov
230
–
34

1946

Hlavním úkolem organizace je vychovávat nové členy z řad dětí, mlá-
deže a dospělých pro ČRS. Dalším posláním organizace je udržování 
čistoty svěřených vodních toků a rybníků, chovat a vysazovat rybí ná-
sady pro sportovní vyžití členů Českého rybářského svazu. Dále chránit 
hájené rostliny a živočichy ve svěřené lokalitě ČRS.

Naše organizace mimo výše zmíněné činnosti jiné služby neposkytuje.

Za poslední dva roky byla největším projektem organizace oprava 
hrází a čepů na chovných rybnících MO v katastru Vranov, kde naši 
členové formou brigád odpracovali 800 hodin. Celková hodnota díla 
byla 120 000,- Kč. Další akce organizace jsou sportovního rázu: rybář-
ské závody jak pro dospělé, tak pro naše nejmladší členy, naše mládež 
se dále účastní sportovních akcí pořádaných Severočeským územním 
svazem Ústí nad Labem.
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� Regionální působnost
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�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Český svaz ochránců přírody, ZO 32/06 Aron

ZO ČSOP 32/06 Aron
občanské sdružení
–
49864181
Havířská 1993, 470 01 Česká Lípa
–
Roman Šrubař
Oldřich Roztočil
487 825 981, 608 155 287
kamsrubar@atlas.cz
–

Liberecký kraj
6
–
11

1994

celoroční ekologická činnost s dětmi, mládeží a širokou veřejností

Den Země, Ukliďte svět, celodenní pobyty v přírodě s vařením guláše, 
diafony o přírodě

publikace - V přírodě roste zdraví, 100 ks

Č E S K Ý  S VA Z  O C H R Á N C Ů  P Ř Í R O D Y

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

Český svaz ochránců přírody, ZO 36/02 
při Správě CHKO Jizerské hory

ZO ČSOP 36/02 Liberec
občanské sdružení 
–
43225683
Gen. Píky 803/4, 460 01 Liberec 1
Gen. Píky 803/4, 460 01 Liberec 1
Jan Škoda, předseda ZO
Jan Škoda, předseda ZO
485 109 702
csopschkojh@volny.cz
www.volny.cz/csopschkojh

Liberecký kraj, CHKO 
Jizerské hory, CHKO 
Lužické hory
72
–
všichni členové

1991

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova, prosazování principu 
trvale udržitelného rozvoje

Hlavní
�  péče o zvláště chráněné lokality na území CHKO Jizerské hory, 

CHKO Lužické hory a Libereckého kraje
�  údržba naučných stezek 
�  účast ve správních řízeních zahajovaných podle zákona 

č. 114/1992 Sb.
� výzkum netopýrů na území Libereckého kraje
� zimování handicapovaných ježčích mláďat a veverek
� poradenství ve věcech ochrany přírody a krajiny
�  ekovýchovné akce pro laickou i odbornou veřejnost (odborné seminá-

ře, besedy na školách, popularizační akce pro veřejnost, organizace 
krajských kol celostátních přírodovědných soutěží pro mládež) 
�  celoroční mimoškolní systematická ekologická výchova dětí a mládeže 

ve 2 oddílech mladých ochránců přírody (Liberec, Osečná)

� zajištění sítě pečovatelů o handicapovaná ježčí mláďata
�  organizace Evropské noci pro netopýry s ukázkami živých 

netopýrů pro veřejnost (srpen – Ještědský hřeben, Lužické hory)
�  monitorování netopýrů a zajištění uzávěrů podzemních prostor na 

Ještědském hřebeni 
�  přednášky o ochraně přírody a zoologii na základních a středních 

školách Liberecka
�  organizace krajských kol Ekologické olympiády pro studenty 

středních škol a přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka 
– Zlatý list pro žáky ZŠ
�  údržba naučné stezky Oldřichovské háje a skály v CHKO 

Jizerské hory
�  management zvláště chráněných území CHKO Jizerské hory 
(PR Čihadla, PR Klečové louky) a v CHKO Lužické hory (PR Brazilka, 
NPR Zlatý vrch)
�  každoroční kosení mokřadů Jestřebská slatiniště s výskytem kriticky 

ohrožených rostlin v bývalém vojenském prostoru Ralsko

Vydané publikace a materiály:
� brožura Ježek a lidská péče, Liberec 1999
� pohlednice netopýři
� leporelo netopýři
� pexeso netopýři
� sborník Netopýři Sudet, Liberec 2004
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� Adresa kontaktní
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� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Český svaz ochránců přírody, 
ZO 36/08 Armillaria
ZO ČSOP ARMILLARIA  
občanské sdružení
–
64040411
Rychtářská 926/14, 460 14 Liberec 14
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Mgr. Květa Morávková, předsedkyně 
Mgr. Květa Morávková, Jana Kerdová
485 109 741, 482 725 277, 602 154 091
armillaria@volny.cz, kmoravkova@volny.cz
www.armillaria.cz, www.reynoutria.cz

Liberecký kraj
22
8
15 – 30, na některých projektech až 5 000 osob

1996

Ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova a osvěta, péče 
o cenná zvláště chráněná území v Libereckém kraji, účast ve správních 
řízeních a spolupráce s dalšími organizacemi v neziskovém sektoru 
i správním a podnikatelském sektoru, spolupráce s odbornými 
institucemi na konkrétních projektech a aktivitách.

Hlavní 
�  péče o biotopy a lokality (seč, úklid, prořezávky, likvidace invazních 

druhů, ošetřování stromů aj.)
�  odborné ekologické projekty (mapování území, druhů, skupin 

orga nismů, invazní druhy, monitoring zásahů apod.)
�  ekologické nakládání s odpady (hl. domovní a kancelářské, 

recyklace, obaly, vratné obaly, zpětný odběr, výrobky 
z recyklovaných materiálů)

Č E S K Ý  S VA Z  O C H R Á N C Ů  P Ř Í R O D Y

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Vedlejší 
�  ekologická výchova a osvěta (přednášky, semináře, konference, 

workshopy, výstavy a besedy), ekologická poradna pro veřejnost, 
poskytování konzultačních služeb občanům, městu, obcím i dalším 
neziskovým organizacím

�  péče o louky na vybraných územích Liberecka a Jablonecka; likvidace 
invazních druhů v povodí Fojtky, Lomnice, Smědé a povodí Nisy 
�  péče o cenná zvláště chráněná území – PR Meandry Smědé, PR 

Slunečný dvůr, PP Vápenice, PP Lukášov, PP Zásada a připravovaná 
PR Vesecké údolí
�  pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka; veřejná sbírka 

Místo pro přírodu, Clean up the world; záchrana obojživelníků 
při jarních tazích na Liberecku
�  ochrana biodiverzity v lesích – vyvěšování a kontrola budek; mapo-

vání mokřadů Černostudničního hřebene; floristické mapování CHKO 
Lužické hory; monitoring hnízdění sýce rousného
�  Příroda není na jedno použití aneb recyklace odpadů na 

Liberecku, Člověk přírodě – příroda člověku, Den Země, 
Týden občanských iniciativ, Pouť sv. Josefa na Krásné, 
Bambiriáda aj.

Vydané publikace a materiály:
�  M. Zdražílková – Přehlížená krása aneb průvodce světem mechorostů 

(1997)
�  K. Morávková et al. – NS Vesecké údolí (1998)
�  K. Morávková et al. – NS Lidové sady (1998)
�  Formica – 3/2000, 4/2001
�  Praktický rádce aneb Jak chránit životní prostředí na Liberecku (2000)
�  Křídlatka – invazní druh ČR (2000)
�  Recyklovatelné materiály v odpadech z domácností (2001)
�  Pohlednice: PR Meandry Smědé, Přírodní park Císařský kámen, 

Přírodní park Prosečský hřeben (2001 a 2003), Přírodní park 
Černostudniční hřeben, Krásensko (2002 a 2004), NS Liberec 
– Novorenesanční lázně (2003), Lidové sady (2004), Opičák – Lesík 
u letiště (2004)
�  Křídlatka, Invazní druhy severních Čech, (2003, 2004)
�  Invazní druhy Liberecka a Dolního Slezska (2005)
�  32 druhů bar. samolepek ohrožených a chráněných druhů rostlin 

a živočichů (2000 – 2004)
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Č E S K Ý  S VA Z  O C H R Á N C Ů  P Ř Í R O D Y

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Český svaz ochránců přírody, 
ZO 45/06 Křižánky
ZO ČSOP Křižánky
občanské sdružení
–
44477384
Na Jihu 532, 506 01 Jičín
Robousy 189, 506 01 Jičín
Mgr. Petra Zíková
Mgr. Petra Zíková
608 335 112
csopkrizanky@seznam.cz
www.csopkrizanky.cz

okresy Jičín, Semily, CHKO Český ráj
52
1
–

1992

ochrana přírody, záchrana raně barokní komponované krajiny v okolí 
Jičína a krajiny Českého ráje

Hlavní
�  ochrana přírody (záchrana a péče o maloplošná chráněná území, 

význačné biotopy a genofondové plochy, záchrana populací ohrože-
ných a chráněných druhů rostlin a živočichů, záchrana a konzervace 
starých stromů)
�  environmentální výchova (Středisko ekologické výchovy Český ráj - 

Ekocentrum Věžák, naučná stezka Údolí Plakánek, publikační činnost, 
přednášky pro veřejnost, školy, organizace Dne Země, pořádání 
výstav...)
�  správní řízení a kampa-

ně (účast ve správních 
řízeních a kampaně, 
kde je třeba prosadit 
zájmy ochrany přírody 
a krajiny)

Vedlejší
�  venkovský prostor 

(návrhy a realizace návsí 
a vesnických prostorů, 
sadovnické úpravy)

Č E S K Ý  S VA Z  O C H R Á N C Ů  P Ř Í R O D Y

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

�  záchrana raně barokní komponované krajiny okolí Jičína – konferen-
ce v roce 1997, sborník, plakát, leták
� provozování Stanice pro handicapované živočichy v Libštátě
�  provozování Ekocentra Věžák v Českém ráji jako součásti Středis-

ka ekologické výchovy Český ráj
�  údržba a obnova luk v Českém ráji – péče o 12 ha luk vesměs 

v ZCHÚ, obnova květnatých luk regionálním osivem planých druhů
�  orchideje Českého ráje a Jičínska – výzkum a záchrana orchidejí
�  záchrana jedle bělokoré – oplocování semenáčů, sběr osiva a návrat 

původních sazenic na desítkách lokalit v Českém ráji a na Jičínsku
� záchrana obojživelníků v době tahu na Jičínsku a v Českém ráji
�  NS Údolí Plakánek – tvorba a údržba NS, tištěný dětský a 

odborný průvodce, pravidelné vycházky
�  rychlostní silnice R 35 – spoluúčast na kampani proti vedení R 35 

napříč Českým rájem

Vydané publikace a materiály:
�  Chráněná území a zámecké parky okresu Jičín - publikace, Mapa 

chráněných území a kulturních památek okresu Jičín
�  Průvodce naučnou stezkou Údolí Plakánek, Dětský průvodce naučnou 

stezkou Údolí Plakánek
�  Valdštejnská loggie a barokní komponovaná krajina okolí Jičína 

– sborník z konference
� knihy: Ptáci Českého ráje, Semtinská lípa
�  letáky: Barokní komponovaná krajina okolí Jičína, Louky Českého ráje 

a Jičínska, Lesy Českého ráje, Skály Českého ráje, NATURA 2000 
v Českém ráji, Rožďalovické rybníky, Žehuňský rybník a obora, 
NATURA 2000 - Jičínsko a Podkrkonoší, ZO ČSOP Křižánky - SEV, 
Stanice pro handicapované živočichy - Liberecký kraj
�  pohlednice: Orchideje Českého ráje a Jičínska I, II, Dravci Českého 

ráje, Podtrosecká údolí, SHŽ Libštát, Údolí Plakánek, Dálnice Český 
ráj zničí
� omalovánky: Všude kolem je krásně
�  plakát: Valdštejnská loggie
�  kalendář: Orchideje Českého ráje a Jičínska 2006
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Č E S K Ý  S VA Z  O C H R Á N C Ů  P Ř Í R O D Y

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český svaz ochránců přírody, 
ZO 49/06 Sedmihorky
ZO ČSOP Sedmihorky
občanské sdružení
–
7239154
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov
Simona Jašová
Simona Jašová
481 320 693
s.jasova@iol.cz
www.campsedmihorky.cz

region Český ráj
7
1
10

2004

Posláním naší organizace je působení na veřejnost v duchu odpověd-
nosti za přírodu a životní prostředí. Vedeme své členy a dobrovolníky 
k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápeme přírodu jako 
soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů 
mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznáváme rovné právo mezi 
člověkem a přírodou.

�  realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty prostřednic-
tvím ekologických výukových programů 
� ochrana ohrožených druhů rostlin i živočichů a péče o jejich biotopy
� účast ve správních řízeních
� praktická ochrana přírody a krajiny
� zapojování veřejnosti do rozhodování o životním prostředí

�  celoroční pobytové programy s přírodovědným a ekovýchovným 
programem pro návštěvníky CHKO Český ráj pořádané se zázemím 
Autocampu Sedmihorky 
�  provoz zvířecí ekofarmy s výukou péče o zvířata a správnému 

přístupu k nim 

Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Okresní výbor Českého svazu včelařů 
Česká Lípa
OV ČSV v České Lípě
občanské sdružení
–
68983336
Arbesova 762, 473 01 Nový Bor
Jan Hlaváček, předseda; Arbesova 762, 473 01 Nový Bor 
Ing. Renata Benešová, jednatelka; Hřebenka 532, 473 01 Nový Bor 
Jan Hlaváček
487 725 638, 606 471 062
–
–

na okrese Česká Lípa pro 8 základních organizací ČSV
488 - každým rokem se toto číslo mění
–
při různých akcích podle potřeby a zdarma

asi 1945

Zabezpečovat pro 8 základních organizací ČSV administrativní práce 
pro ÚV ČSV v Praze. 
Zabezpečit léčiva pro všechna včelstva na okrese. Zajistit a zorganizo-
vat preventivní léčení včelstev čtyřikrát ročně na okrese pro ZO, a tím 
přispět k lepšímu opylení hmyzosnubných rostlin a zachování rovnováhy 
v přírodě. 
Organizovat vzdělávací akce, besedy, kurzy, přednášky a celkově 
zlepšovat chov včel.

�  zajištění léčiva a léčení včelstev
�  proškolení osob provádějících léčení
�  sumarizování požadavků ze ZO ČSV na okrese pro ÚV ČSV v Praze
�  odborné přednášky a kurzy pro včelaře 
�  zajišťování jakostního chovného materiálu, tím zvyšovat kvalitu opylo-

vání a úrody
�  snaha o zlepšení spolupráce včelařů mezi ZO ČSV

Vyšetření všech včelstev na okrese Česká Lípa na mor včelího plodu – 
první akce tohoto druhu a rozsahu, první okres v celé České republice. 
Výsledek negativní.
Založeno 10 registrovaných chovů matek a tři roky po sobě nákup 
inseminovaných matek pro tyto registrované chovy.
Jediný včelařský kroužek působící v Libereckém kraji vyhrál krajskou 
soutěž a byl druhý z 11 družstev v mezinárodní soutěži ve Slovenské 
republice (6 družstev z ČR a 5 družstev ze SR).
OV ČSV úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem včelařským v Dole.
V roce 2004 a 2005 výsadba 4 druhů vrbiček (255 ks) pro zlepšení 
pastvy a rozvoje včelstev v jarních měsících a zlepšení vzhledu krajiny. 
Ukázka vytáčení medu s ochutnávkou pro školní mládež a veřejnost. 
Každoroční ukázka chovu matek a přelarvování.
Přednášky pro včelaře pro zvýšení jejich vzdělání.
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|  ilustrační obrázek

Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Český svaz včelařů, základní organizace 
Cvikov
ZO ČSV Cvikov
občanské sdružení
–
–
Cvikov
ZO ČSV, Mánesova 546, 471 54 Cvikov
Okresní výbor ČSV Česká Lípa
Ing. Tomáš Beck, Mánesova 546, 471 54 Cvikov
–
–
–

Cvikovský region
39
–
–

1949

Hlavním posláním naší organizace je zajišťovat dobrý zdravotní stav 
chovaných včelstev v co největším počtu, a tím dosahovat co nejlepšího 
opylování hospodářských i jiných rostlin a plodin. V této oblasti zajišťu-
jeme pravidelné léčení včelstev a kontrolu zdravotního stavu prostřednic-
tvím Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Naše organizace poskytuje služby nepřímo prostřednictvím svých 
včelstev jak jednotlivcům, tak celému regionu. Tyto služby jsou zpravidla 
bezplatné. Hlavní důraz je kladen na co nejkvalitnější opylování rostlin, 
a tím dosažení co nejlepších pěstitelských výsledků. V této oblasti je 
nutné soustavně obměňovat základní fond, a to nákupem nových matek 
z uznaných chovů. Naše organizace je malá, a proto se samostatně 
nepouštíme do různých akcí a projektů, ale v rámci svých možností 
spolupracujeme s ostatními organizacemi v rámci regionu.

Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace
� Typ poskytovaných služeb
� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Český svaz včelařů, základní organizace 
Doksy
ZO ČSV Doksy
občanské sdružení
–
61730100
409 03
Ing. Marcela Sadilová, jednatelka; Tismická 3, 100 00 Praha 10   
Ing. Přemysl Sadil, předseda; Tismická 3, 100 00 Praha 10
jednatelka
271 770 719 zam. 604 283 897, privat: 274 818 572
sadil@onegast.cz 
zocsv-doksy.euweb.cz

Českolipsko, Doksko, Dubsko
75
–
15

1970

podpora chovu včel
občasné odborné přednášky
léčení včelstev

viz naše www stránky

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Český svaz včelařů, základní organizace 
Hodkovice nad Mohelkou
ZO ČSV Hodkovice n. M.
občanské sdružení
–
64040551
Podlesí 548, 463 42 Hodkovice n. M.
Pavel Rinda, předseda ZO
Pavel Štrupl, jednatel ZO
Pavel Štrupl 
485 145 439, 736 177 336
SV.Hodkovice@seznam.cz
–

katastrální území Hodkovice, Proseč pod Ještědem, Sychrov, Bílá
35
–
11

1.3. 1994

Poskytování servisu včelařům, vytváření podmínek pro propagaci vče-
lích produktů, spolupráce s Okresní veterinární správou při tlumení
a likvidaci chorob a nákaz včelstev, hájení zájmů členů sdružení.

Léčení včelstev přenosným kompresorem, výpomoc členům při distribuci 
včelích produktů, zprostředkování při výplatách státních dotací členům.
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Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Český svaz včelařů, základní organizace 
Jablonné v Podještědí
ZO ČSV Jablonné v Podještědí
občanské sdružení
–
–
471 25 Jablonné v Podještědí
Ivan Vastl, Lvová 36, 471 25 Jablonné v Podještědí
Josef Halbich, předseda
Ivan Vastl
603 812 757
vastlovi@centrum.cz
–

Jablonné v Podještědí, včetně obcí Lvová, Kněžice, Petrovice, 
Heřmanice, Postřelná, Velký Valtinov, Dubnice, Janovice
50
–
–

asi 1956

Dle stanov ÚV ČSV je hlavním posláním 
� péče o růst odborné a společenské úrovně členů � spolupráce s přísluš-
nými organizacemi pro optimalizaci opylovací funkce včel � propagace 
myšlenky včelaření pro laickou veřejnost � spolupráce s Výzkumným 
včelařským ústavem pro zkvalitnění chovu včel � spolupráce s veterinární-
mi orgány při léčení včel a při prevenci proti včelím chorobám.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace
� Typ poskytovaných služeb
� Zajímavé akce/projekty

Český svaz včelařů, základní organizace 
Kamenický Šenov
ZO ČSV Kamenický Šenov 
občanské sdružení
–
69898511
Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
Jan Velich, předseda; Pískovec 903, Kamenický Šenov
ÚV ČSV
Hugo Zeman, jednatel; Pískovec 908, Kamenický Šenov
487 764 515
–
–

oblast Kamenického Šenova
26
–
–

1960

� chov včel
� opylování kulturních rostlin, dřevin a stromů
�  Vždy po pěti letech od založení organizace pořádáme včelařskou 

výstavu. Zúčastňujeme se velikonočních a vánočních akcí, které 
pořádá naše město (výroba svíček ze včelího vosku – předvádění, 
pečení a malování perníčků).

Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

Český svaz včelařů, základní organizace 
Liberec
ZO ČSV Liberec
občanské sdružení
–
69411069
Aloisina výšina 635/114, 460 15 Liberec 15
Aloisina výšina 635/114, 460 15 Liberec 15
František Mlčoch, předseda
Ing. Ladislav Bouzek, jednatel
482 750 226
–
–

Liberec a přilehlé obce Jeřmanice, Dlouhý Most, Mníšek u Liberce, 
Kryštofovo Údolí
150
–
–

1945

dobrovolné sdružení chovatelů včel Liberecka

spoluúčast s Okresním výborem ČSV Liberec na propagačních akcích 
pro veřejnost, např. výstavkách apod.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
�  Adresa kontaktní / Statutární 

zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Český svaz včelařů, základní organizace 
Mimoň
ČSV ZO Mimoň
občanské sdružení
–
62237403
ZO ČSV Mimoň, Ing. Petr Jána, předseda ZO; Gagarinova 438, 
471 23 Zákupy
Ing. Petr Jána
602 473 381
petr.jana@mitop.cz
–

Hamr, Břevniště, Stráž, Noviny p. R., Mimoň, Zákupy (Brenná,Veselí, 
Božíkov, Lasvice, Kamenice), Ralsko (Kuřivody, Hradčany, Boreček), 
Bohatice, Brniště (Luhov, Veký Grunov), Velenice
–
–
–

1946

ochrana přírody, opylovací činnost, zajišťování kvalitního a zdravého 
chovu včel

opylovací činnost, produkce medu, vosku, propolisu
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  ilustrační obrázek  |

Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Český svaz včelařů, základní organizace 
Nový Bor
ZO ČSV Nový Bor
občanské sdružení
–
62237501
Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor
Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor
Jiří Vosecký
Jiří Vosecký
724 181 534
ou_okrouhla@raz-dva.cz
–

Nový Bor, Slunečná, Skalice, Svojkov, Sloup, Radvanec, Polevsko 
a Okrouhlá
62 (k 30.11. 2004)
–
62

1932

dle stanov Českého svazu včelařů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Český svaz včelařů, základní organizace 
Poniklá
ZO ČSV Poniklá
občanské sdružení
–
49295527
č. p. 290, 512 42 Poniklá
Petr Holubec, č. p. 93, 512 42 Poniklá
Ing. Jan Jon
Petr Holubec, č. p. 93, 512 42 Poniklá
481 585 237
–
–

obce Poniklá, Jestřabí a Roudnice
25
–
–

1913

včelařství

Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce

� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český svaz včelařů, základní organizace 
Roztoky – Kruh
ZO ČSV Roztoky – Kruh
občanské sdružení
–
49295462
512 31 Roztoky u Jilemnice
–
Jan Kobrle, předseda ZO; 512 31 Roztoky u Jilemnice č. p. 375
Ing. Jan Apltauer, jednatel ZO; Názovská 14, 100 00 Praha 10
Ing. Jan Apltauer, Názovská 14, 100 00 Praha 10
605 749 764
apja@seznam.cz
–

katastrální území obcí Kruh a Roztoky u Jilemnice
18
–
–

včelařská organizace založena již v roce 1904, jako občanské sdruže-
ní od roku 1990

Základním posláním ČSV je organizovat a sdružovat členy – chovatele 
včel, popř. zájemce o včelařství i všechny přátele přírody. Hlavním cílem 
činnosti je vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný 
rozvoj včelařství v dosahu působnosti ZO. Dále se svaz zabývá péčí 
o odbornou úroveň členů, jejich podporou a spoluprácí s ostatními 
subjekty – např. veterinární správou, zemědělci při opylovací službě 
atp. Důležitou činností je také šíření osvěty mezi občany a získávání 
nových mladých členů, neboť věkový průměr včelařů je v současné době 
velmi vysoký. V naší základní organizaci se vesměs jedná o sdružování 
malovčelařů s počty do max. 20 včelstev. 

Poskytované služby souvisí s charakterem činnosti ČSV. Základní posky-
tovanou službou společnosti je vedle produkce vysoce kvalitního medu, 
vosku, propolisu a ostatních produktů včel (mateří kašička, medovina), 
především opylování zemědělských a planě rostoucích hmyzosnubných 
rostlin. Tato služba pro národní hospodářství dalece převyšuje užitky 
z produkce medu. Pro místní včelaře zajišťuje naše organizace také 
množení a prodej kvalitních šlechtěných včelích matek, které slouží 
k povznesení úrovně chovů.

V současné době se ZO soustředí především na vlastní činnost a 
povinnosti s tím související, členové se účastní různých seminářů a kurzů 
věnovaných včelařství pořádaných po celé ČR.
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Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce

� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český svaz včelařů, základní organizace 
Sychrov
ZO ČSV Sychrov 
občanské sdružení
–
70229970
adresa jednatele ZO
Václav Polák, 463 45 Pěnčín 16
t. č. MVDr. Eduard Dvořák, předseda ZO; 463 45 Pěnčín
t. č. Václav Polák, jednatel ZO; 463 45 Pěnčín 16
jednatel ZO
485 177 256
–
–

jihovýchodní část okresu Liberec, Liberecký kraj
44
–
10

1960

sdružuje zájmovou skupinu občanů zabývající se chovem včel, zajišťuje 
osvětu svých členů v daném oboru, organizuje tlumení včelích chorob, 
podporuje chov včelích matek a opylování entomofilních rostlin

Chov včel vedle produkce medu, propolisu, mateří kašičky a dalších 
včelích produktů zajišťuje opylování entomofilních rostlin, a tím přispívá 
ke zvýšení zemědělské výroby a hlavně udržuje přírodní a původní 
květenu a ráz naší krajiny.

� přednášky učitelů včelařství a odborné i poznávací exkurze
� Chovatelský den v Doubí u Turnova u př. Melichara
� podzimní komisionální ošetření všech včelstvev proti varroáze
�  včelařská výstava v rámci výstavy Svátek jablka v KD v Pěnčíně 

(pořádaná většinou poslední víkend v říjnu)

Č E S K Ý  S VA Z  V Č E L A Ř Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní

� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Český svaz včelařů, základní organizace 
Žandov
ZO ČSV Žandov
občanské sdružení
–
65650182
ZO ČSV Žandov
ZO ČSV Žandov, Ing. Štefan Kušnierik, jednatel
Zátiší 209, 471 07 Žandov
předseda ZO
Vladimír Šíla
737 989 041
kstefan@atlas.cz
–

Žandov, Horní Police, Jezvé, Stružnice, Heřmanice, Radeč, Valteřice, 
Velká Bukovina
25
25

asi 1955

chov včel, produkce medu a včelích produktů, osvětová činnost

prodej medu, vosku, opylovací činnost (opylování rostlin), chov včelích 
matek

školení členů v oblasti chovu včel a způsobu jejich léčení
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Jizersko-ještědský horský spolek

JJHS
občanské sdružení
–
65100352
Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
Nerudovo nám. 108/1, 460 01 Liberec 1
Ing. Pavel Schneider
Ing. Pavel Schneider
485 109 717
horskyspolek@volny.cz
www.horskyspolek.cz

Liberecký kraj
310
1
300

1996

Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS), založený v roce 1996, je 
v současné době jedním z nejvýznamnějších občanských sdružení 
v Libereckém kraji se zaměřením na přírodu a historii Jizerských hor 
a Ještědského hřebene. Zabývá se především ochranou přírody (zna-
čení rezervací, kosení biologicky cenných luk atd.), turistikou (výlety) 
a propagací hor (výstavy, Soutěž stovkařů), vydává přírodovědné a 
vlastivědné publikace.
JJHS je občanské sdružení – otevřený spolek přijímající své členy se 
zájmem o přírodu, historii, kulturní tradice a osvětovou a propagační 
činnost bez ohledu na věk či státní občanství. 

V současné době horský spolek pracuje v těchto sekcích: 
�  sekce ochrany přírody
�  propagační sekce
�  pozemkový spolek 

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Sekce ochrany přírody se zaměřuje především na praktickou ochra-
nu přírody, která spočívá zejména v péči o chráněná území v Jizerských 
horách a na Ještědském hřbetu. Kromě toho se zúčastňuje správních 
řízení vedených orgány státní správy, s možností ovlivnit rozhodová-
ní o připravovaných zásazích do přírody a krajiny regionu. Sekce 
propagační vydává publikace týkající se Jizerských hor a Ještědu, 
buduje naučné stezky, rekonstruuje vyhlídky, pořádá výlety, exkurze a 
společenské akce. Posláním Pozemkového spolku JJHS je přímá 
ochrana vybraných lokalit s významnou přírodní či kulturně-historickou 
hodnotou. Tato ochrana je prováděna nejprve nabytím vlastnických 
nebo jiných věcných práv ke zvoleným nemovitostem a následnou 
odpovídající péčí o ně.

� kosení horských luk v Jizerských horách
� značení hranic zvláště chráněných území
� budování naučných stezek a informačních tabulí
� údržba a rekonstrukce skalních vyhlídek v Jizerských horách
� Soutěž stovkařů, Stovkařská olympiáda
� Slavnosti slunovratu
� výstava Horské spolky –  minulost a budoucnost příhraniční 

krajiny

Vydané publikace: reprint tzv. Matouschkovy mapy z roku 1927, NPR 
Jizerskohorské bučiny, Přírodní park Ještěd, Daleké obzory – jizersko-
horské vyhlídky, Jizerskohorská rašeliniště, Ročenky Jizersko-ještědského 
horského spolku



34

ži
vo

tn
í p

ro
st

ře
dí

35

ži
vo

tn
í p

ro
st

ře
dí

J U N Á K  –  S VA Z  S K A U T Ů  A  S K A U T E K

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
okres Jablonec nad Nisou
JUNÁK, okres Jablonec n. N.
sdružení 
–
60252880
Mechová 3, 466 04 Jablonec nad Nisou
Mechová 3, 466 04 Jablonec nad Nisou 
Ondřej Polák, Mechová 3, 466 04 Jablonec nad Nisou
Ondřej Polák, Mechová 3, 466 04 Jablonec nad Nisou
604 208 831
orjjbc@email.cz
www.sweb.cz/orj.jablonec

okres Jablonec nad Nisou
282 (k 1.3. 2005)
–
64

1994 (jako právní subjekt, jinak činnost již od 1990)

Junácký okres (JO) svým rozsahem kopíruje okres územněsprávní 
a sdružuje všechna v tomto regionu činná junácká střediska. Jeho hlav-
ním posláním je střediska organizačně zastřešit, pomoci jim finančně 
a materiálně zajistit činnost, po výchovné i organizační stránce působit 
v oblastech, kde nejsou střediska soběstačná a realizovat akce svým 
rozsahem převyšující možnosti středisek.

Hlavní 
Podpora činnosti junáckých středisek okresu, a to pořádáním akcí pro 
junáky i veřejnost a zajištěním materiální a personální základny pro 
střediska. Zásadní úlohou je správa Skautského domu Šumava společ-
ného jabloneckým střediskům.

J U N Á K  –  S VA Z  S K A U T Ů  A  S K A U T E K

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „Jilm“ Jilemnice 514.03
Junák, středisko Jilm Jilemnice
sdružení
–
15045269
Ke Žlábku 733, 514 01 Jilemnice
Za Lázněmi 874, 514 01 Jilemnice
Jan Válek
Jan Válek
–
skauti.jilm@email.cz
–

Jilemnicko
151
–
jsme nezisková organizace, všichni dospělí členové jsou dobrovolníci

činnost obnovena v r. 1990

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, 
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných 
schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě 
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

květen –   spolupráce ze základními školami na Dětském dni 
Království za Duhou

červen – Srandahry (každoroční netradiční hrátky pro děti)

Almanach střediska Jilm, vydáno 1998

|  ilustrační obrázek
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J U N Á K  –  S VA Z  S K A U T Ů  A  S K A U T E K

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „Křišťál“ Jablonec n. N.
JUNÁK, středisko Křišťál Jablonec n. N.
sdružení
–
60252901
Vlaštovčí 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
Vlaštovčí 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
Adam Bednář, Vlaštovčí 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
Adam Bednář, Vlaštovčí 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
–
adam.bednar@volny.cz
–

Jablonec nad Nisou a okolí
152 (k 1.3. 2005)
–
36

1994 (jako právní subjekt, jinak činnost s přerušením již od 1968)

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, 
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných 
schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě 
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v soula-
du s principy stanovenými zakladateli skautského hnutí.
Toto poslání naplňuje středisko svými volnočasovými aktivitami pro své 
členy i pořádáním akcí pro veřejnost.

Hlavní
�  systematická nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež složená 

z odpoledních schůzek, víkendových akcí a letních táborů
Vedlejší
�  aktivity pro dospělé (zejména členy Junáka) 

– především kvalifikační vzdělávací kurzy

J U N Á K  –  S VA Z  S K A U T Ů  A  S K A U T E K

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „Štika“ Turnov 514.02
Junák, středisko Štika Turnov 
sdružení
–
15045480
Koňský trh 200, 511 01 Turnov
–
Tomáš Štecher, vůdce střediska
Dita Veselá
481 325 636
stika@turnov.org
scouting.turnov.org

Turnov a okolí
192
–
46

1916, znovuobnoven 1989

Skauting je celosvětové hnutí s téměř stoletou historií. Jeho cílem není 
jen smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže, ale především 
podpora všestranného rozvoje osobnosti.

Pravidelná schůzková činnosti probíhá po jednotlivých oddílech a dru-
žinách v klubovně na Ostrově. Minimálně 1x měsíčně pořádají oddíly 
výpravy nebo víkendové pobyty. Vyvrcholením roční činnosti jsou letní 
tábory.

�  pravidelné střediskové mikulášské setkání, středisková akce ke Dni 
sesterství, celodenní akce (závody, jarmark, turnaje, oheň) ke svátku 
sv. Jiří, skautský ples 
�  ve dvouletých intervalech divadelní představení (Mrazík, Zlatovláska, 

Lotrando), které má okolo 10 repríz (Staročeské trhy, představení na 
Valdštejně, pro ZŠ, v obcích okolo Turnova)
�  účast na celorepublikových akcích Junáka – Babí léto mezi 

skauty, Skautské velikonoční kuřátko – Pomozte dětem 

Středisko vlastní objekt kluboven na Ostrově (majetek Sokola Turnov) 
a inventář pro 2 stálé stanové tábory, v areálu kluboven je možné 
ubytování.
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J U N Á K  –  S VA Z  S K A U T Ů  A  S K A U T E K

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko „Watakí“ Jablonec nad Nisou
JUNÁK, středisko „Watakí“ Jablonec n. N.
sdružení
–
60252961
B. Němcové 2, 466 04 Jablonec nad Nisou
B. Němcové 2, 466 04 Jablonec nad Nisou
Karel Opočenský, B. Němcové 2, 466 04 Jablonec nad Nisou
Karel Opočenský, B. Němcové 2, 466 04 Jablonec nad Nisou
483 704 248
karel.opocensky@volny.cz
www.wataki.me.cz

Jablonec nad Nisou a okolí
123 (k 1.3. 2005)
–
28

1994 (jako právní subjekt, jinak činnost již od 1990)

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, 
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných 
schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě 
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství 
v souladu s principy stanovenými zakladateli skautského hnutí.
Toto poslání naplňuje středisko svými volnočasovými aktivitami pro své 
členy i pořádáním akcí pro veřejnost.

Hlavní
�  systematická nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež složená 

z odpoledních schůzek, víkendových akcí a letních táborů
Vedlejší
�  aktivity pro dospělé (zejména členy Junáka) 

– především kvalifikační vzdělávací kurzy

�  Jizerská Sova – pěvecká soutěž pro skautské i neskautské skupiny 
z celé republiky, v listopadu 2004 proběhl již desátý ročník

�  Skautský ples – vždy začátkem března pořádá středisko pro 
skauty i veřejnost tradiční skautský ples

K L U B  Č E S K Ý C H  T U R I S T Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Klub českých turistů Ještědská oblast 
- Liberecký kraj
KČT Ještědská oblast
občanské sdružení
–
71177884
Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1    
Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1
Ing. Stanislav Patočka
Květa Quirenzová
485 101 176, 607 527 043
kctliberec@seznam.cz
–

Liberecký kraj
2500
–
cca 300

2001

Ještědská oblast sdružuje všech 29 odborů KČT, které pracují v Liberec-
kém kraji. Zaměřují se zejména na pořádání turistických akcí určených 
nejen pro organizované turisty, ale i pro širokou veřejnost, značení, 
údržbu a opravy turisticky značených tras pro pěší a cykloturisty, lyžař-
skou i vodní turistiku, provozuje vlastní turistické chaty, spolupodílí se na 
aktualizaci turistických map a vyvíjí i další aktivity spojené s turistikou 
v kraji. Je součástí celostátního Klubu českých turistů, který je největší 
turistickou organizací v České republice.
Odbory KČT v Libereckém kraji:
�  Okres Česká Lípa – KČT: Česká Lípa, Nový Bor, Mimoň, Stráž p. R., 

Provodín
�  Okres Jablonec n. N. – KČT: Tanvald, Tatran Jablonec n. N., Jiskra 

Desná, Sokol Alšovice, Sokol Líšný, Perličky Jablonec n. N.
�  Okres Semily – KČT: Sokol Turnov, Semily, Benešov u Semil, Jilemnice, 

Lomnice n. P., Vysoké n. J., Rokytnice n. J.
�  Okres Liberec – KČT: Frýdlant v Č., Chrastava, Lokomotiva Liberec, 

Jiskra Raspenava, Slovan Liberec, Hrádek n. N., Ještěďáci Liberec, 
Jiskra Hejnice, Mníšek u Liberce, Slavia DDM Liberec, Nové Město p. S.

Hlavní 
�  Pořádání turistických akcí nejen pro vlastní členy, ale pro širokou 

veřejnost. V roce 2005 bylo uspořádáno celkem 57 akcí, které se 
setkaly s velikým zájmem. V r. 2004 se našich akcí zúčastnilo více 
než 20 000 účastníků.
�   Vydávání celoročního Kalendáře turistických akcí v Libereckém 

kraji, kde jsou uvedeny podrobné informace k pořádaným akcím.
�  Značení, údržba a opravy značených turistických tras pro pěší, lyžař-

skou, cyklo- a vodní turistiku. V Libereckém kraji je například vyznače-
no celkem 2606 km pro pěší a lyžařskou turistiku, 3876 směrovek a 
informačních tabulek, 117 turistických map, 416 směrovníků.
Každý rok je prováděna kompletní obnova třetiny z těchto tras.

Uvádíme několik největších turistických akcí z celkem 57, pořádaných 
již tradičně v LK:
�  Novoroční výstupy na: Ještěd, Frýdlantskou rozhlednu, Štěpánku, 

Černou Studnici, Ronov, Kozákov …. (pořádají: KČT Lokomotiva Libe-
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K L U B  Č E S K Ý C H  T U R I S T Ů

rec, Frýdlant, Tanvald, Tatran Jablonec n. N., Česká Lípa, Semily)
�  Zimní přejezdy – Jizerských hor, Lužických hor, Krkonoš (pořadate-

lé – KČT Tatran Jablonec n. N., Nový Bor, Rokytnice n. J.)
�  Tři země – tři dny – tři pochody – pořádá KČT Nové Město p. S. 

(spoluúčastní se turisté z Německa, Polska a ČR)
�  Lužická padesátka – KČT Hrádek n. N.
�  Loupežnická pěšina pěšky i na kole – KČT Mníšek u Liberce
�  Líšenské pochody Českým rájem – KČT Sokol Líšný (jeden 

z největších pochodů v ČR)
�  Po stopách řídícího učitele Jana Buchara – KČT Jilemnice
�  S Adélou Českolipskem – KČT Česká Lípa
�  Václavské pochody – KČT Frýdlant v Č.
… a mnoho dalších

K L U B  Č E S K Ý C H  T U R I S T Ů

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel

� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Klub českých turistů, odbor Jilemnice

KČT Jilemnice
občanské sdružení
Na základě registrace Klubu českých turistů 
ze dne 24. 10. 1990 pod č. 49007
62012738
–
KČT odbor Jilemnice, Jana Weisse, 514 01 Jilemnice
–
Vlastimil Mejsnar
602 821 173
–
–

oblast Krkonoš, Podkrkonoší, Jizerských hor a Českého ráje
51
–
15

1889

Možnost společných vycházek, výletů, plnění odznaku Krkonoše, 
Podkrkonoší, příměstská trasa IVV Jilemnice, odbor získává pro turistiku 
děti a mládež a dbá o jejich všestranný rozvoj, zabezpečení značených 
turistických tras, včetně údržby. 

Jeho hlavní sportovní náplní je pořádání Pochodu řídícího učitele 
Jana Buchara v Krkonošské oblasti v zářijovém termínu.

Celoroční výlety ve výše uvedených oblastech, pravidelně každou sobo-
tu. V letním období po dohodě na členských schůzích výlety i uprostřed 
týdne. V zimních měsících kratší sobotní výlety od Jilemnické kašny.

�  Po stopách řídícího učitele Jana Buchara.
Pro letošní rok doplňuje odbor tento pochod akcí: 
Dny evropské turistiky – pochodování s rodinami.

K 100 letům založení KČT Jilemnice vydána v roce 1989 publikace 
100 let turistiky v Jilemnici

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Klub českých turistů TJ Tatran 
Jablonec nad Nisou
KČT TJ Tatran Jablonec
občanské sdružení
–
16389131
Jungmannova 14, 466 01 Jablonec nad Nisou
Jungmannova 14, 466 01 Jablonec nad Nisou
Libor Pěnička
Libor Pěnička, tel. 606 342 755
483 712 129
libor.penicka@uhul.cz
–

–
250
–
–

1965 jako TJ Tatran JAVOZ

Turistika a orientační běh.
Jsme otevřenou organizací sdružující občany se zájmem o přírodu 
a pohyb v ní v kolektivu lidí stejných zájmů. Turistika je nejednodušší 
sportovní činností vhodná pro všechny věkové skupiny. Rovněž orien-
tační běh přináší radost z pohybu v přírodě spojený s topografickými 
znalostmi a zdravou soutěživostí.
 
Hlavní
�  Turistika a orientační běh rozdělené do čtyř oddílů:
ZT – základní turistika: hlavní náplní víkendové výlety, jedno- i vícedenní
VT – výkonnostní turistika: hlavní náplní dálkové pochody a turistika 
v horách, vysokohorská turistika
VHT – vysokohorská turistika: hlavní náplní turistika v horách a vysoko-
horská turistika
OB – orientační běh: hlavní náplní závody oblastního žebříčku, též 
reprezentace na republikové úrovni
Členové oddílů mimo své hlavní náplně provozují a připravují akce 
i v ostatních druzích turistiky jako běh na lyžích, cyklistika, vodáctví, 
mototuristika atd.

Vedlejší
�  Poskytování turistických ubytovacích služeb s občerstvením 
Turistická ubytovna Jungmannova – 4 až 8lůžkové pokoje, kuchyňka, 
klubovna, bar – kapacita 35 lůžek
Chata Stará pila, Jizerka-Horní Polubný – 2 až 8lůžkové pokoje, 
kuchyň, jídelna, 2 spol. místnosti, sauna – kapacita 65 lůžek

Pořádání akcí pro veřejnost:
� Novoroční výstup na Černou Studnici 1.1.
� Přejezdy Jizerských hor – lyže únor
� Dálková jízda: Bedřichov – Jizerka přes Sněžku  únor
� Huberta – setkání VHT s lezením na žule květen
� Malá cena Jablonce v OB červen
� Jizerskými horami na kole červen
� Rozhledny Jablonecka červen
� Historie září
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Kooperace Liberec – St. Gallen

–
občanské sdružení
–
71213741
–
Kooperace Liberec – St. Gallen, Hálkova, 461 17 Liberec
MUDr. Jan Medvídek, prezident
RNDr. Jana Kulhánková, CSc.
485 353 133
–
–

Liberecký kraj
–
–
6

1990

Zprostředkování výměn zkušeností a lidí na úrovní škol, zdravotnictví, 
ekonomiky a státní správy. Výsledkem je řada dlouhodobých vztahů a 
vzájemných spoluprací. Jako příklad lze uvést dlouhodobou spolupráci 
mezi Technickou univerzitou v Liberci a UNI St. Gallen, mezi nemocnicí 
v Liberci a nemocnicí v St. Gallen, knihovnami, gymnázii, odbornými 
skupinami atd. 
Švýcarský kanton St. Gallen navštívilo v rámci studijních pobytů, stáží 
a poznávacích týdnů již více než 12 tisíc obyvatel Libereckého kraje.

Kooperace neposkytuje služby, pouze zprostředkovává kontakty.

�  Již několik let vysílá Technická univerzita v Liberci jednoho studenta 
Hospodářské fakulty na dva semestry studia na UNI St. Gallen.
�  Již 12 let jezdí občané Libereckého kraje na týdenní pobyty 

do St. Gallen, které mají za cíl seznámit občany Liberecka s životem 
ve Švýcarsku.
�  Švýcaři sponzorovali mnoho projektů na Liberecku, např hasičské 

auto do Jindřichovic, rozhlednu v Chrastavě, dřevěný můstek v Raspe-
navě, mikrobus pro tělesně postižené, příspěvek pro chovatele ovcí na 
Liberecku atd.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Další informace

Kruh přátel Libertinu

KPL
sdružení
–
44223854
Škroupovo nám. 138, 471 00 Česká Lípa
Škroupovo nám. 138, 471 00 Česká Lípa
–
Marie Vasmanská
487 826 939
vasmanska@libertin.cz
–

Česká Lípa
650
–
3+1

1992

Činnost našeho sdružení pracujícího s dětmi a mládeží je zaměřená 
především na táborové a volnočasové aktivity organizovaných 
a neorganizovaných dětí, vzdělávací činnost dětí, mládeže a 
dospělých, celoroční práci v oddílech.

Výroční zpráva
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba / Telefon

� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Liga na ochranu zvířat ČR, organizace Liberec

LOZ ČR, organizace Liberec
občanské sdružení
–
65100689
Vítězná 19, 460 01 Liberec 1
Mikroazyl - Dvořákova 4, 460 01 Liberec 1
Barbara Klímová, předsedkyně
Barbara Klímová – telefon 604 239 524
Monika Šimková – telefon 604 575 667
Ivana Freiwilligová – telefon 482 711 604
kocky@ok.cz
http://kocky.ok.cz

�  ekologická výchova a péče o zvířata v nouzi - okres Liberec
�  vzdělávací projekt na téma Péče o kočky - celostátní působnost
15
–
–

1991

Smyslem činnosti LOZ ČR je účinná ochrana živočichů před všemi vlivy, 
které společnost může mít na život zvířat a které omezují jejich neza-
datelná práva. Činnost se uskutečňuje praktickými činy ve prospěch 
zvířat, osvětovým působením, úsilím o zdokonalení právní ochrany živé 
přírody, získáváním finančních prostředků na pomoc zvířatům v tísni.

�  ekologická výchova na základních školách
�  poradenství v oblasti péče o zvířata
�  péče o kočky a drobná domácí zvířata v nouzi

�  8. ročník literární a výtvarné soutěže pro žáky základních škol okresu 
Liberec na téma Zvířata – náš vztah k nim
�  vydávání osvětových materiálů – Příchod psa do rodiny, Příchod 

kočky do rodiny, Péče o drobná domácí zvířata

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Mateřské a dětské centrum Maják

MDC Maják
občanské sdružení
–
26533570
U Školky 579, 468 41 Tanvald
U Školky 579, 469 41 Tanvald
MUDr. Jitka Michalíková
Mgr. Jana Jakubcová
483 394 734
m.c.majak@email.cz
–

Tanvaldsko
12 (v roce 2005)
–
5 (v roce 2005)

2001

�  místo pro setkávání osob všech věkových kategorií, s důrazem na 
osoby pečující o malé děti
�  místo pro získávání či předávání důležitých informací z oblasti 

rodinné problematiky
�  místo s možností sebevzdělávání i předávání vlastních zkušeností 

a vědomostí
�  místo, které motivuje k výchově aktivních dětí i k aktivnímu a 

zdravějšímu způsobu života rodin
�  MDC je otevřenou bránou a vycházejí z něj aktivity pro širokou 

veřejnost, které mají sociálně preventivní funkci a rozvíjejí občanskou 
společnost

Dlouhodobým a všeobecným cílem organizace je přispět k rozvoji 
nových, participativních metod sociální práce v regionu.

Hlavními specifickými cíli činnosti centra je poskytovat a 
zprostředkovávat:
� zájmovou činnost
� sociálně-výchovnou činnost
� preventivní programy
� kulturní programy 
� přednáškovou činnost
� environmentální výchovu a osvětu;
a to vše s cílem zabezpečit hodnotné využívání volného času a zdravý 
rozvoj osobnosti neorganizovaných dětí.
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� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Projekt ekologické výchovy hrou - Mozaika přinášel dětem 
vzdělávací i tvůrčí dílny a semináře, podporující pozitivní vztah 
k přírodě a všemu živému na Zemi prostřednictvím praktických seminářů  
pro děti – Včelařství, Poznej a ochraňuj mravence a tvůrčích 
dílen pro nejmenší Ovečky a vlna - života plná.

Kampaň proti drogám v projektu preventivních seminářů pro 
děti základních škol - Divadlo ve výchově a vzdělávání dětí a 
mládeže. Formou aktivních praktických dramatických dílen jsme se 
společně snažili přijít na to, jak lze problémům předcházet a jak se již 
v začátcích nástrahám drog bránit. 
Kromě dlouhodobých projektů realizuje MDC Maják i jednorázové 
celodenní akce, některé z nich se postupně stávají tradicí:
Oslava Dne Země
Cesta lesem pohádek
Podzimní Dobývání dračí sluje a vypouštění draků – Drakiáda 
(s programem).

MDC Maják každoročně vydává rozsáhlou Výroční zprávu, disponuje 
propagačními letáčky.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko

MASiF
občanské sdružení
–
26982773
nám. T. G. Masaryka 99, 464 01 Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 99, 464 01 Frýdlant
Zdeněk Němec, předseda
Jitka Doubnerová, manažer; kancelář – Hana Kančiová 
724 034 314 (kancelář)
masif@seznam.cz
www.masif.cz

Frýdlantsko – mikroregion (18 obcí)
64
–
–

2004

Všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje Frýdlantska – venkov-
ského mikroregionu, zejména činnosti ve prospěch obcí, neziskových 
organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a 
dalších subjektů na území s ohledem na ochranu přírody a krajiny. 
Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí 
mezisektorovou spolupráci (cit. ze stanov o.s. MASiF).

�  Realizace programu LEADER – podpora žadatelů (soukromí 
podnikatelé, veřejná správa, nestátní neziskové organizace) při 
zpracování projektů a realizaci akcí v souladu se Záměrem MASiF 
(rozvojovou strategií v programu LEADER), podpora místní komunity 
v přípravě integrovaných projektů.

�  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro veřej-
nost – pořádání seminářů a exkurzí s tematikou udržitelného rozvoje 
venkovské oblasti, diverzifikace zemědělských činností, místní produk-
ce, účasti veřejnosti na plánování a realizaci rozvoje území.

�  Realizace programu LEADER ČR (2005): podpora realizace 
5 místních projektů (rekonstrukce podstávkového domu, vybudování 
krytého foliovníku k produkci sazenic místních dřevin, rozvoj farmy 
– chov ovcí, nákup zemědělské techniky), organizace celostátního 
setkání místních akčních skupin s prezentací místních partnerů 
(21.10. 2005)

�  Zelené centrum Frýdlantska – program vzdělávacích a osvěto-
vých akcí pro veřejnost 
�  témata seminářů v roce 2005: energie, agroturistika, místní produkce, 

šetrný cestovní ruch
�  exkurze k vzorově fungujícím místním akčním skupinám – Jižní Čechy 

(Mikroregion Růže), Horní Lužice (Oberlausitze Heide und Teichland-
schaft)
�  podpora místních partnerů (seminář Žádost o grant, řízení projektu) 

www.masif.cz
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Nadace Preciosa

–
nadace
–
602540092
Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou
Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou
Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc.
Ing. Ivo Schötta
483 365 393
info@nadace.preciosa.cz
www.nadace.preciosa.cz

Liberecký kraj
–
2
cca 15

1993

V oblasti ekologie a životního prostředí Nadace zejména přispívá 
organizacím věnujícím se studiu a popularizaci trvale udržitelného 
rozvoje, zlepšování podmínek ochrany životního prostředí zejména 
v oblasti Krušných, Lužických a Jizerských hor a Krkonoš, dále přispívá 
organizacím věnujícím se flóře a fauně (citováno ze zápisu v nadačním 
rejstříku).

Především obnova harmonické krajiny Jizerských hor, sázení stromků, 
péče o životní prostředí, ekologická výchova.

Nadace poskytuje finanční příspěvky, sama nevykonává žádnou terénní 
nebo obdobnou praktickou činnost.

Brožura Deset let Nadace Preciosa, vydáno v Jablonci n. N., r. 2005

Předseda správní rady Nadace Preciosa, 
Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc. 

Ředitel Nadace Preciosa ing. Ivo Schötta 
při sázení stromků na Ještědském hřebeni 
v říjnu 2004

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Nisa, o.p.s.

–
obecně prospěšná společnost
–
25471961
Ještědská 36, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Ještědská 36, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Ing. František Chlouba
Petr Bláha
724 104 124
info@nisaops.cz
www.nisaops.cz

ČR, Euroregion Nisa
–
2 + dle potřeb každého realizovaného projektu
5

2003

Nisa o.p.s. se zaměřuje na problematiku šetrného cestovního ruchu. 
Naší snahou je přispívat k informovanosti návštěvníků i poskytovatelů 
služeb v cestovním ruchu o nutnosti ochrany přírody, která je jedním 
z nejvýznamnějších atraktivit regionu, a také pomáháme koordinovat 
projekty a aktivity v cestovním ruchu, které jsou v souladu s udržitelným 
rozvojem.

Od roku 2005 jsme byli MŽP oficiálně pověřeni vedením Národního 
centra šetrné turistiky. Důležitou součástí naší práce je koordinační 
činnost několika rozsáhlých projektů zaměřených na šetrný cestovní 
ruch. Již od roku 2002 připravujeme turistický produkt Nové 
Hřebenovky, dále jsme koordinátory české části mezinárodní 
cyklotrasy Odra - Nisa. 

Zajišťujeme také objek-
tivní měření zatížení tu-
ristických lokalit pomocí 
vlastního automatického 
systému.
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� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Hlavní
�  realizace a koordinace projektů a aktivit v oblasti cestovního ruchu 

přispívajících ke snížení negativních dopadů na přírodní prostředí
�  poradenství pro obce a organizace ohledně udržitelného rozvoje 

v cestovním ruchu 
�  zajištění objektivního měření návštěvnosti pomocí elektronických 

sčítacích turniketů

�   Nová Hřebenovka – jedná se o připravované páteřní turistické 
komunikace pro cykloturistiku, pěší turistiku a běh na lyžích, které 
povedou zajímavými, ale přesto relativně málo navštěvovanými loka-
litami všech důležitých pohoří Euroregionu Nisa. Projekt je realizován 
od roku 2002 a do dnešní doby bylo zahájeno 12 subprojektů.
�  Odra – Nisa – koordinace české části této cyklostezky, pro návštěv-

níky nabízíme informační zajištění a další služby.
�  Sít center šetrné turistiky – snaha o vznik a rozvoj Krajských 

center šetrné turistiky, příprava metodických podkladů dle požadavků 
MŽP.
�   Měření zatížení turistických lokalit – pomocí speciálně vyvinu-

tých elektronických turniketů měříme počty návštěvníků v požadova-
ných lokalitách.

O B Č A N S K É  S D R U Ž E N Í

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Drobné památky severních Čech, 
občanské sdružení
DPSČ
občanské sdružení
–
26611384
nám. T. G. M. 169, 470 01 Česká Lípa
–
 Miroslav Pröller
–
603 976 223
miroslav.proller@cmail.cz
www.pamatky.ceskalipa.org

Liberecký a Ústecký kraj
57
–
–

2002

dokumentace a obnova sakrálních památek

�  dokumentace památek
�  projekty obnov památek
�  stavební dozor oprav památek
�  obnova drobných památek
�  údržba památek
�  pořádání kulturních akcí v sakrálních památkách

�  „oživení“ kostelů v Petrovicích u Jablonného v P., v Bořejově u Doks
�  oprava téměř 60 drobných sakrálních památek
�  pomoc při zajišťování finančních prostředků na 4 nejzdevastovanější 

kostely Českolipska

vydání publikace oprav drobných památek obč. sdružením Almanach 
2002 - 2004
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O B Č A N S K É  S D R U Ž E N Í

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce

� Kontaktní osoba

� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Frýdlantsko, občanské sdružení

–
občanské sdružení
–
69898413
nám. T. G. Masaryka 99, 464 01 Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 99, 464 01 Frýdlant
předseda (dočasně není jmenován), členové rady – Yveta Svobodová, 
Jitka Doubnerová, Jana Pavlíková, Jan Heinzl, Dan Ramzer 
členové rady sdružení – Jitka Doubnerová (program Podpora cestovního 
ruchu), Jan Heinzl (program Obnova pomníčků)
482 312 552 (MIC Frýdlant)
mic.frydlant@seznam.cz
www.frydlantsko.org

Česká republika, zejména Frýdlantsko – mikroregion (18 obcí), 
Jizerské hory
15
2
15

1999

Dlouhodobými cíli o. s. Frýdlantsko je všestranný, trvale udržitelný 
rozvoj Frýdlantska, mezisektorová spolupráce, vytvoření diskusního 
fóra pro všechny zájemce, přeshraniční spolupráce 
(cit. ze stanov o. s. Frýdlantsko).

Hlavní
pořádání osvětově-výchovných akcí, seminářů, konferencí, publikační 
a informační činnost, realizace praktických projektů zejména v oblasti 
sociální, kulturní a péče o životní prostředí
Vedlejší
služby Městského informačního centra ve Frýdlantě (reklamní činnost 
a marketing, kopírování, specializovaný maloobchod, poskytování 
telekomunikačních služeb - veřejná faxová stanice) 

�  Program podpory cestovního ruchu
Od roku 2001 jsme provozovatelem Městského informačního centra 
ve Frýdlantě, které orientujeme zejména na cestovní ruch šetrný vůči 
životnímu prostředí a na informační servis pro obyvatele Frýdlantska. 
Prezentujeme Frýdlantsko na specializovaných akcích cestovního ru-
chu (veletrh Euroregion Tour, konference – např. Rails To Trails - USA, 
World Parks Congress – JAR), vydáváme informační a propagační 
materiály. Organizujeme akce, v nichž podporujeme pocit sounále-
žitosti místních lidí s re-
gionem, jeho přírodním 
i kulturním dědictvím 
(Velikonoce na Frýd-
lantsku – ve spolupráci 
s Městským muzeem 
Frýdlant), připravujeme 
produkty cestovního ru-
chu navazující na proces 
interpretace místního 
dědictví (Frýdlantské 
stezky dědictví).

� Další informace

�  Program obnovy pomníčků
Od roku 2002 mapujeme stav božích muk, křížů a dalších drobných 
sakrálních památek, dokumentujeme havarijní stav a podle 
finančních možností sdružení některé památky rekonstruujeme: 
2003 – rekonstrukce Wildnerových božích muk při Pohodové 
cyklotrase (Raspenava), 2004 – rekonstrukce pomníku Josefa II. 
v Raspenavě, 2004 - 2005 – rekonstrukce Nichtových božích muk 
v Raspenavě. Od roku 2004 doprovázíme program přednáškovým 
cyklem pro veřejnost Pro regione Fridlandia. 

�  Putování za strašidly a kouzelnými bytostmi Frýdlantska 
– produkt cestovního ruchu založený na interpretaci místního dědictví, 
doprovodná publikace vyšla v říjnu 2005

�  Velikonoce na Frýdlantsku – sbírka místních receptů na tradiční 
velikonoční pokrmy ze soutěže O nejlepší mazanec Frýdlantska 
(2004 - 2005), distribuuje MIC Frýdlant

�  Pro regione Fridlandia – cyklus populárně - odborných přednášek 
s tematikou historického a přírodního dědictví (1. ročník – 2005), 
ve spolupráci se Státním zámkem Frýdlant

odkaz na webové stránky

O B Č A N S K É  S D R U Ž E N Í

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

Občanské sdružení hradu Grabštejn

OSHG
občanské sdružení
–
70583013
Lázně Kundratice 161, 463 52 Osečná
–
Štěpánka Kašparová
Štěpánka Kašparová
602 272 728
stek@volny.cz
–

Liberecký kraj
–
–
3

18. 1. 2000
 
�  organizace projektů zaměřených převážně na kulturně-vzdělávací 

činnost, propagaci a realizaci uměleckých aktivit, rozšířené 
o divadelní, hudební, filmové nebo výtvarné produkce 
�  otevřená iniciativa pro tvůrce a příznivce kultury
 
Worldfest - Grabštejn – festival alternativní, etnické hudby a 
divadla (www.stek.cz/worldfest)
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O B Č A N S K É  S D R U Ž E N Í O B Č A N S K É  S D R U Ž E N Í

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

Občanské sdružení obyvatel a chalupářů 
obce Josefův Důl
–
občanské sdružení
–
69898367
Dolní Maxov 189 (M23), 468 44 Josefův Důl
Dolní Maxov 189 (M23), 468 44 Josefův Důl
Jitka Sadilová
Jitka Sadilová
274 781 499
–
–

Jizerské hory
5
–
–

1998

chránit přírodu a krajinu

�  podpisová akce proti spalovně v Josefově Dole
�  výsadba stromořadí (10 stromů)

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Občanské sdružení Lunaria 
(společnost pro ekologickou a kulturní obnovu ve Frýdlantském výběžku, 
Jizerských horách a okolí)

O. S. Lunaria
občanské sdružení
–
64040534
Jindřichovice 82, 463 66
Jindřichovice 82, 463 66
Ing. Zbyněk Vlk, předseda
Ing. Zbyněk Vlk, předseda
605 345 467
lunaria.jindrichovice@seznam.cz
informace na inetu pod klíčovým slovem „Lunaria“ 

Frýdlantsko, Jindřichovice, Euroregion Nisa
20
–
5

1996

propagace trvale udržitelného života, návrat ke kořenům, historické 
souvislosti, ochrana přírody a obnova krajinného rázu, záchrana lidové 
architektury, udržitelný rozvoj Frýdlantska, šetrná turistika, rozvoj kultury 
na venkově, přeshraniční poznávání

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Výukové programy pro školy zaměřené na ekologii a historii. Kursy 
tradičních dovedností, workshopy a tábory. Praktická péče o 13 ha 
krajiny. Obnova historicky cenného domu. Informování veřejnosti 
o ekologii, historii, architektuře, ekozemědělství, krajině apod. např. 
prostřednictvím médií.

�  Krajina útulná – výsadba mezí, alejí, obnova rybníčků, staré odrů-
dy ovocných stromů, výsev květin a původních trav, ekozemědělství
�  Kurzy tradičních dovedností – např. kovařina, pletení košíků, 

od zrna ke chlebu
�  Týdny pro les – pobyt se sázením stromků, povídáním a výlety
�  Muzeum života venkovského obyvatelstva před 

průmyslovou revolucí
�  Větrný mlýn
�  Ekovýchovné programy pro české a německé žáky a studenty
�  Žijící skanzen – několik domů v lidové architektuře, oživení muzea

Provádění návštěvníků 
v muzeu, větrném mlýně 
a po ekofarmě: 

otevřeno Út – Ne  
10.00 - 17.00 hod.,
pro větší exkurze po 
dohodě na 
tel. 605 345 467

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Občanské sdružení pro rozvoj Starých Splavů

OSRSS
občanské sdružení
–
68435029
Jezerní 67, 671 63 Staré Splavy 
Karel Cengr, Jezerní 67, 671 63 Staré Splavy
Miloš Šimák, Dalibora z Myšlena 135, tel.: 487 873 351 
–
487 873 253
–
–

Staré Splavy – Máchovo jezero
52
–
120

1998

mezinárodní rekreace a životní prostředí ve Starých Splavech

úklid, odpadové koše, lavičky, květinová výzdoba

Starosplavské léto, tradiční pouť, dětské hřiště, 
kulturní a sportovní akce
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů

� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Další informace

Občanské sdružení Rozvoj Tanvaldska

Rozvoj Tanvaldska
občanské sdružení
–
26988607
Palackého 359, 468 41 Tanvald
Sluneční 318, 468 61 Desná v Jizerských horách 
Marek Pieter, předseda sdružení
Ing. Kateřina Preusslerová, manažerka
předseda sdružení 483 383 167, manažerka 737 761 659
rozvoj.tanvaldska@seznam.cz
–

Tanvaldsko
28
členy sdružení jsou zástupci obcí, neziskových organizací i podnikatelů 
v Mikroregionu Tanvaldsko
–
28

2005

�  všestranná podpora rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko zejména 
činnostmi, které směřují ve prospěch obcí, neziskových organizací, 
drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, 
které působí v regionu
�  rozvíjení mezisektorové a meziregionální spolupráce naplňováním 

principu partnerství
�  příprava regionu na účast v rozvojových programech
�  podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, 

ochrana kulturního a přírodního bohatství regionu
�  podpora zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v území (pod-

pora lepšího využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, podpora 
rozvoje cestovního ruchu, péče o památky apod.)
�  podpora malého a středního podnikání, podpora drobných podnika-

telů, zejména v zemědělství

Poskytovat a zprostředkovávat:
�  komunikaci s veřejnoprávními a soukromými institucemi a s veřejností 

v regionu
�  informace pro místní subjekty, instituce, veřejnost zejména o možnos-

tech dotací ze zdrojů ČR i EU podporujících rozvoj území
�  informace pro návštěvníky regionu a zájemce o spolupráci
�  kontakty a spolupráci s jinými regiony v ČR (i v zahraničí) 
�  připravovat podmínky pro přijímání dotací z dotačních titulů ČR i EU
�  realizovat modelové projekty
�  organizovat semináře, konference, besedy, stáže i vzdělávací 

programy

Mikroregion Tanvaldsko leží na úpatí Jizerských hor, většina obcí leží 
v nadmořské výšce nad 500 m n. m. Do Mikroregionu Tanvaldsko patří 
obce a města Harrachov, Kořenov, Desná v Jizerských horách, Jiřetín 
pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, Tanvald, 
Smržovka, Velké Hamry, Zlatá Olešnice, Plavy. Do území mikroregionu 
zasahuje Chráněná krajinná oblast Jizerské hory a Krkonošský národní 
park, velká část regionu je začleněna do území soustavy NATURA 
2000. Mikroregion Tanvaldsko je díky svému přírodnímu potenciálu 

velmi atraktivní lokalitou. Nacházejí se zde nejen historické památky, 
ale jsou zde pořádány různé kulturní akce s již dlouholetou tradicí
Od počátku bylo zájmem sdružení vypracování společného záměru, 
který splňuje pravidla zejména evropského programu LEADER ČR, ale 
i dalších programů a který současně odpovídá aktuálním potřebám obcí 
a firem a bude plně realizovatelný, vycházející z reálných a uskutečni-
telných záměrů.
Podrobnou analýzou potřeb a záměrů místních subjektů bylo zjištěno, 
že nejvíce záměrů směřuje do zlepšení kvality života ve venkovských 
oblastech. Nejvýznamnějším podnětem pro rozvoj kvality života 
v regionu je rozvoj cestovního ruchu. Trvale udržitelný cestovní ruch 
je totiž sám podnětem pro rozvoj živností a drobného podnikání, pro 
komerční i neziskové aktivity lidí, pro rozvoj zájmových a veřejně 
prospěšných občanských sdružení, pro činnost obcí, pro dobudování a 
obnovu technické a občanské vybavenosti, pro zvýšení péče o přírodu 
a krajinu atd. 
Zvolené zaměření strategie je tedy logickým krokem v dlouhodobé 
koncepci rozvoje regionu.

Pro lepší informovanost všech subjektů, institucí, státní správy i samo-
správy vydalo občanské sdružení Rozvoj Tanvaldska leták informující 
o vzdělávacích a informačních aktivitách pro členy sdružení i širokou 
veřejnost.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Občanské sdružení Vysocké poklady

O.S. Vysocké poklady
občanské sdružení
–
26586819
č. p. 78, 512 11 Vysoké nad Jizerou
č. p. 78, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Ivo Vodseďálek, tel. 481 593 481
Michal L. Jakl
481 593 118
muzeum@vysokenadjizerou.cz
–

Vysoké nad Jizerou
22
–
15

1999

V roce 1999 na základě iniciativy sdružení bylo vyvoláno jednání o re-
konstrukci parku. Cílem sdružení je ochrana a zvelebení veřejné zeleně 
ve městě, a to především v městském parku. Dalším cílem je zmapo-
vání všech kulturních pmátek a chráněných objektů v katastru města a 
přispět k jejich obnově, eventuálně konzervaci. Sdružení zaměří svoji 
pozornost na ochranu krajiny v katastru města. Aktivní účastí přispěje 
při organizaci a přípravě oslav významného výročí města (650 let).



58

ži
vo

tn
í p

ro
st

ře
dí

59

ži
vo

tn
í p

ro
st

ře
dí

O B Č A N S K É  S D R U Ž E N Í

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Občanské sdružení Zákupská iniciativa

OS Zákupská iniciativa
občanské sdružení
–
265 95 672
Kamenická 359, 471 23 Zákupy
Kamenická 359, 471 23 Zákupy
Dušan Skočík, předseda
Pavel Kučera
487 857 441
zakupska.iniciativa@tiscali.cz
–

Zákupy
4
–
2

2002

Chránit přírodu, krajinu, zdravé životní prostředí a památky v obci Zákupy. 
Vyhledat, aktivizovat a podporovat všechna opatření k dosažení shora uve-
deného cíle. Rozvíjet aktivity za účelem udržení a zlepšení ochrany přírody, 
krajiny, zdravého životního prostředí a památek v obci Zákupy.

ochrana přírody a památek, shánění finančních prostředků k tomuto 
účelu

�  podíl na zastavení skládkování na hranici intravilánu obce Zákupy 
firmy Ardeo s. r. o.
�  podíl na zastavení nepovoleného kácení topolů obci Zákupy ve spor-

tovním areálu ZŠ a MŠ Zákupy
�  účast ve správním řízení – nepovolené stavby firmy Vest-Izol, a. s. 

v Zákupech
�  aktivní účast na projednávání Územního plánu Města Zákupy se 

zaměřením na oddíly, které stanovují průmyslové zóny, cyklotrasy, 
zeleň, dopravní cesty
�  oprava drobných památek z případných grantů a za finanční podpo-

ry sponzorů

� Zajímavé akce/projekty �  na základě oponentního posudku AV v roce 1999 vykáceno v parku 
pouze cca 20 stromů místo navržených 139 
�  sbírkou mezi členy bylo financováno ošetření vzácné lípy
�  oprava pamětní desky na pomníčku A. Sovy 
�  zhotoveny sádrové odlitky plastik na pomnících A. Sovy a V. Dyka, 

které byly uloženy v městském muzeu 
�  ve spolupráci se základní školou, MÚ a KRNAP byla v parku osázena 

skalka krkonošskými rostlinami 
�  odbornou firmou byl očištěn zanedbaný pomník V. Dyka
�  rozsáhlá spolupráce při oslavách 650 let města; všechny akce publi-

kovány v časopisu MÚ Větrník
�  zřízení lapidaria a v krajině umístit kopie sakrálních objektů 
�  konzervace sochy sv. Floriana 
�  zřízení vyhlídkového bodu s panoramatem krajiny
�  oprava altánu a plastické mapy v parku

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

Okrašlovací spolek v Rovensku pod Troskami

–
sdružení
–
70890510
Jiráskova 199, Rovensko pod Troskami
–
Dana Brožková
Dana Brožková
–
danabrozkova@seznam.cz
–

Český ráj
25
–
–

2000

�  posilování vztahu občanů k našemu městu
�  rozvoj kulturního života v našem městě
�  ochrana životního prostředí
�  ochrana a obnova kulturních památek

� každoroční pořádání Masopustního veselí, Úklidu říčky Veselky
�  pořízení pamětní desky nejvýznamnějšímu rodáku Václavu Karlu 

Holanu Rovenskému, autoru kancionálu Capella Regia Musicalis
�  zřízení Katovy tůně jako zastavení budoucí naučné stezky, toto 

zastavení vzniklo s podporou grantu Krajského úřadu v r. 2002
�  besedy se zajímavými lidmi přístupné veřejnosti (V. Komárek, 

RNDr. Mrkáček, PhDr. Prostředník, M. Pospíšil, D. a R. Brozkovy 
– reprezentantky ČR v orientačním běhu…)
�  aktivní účast na akcích pořádaných městem Rovensko pod Troskami 

– Pohádkový les, Městečko v pohybu

|  ilustrační obrázek
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|  ilustrační obrázek

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Pionýrská skupina VÝŘI

PS VÝŘI
sdružení
–
68983590
Pionýrů 315, 471 27 Stráž pod Ralskem
nám. 5. května 37, 471 27 Stráž pod Ralskem
Anna Fajstavrová
Ing. Tomáš Rychtařík
602 627 167
rychtarik@diamo.cz
–

okresy Česká Lípa, Liberec
cca 50
–
6

1992

práce s dětmi a mládeží zaměřená na ochranu přírody a turistiku 

pronájem prostor pro činnost s dětmi

PS VÝŘI organizuje v průběhu roku 2005 a 2006 akci Strážské 
putování Podralskem. V rámci této akce bude uspořádáno 10 
dílčích akcí se zaměřením na poznávání mikroregionu Podralsko.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska 

Pšovka
občanské sdružení
–
26615444
Blatce č. 7, 472 01 Doksy
Blatce č. 7, 472 01 Doksy
akademický sochař Petr Císařovský, předseda
Jana Šmídová, místopředsedkyně
606 756 941
jsmidova@rozhlas.cz
www.psovka.cz

CHKO Kokořínsko  
17 
–
–

2003

Spolek byl založen s cílem revitalizovat historické, kulturní a přírodní 
dědictví v regionu CHKO Kokořínsko. Jeho členové již opravili či 
zcela zrekonstruovali několik drobných sakrálních staveb, vyčistili řadu 
studánek a uspořádali několik brigád zaměřených na úpravu přírodních 
lokalit. Na některých akcích spolek úzce spolupracuje se sdružením 
Drobné památky severních Čech – společným projektem je oživení ba-
rokního kostela sv. Jakuba s přilehlým, zcela zdevastovaným německým 
hřbitovem v obci Bořejov. Členové spolku Pšovka – renomovaní umělci 
– pro kostel vytvořili nové oltářní obrazy.

Jednou z nejvýznamnějších akcí byla celková oprava vzácné 
barokní trojboké kaple - zvané Luňákova - poblíž hradu Houska, 
dalším projektem je putovní výstava archivních pohlednic a dokumentů 
Zaniklé Kokořínsko, kterou nyní po celou turistickou sezónu hostí 
hrad Kokořín. V současné době pracuje spolek na informačním systému, 
který se váže k rekonstruovaným sakrálním památkám a přírodním 
pozoruhodnostem, jež jsou v péči spolku.  
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Ptačí dům Dubá – stanice pomoci, ptačí zoo

–
soukromé zařízení – fyzická osoba
–
16866975
Nedomovská 202, 471 41 Dubá
Nedomovská 202, 471 41 Dubá
Věra Gilová
Věra Gilová
606 542 233
–
www.dreamworx.cz/ptaci-zoo/kontakt.html

Liberecký kraj
1
–
–

2000

�  pomoc poraněným ptákům žijícím v přírodě a vzhledem k provozová-
ní veterinární poradny i ptákům v domácích chovech
�  naučné seznámení veřejnosti s ptáky žijícími v české přírodě

�  naučné přednášky pro veškerá školská zařízení i mateřské školy 
spojené s ukázkou dravců a sov (přednášky jsou vždy uzpůsobeny 
věku posluchačů)
�  sokolnictví

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

REPER

REPER
občanské sdružení
–
26666383
Pertoltice pod Ralskem 48, 471 24 Mimoň
Pertoltice pod Ralskem 48, 471 24 Mimoň
Mgr. Iva Prudlová
Mgr. Iva Prudlová
775 047 938
o.s.reper@seznam.cz
www.reper.cz

Stráž pod Ralskem, Jablonné v Podještědí, Hamr na Jezeře, Mimoň, 
Velký Grunov, Liberec, Frýdlant v Čechách, Česká Lípa

11 dospělých (asi 30 mladých)
–
všichni pracují dobrovolně

2004

Hlavní poslání je zprostředkovat mezinárodní kontakt mládeže, pod-
pořit turistický ruch v oblasti, ovlivnit kulturní život občanů žijících pod 
Ralskem, přispět k prevenci kriminality a angažovat se na poli integrace 
znevýhodněných skupin obyvatelstva, tolerance a mezilidských vztahů. 
Zaměřujeme se na talentovanou handicapovanou mládež, mládež žijící 
v sociálních zařízeních, mládež rizikovou a tzv. nezařazenou. Spolupra-
cujeme také s Romy, azylanty a seniory.

�  organizace mezinárodních projektů pro mládež u nás i v zahraničí
�  podpora iniciativy mládeže v regionálních projektech
�  přímá práce s talentovanou mládeží
�  podpora sociálního 

kontaktu seniorů
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
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spolupracovníků
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� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

Sdružení občanů Dubska

–
občanské sdružení
–
70822123
Dlouhá 91, 491 41 Dubá
Petra Šolcová, Poštovní 5, 491 41 Dubá
–
Petra Šolcová
487 870 637
petra.solcova@zs.duba.indos.cz
www.sweb.cz/klubdeti.duba

Dubá a okolí
6
–
4 - 20

2000, od r. 2002 součást sdružení Klub dětí

volnočasové aktivity dětí a 
mládeže a snaha o oživení 
tradic

Masopust, Vítání jara, 
Čarodějnický slet, 
Koloběžkiáda, Drakiáda, 
Lampiónový průvod 
strašidel, Vánoční výstava, 
Adopce na dálku

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Sdružení pro obranu životního prostředí 
Janova Hora
–
občanské sdružení
–
45599769
Janova Hora č.p. 312, 512 38 Vítkovice v Krkonoších
Janova Hora č.p. 312, 512 38 Vítkovice v Krkonoších
–
Miloš Pazderník, předseda
481 582 298, 605 938 376
–
–

okres Semily, obec Vítkovice v Krkonoších
23
–
–

1993

obrana životního prostředí

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Další informace

Sdružení přátel Kokořínska

–
sdružení
–
68421249
Nebužely 3, 277 24 Vysoká
Nebužely 3 – Mlýn Kroužek, 277 24 Vysoká
Martin Hnilica, předseda 
RNDr. Luboš Beran, PhD.
723 133 423
lubos.beran@schkocr.cz
–

oblast Kokořínska
19
–
30

1998

Hlavním posláním je ochrana a péče o přírodní a kulturní dědictví. 
Formy činnosti Sdružení jsou zejména:
�  praktická činnost členů ve spolupráci s dalšími subjekty, zejména 

Správou ochrany přírody – Správou CHKO Kokořínsko
�  výchovná a popularizační činnost

praktická péče o zvláště chráněné části přírody

Ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko byla vyrobena 
videokazeta: CHKO Kokořínsko dnes aneb Máchův kraj,
vydána publikace:  NATURA 2000 a Mokřady Liběchovky a 

Pšovky.

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

�  Ralsko volí svoji star 2004 – regionální soutěž mladých zpěváků
�  Eurostar pod Ralskem 2005 – mezinárodní festival mladých 

zpěváků ve Stráži pod Ralskem
�  Setkání 3D 2005 – přeshraniční projekt zaměřený na sebepozná-

vání a vzájemné poznávání mladých lidí z rizikového prostředí a 
z dětských domovů ze tří států. Součástí projektu je kurz hloubkového 
potápění a létání nad Českolipskem.
�  Tanec je nejlepší droga 2005 – mezinárodní projekt protidrogo-

vé prevence
�  Proč to nezkusit? 2005 – projekt prevence kriminality mládeže ve 

spolupráci s Vězeňskou službou ČR a Policií ČR
�  Návštěvy nejen sváteční 2005 – 2006 – projekt komunikace 

seniorů a juniorů, část účastníků je ze sociálních zařízení. Součástí 
projektu jsou například besedy o možnostech relaxování a terapií 
21. století a kurz práce s kamerou.
�  Global Village 2005 – mezinárodní kontaktní seminář pro 

pracovníky s mládeží ve Stráži pod Ralskem (účast přislíbily tyto 
státy: Česká republika, Itálie, Kypr, Holandsko, Maďarsko, Lotyšsko, 
Estonsko, Irsko, Izrael, Turecko, Jordánsko, Maroko, Alžírsko, Egypt a 
Palestina).

Máme člena oceněného jako dobrovolník cenou Křesadlo 2004.
Jsme členy RADAMLK a ANNOLK, jednáme o členství v LAG Podralsko.
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� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
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� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

Společnost přátel přírody

SPP
občanské sdružení
–
46747362
Svobody 243/58, 460 15 Liberec 15
Olbrachtova 37, 460 15 Liberec 15
Mgr. Jan Korytář
Martina Černá
482 751 195
spp@cmelak.cz
www.cmelak.cz, www.novyprales.cz
 
Liberecký kraj
615
21
cca 250

1994

Společnost přátel přírody 
je společenství lidí, kteří 
podporují a provádějí 
aktivity ve prospěch 
přírody, krajiny a trvale 
udržitelného života. 
Naším posláním je chránit, 
rozmnožovat a obnovovat 
rozmanitost přírody a 
zároveň spojovat tuto 
činnost s ekologickou 
výchovou a osvětou.  

�  Ekologická výchova – nabízíme programy pro všechny stupně 
škol, pod střechou i v terénu, jedno- i vícedenní, zaměřené na 
ekologickou a globální výchovu a poznávání regionu. V případě 
zájmu jezdíme do škol po celém kraji, po dohodě je možné připravit 
speciální program šitý přímo na míru. Jsme akreditovaným členem 
Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. 

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

�  Obnova přirozených lesů a záchrana ohrožených dřevin 
– zahrnuje sběry osiva, pěstování sazenic původních druhů lesních 
dřevin ve vlastních lesních bioškolkách, výsadby sazenic o výšce 
0,3 – 2,5 m v lese i ve volné krajině, výstavbu oplocenek a 
individuálních ochran proti okusu zvěře.

�  Pomoc při psaní projektů – nabízíme pomoc či přímo vypraco-
vání žádostí o dotace pro neziskové organizace, školy, vlastníky či 
správce lesa. Máme zkušenosti s evropskými projekty.   

�  Šance pro jilmy – návrat ohrožené dřeviny zejména pomocí dobro-
volníků a škol do krajiny Libereckého kraje
�  Lomikámen – kvalitní barevný časopis o ekologii, historii, regionu 

a životním stylu. Vychází od roku 2000.
�  Maličkosti pro Zemi – soutěž pro rodiny s dětmi zaměřená na 

poznávání regionu a ekologii
�  Nový prales – přeměna smrkové monokultury na Ještědském hřebe-

nu ve smíšený les a jednou i prales

�  Stromy mýma očima – tradiční výtvarná soutěž s vernisáží 
v Severočeském muzeu v Liberci 
�  V srdci regionální korupce – projekt na mapování korupce a 

klientelismu a podporu občanské společnosti v Liberci podpořený ze 
zdrojů EU
�  Mateřské centrum – centrum pro maminky ze sídliště Kunratická 

v Liberci

Pozemkový spolek Společnosti přátel přírody v současné době vlastní 
26 ha lesních a mokřadních lokalit a o 10 ha dalšího lesa dlouhodobě 
pečuje. Lesy a krajinu v Libereckém kraji zpestřilo již více než 150 000 
našich sazenic. Počtem členů i rozsahem činnosti patříme mezi přední 
ekologické organizace v ČR.
Mezi hodnoty, kterých si nejvíce vážíme, patří naše nezávislost.
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� Zkrácený název organizace
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� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Středisko ekologické výchovy Český ráj 

SEV Český ráj
občanské sdružení
–
75041332
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov
Simona Jašová
Simona Jašová
481 320 693
sev.ceskyraj@iol.cz
–

region Český ráj
90
3
40

2005

Posláním a cílem organizace je seznamování široké veřejnosti s pro-
blematikou ochrany přírody a krajiny Českého ráje formou osvětových 
programů, přednášek, dílen, terénních akcí, výstav a publikací. 

�  ochrana přírody – záchrana a péče o maloplošná chráněná 
území, význačné biotopy a genofondové plochy, záchrana populací 
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, záchrana a 
konzervace starých stromů
�  ochrana historické krajiny – záchrana raně komponované 

barokní krajiny v okolí Jičína a krajiny Českého ráje
�  správní řízení a kampaně – účast ve správních řízeních, kde je 

potřeba prosadit zájmy přírody a krajiny, vedení kampaní řešících 
palčivé problémy
�  ekologická výchova – realizace environmentální výchovy, vzdě-

lávání a osvěty prostřednictvím ekologických výukových programů, 
publikační činnosti, přednášek pro veřejnost a školy, pořádání výstav, 
ekologické poradenství

�  provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy 
v Libštátě
�  Úklid Českého ráje, zapojení do celosvětové kampaně Clean Up 

the World (od roku 2001)
�  Sena u Jinolických rybníků, zapojení veřejnosti do péče 

o chráněné louky
�  programy EVVO – osvětové, vzdělávací akce, terénní 

exkurze, výstavy, přednášky pro veřejnost, programy, 
kampaně (např. Vítání ptačího zpěvu, Evropský den parků)
�  celoroční pobytové programy s přírodovědným a 

ekovýchovným programem pro návštěvníky CHKO Český ráj 
pořádané se zázemím Autocampu Sedmihorky
�  provoz zvířecí ekofarmy s výukou péče o zvířata a 

správnému přístupu k nim (Sedmihorky)
�  úzká spolupráce se Správou CHKO Český ráj 

zaměřená především na souvislosti ochrany přírody a 
intenzivního cestovního ruchu v citlivých lokalitách

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Suchopýr o.p.s.

–
obecně prospěšná společnost
–
25419358
Oldřichov v Hájích 5, 463 31
–
Mgr. Alena Hlídková, ředitelka o.p.s.
Mgr. Alena Hlídková
482 360 011
info@suchopyr.cz
www.suchopyr.cz

Liberecký kraj
–
10
50

1997

Suchopýr o.p.s. byl založen v roce 1997 s posláním obnovovat 
přirozenou druhovou skladbu lesů Jizerských hor s důrazem na využití 
původních druhů jizerskohorských dřevin.
V praxi je poslání naplňováno především: pěstováním původních 
a ohrožených druhů dřevin Jizerských hor přírodě blíz-
kým způsobem (tj. bez použití chemie, s převahou ruční práce) a 

vzděláváním veřejnosti zejména v oblasti praktické 
ochrany přírody.
Dřeviny jsou pěstovány v 5 malých lesních školkách o celkové 
rozloze 2,5 ha. Pěstební plochy jsou umístěny v různých 
nadmořských výškách. V nejníže položené lesní školce 
v Oldřichově v Hájích pěstujeme především keře a dřeviny 
určené do nižších poloh Jizerských hor, naopak v aklimatizační 
školce „Na vládní“, téměř v 800 m n.m., jsou pěstovány 
sazenice určené na nejextrémnější stanoviště imisních holin.
Do konkrétních ochranářských aktivit se snažíme zapojovat 
veřejnost především prostřednictvím dobrovolnických 
víkendovek v Jizerských horách a dalších aktivit.

�  Záchrana původních druhů dřevin v CHKO Jizerské hory 
a péče o ně: projekt zaměřený na mapování, pěstování a výsadby 
původních a ohrožených jizerskohorských dřevin. Projekt probíhá ve 
spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory.
�  Mezinárodní letní ekologické tábory: pořádáme již šestým 

rokem v Oldřichově v Hájích pro mladé lidi z různých evropských 
zemí se zájmem o ochranu životního prostředí.
�  Přeshraniční spolupráce s ekologicky zaměřenou 

organizací z Německa: společně s německým partnerem 
pořádáme akce, připravujeme projekty na téma životní prostředí.

�  Klub přátel Jizerských hor: členem Klubu se stane každý, kdo si 
zakoupí jeden či více stromů vypěstovaných v našich lesních školkách. 
Koupí stromu podpoří celý proces od sběru osiva, přes péči v lesní 
školce až po výsadbu a následnou ochranu. Pro členy Klubu pořá-
dáme dvakrát do roka společné výsadby, při kterých si své stromy 
mohou vlastnoručně vysadit do přírody.
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� Zajímavé akce/projekty

Turistické sdružení Přátelé přírody 
České republiky – místní klub
Přátelé přírody MK
sdružení
–
46747508
Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1
Aloisina výšina 557, 460 05 Liberec 
Trudis Linková 
Trudis Linková
486 202 416
trudis.linkova@centrum.cz
–

Liberec, Česká Lípa, Rumburk, Varnsdorf, Nové Město pod Smrkem, 
Rynoltice, Rychnov u J. a jiné
131
–
členové z Liberecka, Českolipska a další

znovuzaložení 1991/ MK Liberec samostatně od 1994

turistika, ekologie

�  Turistika poznávací, přeshraniční – veřejný pochod 
kombinovaný s šetrnou dopravou ČD
�  Dítě a příroda – 7. ročník, konec května (vlakem, Liberec – Zittau, 

náměstí – start, cyklotrasa podél Nisy (se stanicemi a úkoly pro 
všechny účastníky) do cíle: dětská farma Hartlu, hry, zvířátka farmy, 
diplomy, sladká odměna s pohoštěním
�  Přeshraniční mezilidské vztahy – setkání a návštěvy nejen 

u Přátel přírody v Evropě
�  Letní tábory – prázdninová setkávání dětí a mládeže u nás 

i v cizině, výměnné akce, společné projekty
�  Ochrana přírody, údržba zeleně, výsadba – pomoc (aktivisté 

z klubu spolupracují doma i v zahraničí: i-club Praha, Tandem 
– KCČVM Plzeň, Kindersmftung Zittau, farma Hartlu, Přátelé přírody 
Zhořelec, Oberhof-Erfurt, Kinderland Bautzen-Dresden, evropská 
integrace Elsterwerda, Škola hrou, Naturfreunde Wiesbaden, 
Frankfurt n. Odrou – Lebus, centrála Vídeň, česká centrála Duha, 
Senovážné nám. Praha)

D Ů M  D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní

� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Dům dětí a mládeže „Sluníčko“

DDM Sluníčko
příspěvková organizace 
Město Lomnice nad Popelkou
00854859
Bezručova 130, 512 51 Lomnice nad Popelkou
DDM Sluníčko, Bezručova 130, p. schránka 36, 
512 51 Lomnice nad Popelkou
Věra Bártová, ředitelka
Věra Bártová
481 671 979, 605 243 787
bartova@ddmlomnice.cz
www.ddmlomnice.cz/ddm/index.html

především město a jeho okolí, ale také akce krajského i republikového 
charakteru 
v zájmových útvarech cca 600 členů ročně
5 (3 pedagogičtí + 2 provozní na část. úvazek)
cca 40 vedoucích ZÚ ročně

28.11. 1979

Střediska pro volný čas dětí a mládeže jsou dnes považována za jeden 
z nejvýznamnějších nástrojů při ovlivňování účelného trávení volného 
času cílové skupiny dětí a mládeže. Tyto subjekty mají významný   
podíl na formování osobnosti mladého člověka, na podpoře rozvoje 
jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu. Činnost v těchto zařízeních je 
podstatnou součástí primární prevence negativních jevů, které součas-
nou mladou generaci v nemalé míře ohrožují.  
            
Hlavní
� pravidelná činnost v zájmových útvarech (kroužky pro děti a mládež, 
kluby, kurzy, soubory) � příležitostná činnost spočívá v aktivitách nejrůz-
nějšího tematického a obsahového zaměření � prázdninová činnost je 
uskutečňována formou ozdravných a rekreačních pobytů � individuální 
práce formou péče o talentované děti a mládež � spolupráce s Úřadem 
práce při rekvalifikačních kurzech � soutěže a přehlídky, pořádání 
festivalů � spontánní činnost je zabezpečena formou provozování 
otevřeného klubu pro děti a mládež, provozováním aktivit v zahradě 
DDM � odbornou pomoc zajišťuje DDM formou přednáškové činnosti, 
pořádáním seminářů � propagační činností DDM je vydávání vlastních 
tiskovin, informačních výstupů
Vedlejší
�  provozování ubytovacích služeb

Mezi nejaktivnější zájmové útvary patří: 
Soubory mažoretek, které vystupují na soutěžích, přehlídkách, festiva-
lech i dalších kulturních akcích. Loutkářský soubor Popelka pořádá 
loutková představení pro veřejnost a též se zúčastňuje řady soutěží a 
festivalů. Pěkných úspěchů dosahují též kroužky florbalu, aerobiku, 
mezi dětmi jsou vyhledávané kroužky keramiky, kytary, ale také kroužky 
technické, ať to jsou počítače, astronomie nebo třeba mechatronika.
K nejzajímavějším akcím pořádaným DDM patří:
�  Lomnické hudební jaro – mezinárodní festival hudby, tance a 

zpěvu pro děti do 17 let
�  Drakiáda, Vánoční ladění, Čarodějnický rej, Pochod pohádkovým 

lesem, Rodinné sportovní hry, dětský karneval a ples DDM
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D Ů M  D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů

� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Dům dětí a mládeže Větrník, 
příspěvková organizace
DDM Větrník
příspěvková organizace
Liberecký kraj
66111498
Riegrova 16, 460 01 Liberec 1
Riegrova 16, 460 01 Liberec 1
Jana Pavlíková 
Mgr. Jan Zeman
482 713 161
jana.pavlikova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz

Liberecko
celkem se neuvádí, v pravidelné činnosti 1 252, na akcích 14 437, 
táborech 710 (podle zahajovacího výkazu V 15-01)
103 (11 interních, 84 externích a dobrovolníci) – opět podle výkazu
8

1950

Větrník je středisko volného času pro děti, mládež, jejich rodiče a 
další dospělé zájemce. Nabízí: 90 kroužků, kurzů, klubů a oddílů 
zaměřených na přírodovědnou (a ekologickou), technickou, sportovní, 
turistickou a společenskou činnost, až 200 akcí příležitostných, 
50 soutěží vyhlašovaných MŠMT, výukové programy (ekologické 
semináře), preventivní programy, programy pro mládež (Parlament a 
Cena vévody z Edinburgu, Prázdninový klub). 
Pro mladé je dále otevřen V klub – nízkoprahové zařízení.

Větrník nabízí školám všech typů výukové programy – ekologické 
semináře konané v Jizerských horách. Během nich se účastníci dozvědí 
veškeré informace o separaci domácího odpadu, o tom, jak se šetrně 
chovat v přírodě a jak ji chránit. Součástí seminářů bývají brigády na 
pomoc lesům Jizerských hor.
Při Větrníku je občanům Liberce k dispozici separační dvůr, jehož čistotu 
udržují zaměstnanci ZO ČSOP Armillaria Liberec.
Vztah k živé přírodě mohou děti získat jak na chovatelském kroužku, 
tak i v turistických oddílech Větrníku.
Kromě již zmíněné nabídky volného času poskytuje Větrník ubytovací 
a stravovací služby.

Od roku 1993 organizuje DDM na 
školách Liberecka sběr separovaného 
odpadu a odměňování dětí za vytřídě-
ný sběr. Svoz zajišťuje Armillaria.
Každoročně DDM pořádá již tradiční 
akce – Malá a velká ťapka, 
Pohádkový les (turistické akce pro 
rodiče a děti), zdravý životní styl pod-
porovala celorepubliková akce proti 
kouření mladých Paragraf 11/55. 

Vydáváme občasník Větrníku a nechali 
jsme si udělat sociolog. průzkum o vol-
ném čase studentů středních škol Liberce.

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Městské muzeum v Železném Brodě

–
příspěvková organizace
Město Železný Brod
43257283
náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod
náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod
Mgr. Kateřina Jakubičková, ředitelka; zástupce - K. Řezníková
Kateřina Řezníková
483 389 081
muzum@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz 
 
Železnobrodsko
–
3 (stálí) + brigádníci
–

–

Muzeum shromažďuje a spravuje sbírky hmotných dokladů, doklady 
o vývoji přírody a společnosti a zpracovává dokumentaci o vývoji 
regionu Horního Pojizeří, zvláště Železnobrodska. 
Zpřístupňuje své sbírky formou stálých expozic (národopisná a sklář-
ská), příležitostných výstav a kulturních a vzdělávacích akcí pro nejširší 
veřejnost.

Hlavní
�  zpřístupňování sbírek formou expozic, výstav, kulturních a výchovných 

akcí
Vedlejší
 �  maloobchodní prodej (prodejny ve sklářské i národopisné expozici)

�  Velikonoční jarmark a Vánoční trhy v národopisné expozici na 
Bělišti (prodej, kult. program)
�  vzdělávací výtvarné dílny pro žáky základních škol i dospělé (spojené 

s výstavami, přiblížení výtvarných a řemeslných technik, vede odborný 
lektor, rozděleno na teoretickou a praktickou část)
�  koncert hudebních skupin na konci školního roku v areálu muzea na 

Bělišti
 

M O T T O  V Ě T R N Í K U 
Volný čas jako cesta 

k harmonické osobnosti

M U Z E U M
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

MSB
příspěvková organizace
Ministerstvo kultury ČR
079481
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
–
Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea
Marta Broulová, správní ředitelka
483 369 011
msbjbc@quick.cz
msb-jablonec.cz
   
celostátní působnost se zvláštním zřetelem na severočeskou sklářskou 
a bižuterní produkční oblast
–
30
50

1904

Organizace shromažďuje sbírku hmotných dokladů vztahujících se 
k historii i současnosti českého sklářství, šperkařství, výroby bižuterie, 
faleristiky, mincovnictví, české i zahraniční provenience, zejména však 
z území České republiky, se zvláštním zřetelem na severočeskou sklář-
skou a bižuterní produkční oblast, včetně hmotných dokladů dokumen-
tujících volné i užité umění, architekturu, vývoj technologií, významné 
osobnosti, dílny a továrny i každodenní život jejich zaměstnanců a 
rodin drobných výrobců. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání 
a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Hlavní
�  Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané 

jinými subjekty v ČR i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého 
zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování za předpo-
kladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 
č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za pod-
mínek stanovených zák. č. 122/2000 Sb. v souladu s badatelským 
řádem, který sama vydá.
�  Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace.
�  Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo 

fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vzta-
hující se k předmětu činnosti.
�  Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti 

(hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí před-
náškovou a vzdělávací činnost.
�  Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních 

akcí. 

Vedlejší
�  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností 

volných
�  výroba a prodej černé bižuterie a malovaného skla
�  služby v oblasti propagace, organizace a realizace výstav
�  hostinské činnosti

�  Každoročně v měsíci září pořádá Muzeum skla a bižuterie 
Mariánskou sklářskou pouť na Kristiánově v Jizerských horách. 
Smyslem projektu je obnova zaniklé tradice. Program je tvořen 
poutní mší svatou, vystoupením folklorního souboru, nechybí ukázky 
dobových řemesel, stánky s tradičním sklářským zbožím, atrakce pro 
děti i dospělé.

�  V rámci oslav Dnů evropského dědictví se každoročně koná Den 
památek. Smyslem projektu je zajímavou formou přiblížit veřejnosti 
historické a památné budovy Jablonce nad Nisou a okolí. Projekt tvoří 
tzv. denní okruh – putování po jabloneckých rozhlednách a večerní 
okruh – putování po památných budovách města Jablonce nad Nisou. 

�  Mezi významné akce roku 2005 se řadí třetí ročník projektu Oděv 
a jeho doplněk. Hlavními organizátory a garanty projektu jsou 
muzeum a Svaz výrobců bižuterie. Projektu se účastní oděvní a 
bižuterní firmy nejen z Jablonecka, školy zaměřené na odívání, 
uměleckoprůmyslové školy a v neposlední řadě i muzeum. Výtvarný 
ateliér, ale i výstava sama jsou určeny pro všechny věkové skupiny, 
nabízí jinou formou využití volného času, nabízí možné další 
zaměření člověka stojícího před rozhodnutím, kam kráčet dále.

�  V roce 2004, ke 100. výročí založení Muzea skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou, byla vydána publikace Paměť předmětů. 
Název byl zvolen tak, aby vyjadřoval účel vytváření sbírek – ucho-
vání historie konzervované v předmětech. Publikace popisuje, jakým 
způsobem se dějiny regionu odrazily v charakteru muzejních sbírek 
a co tyto sbírky dnes zpětně o historických událostech na Jablonecku 
vypovídají.

M U Z E U M M U Z E U M
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Severočeské muzeum v Liberci, 
příspěvková organizace
Severočeské muzeum
příspěvková organizace
Liberecký kraj
00083232
Masarykova 11, 460 01 Liberec
Masarykova 11, 460 01 Liberec
Mgr. Alois Čvančara
Mgr. Martin Pudil
485 246 151, 732 716 726
martin.pudil@muzeumlb.cz
www.muzeumlb.cz

Liberecký kraj 
–
55
cca 10

1873

vytvářet sbírky původem z regionu a řádně o ně pečovat, popularizace 
regionu i ochrany přírody a vzdělávání široké veřejnosti prostřednictvím 
výstav a přednášek, výzkumná činnost

inventarizační biologické průzkumy, přednášková činnost, poradenská 
činnost, pořádání výstav 

stálá expozice Příroda regionu, krátkodobé výstavy, dlouhodobý 
výzkum fauny a flory regionu, zejména Jizerských hor a Liberecka

Severočeské muzeum vydává časopis Sborník Severočeského 
muzea – přírodní vědy, dosud vyšlo 24 čísel (další je v přípravě)

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon

� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 
příspěvková organizace
VMG
příspěvková organizace
Liberecký kraj
360198
náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa
Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel muzea
Ing. Marta Knauerová, vedoucí přírodovědného oddělení
Bc. Jana Jakubská, DiS., oddělení výstav a propagace
487 824 145, 487 823 843 - hlavní budova, spojovatelka
487 521 489, 487 523 565 - odborná pracoviště 
fax: 487 824 146
muzeumcl@muzeum.clnet.cz           
www.muzeum.clnet.cz

Českolipsko
–
30
24

18.11. 1900

Muzeum je v dnešní době zaměřeno na vlastivědnou práci zahrnující 
obory historicko-společenské a přírodovědné. Šíře a početnost sbírkové-
ho fondu jednoznačně určuje komplexní vlastivědný charakter muzea.
Přestože hlavní činností je dokumentace Českolipska, má muzeum díky 
významným sběratelům z Českolipska ve svých sbírkových fondech 
unikátní předměty a přírodniny z Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie i celé 
Evropy. Sbírkový fond dnes představuje bezmála půl milionu položek. 
Nejvýznamnější jsou sbírkové fondy přírodovědného materiálu, který 
zahrnuje svým původem celý svět, fond archeologický, původu regionál-
ního, fond etnografický a fond knižní a mapový, oba původu regionální-
ho a nadregionálního.

M U Z E U M M U Z E U M
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� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma
� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost
� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Správa Krkonošského národního parku

Správa KRNAP
příspěvková organizace
Ministerstvo životního prostředí
88455
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Ing. Jiří Novák, ředitel
Ing. Martin Tondr
499 456 111, 603 899 426
posta@krnap.cz, mtondr@krnap.cz
www.krnap.cz

Liberecký a Královéhradecký kraj, bývalé okresy Semily a Trutnov
–
350
35

1963

�  státní správa v ochraně přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, 
rybářství a ochrany ZPF na území KRNAP a jeho ochranného pásma
�  odborná činnost v oboru ochrany přírody a krajiny, v oborech 

lesnictví (včetně hospodaření v lesích KRNAP spolu s navazujícími 
činnostmi: školkařství, výkonu práva myslivosti a rybářství apod.), 
zemědělství, vodního hospodářství, územního plánování, stavebního 
řádu, regionálního rozvoje, hospodaření s odpady apod.
�  koordinační, metodická a poradenská činnost v oboru ochrany 

životního prostředí včetně vlastního monitoringu životního prostředí
�  provozování návštěvnických středisek a zařízení specializovaných 

na ekologickou výchovu, provoz muzeí, propagační a dokumentační 
činnost, provoz parkovišť, autokempů

Hlavní
�  provoz autokempu ve Špindlerově Mlýně
�  provoz stálých informačních středisek v Harrachově, Rokytnici nad Jize-

rou, Špindlerově Mlýně, Strážném, Peci pod Sněžkou, Temném Dole, 
Obřím Dole a sezónních informačních středisek viz: www.krnap.cz
�  provoz muzeí v Pasekách nad Jizerou, Jilemnici a Vrchlabí
�  provoz střediska ekologické výchovy včetně zajišťování ekologické 

výchovy ve školách regionu
�  provoz útulku pro poraněná divoká zvířata ve Vrchlabí

�  Junior Rangers – mladí strážci ochrany přírody
�  celoroční obměna expozic v muzeích dle Kalendáře akcí pořádaných 

Správou KRNAP
�  řemeslnické léto

�  časopis Krkonoše a 
Jizerské hory
�  Ročenka Správy 

Krkonošského parku
�  Kalendář akcí pořáda-

ných Správou KRNAP

dále viz: www.krnap.cz

� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

� Další informace

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je největší organizací spra-
vující, odborně zpracovávající, ošetřující a shromažďující sbírkový fond, 
vzniklý na území Českolipska činností jednotlivců, klubů, spolků, škol a 
podnikatelů. Ti soustřeďovali sbírky regionální, nadregionální i exotické. 
Muzeum zajišťuje odbornou, průzkumnou, dokumentační a výzkumnou 
činnost v oborech přírodovědných a historicko-společenských. Při muzeu 
pracuje Vlastivědný spolek Českolipska, Klub přátel muzea a skupina 
externích odborných spolupracovníků. Muzeum je centrem informací, 
vzdělání i zábavy. Pořádáme řadu výstav, přednášek, seminářů a 
dalších kulturních a vzdělávacích programů.

Mezi tradiční červnové akce patří Muzejní noc, při které jsou veřej-
nosti zpřístupněny nasvícené expozice ve večerních hodinách. V rámci 
oslav Dnů evropského dědictví pořádáme ve spolupráci s umělec-
kou agenturou Divadelní pouť v prostorách nově zrekonstruované 
klášterní zahrady. Účinkuje zde řada divadelních souborů a kejklířů, 
nechybí ani občerstvení a stánkový prodej.
V Památníku K. H. Máchy v Doksech, pobočce VMG, pořádáme na 
konci léta řezbářské sympozium. Pobočka v Kravařích - Vísecká rychta, 
nabízí během roku několik zajímavých akcí - počínaje Masopustem, 
při kterém nechybí kromě kulturního a vzdělávacího programu ani 
ochutnávka zabíjačkových dobrot, přes Velikonoce na rychtě, které 
se zaměřují na zvyky tohoto období, až Kravařskou paličkiádou konče.
Neopomenutelné a hojně navštěvované jsou prosincové Vánoční trhy, 
které si získaly během šestnácti let, ve kterých se konaly, velkou oblibu.
Mezi ekologicky zaměřené akce řadíme říjnový Den se zvířaty, při 
kterém umožňujeme žákům základních a speciálních škol přímý kontakt 
se zvířaty, která jsou u této příležitosti do muzea dopravována. Nechybí 
ani doprovodné vzdělávací programy. Tradiční akcí je i Vítání pta-
čího zpěvu či Světový festival ptactva (jedná se o ornitologické 
exkurze po Českolipsku). Ekologickým centrem je pobočka Bredovský 
letohrádek na Lemberku, kde se odehrává několik takto zaměřených 
akcí, většinou adresovaných dětem.

Vlastivědné muzeum a galerie je spoluvydavatelem Vlastivědného 
sborníku Českolipska Bezděz. 
Dále vydává odborné a populárně-naučné publikace o přírodě, historii 
a turisticko-informační materiály o Českolipsku.
Při Vlastivědném muzeu a galerii funguje ekoporadna, která má 
v náplni poradenskou a informační činnost v oblasti ekologického 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Více na www.ekovychovalk.cz

?????
www adresa 

nefunguje
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� Typ poskytovaných služeb

� Zajímavé akce/projekty

Mimo území národních parků zajišťují správy CHKO na celém území 
státu druhovou ochranu kriticky a silně ohrožených druhů. Pro ptačí 
oblasti, na jejichž území zasahuje CHKO nebo národní přírodní 
rezervace či národní přírodní památka, vydávají souhlas k činnostem, 
které jsou ve zřizovacím výnosu ptačí oblasti na souhlas vázané. 
Rozhodnutím ministra ŽP bylo SOP od května 2004 svěřeno zajišťování 
péče o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky i mimo 
území CHKO.

�   Mimoto mají správy CHKO malou část kompetencí v naplňování 
zákona CITES a mají funkci sběrného místa a odborného garanta při 
uplatňování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 
živočichy na území CHKO podle zákona č. 115/2000 Sb.
�   Ukliďme svět – 2x ročně
�   pracovně-výchovné pobyty na terénní stanici, přednášky, exkurze

� Název

� Zkrácený název organizace
� Právní forma

� Zřizovatel
� IČ
� Adresa sídla
� Adresa kontaktní
� Statutární zástupce
� Kontaktní osoba
� Telefon
� E-mail
� www stránky

� Regionální působnost

� Počet členů
� Počet zaměstnanců
�     Počet dobrovolných

spolupracovníků
� Rok založení

� Poslání (zaměření) organizace

Správa ochrany přírody – Správa chráněné 
krajinné oblasti Kokořínsko
SOP – S CHKO Kokořínsko
státní rozpočtová organizace, 
organizační složka státu
–
62933582
Česká 149, 276 01 Mělník
Česká 149, 276 01 Mělník
Ing. Ladislav Pořízek
Ing. Ladislav Pořízek
315 622 149
kokorin@schkocr.cz
www.kokorinsko.ochranaprirody.cz

�  Velkoplošná chráněná území a ptačí oblasti: CHKO Kokořínsko a 
ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady, Žehuňský 
rybník - Žehuňská obora, Bohdanečský rybník
�  Obce s rozšířenou působností: Kralupy nad Vltavou, Mělník, Nerato-

vice, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Lysá 
nad Labem, Český Brod, Nymburk, Kolín, Poděbrady, Nový Bydžov, 
Přelouč, Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Holice
�   Národní přírodní rezervace: Bohdanečský rybník a rybník Matka, 

Břehyně-Pecopala, Čtvrtě, Hrabanovská černava, Libický luh, Novozá-
mecký rybník, Polabská černava, Větrušické rokle, Žehuňská obora a 
Žehuňský rybník
�   Národní přírodní památky: Holý vrch, Klokočka, Peklo, Radouč, Reč-

kov, Semínský přesyp, Swamp, Slatinná louka u Velenky, V jezírkách
–
15
–

1976

Správy chráněných krajinných oblastí vykonávají pro území CHKO 
státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny, zajišťují naplňování 
podpůrných krajinotvorných programů, sledují stav svěřeného území, 
působí v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty. 
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Agrostudium  �  464 01, Frýdlant, Bělíkova 1387

Alternativa 3000  �  511 01, Turnov, Sobotecká 796

ATOM Dětský turistický oddíl 19067 Liberec  �  460 01, Liberec, nám. Sokolovské 310/3

Autocamp Sedmihorky, v.o.s.  �  511 01, Turnov, Sedmihorky 72

Bez hranic  �  463 34, Hrádek nad Nisou, Žitavská 260

BORUDO  �  463 34, Hrádek nad Nisou, Donín 120

Botanický spolek  �  513 01, Semily, Příkrý 118

Bruslařský klub Liberec  �  460 01, Liberec, Gagarinova 760

Centrum ekologického a duchovního rozvoje - CEDR  �  470 01, Česká Lípa, Vohradského 2137

Centrum pro volný čas dětí a mládeže Pionýr  �  460 08, Liberec, Ještědská 354

Centrum volného času Arabela  �  460 00 , Liberec, Srbská 12

Cvikováček PS, občanské sdružení  �  471 54, Cvikov, ČSA 195/I

Česká lesnická společnost Oblastní výbor Liberec  �  460 31, Liberec, Sokolská 22

Česká lesnická společnost, základní pobočka Harrachov  �  512 46, Harrachov, Harrachov 325

Česká speleologická společnost  �  512 42, Poniklá , Poniklá 62

Česká speleologická společnost, ZO 4-01  �  460 01, Liberec 6, Sametová 721

Česká speleologická společnost, ZO 5-01 v Bozkově  �  512 13, Bozkov 

Česká společnost ornitologická, severočeská pobočka  �  470 01, Česká Lípa, nám. Osvobození 297

Česká společnost pro ochranu netopýrů  �  460 01, Liberec 6, Sametová 721

Česká tábornická unie - Osada Jizera Ochránci Jizerských hor  �  460 01, Liberec, Husova 80/463

Česká tábornická unie - T.O. Severka  �  460 06, Liberec, Dobiášova 889

Česko - tyrolský spolek  �  463 31, Nová Ves, Nová Ves 218

Česko-německé fórum žen  �  460 01, Liberec, U Domoviny 588

Český rybářský svaz, MO Cvikov  �  471 54, Cvikov, Martinovo údolí 494/II.

Český rybářský svaz, MO Česká Lípa  �  470 72, Česká Lípa, Máchova 2247

Český rybářský svaz, MO Český Dub  �  463 43, Český Dub

Český rybářský svaz, MO Dubá  �  470 01, Česká Lípa, Okružní 2217

Český rybářský svaz, MO Frýdlant  �  464 01, Frýdlant, Máchova 120

Český rybářský svaz, MO Hodkovice  �  463 42, Hodkovice nad Mohelkou 

Český rybářský svaz, MO Hrádek nad Nisou  �  463 42, Hrádek nad Nisou, Loučná 301

Český rybářský svaz, MO Chrastava  �  463 31, Chrastava, Horní Vítkov 109

Český rybářský svaz, MO Jablonec nad Nisou  �  466 01, Jablonec nad Nisou, K Rybárně 3

Český rybářský svaz, MO Jablonné v Podještědí  �  471 25, Jablonné v Podještědí, 
Zdislavy z Lemberka 315

Český rybářský svaz, MO Jilemnice  �  514 01, Jilemnice 

Český rybářský svaz, MO Košťálov  �  512 02, Košťálov 

Seznam oslovených subjektů pro Katalog neziskových organizací 

�   V katalogu jsou uvedeny informace získané 
z dotazníkového šetření, které proběhlo v létě 2005. 
Jsou zde prezentovány pouze organizace, od nichž 
jsme požadované informace získali k datu uzávěrky 
15.9. 2005. Nebylo v našich silách a možnostech 
získat informace od všech subjektů, jež v oblasti 
životního prostředí působí na území Libereckého kraje.

�   Při sestavování adresáře jsme vycházeli z databáze 
Českého statistického úřadu, Krajské reprezentace 
Liberec, ve které jsou uvedeny kontaktní údaje 
neziskových organizací v Libereckém kraji k 31.12. 
2002. Aktuálnější databáze bohužel nebyla v době 
tvorby katalogu k dispozici. Omlouváme se tak všem, 
které jsme z tohoto důvodu neoslovili a nejsou v naší 
publikaci uvedeni. 

�   Texty do publikace nám dodaly jednotlivé organizace 
v různém rozsahu. Z důvodů grafického zpracování 
bylo nutné v některých případech přistoupit k formální 
úpravě textu.

�   Texty jsou doplněny fotografiemi poskytnutými 
z archivů jednotlivých organizací, případně z archivu 
Libereckého kraje, informačních materiálů a webových 
stránek.

�   V závěru publikace jsou zařazeny příspěvkové a 
rozpočtové organizace (muzea, domy dětí a mládeže, 
správa ochrany přírody), které jsme oslovili a které 
nám zaslaly požadované informace, protože tyto 
subjekty velice často při organizování různých akcí 
(osvětové akce pro veřejnost, praktická opatření 
v ochraně přírody, ekologická výchova apod.) úzce 
spolupracují s neziskovými organizacemi.

�   Katalog bude dostupný také na 
www.zivotniprostredi.kraj-lbc.cz

�   Pokud ve vaší organizaci došlo k nějakým změnám 
(změna statutárního zástupce, změna sídla organizace 
apod.), případně chcete-li být zařazeni do elektronické 
verze katalogu dodatečně, můžete zasílat informace 
na adresu: 
Liberecký kraj, resort rozvoje venkova, zemědělství, 
životního prostředí a informatiky, 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

�   Kontaktní osobou pro sběr informací je 
Ing. Lenka Rychtaříková, tel.: 485 226 612, 
e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz
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Český svaz ochránců přírody, ZO Ostašov  �  460 10, Liberec, Domky 35

Český svaz ochránců přírody, ZO Via Zdislava  �  463 53, Zdislava, Zdislava 12

Český svaz ochránců přírody, ZO Vikýř  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49

Český svaz včelařů, OV Česká Lípa  �  470 01, Česká Lípa, Karla Poláčka 2261

Český svaz včelařů, OV Jablonec nad Nisou  �  468 45, Velké Hamry 

Český svaz včelařů, OV Liberec  �  460 01, Liberec, Liliová 15

Český svaz včelařů, ZO Cvikov  �  471 54, Cvikov, Mánesova 546

Český svaz včelařů, ZO Česká Lípa  �  470 01, Česká Lípa, Karla Poláčka 1961

Český svaz včelařů, ZO Český Dub  �  463 43, Český Dub, Masarykova 48

Český svaz včelařů, ZO Doksy  �  100 00, Praha 10, Tismická 3

Český svaz včelařů, ZO Dolní Řasnice  �  463 67, Dolní Řasnice, Krásný Les 246

Český svaz včelařů, ZO Hejnice  �  463 62, Hejnice, Hejnice 73

Český svaz včelařů, ZO Hodkovice nad Mohelkou  �  463 42, Hodkovice nad Mohelkou, Tyršova 486

Český svaz včelařů, ZO Horní Branná  �  512 36, Horní Branná 

Český svaz včelařů, ZO Chrastava  �  463 31, Chrastava, Andělská Hora 13

Český svaz včelařů, ZO Jablonec nad Nisou  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Lovecká 13

Český svaz včelařů, ZO Jablonné v Podještědí  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Lvová 36

Český svaz včelařů, ZO Kamenický Šenov  �  471 14, Kamenický Šenov, Pískovec 903

Český svaz včelařů, ZO Kobyly  �  463 43, Český Dub, Libič 12

Český svaz včelařů, ZO Křižany  �  463 53, Křižany, Křižany 

Český svaz včelařů, ZO Liberec  �  460 15, Liberec 15, Aloisina výšina 635

Český svaz včelařů, ZO Libštát  �  512 03, Libštát, Libštát 290

Český svaz včelařů, ZO Lomnice nad Popelkou  �  512 51, Lomnice nad Popelkou, Přímá 1296

Český svaz včelařů, ZO Loukov  �  513 01, Háje nad Jizerou, Loukov 12

Český svaz včelařů, ZO Malá skála  �  468 31, Malá Skála, Malá Skála 104

Český svaz včelařů, ZO Mimoň  �  471 23, Zákupy, Gagarinova 438

Český svaz včelařů, ZO Nové Město pod Smrkem  �  463 65, Nové Město pod Smrkem, Uhelná 932

Český svaz včelařů, ZO Nový Bor  �  473 01, Nový Bor, Arbesova 762

Český svaz včelařů, ZO Poniklá  �  512 42, Poniklá, Poniklá 290

Český svaz včelařů, ZO Rokytnice nad Jizerou  �  512 44, Rokytnice nad Jizerou, Dolní 152

Český svaz včelařů, ZO Roztoky - Kruh  �  512 31, Roztoky u Jilemnice 

Český svaz včelařů, ZO Sychrov  �  463 45, Sychrov, Sychrov

Český svaz včelařů, ZO Vratislavice n. N.  �  463 11, Liberec, Zvonková 1368

Český svaz včelařů, ZO Žandov  �  471 07, Žandov, Zátiší 209

Čistá energie  �  471 16, Polevsko, Polevsko 53

Děti Země  �  460 01, Liberec, Bažantí 378/3

Seznam oslovených subjektů pro Katalog neziskových organizací Libereckého kraje z oblasti životního prostředí

Český rybářský svaz, MO Liberec  �  460 01, Liberec, Malé nám. 1/84

Český rybářský svaz, MO Malá Skála  �  468 31, Malá Skála 

Český rybářský svaz, MO Mimoň  �  471 24, Mimoň, V lukách 276

Český rybářský svaz, MO Nový Bor  �  473 01, Nový Bor, Sklářská 74

Český rybářský svaz, MO Osečná  �  463 52, Osečná 

Český rybářský svaz, MO Semily  �  513 01, Semily

Český rybářský svaz, MO Stráž pod Ralskem  �  471 27, Stráž pod Ralskem 

Český rybářský svaz, MO Svijany  �  463 46, Svijany, P. O. BOX 14

Český rybářský svaz, MO Tanvald  �  468 41, Tanvald 

Český rybářský svaz, MO Turnov  �  511 01, Turnov, Kinského 383

Český rybářský svaz, MO Zákupy  �  471 23, Zákupy, Borská 32

Český rybářský svaz, MO Žandov  �  471 07, Žandov 

Český rybářský svaz, MO Železný Brod  �  468 22, Železný Brod 

Český svaz ochránců přírody 5. ZO  �  460 01, Liberec, U Soudu 341/3

Český svaz ochránců přírody, 36/RS Liberec  �  460 01, Liberec, Bažantí 378/3

Český svaz ochránců přírody, ZO 32/03 Aves  �  471 41, Dubá, Nedamovská 202

Český svaz ochránců přírody, ZO 32/03 Grus  �  470 01, Česká Lípa, Dukelská 2356

Český svaz ochránců přírody, ZO 32/06 Áron  �  470 01, Česká Lípa, Havířská 1993

Český svaz ochránců přírody, ZO 32/10 Meles  �  473 01, Nový Bor, Arbesova 762

Český svaz ochránců přírody, ZO 35/01 Rokyta  �  468 03, Rádlo, Rádlo 342

Český svaz ochránců přírody, ZO 35/03 Jizerka  �  468 43, Albrechtice v Jizerských horách, 
Albrechtice v Jizerských horách 105

Český svaz ochránců přírody, ZO 35/04 Štěpánka  �  468 61, Desná v Jizerských horách, 
Desná 621

Český svaz ochránců přírody, ZO 36/01 Stezka  �  460 01, Liberec, U Jezu 2a

Český svaz ochránců přírody, ZO 36/02 při SCHKO JH  �  460 01, Liberec 1, Generála Píky 803/4

Český svaz ochránců přírody, ZO 36/03 Formica  �  460 01, Liberec, Chrastavská 315/5

Český svaz ochránců přírody, ZO 36/05  �  460 01, Liberec, Preslova 178/5

Český svaz ochránců přírody, ZO 36/06  �  460 12, Liberec, Polní 354

Český svaz ochránců přírody, ZO 36/07  �  463 42, Hodkovice nad Mohelkou, Poštovská 416

Český svaz ochránců přírody, ZO 36/08 Armillaria  �  460 14, Liberec, Rychtářská 926/14

Český svaz ochránců přírody, ZO 37/02 Falco  �  412 01, Litoměřice, A.Muchy 16

Český svaz ochránců přírody, ZO 45/06 Křižánky  �  506 01, Jičín, Na Jihu 532

Český svaz ochránců přírody, ZO 49/01 Animals  �  512 03, Libštát, Libštát 95

Český svaz ochránců přírody, ZO 49/06 Sedmihorky  �  511 01, Turnov, Sedmihorky 72

Český svaz ochránců přírody, ZO Chrastava  �  463 31, Chrastava, Ještědská 282

Český svaz ochránců přírody, ZO Liberec  �  460 01, Liberec, 5. května 40
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JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Česká Lípa  �  470 01, Česká Lípa, Větrná 1828

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Okresní rada Liberec  �  460 05, Liberec, Dvorská 2

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko 09 Šureán, Liberec  �  460 01, Liberec, 
Přemyslova 1211/14

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko 405.08 ICHTHYS, Liberec  �  460 01, Liberec, Lesní 23

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko č.50805 Jizera  �  512 44, Rokytnice nad Jizerou, 
Dolní 339

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dub , Český Dub  �  463 43, Český Dub, 
Na Barevně 62

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Hrádek nad Nisou  �  463 34, Hrádek nad Nisou 

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kamenický Šenov  �  471 14, Kamenický Šenov, 
Tyršova Ulice

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Nový Bor  �  473 01, Nový Bor, Mařákova 37

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ralsko  �  471 24, Mimoň, Malá 34

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Turnov  �  511 01, Turnov, Hruboskalská 339

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Věž 508.09  �  512 51, Lomnice nad Popelkou, 
J. Fučíka 61

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vlasta Liberec  �  460 01, Liberec, Andělčina 6

Klub českých turistů  �  511 01, Turnov, Jeronýmova 1748

Klub českých turistů  Ještědská oblast - Liberecký kraj  �  460 01, Liberec, Jablonecká 18

Klub českých turistů Benešov u Semil  �  512 06, Benešov u Semil 

Klub českých turistů Labsko - Lužická oblast  �  470 01, Česká Lípa, Děčínská 1414

Klub českých turistů Mimoň  �  471 24, Mimoň, Letná 216

Klub českých turistů Mníšek u Liberce  �  463 22, Mníšek 

Klub českých turistů ve Mšeně nad Nisou  �  466 04, Jablonec nad Nisou, J. Hory 4115

Klub českých turistů, odbor 36002 Chrastava  �  463 31, Chrastava, Střelecký Vrch 611

Klub českých turistů, odbor Jilemnice  �  514 01, Jilemnice, J. Buchara 993

Klub českých turistů, odbor Semily  �  513 01, Semily, Ke stadionu 55

Klub českých turistů, TJ Tatran  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Jungmanova 14

Klub dětí, mládeže a přátel her  �  471 18, Česká Lípa, Dlouhá 20 / 2449

Klub pro zdraví obyvatel Liberecka  �  460 01, Liberec, Ruprechtická 318

Klub Reptilia Česká Lípa  �  470 01, Česká Lípa, Jižní 39 / 1813

Kooperace Liberec-St.Galen  �  461 17, Liberec, Hálkova 6

Kruh přátel Libertinu  �  470 01, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138

Lidi pro Liberec  �  460 08, Liberec, Kosmonautů 361

Liga na ochranu zvířat ČR, org. Jablonec nad Nisou  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Budovatelů 6

Liga na ochranu zvířat ČR, org. Liberec  �  460 01, Liberec 1, Vítězná 19

List Dva tisíce  �  460 01, Liberec, Jáchymovská 272

Seznam oslovených subjektů pro Katalog neziskových organizací Libereckého kraje z oblasti životního prostředí

Drobné památky severních Čech, o.s.  �  470 01, Česká Lípa, Nám. T. G. M. 169

Duhové údolí  �  514 01, Jilemnice, Roztocká 959

Ekocentrum Ještěd  �  460 01, Liberec, Bažantí 378/3

Ekologická společnost Liberec  �  460 01, Liberec, Železná 12

EKOVIA  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Janáčkova 3

Euroregionální centrum Lemberk  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Lemberk 2

Frýdlantsko, o.s.  �  464 01, Frýdlant, nám.T.G. Masaryka 99

Gaudium - občanské sdružení pro rozvoj dalšího vzdělávání  �  463 31, Chrastava, Horní Vítkov 69

Hnutí Duha Česká Lípa  �  470 01, Česká Lípa, Chelčického 1012

IBUS - Sdružení pro vzdělávání a rekvalifikaci  �  463 31, Chrastava, Střelecký vrch 709

Jablonecké sdružení přátel chůze  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Mšenská 62 / 3987

JEVENA - mládežnická organizace  �  466 04, Jablonec nad Nisou, Pražského povstání 50

Jicarilla  �  460 01, Liberec, U Náspu 1 / 534

Jizersko-ještědský horský spolek  �  463 11, Liberec 30, U Sila 1205

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  470 01, Česká Lípa, Moskevská 

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  468 22, Železný Brod, Betlémská 733

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  460 01, Liberec, Rumjancevova 23

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  460 15, Liberec, Vlčí vrch 3

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  514 01, Jilemnice, Ke Žlábku 733

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  460 14, Liberec, Vodňanská 603/4

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  512 61, Přepeře

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  512 51, Lomnice nad Popelkou, Dr. Chlumského 704

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  513 01, Semily, Vysocká ul. 404

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  466 04, Jablonec nad Nisou, Boženy Němcové 2

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  463 62, Lázně Libverda, Lázně Libverda 52

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  514 01, Jilemnice, Roztocká 959

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  460 01, Liberec, Jungmannova 25

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  460 06, Liberec, Žitná 830

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  468 71, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou 122

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR  �  468 51, Smržovka, Školní 828

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR   �  470 01, Česká Lípa, Moskevská 685

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Okres Jablonec nad Nisou, ev. č. 512  �  
466 04, Jablonec nad Nisou, Mechová 3621/3

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Doksy  �  472 01, Doksy, Nerudova 348

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj  �  460 07, Liberec, Kralická 2/277

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, okres Semily  �  513 01, Semily, Vysocká 404
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Občanské sdružení Muhu  �  466 04, Jablonec nad Nisou, Mechová 13

Občanské sdružení na ochranu přírody Smeťák  �  460 10, Liberec, Americká 674/51

Občanské sdružení Naděje - 2000  �  460 01, Liberec, nám. Českých bratří 29/10

Občanské sdružení Náš kraj  �  460 01, Liberec, Moskevská 22/50

Občanské sdružení obce Radvanec  �  471 52, Radvanec, Radvanec 105

Občanské sdružení Obnova a rozvoj Kryštofova Údolí  �  463 01, Kryštofovo Údolí, 
Kryštofovo Údolí 74

Občanské sdružení obyvatel a chalupářů obce Josefův Důl  �  468 44, Josefův Důl, Dolní Maxov 189

Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal  �  511 01, Turnov, Zelená cesta 1565

Občanské sdružení Pestří a zelení  �  463 62, Hejnice, Nádražní 579

Občanské sdružení Popelka  �  512 71, Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves čp. 72

Občanské sdružení Pramen života  �  473 01, Nový Bor, Na výsluní 1497

Občanské sdružení Prameny Jizerky  �  512 38, Vítkovice, Vítkovice 370

Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a zdravého životního prostředí v obci Volfartice  �  
471 12, Volfartice 

Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny, zdravého životního prostředí  �  471 23, Zákupy, 
Kamenická 359

Občanské sdružení pro rozvoj Starých Splavů  �  471 63, Doksy, Jezerní 67

Občanské sdružení pro zvelebení Fojtky  �  463 31, Mníšek, Fojtka 14

Občanské sdružení přátel Lužických hor  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Sadová 512

Občanské sdružení REPROK  �  464 01, Bulovka, Bulovka 35

Občanské sdružení Rozvoj Tanvaldska  �  468 41, Tanvald, Palackého 359

Občanské sdružení Sedmihorky  �  511 01, Turnov, Sedmihorky 72

Občanské sdružení Svítání Jablonec nad Nisou  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Ještědská 35

Občanské sdružení Vesec  �  463 12, Liberec, Nedbalova 619

Občanské sdružení Zákupská iniciativa  �  471 23, Zákupy, Kamenická 359

Občanské sdružení Zelený strom  �  460 07, Liberec, tř. 1. máje 147/20

Ochrana Klokočských skal, o.s.  �  511 01, Turnov, Zelená cesta 1565

Ochránci Jizerských hor - osada Jizera  �  460 01, Liberec, Husova 80/463

Okrašlovací spolek v Rovensku pod Troskami  �  512 63, Rovensko pod Troskami, Jiráskova 199

Omega o.s.  �  460 08, Liberec 8, Erbenova 2

Paměť Českého ráje a Podještědí  �  511 01, Turnov, Jeronýmova 517

Partnerský spolek Smržovka  �  468 51, Smržovka, Lidické náměstí 1050

Patron - spolek přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor  �  466 04, Jablonec nad Nisou, 
Sportovní 555

Pedagogicko-psychologické centrum Liberec  �  460 10, Liberec, Hanychovská 832/37

Pionýrská skupina Český Dub  �  463 43, Český Dub, Sídliště 76/IV

Seznam oslovených subjektů pro Katalog neziskových organizací Libereckého kraje z oblasti životního prostředí

Lokální agenda 21 - Klub Na Rampě  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Jiráskova 11

Mateřské a dětské centrum Maják  �  468 41, Tanvald, Vančurova 511

Minerál klub  �  466 21, Jablonec nad Nisou, P.O. BOX 212

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko  �  464 01, Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 99

Mladí ochránci Jirezských hor  �  464 00, Frýdlant, Dlouhá 3080

Mladí ochránci Jizerských hor, oddíl strážního dorostu CHKO  �  460 01, Liberec, U Jezu 10

Muzeum krkonošských řemesel  �  512 42, Poniklá, Poniklá 156

Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji  �  511 01, Turnov, Hruboskalská 37

Nadace Euronisa  �  460 01, Liberec, Rumjancevova 3

Nadace Lemberk  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Osada Lvová

Nadace Preciosa  �  466 67, Jablonec nad Nisou, Opletalova 17

Nadace pro záchranu Jizerských hor  �  460 01, Liberec, U jezu 10

Nadace Syner  �  460 01, Liberec, Rumunská 655/9

Nadace Škola hrou  �  460 07, Liberec, Jeronýmova 24/62

NATURA - sdružení přírodovědného muzea ve Smržovce  �  468 51, Smržovka, 
nám. T. G. Masaryka (Muzeum) 600

Občanké sdružení Dobramus  �  468 51, Smržovka, nám. T. G. Masaryka 637

Občannské sdružení Česko-německé fórum žen  �  463 34, Hrádek nad Nisou 

Občanské sdružení - Přátelé domu dětí a mládeže  �  463 34, Hrádek nad Nisou, Žitavská 260

Občanské sdružení dětí a mládeže Svět  �  470 01, Česká Lípa, Žižkova 231

Občanské sdružení Dětská zahrada  �  471 54, Cvikov, Mánesova 539

Občanské sdružení HORY 2001  �  463 11, Liberec, Pod Skalkou 1354

Občanské sdružení hradu Grabštejn  �  463 52, Osečná, Lázně Kundratice 161

Občanské sdružení Jablko  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Na Kopci 3056/11

Občanské sdružení Jizerka  �  460 01, Liberec, Ruská 156/1

Občanské sdružení Jizerské aktivity  �  460 14, Liberec, Vrchlického 366/106

Občanské sdružení Kentaur  �  471 52, Sloup v Čechách, 179

Občanské sdružení Krkonošské metro  �  513 01, Semily, Pod Černým mostem 477

Občanské sdružení Lemberk  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Lvová 2

Občanské sdružení Lidi pro Liberec  �  460 05, LIberec 5, Kosmonautů 361

Občanské sdružení LOKOS  �  512 54, Mírová pod Kozákovem, Vesec čp. 66

Občanské sdružení Lunária  �  463 66, Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice 82

Občanské sdružení Luž  �  473 01, Nový Bor, Svojsíkova 753 PS 64

Občanské sdružení Machnín  �  463 02, Liberec - Machnín, Jitřní 216

Občanské sdružení Mateřídouška  �  460 15, Liberec, Aloisina výšina 695

Občanské sdružení Mohelka  �  463 44, Sychrov, Sychrov 1
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Sdružení pro obranu životního prostředí Janova Hora  �  512 38, Vítkovice, Janova Hora 79

Sdružení pro záchranu drobných sakrálních památek  �  463 34, Hrádek nad Nisou, Lidická 321

Sdružení pro záchranu hradu Kumburk  �  544 01, Dvůr Králové, Bezručova 1635

Sdružení pro záchranu hradu Nístějka  �  512 11, Vysoké nad Jizerou, Tříč 15

Sdružení přátel Jabloneckých Pasek  �  466 02, Jablonec nad Nisou, V.Nezvala 4498/7a

Sdružení přátel lesa  �  471 27, Stráž pod Ralskem, Mlýnská 271

Sdružení rekreační zóna Lučany - Maxov  �  468 44, Lučany nad Nisou, Stanoviště AW/8

Skaut - Junák  �  463 43, Český Dub, Český Dub 88/IV

Skautské středisko Turnov  �  511 01, Turnov, Koňský trh čp. 200

Sluneční cesta České republiky - Sdružení pro rozvoj a podporu cestovního ruchu v České republice  
�  460 01, Liberec, nám. Štefánikovo 11

Společnost Modrá planeta  �  460 01, Liberec, nám. Dr. E. Beneše 12

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.  �  460 01, Liberec, U jezu 10

Společnost pro Lužické hory  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Valdov 12

Společnost pro obnovu a rozvoj města České Lípy  �  470 01, Česká Lípa, Mánesova 1325

Společnost pro trvale udržitelný život  �  470 01, Dolní Libchava, U Šporky 194

Společnost přátel přírody  �  460 15, Liberec 15, Svobody 243 

Spolek horských vůdců Jizerské hory  �  468 12, Bedřichov, Horská služba Jizerské hory

Spolek občanské sounáležitosti Zvony  �  468 45, Velké Hamry, Velké Hamry 610

Spolek pro okrašlování Semil a okolí  �  513 01, Semily, Špidlenova 481

Spolek pro radost dětí  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Pasířská 10

Spolek pro vlastivědnou práci v Liberci a okolí  �  460 01, Liberec, nám. Dr.E. Beneše 26

Spolek přátel Domu dětí a mládeže Semily  �  513 01, Semily, Husova 6

Spolek přátel města Rychnova u Jablonce nad Nisou  �  468 02, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 
Husova 490

Staří ochránci Jizerských hor  �  460 15, Liberec, tř. Svobody 243/58

Stop pískovně, o.s.  �  464 01, Frýdlant v Čechách, Kodešova 210

Středisko ekologické výchovy Český ráj  �  511 01 , Turnov, Sedmihorky 72

Suchopýr, o.p.s.  �  463 31, Oldřichov v Hájích , Oldřichov v Hájích 5

Svaz mladých Raspenava  �  463 61, Raspenava, Fučíkova 304

Svaz ochránců památek v České Lípě  �  470 01, Česká Lípa, Mírové nám. 4

Svítání Horní Vítkov  �  463 31, Chrastava, Horní Vítkov 79

Šulín Grabštejn - základní článek Asociace Brontosaura  �  466 34, Jablonec nad Nisou, 
U Balvanu 16

Terénní stanice Tetřeví chata  �  463 11, Liberec 10, Vnější 1392

TOM Chippewa 1007  �  470 01, Česká Lípa, Svat. Čecha 954

Trojzemí Nisa  �  463 34, Hrádek nad Nisou, Žitavská 260

Seznam oslovených subjektů pro Katalog neziskových organizací Libereckého kraje z oblasti životního prostředí

Pionýrská skupina Františkov  �  460 10, Liberec, Švermova 38

Pionýrská skupina Hadi  �  463 03, Stráž nad Nisou, Zahradnická 19

Pionýrská skupina Mexiko - Rochlice  �  460 06, Liberec, Halasova 896

Pionýrská skupina mjr. Bělinského  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Alšova 394

Pionýrská skupina Nové Pavlovice  �  460 01, Liberec, Malátova 427

Pionýrská skupina Radovánka  �  460 07, Liberec, Gagarinova 775

Pionýrská skupina Tuláci  �  460 07, Liberec, Křižíkova 167/13

Pionýrská skupina Výři  �  471 27, Stráž pod Ralskem, Pionýrů 315

Pozemkový spolek EcoLog  �  460 01, Liberec, U Jezu 2

Přátelé čisté vody  �  471 27, Stráž pod Ralskem, Okružní 339

Přátelé hradu Grabštejn  �  463 34, Hrádek nad Nisou, Liberecká 614

Přátelé Suchopýru  �  460 15, Liberec, Jizerská 110

Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska  �  47 162, Blatce 7, Blatce 7

Rada dětí a mládeže Libereckého kraje  �  460 01, Liberec, Na Svahu 66 / 10

Radčická společnost, o.s.  �  463 21, Liberec, Ke Sluji 178

REPER, o.s.  �  471 24, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem 48

RIA o.s.  �  460 01, Liberec, Lazebnický vrch 130/5

ROSKA Liberec  �  460 10, Liberec, Jáchymovská 285

Rybářský spolek  �  471 17, Skalice u České Lípy 

Rybářský spolek Sloup v Čechách  �  471 52, Sloup v Čechách, J. A. Komenského 243

Sdružení aktivních občanů Pojizeří  �  512 06, Benešov u Semil, Benešov u Semil 195

Sdružení Andělka  �  463 73, Višňová, Andělka 25

Sdružení českolipských matek  �  470 01, Česká Lípa, Mikovcova (Radka Poliaková) 2242

Sdružení Děti Země, pobočka Liberec  �  460 15, Liberec, Bažantí 378

Sdružení Lemberk  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Lemberk 2

Sdružení na záchranu kopce Tlustec  �  471 25, Jablonné v Podještědí, Postřelná 92

Sdružení Náhlov  �  250 01, Brandýs nad Labem, Kostelecká 1473

Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko  �  463 52, Osečná, Českodubská 90

Sdružení občanů Dubska  �  471 41, Dubá, Dlouhá 91

Sdružení občanů Hamerské jezero  �  471 28, Hamr na Jezeře, Děvínská 85

Sdružení občanů Králův Há j- Starý Harcov  �  460 15, Liberec, Azalková 540

Sdružení občanů Nudvojovic  �  511 01, Turnov, Turnov 1046

Sdružení občanů obce Zahrádky u České Lípy  �  471 01, Zahrádky, Zahrádky138

Sdružení pro děti a mládež Frýdlant  �  464 01, Frýdlant, Bělíkova 1295

Sdružení pro obnovu a oživení Státního hradu a zámku Grabštejn a jeho okolí  �  
463 34, Hrádek nad Nisou, Lidická 321
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Dům dětí a mládeže Vikýř, příspěvková organizace  �  460 01, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49

Dům dětí a mládeže  �  463 65, Nové Město pod Smrkem, Frýdlantská 841

Dům dětí a mládeže Drak  �  463 34, Hrádek nad Nisou, Žitavská 260

Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace  �  460 01, Liberec 1, Riegrova 16

Dům dětí a mládeže Cvikováček  �  471 54, Cvikov, Čs. armády 195

Dům dětí a mládeže Libertin  �  470 01, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138

Dům dětí a mládeže Smetanka  �  473 01, Nový Bor, Smetanova 387

Dům dětí a mládeže  �  512 44, Rokytnice nad Jizerou, Horní 467

Dům dětí a mládeže Sedma  �  513 01, Semily, Husova 6

Dům dětí a mládeže Sluníčko  �  512 01, Lomnice nad Popelkou, Bezručova 130

Středislo volného času pro děti a mládež  �  511 01, Turnov, Žižkova 1276

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje  �  460 07, Liberec 7, 
Jeronýmova 24/16

Seznam oslovených subjektů pro Katalog neziskových organizací Libereckého kraje z oblasti životního prostředí

Turistické sdružení Přátelé přírody České republiky - Místní Klub  �  460 05, Liberec, 
Aloisina výšina 557

Turistický oddíl Kletr  �  460 01, Liberec, Šafaříkova 16

Turistický oddíl mládeže při asociaci TOM ČR TOM 3204 - Tesák Liberec  �  460 01, Liberec, 
Slavíčkova 67

U nás v Lukášově  �  466 05, Jablonec nad Nisou, Pod Vodárnou 29/22

Unikátní projekty  �  468 51, Smržovka, Hlavní 825

Venkovský prostor, o.p.s.  �  460 01, Liberec 3, U Nisy 6a

Vlastivědný spolek Českolipska, Václav Růžička  �  471 51, Svor, 

Vysocké poklady  �  512 11, Vysoké nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou 78

YMCA Liberec  �  460 01, Liberec, Alšova 14

Za Malou Skálu krásnější  �  468 31, Malá Skála, Vranové

Za zelenou Sosnovou  �  470 01, Sosnová, Sosnová 208

Zálesák Liberec  �  460 01, Liberec, Lesní 14

Městské muzeum a galerie  �  512 51, Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 43

Městské muzeum Frýdlant  �  464 13, Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37

Muzeum přírodovědy  �  468 51, Smržovka, nám. TGM 600

Muzeum skla a bižuterie  �  466 01, Jablonec nad Nisou, Jiráskova 4

Národopisná pobočka Městského muzea  �  468 22 , Železný Brod, Běliště 57

Okresní muzeum Českého ráje  �  511 01, Turnov, Skálova 71

Památník Stará tvář Jizerských hor  �  468 50, Jablonec n/N - Polubný, Jizerka

Severočeské muzeum v Libereci, příspěvková organizace  �  460 01, Liberec, Masarykova II

Vlastivědné muzeum  �  512 11, Vysoké nad Jizerou, Dr. K. Farského

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace  �  470 34, Česká Lípa, 
nám. Osvobození 297

Správa Krkonošského národního parku  �  543 01, Vrchlabí, Dobrovského 3

Správa ochrany přírody   CHKO České středohoří  �  412 01, Litoměřice, Michalská 260/4

Správa ochrany přírody   CHKO Český ráj  �  511 01, Turnov, Dvořákova 294

Správa ochrany přírody   CHKO Jizerské hory  �  460 01, Liberec, U Jezu 10

Správa ochrany přírody   CHKO Kokořínsko  �  276 01 , Mělník, Česká 149

Správa ochrany přírody   CHKO Lužické hory  �  471 27, Jablonné v Podještědí, Školní 12

Lesy ČR oblastní inspektorát  �  460 31, Liberec, Sokolská 22

Dům dětí a mládeže  �  468 22, Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 366

Dům dětí a mládeže Domeček  �  468 41, Tanvald - Šumburk nad Desnou, 
Protifašistických bojovníků 336
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