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ZPRAVODAJ

PRODLUŽUJEME  soutěž – Dej zelenou poznání !

Jistě již dobře znáte vědomostní soutěž v rámci programu Zelená karta ČSOP -  Dej zelenou poznání!, kterou 
jsme  vyhlásili  na  počátku  prosince  loňského  roku. 
Soutěže se  mohou zúčastnit  všichni  členové Českého svazu 
ochránců  přírody,  kteří  si  chtějí  prohloubit  své  vědomosti, 
vlastní  platnou  plastovou  průkazku  člena  ČSOP  nebo  MOP 
a uplatní ji při nákupu vstupenky, služeb či zboží u smluvních 
partnerů programu Zelená karta ČSOP. 
Závěr soutěže se v březnových dnech měl již blížit ke konci, 
ale  vyhověli  jsme  mnohým  prosbám  a  prodloužili  termín 
uzávěrky pro odeslané soutěžní lístky do 30. 4. 2010.  
Připomínáme základní  regule  soutěže  -  soutěžení  se  skládá 
ze dvou částí:

• vyplněného herního kuponu 
• správných odpovědí na otázky, které nám poskytli sami partneři programu ZK ČSOP

Seznam partnerů zapojených do soutěže,  jejich otázky, herní kupon ke stažení a úplné znění pravidel soutěže 
naleznete na stránkách http://zelenakarta.csop.cz v odkazech  SOUTĚŽ na hlavní stránce.
Kontaktní adresou je Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada, Michelská 5, 140 00 Praha 4.
Výherci obdrží „čsopácké“ tričko nebo látkovou tašku přes rameno s ptačím motivem. 

Aktuálně

Velikonočních  svátků  se  dočkáme  první  víkendovou  neděli  v  dubnu.   Hledáte  vhodné 
dekorace, doplňky, dárky nebo zkrátka jen tak něco pro radost a ozvláštnění svátečních dnů. 
Program Zelená karta ČSOP Vám nabízí své partnery z oblasti internetových služeb tzv. e-shopů, 
kteří  zahrnují  širokospektrou  nabídku  biovýroby,  relaxačních  služeb,  biokosmetiky,  ručně 
tvořených  výrobků,  rukodělných  kurzů,  výrobců  dřevěných  hraček  či  tvorby  pocházející 
z chráněných dílen nebo zajímavou literaturu.  Jistě naleznete mnoho nápaditých tipů, které 

doplní sváteční atmosféru. 

- Nakladatelství PLOT -  http://www.plotknihy.cz
Malé rodinné nakladatelství s literaturou zaměřené na volný čas, kynologii a humoristickou beletrii se slevou 
pro členy ČSOP:  10%
- Nakladatelství Soukup&David - http://www.soukup-david.cz
Nabízí turistický průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku a další publikace o cestování, turistika, outdoor sport, 
treking, tipy na výlety, cyklotrasy, apod. se slevou pro členy ČSOP: 30%
- BIONEBE e-shop  - http://www.bionebe.cz
Internetový obchod s bio potravinami, přírodními produkty a přírodními doplňky stravy se slevou pro členy 
ČSOP:  10% 
- Dr. Staněk spol s r.o. - e-shopy http://www.drstanek.cz, http://www.paralekarna.cz a kamenné provozovny 
na Praze 1: Paralékárna, Dlouhá 38 a Lékárna U Rotundy, Karoliny Světlé 11.  
Produkce je zaměřena na výrobky zdravé výživy, dietní plány Guareta, dietní produkty např. dietní chléb, 
koktejly, polévky, pudinky, tyčinky, čaje, vlákninu a další doplňky stravy se slevou pro členy ČSOP:  5%



- Relaxační a sportovní masáže - Ivana Pirná, tel: 723 356 747
Vyškolená terapeutka dokáže masážemi prokrvit pokožku, svalstvo i klouby, zlepší jejich výživu a tím ovlivní 
celkovou kondici, odstraní únavu a zmírní bolesti se slevou pro členy ČSOP:  15% 
- Porticula s. r. o. HM Shop – http://www.rucnivyroba.eu
Internetový obchod nabízí rozmanitou nabídku bio potravin, keramických, dřevěných, tkaných, háčkovaných a 
dalších ručně tvořených výrobků. Část produkce pochází z chráněných dílen. Vše se slevou pro členy ČSOP:  10%
- Veronika Kolmašová – http://www.junglemoda.cz
Originální ručně malované motivy zvířat na tričkách a dalších oděvech. Běžná cena triček 300,- Kč, pro členy 
ČSOP 250,- Kč.  

                

Postup, jak uplatnit slevu člena ČSOP při nákupu zboží u partnerů programu ZK ČSOP přes e-shop naleznete na 
stránkách http://zelenakarta.csop.cz v záložce Nápověda. 

Zelená karta ČSOP doporučuje

Muzeum Dr.  Bohuslava Horáka v Rokycanech  vyhlašuje v rámci  tradiční  akce 
VELIKONOCE V MUZEU 3. 4. 2010  O NEJDELŠÍ POMLÁZKU
Vlastnoručně  upletenou  pomlázku  doručte  do  muzea  spolu  s Vaší  adresou  a 
telefonním číslem do 28. 3. 2010. Vyhlášení výsledků proběhne 3. 4. 2010 v rámci 
akce VELIKONOCE V MUZEU. 
Muzeum otevřeno denně kromě pondělí: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00

Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy probíhá výstava Vetřelci - nepůvodní 
druhy fauny ČR, která byla připravena s použitím publikace ČSOP J. Mlíkovského a P. 
Stýbla - Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Tuto publikaci je možné si 
na místě zakoupit. 

Národní zemědělské muzeum Praha Vás zve na výstavu Knedlík – Kloss – Knödel 
aneb Knedlíkové nebe od 12. března do 30. května 2010 
Výstava se zaměřuje na prezentaci gastronomického fenoménu bavorské a české 
kuchyně - knedlíku - muzejními prostředky. Je zachycena historie tohoto pokrmu 
v  českém  i  německém  prostředí,  zmíněny  jsou  i  celoevropské  souvislosti.  Na 
předmětech je prezentováno kuchyňské vybavení potřebné pro výrobu knedlíků, 
knedlíky najdete v mnoha textech a na fotografiích, knedlíky se odrážejí v písních, 
v literatuře, v pohádkách či pověstech. Kuchyně s knedlíky všeho druhu je místem 
pohody a přátelství. 

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí Vás zve na přednášku TAJUPLNÝ SVĚT MĚSÍCŮ  ve 
středu 21. dubna 2010 v 19:00 hodin
Skrytá i odhalená tajemství měsíců planet Sluneční soustavy. Zrození našeho 
Měsíce v důsledku katastrofické události.  Oheň a led – protiklady ve světě 
měsíců. Na měsících je více vody než na Zemi. Nová místa pro kosmický či 
pozemský  život?  Doplněno  počítačovou  prezentací  s bohatým  obrazovým 
materiálem.  Přednáší  František  Martinek,  odborný  pracovník  Hvězdárny 
Valašské Meziříčí, p. o.
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Zelená  karta  ČSOP  informuje
 
Právě probíhá aktualizace všech objektů v programu Zelená karta ČSOP. V průběhu března a dubna  budou 
obnovovány a kontrolovány všechny informace a údaje všech partnerů programu ZK ČSOP na webových 
stránkách http://zelenakarta.csop.cz. Z tohoto důvodu prosíme všechny o pochopení.

Kalendář  akcí  partnerů  ZK  ČSOP  od  března  2010
datum Název a adresa objektu/ akce kraj

11. 3. Muzeum  Prostějovska v Prostějově, Nám. T.G.M. 2, 796 01 
Všichni příznivie historie, kartografie a Země moravské jsoou zváni v 17.00 hodin do výstavního 
sálu Muzea Prostějovska v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka č. 2. Na muzejním podvečeru 
provázejícím výstavu Moravia - srdcová pětka se nad historickými specifiky 16. - 18. století, s 
nimiž se pojí mapová tvorba tohoto údobí, zamyslí člen katedry historie Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Olomoucký

12. 3. - 30. 
5.

Národní zemědělské Muzeum v Praze, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Knedlík  –  Kloss  –  Knödel  aneb  Knedlíkové  nebe -  výstava  se  zaměřuje  na  prezentaci 
gastronomického fenoménu bavorské a české kuchyně - knedlíku - muzejními prostředky.  

Hl. m. Praha

13. 3. Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Přednáška entomologické společnosti - RNDr. Jiří Řehounek: TĚŽEBNÍ PROSTORY – ŠANCE PRO 
OCHRANU PŘÍRODY
Vstupné: 20,- Kč, slevy 10,- Kč 

Jihočeský

do 14. 3. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 77173 Olomouc
Do Antarktidy cestou i necestou aneb Ptákařův průvodce po Antarktidě - výstava 
velkoformátových fotografií RNDr. Václava Pavla, Ph.D.Velkoformátové snímky zachycují 
unikátní živou i neživou přírodu tohoto světadílu a současně dokumentují život českých vědců v 
tomto nehostinném koutě světa. 

Olomoucký

14. 3. Muzeum Přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín
Vás zve na Žabí běh - na odhadnutý čas, 5. běh, jarní. Pohyb s odhadem času nebo-li proti času. 
Běžet, jít, skákat či jinak se pohybovat po vyznačené trase může každý s tím, že si dopředu 
odhadne čas, v jakém trasu překoná. Vítězí ten, kdo se nejpřesněji trefí do odhadu. Startovné 
30,- Kč. Startující mají vstup do Muzea přírody Český ráj zdarma! Začátek akce od 10 hod.

Královéhradec
ký

17. 3. Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Přednáška Čekání na bouřící se slunce - slunce je životodárnou hvězdou a její neocenitelný 
význam byl člověku zřejmý odpradávna. V moderním pojetí vědy a astronomie se jím zabývá 
sluneční fyzika, která již odhalila nemálo tajů naší hvězdy. Jedno je ale jisté: pro naši 
technologickou civilizaci Slunce již není jen dárcem života, ale i objektem, který může být velmi 
nebezpečný.

Zlínský

17. 3. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino Nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLICE - od 17.00 komentovaná prohlídka expozice Od pevnosti k 
salonu republiky bude zaměřena především na dějiny královéhradecké architektury, od gotické 
katedrály sv. Ducha až po funkcionalistické stavby na konci 30. let 20. století. Zvlášť budou 
připomenuta díla nejvýznamnějších českých architektů - Jana Kotěry, autora muzejní budovy a 
Josefa Gočára.

Královéhradec
ký

18. 3. - 9. 4. Jihomoravské muzeum ve Znojmě,  Masarykovo náměstí 11, 669 02 Znojmo
připravuje výstavu s názvem Velikonoce – svátky jara, která představí alespoň některé z 
barvitých velikonočních tradic, dekorací a kraslic především. Výstava proběhne v termínu od 
18. března do 9. dubna 2010 v prostorách minoritského kláštera ve Znojmě (Přemyslovců 8). 

Středočeský

18. 3. - 9. 4. Jihomoravské muzeum ve Znojmě,  Masarykovo náměstí 11, 669 02 Znojmo
připravuje výstavu s názvem Velikonoce – svátky jara, která představí alespoň některé z 
barvitých velikonočních tradic, dekorací a kraslic především. Výstava proběhne v termínu od 
18. března do 9. dubna 2010 v prostorách minoritského kláštera ve Znojmě (Přemyslovců 8). 

Středočeský

18. 3. - 22. 
8.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,  Masarykovo náměstí 11, 669 02 Znojmo
Výstava HOSPODÁŘSKÝ ROK NA VSI - výstava představuje cestu obilného zrnka až k pecnu 
chleba, hospodářské práce, náčiní i nářadí, poukazuje na práce vinařů, důležitost zvířectva na 
vesnické usedlosti, ale i na kouzelný půvab zimního oddechu, kdy kromě polí a přírody 
odpočívali také zemědělci.

Jihomoravský

do 21. 3. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - Křížova vila, Zeyerova 344, 438 01 Žatec 
Obrazy Oskara Brázdy - výběr z díla malíře.

Ústecký

do 21. 3. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č.1, 252 63 Roztoky u Prahy
Výstava - Vetřelci, nepůvodní druhy fauny ČR. Předlohou pro výstavu byla publikace J. 

Středočeský
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Mlíkovského a P. Stýbla - Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky.
21. 3. - 23. 
6.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č.1, 252 63 Roztoky u Prahy 
Lego - hračka i hobby

Středočeský

23. 3. Muzeum Českého lesa v Tachově, Tř. Míru 447, 347 01 Tachov
Jak se kreslí komiks - Tachovská spoluautorka komiksu Lucky Boy Renata Wilflingová vypráví o 
své práci na komiksu a problémech souvisejících. Začátek v 17 hod.

Plzeňský

do 27. 3 Zoologická zahrada Hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Filmové projekce ve Vzdělávacím centru Zoo Praha, začátek v 10.00, 12.00 (české znění s 
anglickými titulky/Czech with English subtitles) a 14.00 hod.
13. 3. 2010 - Loony Tunes: Zpět v akci
20. 3. 2010 - Můj pes Skip
27. 3. 2010 - Tom a Jerry: Kdo vyzraje na piráty

Hl. m. Praha

do 28. 3. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 77173 Olomouc
Nástrahy, pasti a železa na škodnou - šokující výstava předvádí nelegální praktiky používané k 
likvidaci dravých ptáků.

Olomoucký

do 31. 03. Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Krajem komárů a kaprů - 30 let CHKO Třeboňsko. Výstava velkoformátových fotografií, které 
dokumentují přírodní složky a krajinu CHKO Třeboňsko.

Jihočeský

31. 3. - 6. 6. Gaalerie výtvarného umění v Ostravě, Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1 
Výstava MĚKKOHLAVÍ - Výstava představuje skupinu, která vznikla před 20. lety v Plzni a 
sdružovala umělce a výtvarné teoretiky z Čech (Miloš Šejn – Jičín, Milan Maur, Václav Malina, 
Jan Rauner – Plzeň, Ivona Raimanová – Praha), Moravy (Marian Palla, Dalibor Chatrný, Petr 
Kvíčala, Milan Magni a Jiří Valoch), Slezska (Jiří Šigut – Ostrava, Martin Klimeš – Opava, Karel 
Adamus – Třinec) a Slovenska (Otis Laubert, Dezider Tóth – Bratislava).  Vernisáž 30. března v 
17 hodin.

Moravskoslezs
ký

do 2. 4. Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4
VELIKONOČNÍ POMLÁZKA - 1. 3. vyhlášení soutěže ve vytvoření nejkrásnější velikonoční 
pomlázky; soutěží se ve třech kategoriích – školy, ÚSP a jednotlivci; vlastnoručně vyrobené 
„pomlázky“ (ne kreslené a vystřihované) mohou soutěžící zasílat až do 2. 4. na adresu: Zoo 
Děčín – Pastýřská stěna, p.o., Žižkova 1286/15, 405 02  Děčín 4 (rozhodující je razítko pošty); 
výstava „pomlázek“ proběhne v zoo během akce VELIKONOCE V ZOO; vyhodnocení a předání 
cen – ve středu 7. 4. v ZooŠkole (ve správní budově – čas bude upřesněn)

Ústecký

3. 4. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany
v rámci akce Velikonoce v muzeu je vyhlášena soutěž O nejdelší pomlázku

Plzeňský

do 11. 4. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - Hlavní budova, Husova 678, 438 01 Žatec
Výstava obrazů Gustava Zindela. Výročí 50 let od úmrtí krušnohorského krajináře. 
Prostřednictvím obrazů G. Zindela navštívíte Krušné hory a jejich obyvatele v době před první 
světovou válkou.

Ústecký

17. 4. Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov 
pořádá od 10:00 do 16:00 hodin oslavu Dne Země. Na Dětské zoo bude programem provázet 
Petr Stolař spolu s Divadlem v Pytli, které představí i pohádku nejen pro děti. Zahraje Vám 
country skupina Makovec a odpoledne zakončí program skupina The Spankers z Prahy. Po celý 
den budou připraveni naši výtvarníci ztvárnit návštěvníkům na obličej některý ze zvířecích 
motivů, připraveny budou i zábavné soutěže.

Ústecký

do 18. 4. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 77173 Olomouc
Hry a klamy - interaktivní výstava, na níž si můžete v duchu Komenského zásady „Škola hrou" 
vyzkoušet fungování fyzikálních zákonů, svou šikovnost a tvořivost.

Olomoucký

do 18. 4. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany
Vás zve na výstavu Petr Beran: Obrazy z Rokycanska. Vernisáž proběhne 4. 3. 2010 v 16 hod. 
Otevřeno denně mimo pondělí 8-12 hod. a 12.30-16 hod. Výstava potrvá do 8. 4. 2010.

Plzeňský

21. 4. Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Přednáška Tajuplný svět měsíců - Skrytá i odhalená tajemství měsíců planet Sluneční soustavy. 
Zrození našeho Měsíce v důsledku katastrofické události. Oheň a led – protiklady ve světě 
měsíců. Na měsících je více vody než na Zemi. Začátek v 19 h.

Zlínský

24. 4. Ekotechnické muzeum,  Papírenská 6, 160 00 Praha 6 
Slavnostní zahájení muzejní sezóny pod názvem Odemykání kanálů. 

Hl. m. Praha

do 30. 4. Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, 353 01 Mariánské Lázně
Na výstavě Prostorem a časem můžete spatřit stereofotografie z druhé poloviny 19. století 
zpracované moderní technikou do formy anaglyphu.

Karlovarský

do 23. 5. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,  Zámek č.1, 252 63 Roztoky u Prahy
Kde se zub času vylomil v konzervátorských dílnách muzea

Středočeský

Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete na stránkách http://zelenakarta.csop.cz
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