Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor
Člen Asociace nadací a nadačních fondů při Fóru dárců v ČR

Výroční zpráva za rok 2007
Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor podporuje aktivity,
směřující k obnově stabilních lesních
ekosystémů a harmonické krajiny
Jizerských hor. Za tím účelem poskytuje
nezávislou ﬁnanční pomoc třetím
osobám (organizacím i jednotlivcům),
jejichž činnost je ve shodě s posláním
Nadace.
Chtěli bychom na tomto místě
poděkovat všem našim sponzorům,
dárcům, členům Klubu přátel Nadace
a ostatním příznivcům Nadace za jejich
ﬁnanční i morální pomoc v roce 2007.

Slovo předsedy správní rady

EMBA spol.s r.o.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor bude v letošním roce slavit své
15. narozeniny a za tu dobu již ušla dlouhou cestu. Na počátku jsme se zaměřovali
na konkrétní ochranářská opatření a postupem času jsme rozšířili svou pozornost
také na veřejnost, která žije nejen v Jizerských horách samotných, ale i v jejich okolí.
Podařilo se nám podpořit řadu projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských
lesů samotných a na mnoho dalších důležitých výzkumných projektů, konkrétních
ochranářských opatření či ekologicko-výchovných programů pro veřejnost.
Již od počátku spolupracujeme se Správou CHKO Jizerské hory a s Lesy České
republiky, s.p., což nám zaručuje dobré odborné zázemí pro naše počínání.
Nadace podpořila za dobu své existence několik stovek malých i větších
projektů o objemu několika mil.Kč, které přispěly k obnově přírodního prostředí
jizerskohorské krajiny. Během tohoto období se Nadace také stala stabilizovanou
institucí se základním nadačním jměním přes 45 mil.Kč.
V současné době vyhlašuje Nadace každoročně tři grantové programy – každý
zaměřený na jinou cílovou skupinu. Krom organizací, které se starají o Jizerské
hory přímo, podporujeme v základním grantovém programu i vydávání publikací
o Jizerských horách a další ekologicko-ochranářské projekty. Studentským
programem se zase snažíme pomoci mladým lidem, kteří se rozhodnou psát svou
diplomovou nebo seminární práci na téma Jizerské hory. A třetím grantovým
programem je podpora ekologické výchovy dětí na školách a v zájmových
kroužcích.
Ekologickou výchovu však děláme i sami a ve spolupráci se Společností pro
Jizerské hory, o.p.s. přímo v samotném srdci Jizerských hor – v osadě Jizerka.
Objekt čp.2, který jsme získali v dezolátním stavu v roce 1998 se podařilo minulý
rok zrekonstruovat a přestavět na středisko ekologické výchovy a budeme zde
podporovat zcela nové programy ekologické výchovy pro školy. Jsem přesvědčen,
že díky kombinací ideální polohy objektu a dobře připravených pobytových
programů bude u škol dostatečný zájem o toto středisko a dopomůžeme tak
k ekologické osvětě mezi mladou generací.
Závěrem nesmím zapomenout poděkovat všem našim dosavadním dárcům a
sponzorům, bez kterých by byla naše činnost těžko myslitelná. Veliké díky patří
i všem organizacím a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují v odborné rovině
a pomáhají tak Jizerským horám s námi. Nemohu nevzpomenout aspoň dvě
jména, která pro rozjezd a stabilizaci naší Nadace byla klíčová. Na začátku nám
velmi pomohl prof. Josef Fanta působící na nizozemských univerzitách. Nebýt
jeho pomoci při zajištěni prvního velkého projektu Nadace u Nadace prince
Bernarda, byl by celý vývoj naší práce o hodně méně efektivní. Mimořádně chci
však poděkovat nedávno zesnulému Ing. Ivanu Dejmalovi, bývalému ministrovi
životního prostředí. Stál nejen u zrodu naší Nadace, ale i zásadním způsobem
pomohl při její ekonomické stabilizaci.
RNDr. František Pelc, předseda správní rady

Æ Naši dárci
Naše veškerá činnost by byla nemyslitelná bez štědré ﬁnanční podpory
především místních ﬁrem, nadací a dalších institucí. Prostředky, které se nám podaří
každým rokem získat, rozdělujeme na projekty obsahově zaměřené v souladu
s naším posláním, které nám předkládají s požadavkem o nadační příspěvek
různé organizace a jiné subjekty. Vzhledem k tomu, že tyto požadavky pravidelně
převyšují naše ﬁnanční možnosti, musíme předložené projekty pečlivě posuzovat
a k přidělení grantu vybrat jen nejzajímavější z nich. Přesto se stává, že na některé
z předložených i kvalitních programů se ﬁnanční prostředky nedostávají. Velmi
tudíž záleží na tom, kolik peněz nám naši sponzoři a dárci poskytnou. V roce 2007
jsme byli ve shánění ﬁnančních prostředků celkem úspěšní a podařilo se nám
získat přes 290.000,- Kč. Velice oceňujeme především dárce, kteří se na podpoře
naší Nadace podílejí dlouhodobě a jako již tradiční sponzoři nám pomáhají trvale
zajistit ﬁnanční prostředky na přidělované granty. Nesmíme však opomenout
i další ﬁrmy a jednotlivce, kteří nás podporují. Výčet všech našich sponzorů
naleznete níže. Zajímavou položkou je 38.850,- Kč od Klubu přátel Nadace, což
jsou fyzické osoby, které mají kladný vztah k Jizerským horám a rozhodly se naší
Nadaci v daném roce ﬁnančně podpořit. Ke konci roku 2007 se počet členů Klubu
přátel Nadace rozrostl na 107 a jejich výčet naleznete na zadní straně. Věřím, že
všichni naši dárci, sponzoři i jednotlivci nám zůstanou věrní i nadále a že se nám
podaří získat i další.
Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy
Tubeko Sport, spol.s r.o.

2.000,- Kč

Lesy Mladá Boleslav, a.s.

2.000,- Kč

Vratislav Mansfeld - Hydrokonsult

Klub přátel Nadace

38.850,- Kč

Liberecký kraj

30.000,- Kč

Lesy ČR, s.p.

20.000,- Kč

Nadace Preciosa

20.000,- Kč

A.Raymond Jablonec, s.r.o.

10.000,- Kč

ARVIN MERITOR LVS LIBEREC, a.s.

10.000,- Kč

Interma, a.s.

10.000,- Kč

Tarmac CZ, a.s.

10.000,- Kč

Rekuper Sychrov, s.r.o.

8.000,- Kč

Detoa Albrechtice, s.r.o.

6.000,- Kč

Jablotron, s.r.o.

5.000,- Kč

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

5.000,- Kč

Trima, spol. s r.o.

5.000,- Kč

Uniles, a.s.

5.000,- Kč

1.000,- Kč
celkem:

Grantové programy Nadace

290.350,- Kč

2. Ï

Nadace v roce 2007 rozdělila v rámci svých grantových programů celkem
837.452,- Kč. Převážně se jednalo o výnosy z našeho nadačního jmění, které máme
uložené nejen na termínovaných účtech, ale i v podílových listech a ve fondech.
Dalším nezanedbatelným zdrojem na přerozdělování třetím osobám jsou pro nás
dary a další zdroje od ﬁrem a jednotlivců vyjmenovaných výše.
Finanční prostředky nabízíme žadatelům ve třech hlavních grantových
programech. Každý z nich je určen jinému typu žadatelů, proto jsou patrné
významné rozdíly ve výši jednotlivých částek i v různosti příjemců nadačních
příspěvků.

Základní grantový program

V tomto programu poskytujeme nadační příspěvky získané především z výnosů
z nadačního jmění. Grantový program jsme veřejně vyhlásili v lednu 2007,
žádosti jsme přijímali po celý rok. Obdrželi jsme celkem 18 žádostí na celkovou
sumu 1.150.472,- Kč, z toho správní rada po odborném posouzení podpořila 14
projektů v celkové výši 720.472,- Kč. Podpořili jsme 13 organizací, nejnižší nadační
příspěvek činil 2.000,- Kč a nejvyšší 200.000,- Kč.
Příjemce
grantu

Název projektu

Fotoklub Safír,
Turnov

17. ročník fotosoutěže ZEMSKÝ RÁJ

Společnost pro
Jizerské hory,
o.p.s.

Jizerka

ZO ČSOP
Formica

Digitalizopvaný monitoring lesních i
nelesních mravenců v CHKO JH

40.000,-

ZO ČSOP
Armillaria

Parus – podpora hnízdních možností
zpěvného ptactva

36.000,-

ZO ČSOP
Armillaria

Děti přírodě, příroda dětem

40.000,-

Kruh autorů
Liberecka

Kalmanach 2007/2008, velký sborník
autorů žijících na území Libereckého
kraje

10.000,-

ČZU, fakulta
lesnická a
enviromentální, katedra
pěstování lesa

Použití listnatých odrostků v rámci
prosadeb v Jizerských horách.
Zhodnocení odrůstání a tvorby
biomasy břízy karpatské a posouzení
jejich nároků na půdní chemismus

100.472,-

ZŠ Uherský
Brod

Děti z Uherského Brodu pomáhají
uklidit Jizerské hory, 3. ročník

Obec Paseky
nad Jizerou

Obnova pomníku Věnceslava Metelky

Jizersko
- ještědský
horský spolek

Publikace Jizerské tisícovky

Časopis
Krkonoše Jizerské hory

Mládež poznává svůj kraj – předplatné
časopisu 66 školám

30.000,-

ČSOP – ZO
Krkonoše

Vydání 10. jubilejního ročníku
FORMICA, zpravodaje pro aplikovaný
výzkum mravenců

5.000,-

Asociace NNO
LK

„30 dní pro neziskový sektor“ v LK
2007 – partnerství ANNOLK v regionu,
prezentace práce NS v rámci Měsíce
neziskového sektoru

10.000,-

Náš kraj, o.s.

Enviromentální vzdělávání a osvěta
Správy CHKO Jizerské hory

Částka
100.000,- Kč

2.500,- Kč

B & F spol. s r.o.

Výše grantu
20.000,200.000,-

Celkem rozděleno:

2.000,20.000,100.000,-

107.000,720.472,-

Studentský grantový program
Program byl vyhlášen v lednu 2007, žádosti jsme přijímali až do konce roku.
V tomto roce nám však žádná žádost nebyla předložena a tak prostředky určené
k pokrytí tohoto programu byly ponechány k rozdělení v příštím roce. Jsme však
přesvědčeni, že i tento grantový program má svůj smysl a v roce 2008 očekáváme
opět příjem kvalitních žádostí, které následně budeme moci podpořit.

Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji
V tomto grantovém programu rozdělujeme prostředky získané především od
místních sponzorů a částečně i z výnosů z nadačního jmění. V tomto programu
mohou žádat o podporu všichni, kdo učí a vedou děti v Libereckém kraji lásce
k přírodě a krajině. Grantový program jsme veřejně vyhlásili již na sklonku roku
2006 a do lednové uzávěrky jsme přijali 16 žádostí na celkovou sumu 412.970,- Kč.
Poradní sbor sestavený ze zástupců sponzorů a odborníků doporučil správní radě
ke schválení 10 žádostí v celkové výši 116.980,- Kč.

Příjemce grantu

Název projektu

ZŠ Ivana Olbrachta,
Semily

„Naše“ stromy

Výše grantu
5.300,- Kč

Centrum volného času
Arabela, Liberec

Budování ekologické zahrady

7.500,- Kč

ZŠ Masarykova, Tanvald

Vzpomínáme – pomník padlých
za II. Světové války

9.000,- Kč

TO Kletr, Liberec

Miniarboretum turistického
oddílu Kletr

20.000,- Kč

ZŠ a MŠ Janov nad
Nisou

Obnova a ekologizace školní
zahrady

15.000,- Kč

Společnost přátel přírody

Ekovýchova na cestách
Libereckým krajem

20.000,- Kč

ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant

Zahrada DDM Frýdlant

15.000,- Kč

SŠ lesnická, Hejnice

Historie hospodaření v lesích ČR
podle map

ZŠ Dubá

Pomoc při jarním tahu
obojživelníků

ZŠ T.G.M., Lomnice nad
Popelkou

Práce přírodními materiály

3.500,- Kč
15.000,- Kč

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vede podvojné účetnictví dle
zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se zákonem č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech.
Rozvaha k 31.12.2007 (Kč)
Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku
Finanční dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek:
Pohledávky
Finanční krátkodobý majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem:

841.139,-278.199,18.453.878,5.000,27.229.147,36.507,46.287.472,- Kč

Pasiva
6.680,- Kč

Celkem rozděleno:

116.980,- Kč

+ Informační a vzdělávací středisko na Jizerce
Objekt ve kterém se středisko nalézá získala Nadace v roce 1998 ve značně
zdevastovaném stavu. Dům se nachází v malebné horské osadě na Jizerce
č.p. 2. Jeho výjimečná poloha v samém srdci Jizerských hor nás již od začátku
vybízela k jeho využití pro širší veřejnost. V roce 2006 se nám podařilo
dokončit celkovou rekonstrukci a v roce 2007 jsme zde otevřeli středisko
ekologické výchovy a osvěty.
V současné době nabízíme ve spolupráci se Společností pro Jizerské
hory, o.p.s. pobytové ekovýchovné programy pro školní kolektivy. Jejich
délka je v rozsahu 3-5 dní a jsou určeny zejména pro děti II. stupně ZŠ a
studenty SŠ. Středisko ekologické výchovy je otevřené celoročně. Náplň
pobytů připravujeme podle potřeby a vhodnosti k výuce z naší nabídky již
připravených programů.
Hlavní, nosný program, který školám nabízíme, má za cíl seznámit žáky
formou vyšetřování „kriminálního případu“ s hlavními příčinami zkázy
Jizerskohorských lesů v poslední třetině 20. století. Žáci nejenže jsou vedeni
tak, aby na tyto příčiny sami přišli, ale zároveň navrhují i preventivní opatření,
která by zabránila podobné katastrofě v budoucnu. Většina programu probíhá
přímo v terénu a důraz je kladen na samostatnou práci žáků. Věříme, že si žáci
díky tomuto programu získávají lepší vztah k přírodě a že jim pomáháme
pochopit základní vztahy mezi přírodou a člověkem.
Základní kapacita střediska je 24 lůžek ve 2 ložnicích + 2 učitelé, při větším
počtu je možnost přistýlky na vlastních karimatkách. Stravování máme
zajištěno v nedaleké restauraci, či je možnost si vařit z vlastních zásob v malé
kuchyňce, která se v objektu nalézá.
V současné době sháníme ﬁnance především na samotný chod střediska,
abychom nemuseli přenášet tyto náklady na školy samotné. Naším cílem
je, aby byly kurzy dostupné opravdu pro všechny školy a cena pobytu
nebyla pro ně limitujícím faktorem. Zároveň v roce 2008 se zde pokusíme
zřídit návštěvnické středisko pro turisty, které bude mimo jiné informovat
formou stálé výstavy o ekologické katastrofě, která Jizerské hory v minulosti
postihla.
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Zpráva o hospodaření v roce 2007

Zpráva o hospodaření s příspěvkem FNM ČR

Výnosy z těchto ﬁnančních prostředků jsou používány v souladu se smlouvou mezi
poskytovatelem příspěvku (Fondem národního majetku ČR a jeho nástupcem
Ministerstvem ﬁnancí ČR) a příjemcem (Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských
hor). Prostředky z výnosů z příspěvku FNM určené k rozdělení třetím osobám –
příjemcům nadačních příspěvků v Základním grantovém programu pro rok 2007
činily 872.000,- Kč.

Nadační příspěvky
Předpoklad:

872.000,- Kč

Skutečnost:

812.272,- Kč

Nerozdělené prostředky ve výši 59.728,- Kč budou rozděleny v roce 2008. Přehled
nadačních příspěvků, které byly v roce 2007 poskytnuty v jednotlivých grantových
programech (z výnosů z příspěvku FNM), je uveden v předchozí části.

Vlastní zdroje:
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje:
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem:

45.295.161,98.733,-45.106,891.173,41.893,5.618,46.287.472,- Kč

Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2007:
Náklady

Spotřeba materiálu a energie
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Náklady celkem:

77.923,33.078,14.880,144.454,296.471,19.528,32.741,21.631.624,22.250.699,- Kč

Výnosy

Tržby z prodeje služeb
Úrokové výnosy z nadačního jmění
Tržby z prodeje cenných papírù a podílù
Výnosy z ﬁnančního majetku
Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem:

60.000,547.946,21.257.123,920.117,182.850,22.968.036,- Kč

Hospodářský výsledek roku 2007: 717.337,- Kč
Doplňující údaje:
Nadace v hodnoceném období dodržela pravidlo pro omezení nákladů
souvisejících se správou nadace stanovené ve statutu Nadace. Celková výše nákladů
je výrazně ovlivněna pořizovací cenou cenných papírů obhospodařovaných dle
smlouvy s Českou spořitelnou za účelem zhodnocování nadačního jmění.
Nadace vykazuje v průměru 1 pracovníka (výkonného ředitele) a tomu
odpovídající osobní náklady.
Nadační jmění ve výši 45.295.161,- Kč je tvořeno nemovitostí ve vlastnictví
Nadace, ﬁnančními prostředky od Fondu národního majetku ČR a prostředky
získanými od akciové společnosti Preciosa, a.s., Jablonec nad Nisou, RNDr.
Miroslava Bečky, Jablonec nad Nisou, Rekuper Sychrov, s.r.o., SVED, e.d., Liberec,
Status, s.r.o., Turnov, MT Oil, s.r.o., Pěnčín a SZP Sychrov, a.s.. Finanční prostředky
jsou uloženy u Raiﬀeisenbank, a.s., pobočka Liberec, v podílových listech
u společnosti ČP-Invest a ve formě cenných papírů a vkladu na peněžním účtu
u České spořitelny, a.s.
Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři Nadace.

Zpráva auditora

Za pomoc a spolupráci v roce 2007 upřímně děkujeme...
1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou
A.Raymond, s.r.o., Jablonec nad Nisou
A.S.A. Liberec, s.r.o., Liberec
Albeco, spol. s r.o., Liberec
ARDA, s.r.o., Liberec
ARK, spol. s r.o., Liberec
ArvinMeritor LVS Liberec, a.s, Liberec
B & F spol. s r.o., Frýdlant v Čechách
BVL Ekotrod, s.r.o., Liberec
CS23 PLUS, s.r.o., Liberec
EMBA, spol s r.o., Paseky nad Jizerou
Detoa Albrechtice, s.r.o., Albrechtice v Jizerských Horách
Filinger, a.s., Liberec
Fond národního majetku ČR
Fórum dárců, Praha
Geoprint s.r.o, Liberec
Hydrokonzult, Liberec
Interma, a.s., Liberec
Jablotron, s.r.o. , Jablonec nad Nisou
Jizerská porcelánka, s.r.o., Desná v Jizerských Horách
Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Lesy Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav
Liberecký kraj
Lidové sady
Město Desná
Městský úřad Tanvald
Michal Jurkovič - AZ System.cz, Frýdlant v Čechách
Ministerstvo ﬁnancí ČR, Praha
Nadace VIA, Praha
Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou
Net-system, s.r.o., Liberec
Pomoc, k.s., Český Dub
Rekuper Sychrov, s.r.o., Sychrov
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice
Severochema Liberec, družstvo, Liberec
Silkom, spol. s r.o., Frýdlant v Čechách
Silvaco, a.s., Velké Meziříčí
Silvatech, a.s., Velké Meziříčí
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
Státní fond životního prostředí
Stavební úřad Desná
Stavby silnic a železnic, a.s., Liberec
Tarmac CZ, a.s., Liberec
Technická univerzita Liberec
Trima, spol. s r.o., Turnov
Tubeko Sport, spol. s r.o., Nové Strašecí
Uniles, a.s., Rumburk
ZUŠ Frýdlantská, Liberec

Auditorské ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2007 provedla
auditorská společnost POMOC, k.s., sídlem kanceláře Český Dub, Náměstí
B.Smetany 25/I, č. osvědčení 412,
Odpovědný auditor : Ing. Milada Pavlů, č. osvědčení 1892.

Výrok auditora
„Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě
zobrazuje stav aktiv, pasiv a ﬁnanční situace účetní jednotky Nadace pro záchranu a
obnovu Jizerských hor k 31.prosinci 2007 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za
účetní období roku 2007 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy účetní jednotky s ověřovanou účetní
závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech
v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.“
Ověřili jsme rovněž věrnost a poctivost informací o hospodaření s prostředky
z Nadačního investičního fondu poskytnutými Nadaci pro záchranu a obnovu
Jizerských hor na základě citované smlouvy uvedených ve Výroční zprávě 2007.
Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu
s auditovanou účetní závěrkou a grantovými pravidly auditované nadace.
Podle našeho názoru splnila ve všech významných ohledech Nadace pro
záchranu a obnovu Jizerských hor k 31. prosinci 2007 podmínky týkající se
hospodaření s výnosy získanými z prostředků poskytnutých na základě Smlouvy
č. 00083-2002-211-S-N-39 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II.etapě
uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6. zákona č. 171/1991 Sb. o působnosti
orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku ČR.

Zuzana Bartošová
bratři Bílkové
Dieter Bönisch
Jindřich Briestenský
Jan Brzobohatý
Alois Čvančara
Lenka Deverová
Michal Dlouhý
Herbert Endler
Milena Hercíková
Jiří Hušek
Blažena Hušková
Libuše Jahodová
Martin Jaroušek
Eva Kajzarová
Pavlína Kalousová
Aleš Kočí

Tomáš Kolafa
Tomáš Komrzý
Roland Kusebauch
Miloslav Lubas
Jiří Mareš
Jana Mejzrová
Martin Modrý
Martin Mrázek
Petr Neumann
Aleš Nigrin
Veronika Pálková
Jiří Panoch
Milada Pavlů
Milan Pavlů
Eva Petrovská
Michal Rejnart
Vojtěch Ron

Alena Rydvalová
Lenka Rychtaříková
Ludvík Řičář
Ivo Schötta
Barbora Silná
Jan Sůra
Věněk Šilhán
Květa Šírová
Jiří Šmída
Jana Šnytrová
Jakub Trsek
Leona Vacková
Marcela Vojtíšková
Kateřina Zadražilová
Jana Zahradníčková
Radim Zika

Seznam členů Klubu přátel Nadace s poděkováním, které jim po zásluze patří:
rodina Huškova
Iveta Lukášová
Ivan Dejmal
Jan Zikeš
Michal Dlouhý
Tomáš Hakr
Oldřich Valehrach
Jana Bazevičiusová
Radek Hromádka
Alena Hlídková
Olga Křížová
Manželé Křížovi
Václava Borovcová
David Mareš
Zuzana Charvátová
Eva Petrovská
Daniela Fialová
Pavla Řechtáčková
Soňa Brátová
Jindřich Briestenský
Jan Daňo
Libor Dostál
Herbert Endler
Ivana Hujerová
Libuše Novotná
Eva Koudelková
Otakar Novotný

Eva Jermanová
Pavel Pilz
rodina Řičářova
Libuše Sedláková
Jaroslava Slabá
rodina Swiecicky
rodina Šulcova
rodina Dolakova
manželé Vohlídalovi
Pavel Vonička
František Pelc
Drahomíra Kopecká
rodina Kneřova
rodina Kočích
Martin Křížek
Petr Mareš
Miloslav Bečka
Ivan Klimovič
Alena Dvořáková
Roman Pavlů
Otakar Schwarz
Ondřej Doležal
Petr Anděl
Jitka Rozkovcová
Yveta Svobodová
Jan Svoboda
Městský úřad Raspenava

Jitka Sadilová
Karel Řičář
Věra Dunajčíková
Manželé Bémovi
Martin Bursík
Jaroslava Fričová
Tomáš Komrzý
Vojtech Kotek
Vilém Murcek
Roman Rákosník
Jan Pikous
Luboš Příhoda
Michal Rejnart
Josef Šedlbauer
Hana Baaderová
Luděk Vavřich
Petr Pávek
Roland Kusebauch
Samuel Kašpar
Zdeňka Koutná
Jizersko-ještědský horský
spolek
Zdenka Kubínová
Jindřich Berounský
Ondřej Labuda
Viktor Mesčerjakov
Dieter Bönisch

Speciální školy v Turnově
Monika Klemšová
Jan Suchl
Jiří Truhlář
Roman Kašpar
Josef Mareš
Eva Nosková
Aleš Richter
Společnost přátel přírody
Renata Ciharová
Milena Zikešová
Věra Mejstříková
Aleš Pokorný
Zdenek Veselý
František Vozka
Petr Šourek
Zdeněk Melichar
Aleš Mareček
Michal Potůček
Petra Hrabánková
ČSOP Krkonoše
Josef Jirásek
Jan Vachel
Eva Kajzarová
František Maštera
Jana Mašterová
Ivana Sulovská

Zuzana Hořická
Hvezdoslav Kadlíček
Vladislav Bambuch
Klára Blechová
Jakub Čejka
Alena Čepelková
Miroslav Dusík
Jeňýk Hofmeister
Pavlína Hudousková
Vítězslav Hudský
Jiří Antl
Marie Chládková
Jaroslava Janečková
Štěpánka Králová
Kateřina Krejcí
Zdenka Kroužková
Alena Kubátová
Kateřina Lavermannová
Šárka Mazánková
Denisa Medvídková
Jiří Mejsnar
Květa Morávková
Štefan Nejeschleba
Kamila Průchová
Jiří Sedláček
Eva Slezáková
Vlastimil Staněk

Jana Šedlbauerová
Jiří Šimůnek
Václav Šrédl
Petra Šťastná
Michaela Štrasová
Alena Štrojsová
Jitka Thelenová
Radovan Valent
Martin Zeman
Radim Zika
Romana Pecinová
Dana Smutná
Tereza Štromová
Andrea Svobodová
Alice Krausová
Pavla Berglová
Mojmír Hojáč
Lukáš Brož
Roman Korytář
Marcela Fialová
Helena Lacinová
David Lukáš
Květa Šírová
Václav Bergl
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Správní a dozorčí rada, zaměstnanci kanceláře

František Pelc

Pavel Pfajfr

David Lukáš

nám. ministra životního prostředí
předseda správní rady

advokát
místopředseda správní rady

profesor TU Liberec
člen správní rady

Otakar Schwarz

Richard Kořán

Josef Šedlbauer

lesník, správa KRNAP
předseda dozorčí rady

nezávislý ekonomický poradce
člen dozorčí rady

vysokoškolský učitel
člen dozorčí rady

Ondřej Petrovský
ředitel nadace

Správní rada
RNDr. František Pelc
náměstek ministra životního prostředí
ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
předseda správní rady
JUDr. Pavel Pfajfr
advokát,
místopředseda správní rady
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
VŠ profesor a bývalý rektor TU v Liberci
člen správní rady

Dozorčí rada
Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.
lesník, Správa KRNAP ve Vrchlabí
předseda dozorčí rady
Ing. Richard Kořán
nezávislý ekonomický poradce
člen dozorčí rady
Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
vysokoškolský pedagog
člen dozorčí rady

Kancelář
Mgr. Ondřej Petrovský
ředitel Nadace

Kontakty
sídlo Nadace:
Vaňurova 465/20, 460 01 Liberec 3
IČO:
467 460 30
kancelář a adresa pro písemný styk:
Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3
telefon:
486 131 091 kancelář
605 701 503 Mgr. Ondřej Petrovský
e-mail:
jizerky@atlas.cz
web:
http://jizerky.ecn.cz
bankovní spojení :
ČSOB a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 346 35 88/0300

