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Bez finanční podpory není možné záchranné projekty realizovat. V roce 2020 nám byla schválena další 

veřejná sbírka, tentokráte s tříletou dobou platnosti. Přestože jsme se ocitli v nečekané době, běžné 
činnosti jsou narušeny pandemií COVID-19, zřejmě si všichni naši přispěvatelé moc dobře uvědomují, 
jak je v dnešní době ochrana přírody důležitá. I přesto, že byla zahrada pro veřejnost zavřená po 
dlouhých 142 dní, výtěžek veřejné sbírky přinesl neuvěřitelných 275 354,20 Kč. Podle vnitřní směrnice 
č. 105/2020 byly peníze rozděleny pěti záchranným projektům. Veřejnost si také nově mohla 

rozhodovat o svém výběru a podpory projektu. Přidělili jsme jednotlivým projektům na sbírkovém účtu 
samostatné variabilní symboly a peníze mohly ihned putovat tomu, koho chtěl dárce podpořit. 

Sbírkový účet u ČSOB má číslo 269309764/0300; VS 200599 a podpořené záchranné projekty dostaly 
tyto variabilní symboly, viz tab. níže. Projekty mohly být financovány v komfortních výších svých 

očekávaných nákladů.  

Projekt  Variabilní 
symbol 

Přímý 
příspěvek VS 

Procentuální podíl 
z VS 200599 

Výše 
příspěvku v 
Kč 

Celkem v 
Kč 

ČR, chřástal 
polní 

VS 200550 350 2 % 4273,62  

ČR, sýček 
obecný 

VS 200551 78123 35 % 146786,42  

Filipíny, Talarak VS 200552 500 33 % 65239,80  

Borneo, Pesisir 
Balikpapan 

VS 200554 200 5 % 10009,06  

Jáva, Tanduk 
Satu 

VS 200553 - 25 % 49045,30  

Společný VS VS 200599 196 181,20   275 354,20 

 

Velmi si vážíme každého příspěvku a všem dárcům mnohokrát děkujeme. Velké a větší obnosy mohly 

být na účet připsány díky fy ICE´N´GO, která vyrábí zmrzlinu pouze z přírodních přísad a bez  

konzervantů ani umělých barviv a také neziskové organizaci Rozběháme Česko, z. ú., která ihned po 
odeznění jarní vlny koronaviru zorganizovala na podporu záchranných projektů charitativní běh Vypal 
za Nepálem. Poděkování právem patří také všem kolegům, kteří svou prací přispěli k tak pěknému 

výtěžku, zejména pak těm externím ze sezonního stánku Záchranářské středisko. Je již naší mnohaletou 
tradicí učit mladé, nadšené i veřejnost být otevřeným k výzvám, podporovat potřebné a organizovat 

charitativní projektové dny. Koronavirus nepřál prvnímu máji, proto jsme koncem prázdnin uspořádali 
velký ochranářský den a spojili dvě ochranářské akce v jednu. Společná aktivita přinesla plné 

pokladničky, a tím podporu záchranným projektům. Všem patří velký dík! 

 

 

 



Tradičně byly podpořeny také stálé projekty prostřednictvím členských příspěvků. Jedná se o tyto, viz 

tabulka. Projekt Derbianus byl navíc podpořen nákupem kalendářů pro rok 2021 ve výši 8330 Kč. 

Název projektu Místopisný cíl Členské příspěvky Další příspěvky Celkem v Kč 

Derbianus Senegal 5000 Kč 8330 Kč 13330 

Sahamalaza Madagaskar € 2000  52000 

Saola Laos/Vietnam € 1000  26000 

Pesisir Balikpapan Borneo 20000 Kč  20000 

Celkem v Kč  Přepočet 26 Kč/€  
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