VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 2007. Chtěli bychom Vám
touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme i těm, kteří v roce 2007
využily našich služeb nebo se na nás obrátily se žádostí o radu. Budeme rádi, když nám
svou přízeň zachováte i v roce následujícím - stanete se například našimi pravidelnými
přispěvateli. I drobný finanční dar nám pomůže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity
při ochraně životního prostředí. Uvítáme také Vaše připomínky a náměty. Pokud se o práci
Hnutí DUHA Olomouc chcete dozvědět více, najděte si naše webové stránky –
www.hnutíduha.cz/olomouc.
Mgr. Miroslav Kutal, koordinátor
(statutární zástupce)
Kdo jsme?
Hnutí DUHA Olomouc je místní skupinou celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA.
Bylo založeno v roce 1991, má vlastní správní subjektivitu, samostatnou činnost i
financování. V roce 2007 mělo Hnutí DUHA pět stálých zaměstnanců a 45 pravidelných či
příležitostných dobrovolníků. Do naší činnosti se může zapojit každý, ať aktivní pomocí či
drobným darem.
Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje konkrétní opatření, jež přispívají ke zlepšování stavu
životního prostředí. Práce Hnutí DUHA zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů,
kontrolu průmyslových firem, pomoc lidem, rady domácnostem a vdělávání, informování
novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA je českým zástupcem Friends of the Earth
Internacional, největšího světového sdružení ekologických organizací.

Shrnutí činnosti v roce 2007
Hnutí DUHA Olomouc spolupracovalo v roce 2007 s Právnickou fakultou Univerzity
Palackého na předmětu administrativně právní klinika, soustředilo se na propagaci
biopotravin a ekologického zemědělství, ochranu velkých šelem, ochranu lesa a osvětu v
nakládání s odpady. V průběhu celého roku jsme vydávali měsíčník Ekologické listy s
přílohou Olomoucký Biozpravodaj. Úspěšně jsme pokračovali v provozování ekoporadny.
Jako občanské sdružení se Hnutí DUHA Olomouc účastnilo i správních řízení na území
Olomouckého kraje, ve kterých oponovalo záměrům s negativním dopadem na životní
prostředí.

Ekoporadenství
Hnutí DUHA Olomouc poskytuje od roku 2004 bezplatné ekologické poradenství občanům
Olomouce a okolí a od roku 2005 jsme jako jediný zástupce Olomouckého kraje členem
Sítě ekologických poraden ČR STEP. V roce 2007 jsme zodpověděli více než 800 dotazů.
Nejvíce z oblasti nakládání s odpady, dále např. z oblasti ekologické zemědělství,
biopotravin, ochrany zeleně, ekologicky-šetrné domácnosti.
Kromě poradenské činnosti byly současně realizovány besedy pro veřejnost na různá
environmentální a spotřebitelská témata. Besed proběhlo celkem 8 a navštívilo je kolem
140 lidí.

Připravili jsme dva Dny otevřených dveří ekoporadny (pro veřejnost a pro zastupitele
místní samosprávy).
Vydali jsme informační letáky propagující ekoporadenství v Olomouci, dále Jak na odpady
v Olomouci, Ochrana ovzduší na Olomoucku a Ochrana veřejné zeleně. Také jsme
zaktualizovali Ekomapu Olomouckého kraje a nově vydali brožuru Jak chránit životní
prostředí v Olomouci.
Pro zástupce obcí a úřadů byly určeny semináře na téma Zelené úřadování a Účast
veřejnosti při rozhodování ve správních a stavebních řízeních.
V ekoporadně jsou stále k dispozici informační letáky, časopisy, knihy s ekologickou
tématikou. Knihy je možno si vypůjčit nebo zakoupit. K půjčení je zde také wattmetr pro
měření spotřeby elektrické energie a fréza na zateplování oken. Na pracovníky
ekoporadny se lidé mohou obracet osobně, telefonicky, písemně, e-mailem
(ekoporadna@hnutiduha.cz) nebo vložením dotazu na internetové adrese
http://centrum.hnutiduha.cz/ekoporadna).
Během roku předávala ekoporadna svoje zkušenosti nově vzniklým ekoporadnám v
Olomouckém kraji, a to v rámci projektu Informační centra environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty Přírodě Olomouckého kraje! (dále jen „Přírodě OK!“).
Po celý rok probíhala veřejná sbírka na podporu ekoporadny a nadále je možno
ekoporadnu podpořit darem (blíže webových stránkách)
Projekt byl v roce 2007 podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí.
Semináře jsme organizovali pro Hnutí Brontosaurus Jeseník v rámci projektu Přírodě OK!.
Kontaktní osoba:
Hana Kovaříková, hana.kovarikova@hnutiduha.cz

Ekologicko - právní poradenství
V roce 2007 jsme poskytovali bezplatné eko-právní poradenství veřejnosti.
Celkem jsme poradili v 68 případech. Radili jsme např., jaký postup volit v případě
nelegální navážky výkopové zeminy a odpadu v prostorách bývalé cihelny v Blatci, jak
získat informace o tom, zda byla audio-reklama umístěna v souladu se zákonem, jak
zabránit zbytečnému kácení dřevin, jak založit občanské sdružení, jak sepsat petici apod.
Kontaktní osoba:
Dominika Kovaříková, dominika.kovarikova@hnutiduha.cz

Správní řízení
V roce 2007 se Hnutí DUHA Olomouc účastnilo také správních řízení a jiných
povolovacích procesů, které mohou mít dopad na životní prostředí. Vyjadřovali jsme se
např. k řízení o povolení kácení stromů rostoucích mimo les – zabránili jsme neuváženému
vykácení množství vzrostlých stromů, zejména v biocentru v Olomouci – Slavoníně a ve
městě Přerově, kde naši členové také působí. Věnovali jsme se kauze nelegálního ořezu
stromů u obchodního centra Olomouc CITY – uspořádali happening, podali jsme podnět
k České inspekci životního prostředí.
Konatktní osoba:
Dominika Kovaříková, dominika.kovarikova@hnutiduha.cz

Partnerství v projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“

V roce 2007 pokračoval projekt „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“, který byl
finančně podpořen Evropským sociálním fondem, a jehož je Hnutí DUHA Olomouc
partnerem. V rámci tohoto projektu vykonávali studenti PF UP praxi v ekoporadně.
Studenti si tak mohli v praxi vyzkoušet, jak komunikovat s klientem a jak řešit jejich kauzy.
V rámci tohoto projektu studenti také přispívali do měsíčníku Ekologické listy, kde
v právním sloupku vysvětlovali jednotlivé instituty práva životního prostředí a souvisejících
disciplín.
Kontaktní osoba:
Dominika Kovaříková, dominika.kovarikova@hnutiduha.cz

Lesy
Hnutí DUHA se snaží dlouhodobě zlepšovat stav našich lesů. Pořádali jsme brigády pro
veřejnost, kde dobrovolníci vysazovali listnaté dřeviny a jedli bělokorou. Organizačně jsme
se podíleli na pracovních tzv. Týdnech pro les v Beskydech a vzdělávacím
Lesoochranářském táboru tamtéž, pořádný centrem Hnutí DUHA. Na podzim jsme
organizovali tradiční akci Dny pro olomoucký les, jejímž smyslem je ochrana jedle bělokoré v
lesích na Olomoucku před přemnoženou zvěří. Na našich akcích se věnujeme i osvětové
činnosti a seznamujeme účastníky s významem přirozených lesů a s možnostmi šetrného
lesního hospodaření. Účastnili jsme se také mnohých správních řízení (viz kapitola „Správní
řízení).
Kontaktní osoba:
Miroslav Kutal, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Ochrana velkých šelem
Problematice velkých šelem se v místní skupině Olomouc věnujeme od roku 2002 (v Hnutí
DUHA od roku 1995). Náš projekt sestává z terénní práce – monitoringu vlků, rysů a
medvědů a nelegálních návnad na tyto chráněné šelmy a z práce osvětové a vzdělávací.
Tzv. vlčí hlídky se staly v roce 2007 akreditovaným projektem v oblasti dobrovolnictví
Ministerstva vnitra. Kromě mapovaní šelem dobrovolníci svou přítomností v terénu
znemožňují případné pokusy o nelegální lov vzácných šelem a šíří osvětové a informační
materiály. Za poslední ukončenou sezónu 2006/2007 proběhlo 180 terénních pochůzek,
velké šelmy byly zdokumentovány 73x a byly zaznamenány i další druhy chráněných
živočichů (např. jeřábek lesní, vydra říční nebo kulíšek nejmenší). Objevili jsme také 3
nelegální masité návnady a prosadili jsme jejich odstranění. Projektu vlčích hlídek se
zúčastnila stovka dobrovolníků, kteří byli ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy školeni
na dvou úvodních seminářích – tzv. Zavýjeních.
Naše osvětová činnost se v roce 2007 zaměřila na vydání nové brožurky Život s medvědy,
dotisku letáčku Vlk a rys chrání naše lesy, umístění 5- ti naučných panelů o velkých šelmách
v horách, organizací besed v obcích a městech. Vydali jsme také pohlednice s motivy
velkých šelem, které jsme distribuovali do horských chat a informačních cente v Beskydech.
Vytvořili jsme výukový program pro žáky základních a středních škol, který jsme odučili v 27mi třídách. Účastnili jsme se také několika setkání mysliveckých hospodářů a společně
s Českomoravskou mysliveckou jednotou jsme uspořádali 3 semináře pro myslivce a lesníky
a vydali jsme odbornou publikaci Velké šelmy v český lesích. Pravidelně jsme doplňovali a
aktualizovali webové stránky www.selmy.cz, jejichž návštěvnost se za poslední rok zvýšila o
180 %. Pravidelnou komunikací s novináři (9 tiskových zpráv, min. 48 referencí v médiích)
jsme podporovali pozitivní vnímání velkých šelem veřejností. Účastnili jsme se jednání a

správních řízeních týkající se migračních koridorů na Jablunkovsku.
Projekt byl v roce 2007 podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí,
Nadací na ochranu zvířat, ČSOP (Program Ochrana biodiverzity), dotací z Ministerstva vnitra
a příspěvvky individuálních dárců.
Kontaktní osoba:
Miroslav Kutal, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Ekologická výchova
Hnutí DUHA Olomouc se zabývá ekologickou výchovou na středních školách od roku
2003. Na našich internetových stránkách www.hnutiduha.cz/olomouc najdete v odkazu
„ekologická výchova“ nabídku ekologických výukových programů: Chcete to zabalit (o
odpadech), Obnovitelné zdroje energie, Ekologické nakupování, Živý les (umělý versus
přirozený les), Velké šelmy: máme se jich bát nebo je chránit?, Hra o jablko (srovnání
ekologického a běžného zemědělství). Cílem všech ekoprogramů je, aby si žáci odnesli co
nejvíce praktických tipů, které mohou využít ve svém životě. Nabízíme také výstavy
Chcete to zabalit? – o odpadech, Krajina na talíři - o ekologickém zemědělství a
potravinách, Les a lidé.
V roce 2007 na středních školách proběhlo celkem 10 ekologických výukových programů
(EVP) v různých městech Olomouckého kraje na témata: Ekologické nakupování, Chcete
to zabalit? a Živý les. Na základní škole v Bystrovanech jsme složili společně s dětmi
kompostér a vysvětlili jim, jak třídit odpad a co by měly do kompostu dávat. Také jsme
uspořádali přednášku o odpadech pro Charitu Olomouc. EVP zajišťuje celkem 8 lektorů:
Michaela Kocyánová, Jaroslav Koleček, Tomáš Sedláček, Miroslav Kutal, Leona
Machalová, Eva Stanovská, Zdeňka Šimková a Pavla Široká.
Kontaktní osoba:
Pavla Široká, pavla.siroka@hnutiduha.cz

Ochrana vod
Vzhledem k tomu, že v loňském roce pokračovala příprava strategie ochrany a využívání
vod pro celou ČR, tak ani HDO nezahálelo. Vydali jsme infolist „Krajinu k životu nebo další
řeky betonu“ věnovaný této problematice na Moravě. Rovněž jsme se zúčastnili několika
jednání s Povodím Moravy ohledně Plánů oblastí povodí, které připravuje a prosazovali
přírodě blízká opatření, jež budou sloužit jako ochrana proti povodním a zároveň prospějí
krajině. Rovněž jsme účastníky příprav zkapacitnění koryta Moravy v Olomouci a s
úspěchem zde prosazujeme zásahy, jež zajistí že řeka nejen nebude hrozbou při
povodních, ale zároveň bude tvořit zelený pás uvnitř města. Společně s Unií pro řeku
Moravu jsme spolupořádali informační stan na Den Dunaje (29.6.) a čistili řeku Moravu od
PET- a jiného odpadu.
Kontaktní osoba:
Renata Placková, renata.plackova@hnutiduha.cz

Ekologické zemědělství
Ačkoliv jsou biopotraviny stále oblíbenější, v činnosti spojené s jejich propagací jsme
nepolevili ani v loňském roce. Uspořádali jsme tradiční exkurze na ekofarmy; účastníci
poznali ekologický chov slepic, skotu, ovcí a hus stejně jako pěstování biokonopí či pečení
biochleba. Na ekojarmarcích v Prostějově a Olomouci jsme formou stánku propagovali

biopotraviny, které bylo možno ochutnat i nakoupit. Vydali jsme brožuru Ekoagroturistika v
Olomouckém kraji a Jeseníkách, kde jsou uvedeny desítky ekofarem, jež nabízí i
ubytování. Místní biopotraviny jste mohli nakoupit v BioKlubu HDO; vloni jím "protekly"
desítky litrů biomléka a mléčných výrobků, stejně jako pestrý výběr biozeleniny.
Kontaktní osoba:
Renata Placková, renata.plackova@hnutiduha.cz
Ekologické listy
V roce 2007 jsme vydali již 8. ročník měsíčníku Ekologické listy s přílohou Olomoucký
Biozpravodaj, přičemž jsme postupně navýšili náklad z 1400 ks na 2000 ks (2400 ks
Biozpravodaje). Měsíčník si klade za cíl informovat veřejnost o otázkách ochrany životního
prostředí na Olomoucku, motivuje k ekologicky šetrnému chování, poskytuje konkrétní
rady, jak životní prostředí účinně chránit,, Olomoucký Biozpravodaj mj. seznamuje čtenáře
s ekologickými zemědělci v kraji.
U příležitosti 10. výročí moravských povodní jsme v každém čísle uveřejňovali seriál o
vodě v krajině, ve kterém se objevovaly i odborné texty.
V průběhu roku provedla redakce 5 ekospotřebitelských průzkumů, zaměřených na
dostupnost výrobků z recyklovaného papíru, s logem FSC, EŠV, výrobků netestovaných
na zvířatech, také na možnost zpětného odběru elektrozařízení v olomouckých
prodejnách.
Rok 2007 přinesl změny v provozu internetové verze měsíčníku: veškeré texty z tištěných
čísel jsou k nalezení na webových stránkách www.ekologickelisty.cz.
Zpravodaj byl distribuován na 85 míst v Olomouci a okolí (knihovny, infocentra, prodejny
zdravé výživy, školská zařízení apod.), příloha Olomoucký Biozpravodaj pak samostatně
např. do lékáren či čekáren lékařů. Ekologické listy vycházely díky grantové podpoře
Ministerstva životního prostředí a nezanedbatelné nebyly ani příjmy z inzercí a dary
čtenářů.
Kontaktní osoba:
Libor Praus, ekologicke.listy@hnutiduha.cz

Odpady
V roce 2007 jsme se zaměřili především na odborné vzdělávání. Proběhlo celkem 5
exkurzí „Za odpady kolem... Olomouce, Prostějova, Přerova, Šumperku a Jeseníku“,
určených pro pracovníky obcí, pedagogy, ale i širokou veřejnost. Účastníci měli možnost si
v praxi prohlédnout fungování sběrových dvorů, dotřiďovacích linek, čističek odpadních
vod, kompostáren a recyklačních linek. Především zástupcům obcí a úřadů byla určena
jarní série 5 seminářů Kompostování a třídění bioodpad, na kterou jsme navázali 5
podzimními semináři Sběrné dvory, drobný nebezpečný odpad a zpětný odběr. Slovenský
lektor Branislav Moňok na jaře motivoval účastníky k zakládání obecních kompostáren,
PeadDr. Jaroslav Brabec zase na podzim přítomné zasvěcoval do provozu recyklačních
linek na nebezpečný odpad. Semináře se konaly v Olomouci, Prostějově, Přerově,
Šumperku a Jeseníku. Pro veřejnost jsme vydali letáky Kompost u vás doma a
Nebezpečné odpady. Všechny výše zmiňované aktivity jsme organizovali pro ČSOP Iris
Prostějov v rámci odpadové kampaně projektu Přírodě OK!. Pro občany našeho města
jsme vydali leták s konkrétními informacemi o možnostech třídění odpadu - Jak na odpady
v Olomouci. V rámci ekoporadny jsme nabízeli veřejnosti kopírování na recyklovaný papír
a přijímali hliníkový odpad k pozdější recyklaci.
Kontaktní osoba:
Jiřina Popelková, jirina.popelkova@hnutiduha.cz

Fair Trade - Spravedlivý obchod
Od roku 2004 se v rámci ekoporadny zabýváme propagací osvětou a prodejem Fair Trade
výrobků – zboží, jehož výrobci v rozvojových zemích dostali za svou práci spravedlivě
zaplaceno. Pravidelně pořádáme každým rokem informačně – prodejní stánek na
filmovém festivalu Jeden Svět a Ekojarmarku v Olomouci. V roce 2007 jsme s finanční
podporou Olomouckého kraje uskutečnili projekt Snídaně Fair a Bio v Olomouci. Hlavní
myšlenkou bylo formou ochutnávek lidem přiblížit Fair Trade a ekologické zemědělství a
seznámit je s jejich produkty a producenty. Proběhly celkem 4 akce a byl vydán informační
leták Fair Trade – Spravedlivý obchod. Poděkování patří firmám, které poskytly zdarma
své výrobky – mlékárně Olma, biopekárně Zemenka Sedlčany, Pekařství Leština, Jiřímu
Dvořákovi, SEMIX PLUSO, SIVO spol., Josefu Sklenářovi a firmě DELIKOMAT, která
podpořila vydání zmíněného letáku.
Kontaktní osoba:
Iva Rašnerová, iva.rasnerova@hnutiduha.cz

Další činnost:
V minulých letech jsme uspěli ve výběrových řízeních, které vypsaly nevládní organizace
ČSOP RS Iris a Hnutí Brontosaurus Jeseníky v rámci projektu Informačního centra
environmetální výchovy, vzdělávání a osvěty Přírodě Olomouckého kraje – „Přírodě OK“.
Formou zakázky bylo během roku uspořádáno několik seminářů a besed a vytvořeno
několik osvětových publikací pro veřejnost.
Svou činnost každoročně prezentujeme na Ekojarmarku v rámci Ekologických dnů
Olomouc, v roce 2007 jsme zde prodávali biopotraviny a lidé měli možnost navštívit
Ekoporadnu na ulici.
V rámci historicky prvního ročníku celostátního Týdne opravdových plen v ČR jsme
olomoucké maminky v naší Ekoporadně seznamovali s moderními látkovými plenami,
které jsou šetrné k životnímu prostředí, zdraví dítěte i rodinnému rozpočtu.
Poděkování
Kromě organizací a institucí zmíněných výše, za spolupráci děkujeme také Správě CHKO
Beskydy, Lesní správě Šternberk, ČSOP Valašské Meziříčí, o. s. Beskydčan, o. s. Rosa,
tiskárně TiNa a všem příz nivcům, drobným dárcům a dobrovolníkům.

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38
772 00 Olomouc
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz
tel./fax: 585 228 584
http://www.hnutiduha.cz/olomouc/
Otevírací doba: po, út, čt 13:00–17:00

st, pá 10:00–13:00

Rozvaha (Bilance) ke dni 31. 12. 2007 (v tisících Kč)

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
7. Zboží na skladě a v prodejnách
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
6. Pohledávky za zaměstnanci
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Účty v bankách
8. Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Stav k
prvnímu
dni
účetního
období
17
50
50
-33
-33
444
94
80
14
16
13
3
315
65
249
1
19
1
18
461
44
153
153
-109
x
-79

Stav k
posledním
u dni
účetního
období
53
50
3
-53
-50
-3
442
85
71
14
52
49
3
303
17
302
-16
2
2
442
-24
46
46
-70
-70
x

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
9. Ostatní přímé daně
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

-30
417
199
125
23
13
2
36
218
53
165
461

466
76
9

4
48
15
390
4
386
442

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007 (v tisících Kč)
Název položky
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energií
4. Prodané zboží
II. Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
IV. Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
23. Manka a škody
24. Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
VI.
celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
VII
Poskytnuté příspěvky celkem
.
32. Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb

hlavní
418
402
16
649
34
52
2
561
891
699
192
8

Činnosti
hospodářská
188
20
1
167
8
3

5

8
30
16
14

2
2
17
17

2
2
1 998

215

1 056
1 042

210
25

3. Tržby za prodané zboží
VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění
Výsledek hospodaření po zdanění celkem

14
877
877
1 933
-65
-65

185

210
-5
-5
-70

Přijaté granty, dotace a dary v roce 2007 (nevyčerpané prostředky slouží
k dokončení projektů v následujících letech):
Donor
Ministerstvo životního prostředí
Evropský sociální fond (projekt Právnické
fakulty UP)
Ministerstvo vnitra
Nadace na ochranu zvířat
Nadace Partnerství
Olomoucký kraj
Dary
CELKEM

Částka v Kč
737 260
184 850
80 000
35 000
3 567
11 000
35 205
1 086 882

