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O NÁS
Hnutí Brontosaurus je veřejně prospěšnou neziskovou organizací, zaměřenou 
na ochranu přírody, krajiny a kulturního dědictví, vyvíjející výchovně- vzděláva-
cí činnost. Základní článek představuje organizační jednotku Hnutí s právním 
statutem pobočného spolku. Náš základní článek vznikl v Českých Budějovicích 
v roce 1994 a dostal název „Forest“. 

Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest se zaměřuje na výchovně – vzdě-
lávací činnost. Obohacuje činnost Hnutí soustavnou spoluprací se školami při 
rozvíjení environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Za tímto 
účelem provozuje Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia. 
Cassiopeia uskutečňuje výukové programy pro školní kolektivy, dlouhodobé 
školní projekty, vzdělávací akce pro pedagogy, pořádá volnočasové akce pro 
děti i pro dospělé. Cassiopeiu tvoří tým lektorů, kteří pracují s environmentálními 
a jinými tématy v duchu úsloví „škola hrou“. 
V roce 2016 se stal součástí ZČ HB Forest oddíl Draci, který se věnuje volnočaso-
vým aktivitám pro děti a mládež (výpravy, tábory, volnočasové kluby aj.)
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ŠKOLA HROU PRO DĚTI 
Cassiopeia spolupracuje více než 20 let se školami v Jihočeském kraji při rozvíjení 
environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Nejběžnější formou 
spolupráce je lektorování výukových programů pro kolektivy z mateřských, zá-
kladních i středních škol. Výukový program je promyšlený celek na sebe nava-
zujících učebních aktivit, které vedou účastníky k osvojování konkrétních znalos-
tí, dovedností či vhledů. Lektor(ka) při něm využívá rozmanité učební metody, 
které účastníky aktivizují, a naplňují úsloví „škola hrou“. Uvádí činnosti, pomáhá 
žákům s řešením úkolů, organizuje sdílení výsledků, diskusi, doplňuje informace. 
Dbá na pestrost a vyváženost programů střídáním aktivit přemýšlivých, prožitko-
vých, tvořivých, hravých, soutěživých a pohybových. Žáci se věnují připraveným 
činnostem individuálně, v malých skupinách i společně. 

Výukové programy pomáhají pedagogům při naplňování cílů školních vzdě-
lávacích programů, obohacují školní výuku po obsahové i metodické stránce. 
Pedagogové je objednávají pro své třídy na základě nabídek, vydávaných 
v elektronické i tištěné podobě. Výukové programy se odehrávají v prostorách 
CEGV Cassiopeia, v jihočeských školách, nebo na konkrétních místech v přírodě. 
Doba trvání se pohybuje od 1 hodiny (pro MŠ) po celý vyučovací den (programy 
v přírodě) až několik dnů (pobytové programy). Vícedenní (pobytové) výukové 
programy nabízíme ve spolupráci s poskytovateli ubytování a stravy na Třeboň-
sku, Novohradsku a v Blanském lese. Program probíhá v terénu (pouze za nesne-
sitelného počasí lze zajistit náhradní program v interiéru), je zaměřen na pozná-
vání a prožitek přírody. Základní varianty jsou třídenní, lze však dohodnout kratší 
i delší program.

V roce 2016 nabízela Cassiopeia více než 80 tematických programů pro různé 
věkové skupiny dětí. Nabídka zahrnovala vedle environmentálních témat také 
témata multikulturní, osobnostní a sociální výchovy. Celkový počet účastníků 
překročil 14 000. 

REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY V ROCE 2016: 

MŠ ZŠ SŠ celkem - denní 
programy 

pobytové  
programy (ZŠ)

počet programů v nabídce 29 45 9 83 4

uskutečněné programy 209 517 4 730 17

účastníci 3852 9908 98 13858 325

Výukové programy jsou zpoplatněné, avšak nejde o výdělečnou činnost. V roce 
2016 byla realizace výukových programů pro školní kolektivy podpořena Statu-
tárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem. Děkujeme.
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Nabídku výukových programů průběžně aktualizujeme a doplňujeme o nová té-
mata. Jedním z cílů aktualizace nabídky v roce 2016 bylo zvýšit dostupnost terén-
ních programů environmentální výchovy pro kolektivy předškolních dětí a žáků 
1. - 2. ročníků základních škol. V rámci projektu „Venku je nám líp – terénní vý-
ukové programy v okolí škol(ek)“ jsme vytvořili pět nových výukových progra-
mů, použitelných na běžně dostupných místech v okolí škol(ek). Pro kolektivy 
předškolních dětí jsme vytvořili výukové programy Bylinkové království, Stromo-
vous a Květinový klíč. Žákům nejnižších ročníků základních škol jsou určené pro-
gramy Bylinkové království a Včelkohraní. U každého programu proběhlo pilotní 
odzkoušení se třemi skupinami dětí. Nově vyvinuté programy jsme zařadili do 
nabídek pro školní rok 2016/17. Podrobnější informace o projektu naleznete na 
webu cegv-cassiopeia.cz. 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR. Pilotních 
programů se účastnily třídy z MŠ Františka Ondříčka, MŠ Jizerská a MŠ T.G. Masa-
ryka České Budějovice, MŠ Adamov, MŠ Ruská Hluboká nad Vltavou, MŠ Lhenice, 
ZŠ Bezdrevská, ZŠ Dukelská a ZŠ Štítného České Budějovice, ZŠ Chvalšiny. 
Celkem programy absolvovalo 282 dětí. Děkujeme všem uvedeným subjektům 
za podporu a spolupráci. 

K dlouhodobým záměrům CEGV Cassiopeia patří vytvářet příležitosti k emoci-
onálnímu i rozumovému propojování dětí s přírodou, za tímto účelem systema-
ticky pracovat s podnětnými přírodními lokalitami v Jihočeském kraji a vytvářet 
„nástroje“ pro jejich efektivní využití. K naplňování tohoto záměru jsme v roce 
2016 realizovali projekt „Propojování s přírodou“. V rámci projektu jsme vyvi-
nuli environmentální výukový program „Třeboňsko“ pro školní kolektivy od 1. do 
5. ročníku ZŠ. Jde o vícedenní pobytový program. Pilotních realizací na jaře 2016 
se zúčastnili žáci dvou 5. tříd ZŠ Bezdrevská Č. Budějovice, žáci 3.-5. ročníku ZŠ 
Olešnice a žáci 1.-2. ročníku ZŠ Tučapy. K programu byla zpracována podrobná 
metodika.
Dále jsme vyvinuli environmentální výukový program „Lesní stezka“ na Kleti pro 
4.-9. ročník ZŠ. Tento program realizujeme jako součást vícedenního pobytové-
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ho programu „Blanský les“, nebo samostatně. Pilotních realizací se zúčastnili žáci 
4. a 5. ročníku ZŠ Borek a dvě skupiny žáků druhého stupně ZŠ Tučapy. K progra-
mu byla zpracována podrobná metodika.

Zejména pro školy na Strakonicku a Písecku jsme vyvinuli environmentální 
výukový program „Rybník jako dům“ v Národní přírodní rezervaci Řežabinec 
a Řežabinecké tůně ve variantách pro 3.-5. ročník ZŠ a pro 6.-9. ročník ZŠ. Pilot-
ních realizací na podzim 2016 se zúčastnili žáci 5. ročníku ZŠ T.G.M. Písek a žáci 
7. ročníku ZŠ Cehnice. Nově vyvinuté výukové programy jsme začlenili do nabí-
dek výukových programů pro školní rok 2016/17.

Projekt Propojování s přírodou byl podpořen Jihočeským krajem v rámci 
dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny. 
Vedle výukových programů realizujeme pro školní kolektivy akce u příležitosti 
významných dnů v roce: 

V rámci Dne dětí proběhl 1.6.2016 dopolední program pro děti ze speciál-
ních škol v přírodní zahradě v sídle organizace. Program tematicky zaměřený 
na ptáky a jejich životní prostředí zahrnoval rozmanité úkoly a hry s využitím 
prvků přírodní zahrady. Dopoledního programu se zúčastnilo 60 dětí. Odpolední 
program probíhal jako volnočasová akce za účasti 70 dětí.

U příležitosti Evropského týdne mobility jsme ve spolupráci se Statutárním 
městem České Budějovice uspořádali akci „Den bez aut“ s dopoledním progra-
mem pro školní kolektivy, zaměřeným na environmentální témata, zejména 
dopravu. Akce se uskutečnila na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budě-
jovicích, zúčastnilo se 900 dětí. Součástí akce byl i program pro veřejnost, který 
zajišťovala společnost pro ekologické aktivity Rosa. 
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ŠKOLA HROU PRO PEDAGOGY  
A STUDENTY 
Cassiopeia organizuje kaž-
doročně semináře, konfe-
rence, exkurze a jiné akce 
v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogů. Na tyto akce zve-
me zajímavé hosty z celé ČR, 
kteří se chtějí podělit o své 
znalosti, zkušenosti, nápady 
a metodické materiály (nejen) 
k environmentální výchově 
a vzdělávání. V Jihočeském 
kraji koordinujeme systema-
tické poskytování služeb pedagogům prostřednictvím sítí M.R.K.E.V (Metodika 
a realizace komplexní ekologické výchovy pro ZŠ a SŠ) a MRKVIČKA (pro MŠ). 
Tyto služby zahrnují zejména pravidelné rozesílky informačních a metodických 
materiálů do zapojených škol. Podrobné informace lze získat na webu sev-pavu-
cina.cz. 

Cassiopeia je nositelem akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů 
akreditovaných pro účely zákona o pedagogických pracovnících. 

AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2016: 
 » 9.6. exkurze „Soulad s krajinou“ – toulavý autobus po přírodních zahradách na 

jihu Čech (27 účastníků)
 » 4.6. workshop „Přírodní zahrada – nové prvky v zahradě s využitím dřevěných 

palet“ (19 účastníků)
 » 20.9. seminář „Jak učit Poly“ - environmentální a polytechnická výchova 

v mateřské škole ruku v ruce (25 účastníků) 
 » 18.10. konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy mateřských škol v Jiho-

českém kraji (53 účastníků)
 » 25.10. seminář „Zlatá nit“ (představení nové inspirativní publikace pro peda-

gogy základních škol v oblasti environmentální výchovy, 25 účastníků)
 » 10.11. seminář „Přírodní zahrada – keře s jedlými plody a staré odrůdy jabloní“ 

(10 účastníků) 
 » 15.11. konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy základních škol v Jiho-

českém kraji (41 účastníků)
 » 16.11. konference „Podzimní den EVVO“ pro pedagogy středních škol v Jiho-

českém kraji (32 účastníků)
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 » 29.11. seminář „Udržitelný rozvoj“ “ (představení nové inspirativní publikace 
pro pedagogy 2. stupně ZŠ a středních škol v oblasti environmentální výchovy, 
21 účastníků)

Vzdělávací akce pro pedagogy byly v roce 2016 podpořeny Jihočeským krajem 
a Městem České Budějovice. Děkujeme.

V listopadu 2016 jsme se zapojili do tříletého projektu „Kolegiální podpora 
v síti Mrkvička“, který rozvíjí dosavadní fungování sítě mateřských škol se 
zájmem o environmentální výchovu Mrkvička a přináší pedagogům nové 
možnosti vzdělávání. Cílem projektu je zavést kolegiální podporu mezi peda-
gogy mateřských škol formou vzájemných náslechů a společné přípravy a reali-
zace výukových celků a zajistit výměnu zkušeností pedagogů MŠ prostřednic-
tvím stáží. Dvojice pedagogů při tom spolupracují s konzultanty - zkušenými 
lektory environmentální výchovy. Hlavním realizátorem projektu je Síť středisek 
ekologické výchovy Pavučina. Cassiopeia působí jako jeden ze tří hlavních part-
nerů. Organizujeme aktivity projektu ve čtyřech krajích - Jihočeském, Plzeňském, 
Karlovarském a na Vysočině. Podrobnější informace o projektu najdete na webu 
pavucina – sev.cz. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Od roku 2015 se podílíme na realizaci mezinárodního projektu „Children In 
Permaculture“ spolu s partnerskými organizacemi z Velké Británie, Itálie, Slovin-
ska a Rumunska. Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
prostřednictvím tvorby metodických materiálů pro práci s dětmi od 3 do 12 
let, specificky zaměřených na permakulturu. Hlavním realizátorem projektu je 
Permaculture Association (Velká Británie). 
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Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb 
a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produk-
ce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komu-
nit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči 
přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní 
technologie a poznatky současné vědy (Eva Hauserová, Permakultura CS).

Během roku 2016 se české realizátorky projektu zúčastnily dvou setkání projek-
tového týmu ve Slovinsku a v Itálii, šestidenního vzdělávacího kurzu pod vede-
ním světově uznávaných kapacit v oboru, zajišťovaly propagaci projektu směrem 
k učitelům a veřejnosti a podílely se na vytváření výstupů projektu. Jedním 
z výstupů je tzv. „Přehled zdrojů“ ((rešerše dosud dostupných publikací, filmů, 
webových stránek a dalších tematických zdrojů), dalším jsou „Případové studie“ 
(příklady praxe permakulturního vzdělávání v jednotlivých státech). Průběžně 
shromažďují aktivity použitelné pro sdílení permakultury s dětmi a hledají peda-
gogy ochotné je vyzkoušet ve svých podmínkách a poskytnout zpětnou vazbu.

Výstupy lze prostudovat online na webových stránkách projektu: www.
childreninpermaculture.com. Projekt je financován ze vzdělávacího programu 
Evropské Unie Erasmus+.

Vedle přímých vzdělávacích akcí se věnujeme také tvorbě metodických 
materiálů a výukových pomůcek. V roce 2016 jsme vyrobili výukovou pomůcku 
– kapesní obrázkový klíč „Lesní byliny“ zkušebně v nákladu 60 ks. Tato pomůcka 
slouží k pozorování a zkoumání přírody (nejen) se žáky základních škol. Výběr 
druhů je přizpůsoben potřebám terénní výuky v prostředí podhorských, pahor-
katinných a pánevních oblastí jižních Čech. Ke každému druhu náleží fotografie, 
doprovodný text a ikony, vyjadřující vybrané vlastnosti a nároky na prostředí. 
Vývoj obrázkového klíče podpořily Lesy České republiky, s.p.

CEGV Cassiopeia dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou, Přírodově-
deckou, Teologickou a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Vytváříme pro studenty prostředí, kde mohou získávat 
informace a zkušenosti týkající se environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO). V rámci spolupráce s Jihočeskou univerzitou poskytujeme tyto služby:

 » exkurze a představení činnosti CEGV Cassiopeia
 » konzultace, zapůjčování pomůcek a literatury pro studenty
 » poradenství při zpracovávání diplomových a seminárních prací
 » možnost absolvování praxí

Studenti Jihočeské univerzity nám pomáhají při zajištění a organizaci akcí pro 
veřejnost nebo působí jako externí lektoři environmentálních výukových progra-
mů pro základní a mateřské školy. Naším hlavním cílem je u studentů vzbudit 
zájem o environmentální výchovu a vytvořit případným zájemcům prostor pro 
seberealizaci. 
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ŠKOLA HROU PRO VŠECHNY AKTÉRY 
VZDĚLÁVÁNÍ
Cassiopeia dlouhodobě spolupracuje na realizaci mezinárodního programu 
Ekoškola. Tento program je založen na spolupráci všech aktérů vzdělávání (žáků, 
učitelů, vedení školy i místní komunity) na ekologizaci provozu školy a zlepšová-
ní jejího prostředí. Důraz je kladen zejména na to, aby hybateli pozitivních změn 
ve škole a obci byly děti. Metodika programu se opírá o 7 hlavních kroků (Ekotým, 
Analýza, Plán činností, Monitorování a vyhodnocování, Informování a spoluprá-
ce, EVVO ve výuce, Ekokodex). Těchto 7 kroků umožňuje, aby děti měnily pro-
středí školy a své návyky. Zároveň při tom získávají užitečné dovednosti pro svůj 
budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování.

Program Ekoškola probíhá v 64 státech světa. Hlavním koordinátorem v ČR je 
Tereza, vzdělávací centrum, z.ú. CEGV Cassiopeia působí od roku 2009 jako koor-
dinátor programu v Jihočeském kraji. Propagujeme projekt mezi školami, posky-
tujeme konzultace zapojeným školám, podílíme se na auditech, souvisejících se 
získáváním prestižního mezinárodního titulu Ekoškola. 

V roce 2016 se koordinátorka Tereza Velehradská podílela na 3 auditech 
a vykonala 13 návštěv spojených s konzultacemi nebo s lektorováním výuko-
vého programu pro Ekotým (tým dětí, učitelů a provozních zaměstnanců, kteří 
na škole program realizují). 
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22.11.2016 proběhl ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA Seminář dob-
ré praxe pro zástupce Ekotýmů. Seminář se konal v prostorách ZŠ a ZUŠ Bezdre-
vská Č. Budějovice a sloužil především k výměně zkušeností mezi zapojenými 
školami z Jihočeského kraje. 

Více informací o projektu Ekoškola najdete na webu ekoskola.cz. 
Škola pro udržitelný život je dlouhodobý program vzdělávání pro udržitel-
ný rozvoj, který vychází z konceptu „místně zakotveného učení“. Využívá všech 
aspektů místního prostředí (přírodních, kulturních, historických i sociopolitic-
kých) jako jednotícího kontextu pro výuku. Vede k realizaci malých projektů, 
v nichž škola spolupracuje s rodiči, místními spolky, firmami, samosprávou a dal-
šími partnery na praktických opatřeních ve prospěch zlepšení životního prostředí 
a kvality života v obci. Realizace projektů předpokládá aktivní zapojení žáků, kteří 
tak získávají důležité kompetence pro život. 

Program Škola pro udržitelný život probíhá v celé České republice. Hlav-
ním realizátorem programu je středisko ekologické výchovy SEVER. Cassiopeia 
působí jako koordinátor v Jihočeském kraji. Propagujeme program mezi školami, 
poskytujeme konzultace k tvorbě projektů, organizujeme semináře. V roce 2016 
poskytovala koordinátorka Erika Kotasová poradenství školám a organizovala 
seminář pro nové zájemce. 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Na volnočasových aktivitách ZČ HB Forest se v roce 2016 podílel dětský oddíl 
Draci a CEGV Cassiopeia. Činnost oddílu Draci zahrnovala:

 » Provozování volnočasových klubů Přístav a Zahrada na sídlišti Vltava 
v Č. Budějovicích.

 » Uspořádání akce „Den dětí – Dětský smích a radost nic nenahradí“. Akce 
proběhla 30.5.2016 na sídlišti Vltava v Č. Budějovicích za účasti 190 návštěv-
níků. 

 »  Uspořádání letního pobytového tábora na základně Dálava u Benešova nad 
Černou (17.7. – 30.7.) Tradičního tábora v přírodě s táborovou hrou na motivy 
příběhů Harryho Pottera se zúčastnilo 62 osob.

 »  Pořádání víkendových akcí pro členy oddílu. 
 » Aktivity oddílu Draci v rámci ZČ HB Forest byly v roce 2016 podpořeny Hnutím 

Brontosaurus, Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY CEGV CASSIOPEIA: 
 »  Den dětí „Na křídlech ptačích“ (1.6.): Pro účastníky jsme připravili tematické 

úkoly a hry s využitím prvků přírodní zahrady. Akce se zúčastnilo 70 dětí, 
v dopoledním čase navíc 60 dětí s tělesným nebo duševním postižením 
v rámci školního vyučování. Realizace Dne dětí byla podpořena Statutárním 
městem České Budějovice. 

 » Letní příměstský tábor „Země jako na dlani“ (25.-29.7.) Hlavním tématem 
tábora byla planeta Země a udržitelný život. Zúčastnilo se 22 dětí. Program se 
uskutečnil v našem centru, v přírodní zahradě a na různých místech v přírodě 
poblíž Českých Budějovic. Realizace příměstského tábora byla podpořena 
Statutárním městem České Budějovice. 

 »  „Hrajeme si v barvách podzimu“ - třídenní výtvarná dílna pro děti od 6 do 
12 let pod vedením PaedDr. Ivany Bečvářové proběhla o podzimních prázd-
ninách ve spolupráci s MEVPISem (Mezinárodní environmentální, vzdělávací, 
poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany). Cílem bylo ukázat 
dětem netradiční výtvarné techniky s využitím přírodních materiálů a probu-
dit v dětech zájem tvořit. Projekt byl podpořen Jihočeským krajem. 

 »  Mikulášovy časy (5.12.): Dříve než nastal slavnostní okamžik příchodu Miku-
láše s andělem, mohly si děti s rodiči vyzkoušet různé hrátky nejen s čerty. 
Mikuláš s andělem pak zdravě odměnili každého, kdo řekl básničku nebo 
zazpíval píseň. Akce proběhla v klidné sváteční atmosféře, potichu a za 
lehkého osvětlení. Zúčastnilo se 70 lidí.
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UKÁZKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA 
Cassiopeia dlouhodobě vytváří a udržuje přírodní zahradu ve svém areálu na síd-
lišti Vltava. Součástí zahrady jsou ukázky přírodních biotopů, ekologického pěs-
tování rostlin, herní, prožitkové a vzdělávací prvky. 

Zahrada slouží k uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, 
k ochraně volně žijících živočichů, k relaxaci místních obyvatel a také jako inspi-
race pro vytváření školních i soukromých přírodních zahrad. Probíhají zde 
výukové programy pro školní kolektivy, semináře pro pedagogy, příležitostné 
akce (např. Den dětí), v době naší přítomnosti je zahrada volně přístupná veřej-
nosti. Je certifikovaná jako Ukázková přírodní zahrada (www.prirodnizahrada.eu) 
i jako pozemek s prvky trvalé udržitelnosti (www.permakulturacs.cz). 

V roce 2016 jsme s podporou města České Budějovice realizovali projekt 
„Cassiopeia – zelený dům a zahrada.“ Klíčovou aktivitou projektu se stalo 
„kreativní ozeleňování“ budovy s využitím tradičních i netradičních pěsteb-
ních nádob a rostlin. Cílem bylo představit návštěvníkům zahrady dosud málo 
známé možnosti, jak ozelenit doslova každý kout na domě, přístupný lidské péči 
a slunečním paprskům. S výsadbou nám pomohli žáci 9. ročníku ZŠ a ZUŠ Bezdre-
vská a účastníci Dne dětí. Pro pěstování rostlin v nádobách jsme použili kompost, 
vytvořený přímo v naší zahradě. V rámci projektu jsme dále zajistili celoroční 
péči o přírodní zahradu, uskutečnili seminář pro pedagogy a veřejnost  „Jedlé 
keře, staré odrůdy jabloní“, navrhli a nechali vyrobit upomínkové předměty pro 
návštěvníky zahrady.   
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FINANČNÍ ZPRÁVA za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty

Výnosy

Výnosy z vlastní 
činnosti

1 924 428

Přijaté příspěvky 8 895

Jiné ostatní výnosy 57

Provozní dotace 1 218 579

Výnosy celkem 3 151 959

Náklady

Spotřeba materiálu 
a energie

826 063

Cestovné a dopravné 65 115

Náklady na reprezen-
taci

119 724

Kurzové ztráty 294

Ostatní služby 0

Mzdové náklady 1 725 207

Zákonné sociální 
pojištění

500 182

Poskytnuté členské 
příspěvky a dary

7 850

Ostatní daně 
a poplatky

2 350

Odpisy 33 078

Jiné ostatní náklady 47 545

Náklady celkem 3 327 407

Hospodářský výsledek -175 449

Rozvaha

Aktiva k 1. 1. 
2016

k 31. 12. 
2016

Odběratelé 11850,52 2 821

Poskytnuté provozní 
zálohy

0 0

Dohadné účty aktivní 39565,96 109 513

Pokladna 35 744 2 924

Bankovní účty 348 664 82 631

Ostatní daně 
a poplatky

0 0

Jiné pohledávky 1 501 1 501

Dlouhodobý majetek 407 853 100 600

Oprávky -302 243 -28 068

Úhrn aktiv 542 935 271 921

Pasiva

Dodavatelé 1 122 11 733

Dohadné účty pasivní 0 0

Ostatní závazky 2 580 -176 201

Zaměstnanci 155 457 103 734

Závazky ze SZ a ZP 67 253 49 173

Ostatní přímé daně 7 051 5 520

Ostatní krátkodobé 
finanční výpomoci

201 452 200 000

Vlastní zdroje 108 019 75 459

výnosy příštích 
období

0 2 503

Dlouhodobé bankovní 
úvěry

0 0

Přijaté zálohy 0 0

Úhrn pasiv 542 934 271 921
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Strakonice

Husova 380 
(budova Šmidingerovy knihovny)
386 01 Strakonice
Tel.: 734 578 561 
email: info@cegv-cassiopeia.cz

České Budějovice

Jizerská 4
370 11 České Budějovice
Tel.: 385 520 951, 725 515 994
email: info@cegv-cassiopeia.cz


