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Rok vody
Salamandří rok 2013 byl
hodně spojený s řekami. Na
Morávce, Odře a Ostravici
jsme monitorovali, pomáhali i
likvidovali.

Zajímavá čísla
úspěch mezi 1 159
evropskými projekty
64 hektarů luk s
provedenou péčí, z toho
12 pasených ovcemi
20 900 vysazených jedlí
a buků
880 dřevin
v biokoridorech
533 hodin odpracovaných dobrovolníky
78 hektarů zlikvidované
křídlatky
9 nových ovcí
8 833 návštěv na stránkách Salamandr.info

www.salamandr.info

V roce 2013 jsme řeky zbavovali nepůvodních
rostlin i odpadků nebo prováděli odborné
průzkumy zaměřené na vodu a vzácné druhy
kolem ní.
Ale posunuli jsme se i na loukách: Sečení a
výřezy jsme ve spolupráci s místními zemědělci
poprvé doplnili pastvou ovcí. A nakonec se nám
i podařilo vytvořit základ vlastního stáda z
původního plemene ovcí valašek.
Co jsme dokázali
Praktická péče o přírodu a krajinu
Obstáli jsme v celoevropské konkurenci v programu LIFE+ s projektem
zaměřeným na záchranu vzácných luk.
Za Českou republiku byl vybrán jako
jediný.
S dobrovolníky jsme čistili řeku Morávku, sbírali odpadky na Radhošti,
sázeli původní stromky do lesů a obnovovali louku na Vápence ve Vidči.
Dokončili jsme likvidaci křídlatky v
povodí Odry.
Udržovali jsme cenné louky se vzácným modráskem pomocí financí
z Operačního programu Životní prostředí i DMS sbírky.
Vytvořili jsme novou nabídku na tvorbu přírodních zahrad – Prirodapodokny.cz.

Odborná činnost
Pro zjištění stavu a návrh dlouhodobé
péče o karpatské řeky jsme ke
spolupráci přizvali botaniky a geomorfology.

Hospodaření Salamandru

Lidé ČSOP Salamandr

S ohledem na úspory veřejných financí
došlo již třetím rokem k poklesu obratu.
To vedlo i k tomu, že po 6-ti letech
skončilo hospodaření ztrátou, která však
byla pokryta zisky z předchozích let.
Na druhou stranu došlo k pozitivní
změně ve struktuře financování - podíl
samofinancování (dary a služby) se
zvýšil z 24 na 44 %.

Hlavní ukazatele
Ve spolupráci s Akademií věd jsme
dál sledovali šelmy, tentokrát se nám
podařilo natočit i unikátní video
s rysem Ludvíkem a vyfotit rysí
koťata.
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Informace
Vydali jsme jedinečnou publikaci
Vzácné rostliny Beskyd, další 4 Zpravodaje a interaktivní leták o chřástalovi - vše ve spolupráci se Správou
CHKO Beskydy.
Zveřejňovali jsme aktuální informace
z beskydské oblasti na portálu Valašská krajina.cz.
Vytvořili jsme virální video o ilegálním motorismu „S mašinou nastartuj i
mozek“.
Péči o beskydskou krajinu jsme propagovali v ČT v pořadu Nedej se.
Přidali jsme si profil na Facebook.

Struktura obratu
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Ing. Vojtěch Bajer – předseda,
koordinace projektů, fundraising
Ing. Martin Konupka – místopředseda, koordinace terénních pracovníků
Ing. Petr Konupka – realizace
projektů
Ing. Martin Krupa – hospodář,
ekonomika
Mgr. Lucie Ohryzková – koordinace
projektů
Ing. Petra Kutílková – správa webů,
PR, koordinace projektů
Ing. Radim Živocký – koordinace
projektů, dobrovolnictví

Kromě 7 projektových pracovníků jsme
zaměstnávali také 10 sezónních pracovníků pro terénní práce.

Co plánujeme v roce 2014?
Asi výjimečně nebudeme psát žádný
nový větší projekt. Těch dlouhodobějších, především na péči o louky a řeky,
máme teď totiž více.
Rádi bychom zase o kus zlepšili náš
webový informační portál, rozšířili Fotosoutěž Valašská krajina i pro mobilní
fotografy a chceme se zaměřit na rozvoj
dobrovolnictví. A s podporou sponzorů
snad dále rozšíříme i naše nové malé
stádo ovcí.

