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Zprávy z ústředí

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÉ RADY 
Čtvrté jednání ÚVRky se sešlo v krásném 
prostředí  gymnázia ve Spáleném Poříčí ve dnech 
4. a 5. června. Z nejdůležitějších bodů, které 
projednala, vybíráme: 
- formální i věcné úpravy několika směrnic ČSOP 
(aktuální znění všech směrnic ČSOP naleznete na 
webu na adrese www.csop.cz/smernice) 
- zpráva o hospodaření ÚVR ČSOP v loňském roce 
- ÚVR potvrdila, že termínem pro zaplacení 
členských příspěvků ČSOP i nadále zůstává datum 
31. března běžného roku 
- výsledky výběrových řízení ÚVR Ochrana 
biodiverzity, podpora Národní sítě záchranných 
stanic, Dřevo 2010 a Infocentra 2010   
ÚVR dále: 
-  jmenovala nové členy svých odborných komisí - 
ochrany přírody a ekologické výchovy a některé 
členy z těchto komisí odvolala 
- schválila další výkupy pozemků ze sbírky Místo 
pro přírodu 
- podrobně se zabývala situací v Národní síti 
záchranných stanic 
- opětovně řešila kauzu soudní žaloby, kterou na 
ÚVR podala základní organizace ČSOP v Chrudimi 
- přijala Okrašlovací spolek Rozhledna z Čeladné 
za kolektivního člena ČSOP 
- vyjádřila znepokojení nad současnou situací, kdy 
opět převládají snahy řešit opakující se 
povodňové škody pouze technickými opatřeními 
(mnohdy neúčinnými) a zároveň omezovat 
finance určené na obnovu krajiny - rozhodla o 
zaslání dopisu poslancům. 

Petr N. Stýblo 
 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY – JAK 

POSTUPOVAT, POKUD UDÁLOST NASTANE 
V prvních letošních Depeších (01/2010) jste si 
mohli přečíst informace o pojištění subjektů ČSOP 
v rámci hromadného Pojištění odpovědnosti za 
škody (na co se pojištění vztahuje a nevztahuje, 
jaké jsou limity pojistného plnění apod.), tzn. 
pokud neúmyslně způsobíte škodu jinému a máte 
ji nahradit. 

Nyní se podíváme na konkrétní postup při 
konkrétní události (která doufejme nenastane :-)  

Událost je třeba zdokumentovat (vyfotografovat, 
důkladně popsat) ihned, ještě předtím, než třeba 
začnete likvidovat škody. V případě úrazu je třeba 
provést záznam o něm. Popis události mají 
podepsat obě strany, tzn. i poškozený. Poškozený 
potvrdí, že byl poškozen, organizace, že uznává 
odpovědnost za škodu. Pokud byla k události 
přivolána policie, je součástí dokumentace i její 
záznam.  

Událost co nejrychleji oznámíte do Kanceláře 
ČSOP (tel. 222 516 115 nebo 222 511 494, 
případně e-mail: info@csop.cz). V oznámení musí 
být: datum, čas, místo, stručný popis události, 
případně fotodokumentace a kontaktní osoba 
(odpovědný člen vašeho subjektu, s nímž se bude 
nadále o případu jednat). Další kroky - 
kontaktování makléřské organizace apod. je již 
v rukou Kanceláře ČSOP. 

Důležité tipy: 

Pokud je poškozena převzatá (zapůjčená nebo 
pronajatá) věc, je nutné doložit, že jste ji 
skutečně měli zapůjčenou – tzn. smlouvou nebo 
podobným dokumentem. Na to je třeba myslet již 
při zapůjčení věci. Pokud vznikla škoda osobě 

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY    3/2010 

DEPEŠE



DEPEŠE ČSOP 3/2010 

 

  

2 

např. úrazem, dokládá se její přítomnost na akci 
např. podpisem na prezenční listině, na to je 
třeba také myslet. 

Škoda na převzaté věci  - nahrazuje se její tzv. 
„časová cena“ (tzn. cena v okamžiku poškození 
při započítání amortizace), stáří věci se doloží buď 
kupním dokladem nebo čestným prohlášením. 

V případě nejasnosti, posoudí cenu likvidátor 
pojišťovny. 

Náhrada škody je maximálně do limitu pojistného 
plnění, o jehož výši jsme psali v minulém díle. 

Stáňa Bartošová 

 

 

Akce 

SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL ČSOP 
Setkání, na které jste všichni srdečně zváni se 
pomalu, ale jistě blíží. Součástí červnové zásilky 
časopisu Krása našeho domova byla pozvánka a 
v příloze těchto Depeší najdete  aktualizované 
informace o programu a přihlášky.  

Máte-li tedy v kalendáři stále volný termín   3.-5. 
září, neváhejte a přihlaste se! Veškeré podklady 
k setkání a přihlášky v elektronické podobě 
najdete na webu: http://setkani.csop.cz. 

Markéta Pecková  

 

KAMPAŇ SETKÁNÍ S PŘÍRODOU  
Druhý ročník svazové kampaně Setkání s přírodou 
je za námi a můžeme konstatovat, že se opravdu 
vydařil - po celé republice proběhlo na 30 akcí! 
Děkujeme tímto všem pořadatelům za účast a 
podporu kampaně.  

Podrobnější informace o průběhu setkání 
uveřejníme během července na webu kampaně: 
www.setkanisprirodou.cz.  
 

Prozatím máte možnost přečíst si vybraná shrnutí 
ze setkání, doplněná fotografiemi:  
 

Setkání s okolím Bečova, 12. 6. 10 

Vycházka za plavuněmi, masožravkami, 
orchidejemi, motýli a vážkami do okolí Bečova, 
která se uskutečnila v sobotu dne 12. června, 
sklidila u všech účastníků velký ohlas. Počasí nám 
přálo, a tak jsme si mohli naplno užít rozkvetlé 

louky a příkopy cest. Nejzajímavějšími druhy 
rostlin, které jsme po cestě viděli, byly zběhovec 
jehlancovitý, lilie zlatohlavá, prstnatec májový a 
tařice kalištní. Cestu jsme si zpestřili návštěvou 
Šibeničního vrchu se starými základy šibenice a 
nádherným rozhledem ze skalek PP Homolka. 

 
Exkurze do okolí Bečova, Foto: ZO ČSOP Kladská 

Vyvrcholením exkurze byla návštěva podmá-
čených luk Evropsky významné lokality U Hájenky. 
Kromě mnoha výjimečných rostlin jsme zde mohli 
zblízka prohlédnout vzácného a ohroženého 
motýla hnědáska chrastavcového, hnědáska 
jitrocelového, ale také některé druhy krásně 
zbarvených vážek (šidélko kopovité, vážka 
čtyřskvrnná). Drobné kaluže a mokřady jsou také 
domovem mnoha obojživelníků – my jsme mohli 
zblízka obdivovat čolka obecného a skokana 
zeleného.  

S Bečovem a jeho krásnou krajinou jsme se 
rozloučili vyhlídkou od vysílače nad městem. 

Pavla Blažková 
 

Setkání s orchidejemi Bílých Karpat 12. 6. 10 

Ve dnech 11.-13. 6. 2010 zorganizovala ZO ČSOP 
Moravské Kopanice víkendovou akci zaměřenou 
na biodiverzitu orchidejových luk v Bílých 
Karpatech, na kterou přijelo 12 účastníků.  

V rámci kampaně Setkání s přírodou byla 
uspořádána půldenní exkurze na lokalitu PP Vlčí 
prameny v obci Vyškovec, kde byly k vidění 
kvetoucí orchideje např. hlavinka horská, 
prstnatec bezový, prstnatec májový, prstnatec 
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pleťový, vemeník dvoulistý aj.  

 
Setkání s orchidejemi Bílých Karpat, Foto: Alexandr Pospěch 

Účastníci si kromě botanické exkurze vyzkoušeli 
také základy sečení kosou a uvařili si společně 
bezový sirup pro nadcházející parné dny. Akce 
účastníky velice oslovila, což lze hodnotit na 
základě následného přihlášení účastníků na letní 
akci „Sečení luk na Moravských Kopanicích“ a 
přihlášením nového člena do ZO ČSOP Moravské 
Kopanice z řad studentů. 

Lenka Šejnohová  
 

Setkání s přírodou na Poustce 19. 6. 10  

V sobotu 19. června uskutečnila ZO ČSOP 
Studánka Pozořice v rámci celostátní  svazové 
kampaně Setkání s přírodou na Poustce. Okolo 50 
účastníků si vyslechlo zajímavé informace z „ptačí 
říše“ (kroužkování ptáků, příhody a fotografie 

ptáků, ukázky ptačího zpěvu z CD). Děti si mohly 
zasoutěžit při poznávání obrázků ptáků. 

 
Dendrologická vycházka na Poustce, Foto: ZO ČSOP Pozořice 

V další části programu byla naším průvodcem 
lokalitou Ing. Želmíra Micková, která popi-sovala 
místní vegetaci a přiblížila účastníkům plány 
revitalizace významného krajinného prvku 
Poustka. 

Aleš Tinka 
 

Prosíme tímto všechny pořádající organizace, 
které nám ještě neposlaly shrnutí svých set-kání, 
aby tak co nejdříve učinily. Děkujeme!  

Kancelář ÚVR ČSOP 

Vaše peníze 

INTERNETOVÁ TELEFONIE 
Existuje mnoho způsobů, jak ušetřit v našich 
kancelářích i domácnostech. Jednou z položek, 
která tvoří poměrně významnou část nákladů, je 
telefon. Ten může být dvojího typu. Buď jde o 
klasickou pevnou linku, nebo o internetový 
telefon VOIP, který je od toho prvního k 
nerozeznání. Rozdíl je pouze v tom, že u klasické 
pevné linky se hlas přenáší „po drátech“, zatímco 
u internetové telefonie (VoIP = Voice over 
Internet Protocol) hlas putuje po síti Internet. 
Nejste tedy nutně omezováni nějakými kabely, 
telegrafními sloupy či telefonními přípojkami. 
Přes Internet můžete telefonovat všude tam, kde 
máte možnost se k němu připojit. Nezáleží na 
tom, zda jste k Internetu připojeni přes kabel 
(kabelová televize, ADSL) nebo bezdrátově (Wi-
Fi).  

Rychlost připojení by pouze neměla klesnout  pod 
128 kbps. K telefonování  se využívá  (speciální IP 
telefon či VoIP brána, díky které můžete používat 

svůj stávající telefon z pevné  

linky) a ten není závislý na počítači. Telefon bude 
aktivní nepřetržitě jak pro příchozí, tak pro 
odchozí hovory. Můžete si pořídit IP telefon 
(tvoří tzv. mezičlánek v internetovém kabelu, 
který vede do PC právě přes telefon), nebo 
připojit svůj stávající telefon pomocí VoIP brány 
(pokud Vám zůstal po klasické pevné lince).  

Co se týče cen, volání do pevných linek obvykle 
stojí 50 hal/min s DPH a do mobilní sítě 3 Kč/min 
s DPH. (Záleží na ceníku nebo nabídce daného 
operátora VOIP,  lze jej i po domluvě upravit.) 
Pokud si telefon odvezete kamkoliv i např. do 
zahraničí, číslo se nemění  a platíte stejně (není 
třeba žádný roaming). Platí se třemi způsoby, buď 
si předplatíte hovory, podobně jako u dobíjecí 
karty, nebo platíte měsíční  paušál, kde navíc 
dostáváte volné minuty, nebo fakturou - 
závazkem na smlouvu. 

Tibor Schwarz, člen výboru ZO ČSOP Klub 
ochránců SPR Habrov 
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Připomínáme 
 

REGISTRACE ČLENŮ V PRŮBĚHU ROKU 
Jak jistě víte, nové členy do svých základek 
můžete přibírat během roku, nejen v prvním  

čtvrtletí, kdy probíhají registrace. Nové členy je 
potřeba hlásit na ústředí (buď pomocí papírového 
formuláře Oznámení o změnách v členské 
základně, který je ke stažení a vytištění na webu 
ČSOP www.csop.cz > záložka Pro členy nebo členy 
jednoduše zadejte do seznamu členů přes 
elektronické rozhraní na www.csop.cz/zosprava, 
které pravidelně kontrolujeme). Za nové členy je 
též třeba zaplatit odvody z členských příspěvků na 
hlavní účet ČSOP: 34535011/0100. Noví členové 
dostanou „uvítací balíček“ se Svazovými 
materiály.  

Hlášení nových členů se od letošního roku 
samozřejmě týká také členů kolektivů MOP. Za ty 
nám ovšem neodvádíte členské  

příspěvky. Stačí pouze nahlásit celé jméno, rok 
narození a adresu. 
 

KALENDÁŘ AKCÍ 
A nedáme si pokoj, budeme jej stále připomínat... 
Počet základek, které svoje akce avizují v 
Kalendáři akcí na webu ČSOP je stále žalostně 
nízký. A to je škoda!  
Jeho prostřednictvím máte možnost inzerovat 
svoje akce, zvát veřejnost na přednášky, brigády, 
výstavy a exkurze, dát o sobě a své činnosti vědět 
také kolegům z ostatních základních organizací... 
Třeba je svými aktivitami inspirujete.   
Pokud nevíte, jak akce do kalendáře zadávat, 
obraťte se na Kancelář ÚVR, a my Vám poradíme, 
případně (výjimečně) akce do kalendáře umístíme 
za vás.  

Kancelář ÚVR 

Ekologická výchova 

INFOCENTRA 2010 

Infocentra jsou účelová zařízení ČSOP, která 
poskytují informace veřejnosti. V letošním roce 
došlo ke změně proti loňsku v tom, že jsme 
podmínili podpoření infocentra akreditací 
ekocentra v oblasti poradenské. Protože je 
žádoucí, aby infocentra měla stálou nabídku 
základních informací o našem svazu, využila ÚVR 
ČSOP spolupráci s Lesy České republiky a ve 
výběrovém řízení podpořila ta naše infocentra, 

která projevila zájem propagovat ČSOP, resp. Naší 
spolupráci s Lesy ČR. Každé podpořené 
infocentrum musí být daný počet hodin otevřené 
a lehce dostupné široké veřejnosti a musí mít 
k dispozici zásobu informačních materiálů o obou 
organizacích. 

Přehled infocenter naleznete v příloze těchto 
Depeší. 

Petr Janeček 

Regionální centra 

JAK DÁL S REGIONÁLNÍMI CENTRY ČSOP ?  
Regionální centra (dále RC) ČSOP vznikala  
souběžně se vznikem nových krajů v roce 2000. 
Obvykle byla v kraji pověřena provozováním RC 
některá větší, aktivní ZO ČSOP nebo regionální tj. 
krajské nebo okresní sdružení ČSOP. Náplň 
činnosti RC je stanovena směrnicí z roku 2000, 
která byla doplněna v roce 2004 a 2008 (viz 
www.csop.cz > záložka Pro členy > záložka 
Směrnice ČSOP > Směrnice pro „Regionální centra 
ČSOP“). 

 Hlavním posláním RC je zajišťovat koordinaci 
činností ČSOP v rámci kraje a posilování dobrého 
jména ČSOP navenek. RC zastupuje zájmy ČSOP 
na regionální úrovni vůči státním i nestátním 
subjektům s regionální působností.  

V průběhu let se ukázala potřeba aktualizovat 
směrnici tak, aby lépe definovala postavení  a 
možnosti RC a zohlednila zejména potřeby ZO 
ČSOP.  

Na jednání ÚVR 16. 1. 2010 byla ustanovena 
pracovní skupina pro přípravu nové směrnice pro 
RC pod vedením Karla Kredby. Skupina připravila 
dotazníky pro RC a ZO. Karel Kredba bohužel 
v únoru rozeslal jen na některé RC a ZO 
nedokončené dotazníky. Na jednání ÚVR 5. 6. 
2010 odstoupil K. Kredba z pracovní skupiny. 
Vedením pracovní skupiny byla jmenována Hana 
Grundová. Další členové jsou Václav Záruba, Tibor 
Schwarz, Michal Kulík a Květa Morávková.   

Tato pracovní skupina nyní předsedům ZO 
předkládá jako přílohu Depeší dotazník, jehož 
cílem je co nejlépe zmapovat potřeby základních 
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organizací ČSOP. Podobný dotazník obdržela také 
regionální centra.    

Žádáme všechny ZO o vyplnění přiloženého 
dotazníku nejpozději do 5. 9. 2010 a jeho zaslání 
na adresu vedoucí pracovní skupiny:  Hana 
Grundová, Jiráskova 896, 560 02 Česká Třebová.  

Dotazník můžete také najít  ke stažení na 
stránkách www.csop.cz (záložka Pro členy > 
záložka Názory, diskuze). Pak prosíme o jeho 
vyplnění a odeslání emailem H. Grundové  na 

adresu freoni@atlas.cz. Na tuto adresu se můžete 
obracet také v případě jakýchkoliv nejasností 
v dotazníku.  Nezapomeňte, prosím, označit 
dokument číslem Vaší základní organizace.   

S výsledky dotazníkového šetření budete 
seznámeni v podzimních Depeších a materiály 
budou sloužit jako podklad pro říjnové jednání 
ÚVR o nové Směrnici pro RC.  

   Hana Grundová, vedoucí 
pracovní skupiny 

 

Legislativa 

ÚČAST OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ VE STAVEBNÍM 

ŘÍZENÍ PODLE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU 
Každý z nás, kdo se účastní správních řízení, jistě 
narazil na různé výklady různých úřadníků, na co 
všechno že se vlastně § 70 zákona 114/92 sb. o 
ochraně přírody a krajiny vztahuje, respektive 
nevztahuje. Sporným bodem je zejména účast 
občanských sdružení ve stavebních řízeních, 
jelikož stavební zákon v § 109 občanská sdružení 
v taxativním vymezení účastníků tohoto řízení 
neuvádí. Z tohoto pohledu je zásadní rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2010, 
čj. 5 As 41/2009 – 91. 

Praví se v něm výslovně, že „§ 70 zákona o 
ochraně přírody a krajiny obsahuje zvláštní 
úpravu účastenství pro zde vymezená správní 
řízení. Kritériem pro stanovení, zda se jedná 
o řízení, na které předmětná úprava dopadá, či 
nikoli, je toliko skutečnost, zda v takovém řízení 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a 
krajiny chráněné tímto zákonem. Podle § 2 odst. 
2 písm. g) zákona o ochraně přírody a krajiny se 
ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona 
zajišťuje mimo jiné i spoluúčastí v procesu 
územního plánování a stavebního řízení s cílem 
prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a 
esteticky hodnotné krajiny. Nejvyšší správní soud 
tedy neshledal důvod, pro který by bylo možné 
z okruhu správních řízení, na něž se vztahuje 
zvláštní úprava účastenství dle § 70 zákona o 
ochraně přírody a krajiny, vyloučit veškerá 
stavební řízení jako celek. Naopak má za to, že 
ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a 
krajiny se vztahuje na všechna správní řízení 
podle stavebního zákona, pokud při nich mohou 
být dotčeny zákonem chráněné zájmy ochrany 
přírody a krajiny.“  

Rozsudek též podotýká, že „ani následné 
vypuštění § 90 odst. 4 (který výslovně určoval 
specialitu zákona o ochraně přírody a krajiny vůči 
jiným zákonům včetně stavebního – pozn. autora) 
ze zákona o ochraně přírody a krajiny provedené 
s účinností od 1. 12. 2009 zákonem č. 349/2009 
Sb. však nemůže nic změnit na tom, že § 70 
zákona o ochraně přírody a krajiny zůstává 
zvláštním ustanovením ve vztahu k § 109 
stavebního zákona.“ 
Rozsudek však zároveň upozorňuje, že 
„podmínkou aplikace § 70 zákona o ochraně 
přírody a krajiny je především existence takového 
řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy 
ochrany přírody a krajiny chráněné tímto 
zákonem. Nejvyšší správní soud pro úplnost 
odkazuje na svůj rozsudek ze dne 7. 12. 2005, č. j. 
3 As 8/2005 - 118, publikovaný pod č. 825/2006 
Sb. NSS, ve kterém konstatoval, že „účast 
občanských sdružení podle § 70 zákona o ochraně 
přírody a krajiny nelze vykládat natolik široce, že 
by se vztahovala na jakoukoliv složku životního 
prostředí, nýbrž toliko na složky životního 
prostředí chráněné zákonem o ochraně přírody a 
krajiny“ ... V souladu s § 2 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny lze za zájmy ochrany 
přírody a krajiny chráněné tímto zákonem 
považovat péči o volně žijící živočichy, planě 
rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, 
horniny, paleontologické nálezy a geologické 
celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, 
jakož i o vzhled a přístupnost krajiny.“ 

Plné znění rozsudku s podrobným odůvodněním 
tohoto závěru naleznete na www.nssoud.cz > 
Rozhodovací činnost > Rozhodnutí a stanoviska. 

Honza Moravec 
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Výběrová řízení 
 

VÝSLEDKY PROGRAMU OCHRANA BIODIVERZITY 2010 
V letošním roce bylo do tohoto programu přihlášeno celkem 257 projektů, podpořeno jich bylo 217 částkou 
3 582 265 Kč. 
 

jednotlivé činnosti 
počet 

podpořených 
projektů 

podpořeno 
celkem Kč 

Mapování výskytu druhů, skupiny druhů či biotopu 95 1 355 230 

Monitoring/podrobné mapování určité lokality 26 399 400 

Praktická opatření k zachování/obnově biotopů jednotlivých 
druhů či skupin 

16 376 400 

Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště chráněných      
a vzácných druhů 

43 653 625 

Příprava sadbového materiálu a výsadby ohrožených druhů 
dřevin 

13 181 750 

Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či 
biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení      
a o možnostech praktické ochrany 

12 421 860 

Adresné seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí     
a s možnostmi jejího zachování, včetně propagace ÚSES 

12 194 000 

Seznam jednotlivých podpor naleznete na našich webových stránkách www.csop.cz v aktualitách. 

Kateřina Adámková 

 

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ Z PROGRAMU DŘEVO 2010 
 

Název organizace název projektu (zkrácený) 
požadovaná 

částka 
podpořeno 

ZO ČSOP 39/02 Klíny Úprava Ekocentra a Infocentra ČSOP 25 590,00 Kč 12 000,00 Kč 

ZO ČSOP 02/10 Votice Dřevěné výstavní panely 11 800,00 Kč 11 800,00 Kč 

ZO ČSOP 43/01 Orlice Vybavení ekocentra 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 

ZO ČSOP 17/01 SEV 
Mravenec 

Vybavení ekocentra Mravenec 
nábytkem 

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 

ZO ČSOP 52/15 Zlatá 
Studánka 

Výuková stěna pro děti 36 000,00 Kč 31 000,00 Kč 

ZO ČSOP 54/44 Veronica Vybavení ekocentra Veronica 78 000,00 Kč 33 800,00 Kč 

ZO ČSOP 19/05 Šumava Vybavení kancelářských prostor 68 500,00 Kč 24 000,00 Kč 

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček Dřevěný Zvoneček 50 000,00 Kč 44 000,00 Kč 

ZO ČSOP 29/02 Radnice 
Propagace českého dřeva v EC 
Radnice 

40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

ZO ČSOP 62/88 Kněžice Bezpečnostní a informační prvky 32 400,00 Kč 20 400,00 Kč 

ZO ČSOP 44/03 
Novohradka 

Infocentrum Pasíčka 59 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

RS ČSOP 61/RS IRIS České dřevo v ekocentru IRIS 29 400,00 Kč 29 400,00 Kč 
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ZO ČSOP 54/44 Veronica Učebna v ukázkovém sadě 46 600,00 Kč 40 600,00 Kč 

RS ČSOP 70/RS 
Novojičínska  

Zázemí pro dobrovolníky a 
infocentrum 

68 000,00 Kč 41 000,00 Kč 

ZO ČSOP 01/90 
Společnost pro zvířata 

Vybavení Infocentra a ekocentra 50 014,00 Kč 25 000,00 Kč 

Petr Janeček 

Grafický manuál 

JAK ČÍST MANUÁL JEDNOTNÉHO GRAFICKÉHO 

STYLU ČSOP - 3. ČÁST 
Grafický styl to nejsou samozřejmě jenom loga a 
jejich užívání, o kterých jsme psali v minulých 
Depeších. Velmi vhodné je působit na veřejnost i 
pokud možno stejným typem písma, stejnými 
barvami či jejich kombi-nacemi, stejnými 
grafickými prvky na hla-vičkových papírech, 
vizitkách, informačních cedulích atd. 
Náš logomanuál (str. 49 - 50) nám doporu-čuje 
používat pokud možno všude písmo typu Calibri. 
Písmo (= tzv. font písma) je volně dostupný všem 
uživatelům produktů MS Windows. Tam, kde není 
možné použít font písma Calibri - na webu či u 
uživatelů systému Linux - je povoleno použít 
alternativní písmo fontů Arial CE nebo Helvetica 
CE. Nejmenší možná velikost písma užívaného v 
publikacích je 9 bodů u běžného textu. 
Použití barev (str. 9 - 11 manuálu) našich 
grafických výstupů je samozřejmě velmi 
variabilní. Nicméně tam, kde je to možné, 
doporučujeme používat jednu barvu loga a od ní 

se odvíjející barvu dalších prvků. Barva loga má 
být tmavě zelená, odpovídající odstínu Pantone 
3295 C. Tam, kde není možné použít tmavě 
zelenou, doporučujeme použít barvu loga černou 
(pozitiv) nebo bílou (negativ), ve výjimečných 
případech barvu jinou. Tmavě zelenou barvu 
nelze měnit  na základních tiskovinách organizace 
jako je hlavičkový papír či vizitky 
Náš manuál obsahuje i návody, jak si udělat 
čsopácké hlavičkové papíry, vizitky, informační a 
orientační tabule, atd. Na CDčku, které jsme 
poslali všem základkám jsou k dispozici i 
předpřipravené soubory, do kterých lze jen 
vepsat údaje základek či jejich činovníků a 
tisknout. Pokud byste se chtěli do toho pustit a 
nevěděli si rady, obraťte se na nás do Kanceláře 
ÚVR, budeme-li vědět, rádi poradíme, 
pomůžeme. Vždyť dobře a účinně propagovat 
naší činnost je naším společným cílem. 

Petr N. Stýblo 

 

- pokračování příště - 

Prezentace ČSOP 

NOVÝ WEB KAMPANĚ MÍSTO PRO PŘÍRODU  
V půli května byly spuštěny zbrusu nové webové 
stránky kampaně Místo pro přírodu. Mají zcela 
novou grafiku, blížící se oblíbeným 
„miniprůvodcům“, přehlednější strukturu a 
zejména některé nové funkce. Najdete na nich 
například interaktivní mapy jednotlivých lokalit, 
fotogalerii, možnost přispět na konto kampaně 
přes PaySec (jednoduchou internetovou aplikaci, 
umožňující uskutečnit on-line platby bezpečněji 
než klasické placení platební kartou), či nabídku 
darování „kousku přírody“ jako netradičního 
dárku Vašim přátelům. Nové stránky též umožňují 
snadnou a okamžitou aktualizaci, což je největší 
slabina těch současných, z hlediska vývoje webu 
doslova „pravěkých“ (za různé neaktuálnosti se 
tímto omlouváme).  

Stránky naleznete na známé adrese 
www.mistoproprirodu.cz. Za jakékoliv připomínky 

či návrhy na další vylepšení předem děkujeme.  
 

  
 

V současné době probíhají přípravy nového webu 
kampaně Zvíře v nouzi. O jeho spuštění Vás 
budeme informovat. 

Kancelář ÚVR ČSOP
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Nabízíme 

KALENDÁŘ AKCÍ PRO FIREMNÍ DOBROVOLNÍKY 

– JEŠTĚ JSTE NEPOSLALI VAŠI NABÍDKU ?  
Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu firem věnovat 
nám svůj čas a pomoc, umístili jsme na webové 
stránky Českého svazu ochránců přírody nový 
kalendář akcí pro firemní dobrovolníky. Firmy v 
něm najdou místo, datum a čas konání akce, a 
pokud mají zájem o spolupráci, mohou 
kontaktovat naší koordinátorku dárců a 
dobrovolníků, která se základkám s jejich 
nabídkou ozve. 

 

Pokud připravujete nějaké akce pro veřejnost, 
chystáte se na úklid či rekonstrukci, budete kosit, 
hrabat, natírat plot, zkrátka cokoli, s čím by se 
Vám hodila pomoc od dobrovolníků z řad firem, 
pošlete Vaši nabídku Lucii Matulové, která ho do 
kalendáře zařadí.  

Kontakt: lucie.matulova@sop.cz, 222 516 115.  

Kalendář akcí pro firemní dobrovolníky naleznete 
na webu ČSOP www.csop.cz > záložka Podpořte 
nás > záložka Firemní dobrovolnictví. 

Lucie Matulová  
 

Soutěže 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE PODIVUHODNÝ SVĚT 

NETOPÝRŮ JSOU ZNÁMY 
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 
výsledky výtvarné soutěže pro děti Podivuhodný 
svět netopýrů, o které jsme psali v minulých 
Depeších. Zástupci pořádajících organizací 
(Ministerstvo životního prostředí, Český svaz 
ochránců přírody a Česká společnost pro ochranu 
netopýrů) předali ceny autorům vítězných prací 
16. června 2010 v záchranné stanici AVES v 
Brandýsku u Kladna. Podrobné informace jsou k 
dispozici na stránkách MŽP 
(http://detem.mzp.cz/souteze/). 

Dagmar Zieglerová 
 

 

TOČTE SE! 
Již pouhý necelý měsíc zbývá do uzávěrky (datum 
odevzdání je 31. 7.) „krátké verze“ soutěže pro 
organizace ČSOP nazvané Točte se! Na adresu 

Kanceláře ÚVR posílejte krátká videa ze života 
základky. Soutěž má následující podmínky a 
pravidla:  

� V rámci soutěže o sobě základní organizace 
natočí reprezentativní video (použity mohou být 
videokamery, digitální fotoaparáty s možností 
natáčení videa, mobilní telefony apod.). 

� Video může být časosběrné (doporučeno). 

� Délka 5 - 10 minut. 

� Video by mělo sloužit jako prezentace 
základní organizace tak, aby bylo možné pouštět 
je např. na seminářích, ve školách apod.  

� Vítán je decentní, vytříbený humor. 

� Jedinou podmínkou účasti, potažmo zařazení 
přihlášených videí do hodnocení je včasná 
registrace ZO. 

Více informací na: www.csop.cz > záložka Pro 
členy > záložka Soutěže. 

Markéta Pecková 

 

Zelená karta 

ZELENÁ KARTA INFORMUJE 
Novým partnerem v pro-
gramu Zelená karta ČSOP se 
od května stal e-shop 
s biopotravinami a fair-
trade výrobky s poetickým 
názvem Majoránka.  

Majitelka Ivana Havlátková 
Vám ze svého sortimentu 
může nabídnout pestrou 

paletu produktů jako např. bujóny, polévky, kaše, 
kávovinové výrobky, marmelády a džemy, koření 
a ochucovadla, mořské řasy, oleje a samozřejmě 

nechybí ani výběr zdravých sladkostí pro naše 
nejmenší. Více naleznete na www.majoranka.cz. 

 

ZELENÁ KARTA DOPORUČUJE 

Východočeské muzeum v Pardubicích Vás zve na 
výstavu KLUKOVSKÝ SEN, HOLČIČKÁM VSTUP 
DOVOLEN. Kdo by neznal slovo angličák? Jako 
malí jsme po nich toužili. Do rukou se nám 
dostávaly různé značky modelů autíček. Výrobci 
se lišili použitými materiály, úrovní vypracování 
detailů i trvanlivostí modelů. Výstava potrvá do 
17. 10. 2010. 
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Galerie výtvarného umění v Ostravě Vás do 27. 
7. 2010 zve na výstavu Sto tváří lásky - Grafická 
díla inspirovaná láskou v antické mytologii, 
biblických textech, ale i historii a literatuře. 
Ostravská výstava Vám ze svých sbírek nabízí 
širokou paletu příběhů, které inspirovaly umělce 
v průběhu staletí natolik, že je zaznamenali ve 
formě grafického listu. Setkáte se zde s díly 
italské a německé renesance i francouzského 
klasicismu. Okouzlí Vás ale i příběhy, jejímiž 
autory jsou umělci 18. a 19. století napříč 
Evropou – Rakušané, Němci, Francouzi i 
Angličané. Budete si moci na vlastní oči prožít 
starozákonní příběh Adama a Evy, římský 
románek Venuše a Adónise.   

NZM - Muzeum českého venkova - Zámek Kačina 
u Kutné Hory Vás zve na výstavu  
Dobré jídlo, dobré pití prodlužují živobytí - o jídle 
v dějinách českých zemí. Výstava je věnována 
historii jídla, stravování a stolování v českých 
zemích. Zabývá se nejen vývojem stravovacích 
zvyklostí našich předků, ale zároveň proměnami 
míst, kde docházelo a dochází ke konzumaci 
jídla.  Návštěvníci se dozvědí, že o výživě národa 
rozhodovaly především přírodní podmínky - 
složení a utváření půdy,  zeměpisná 
šířka,  nadmořská výška i podnebí.  

Kateřina Mikešová

 

KALENDÁŘ AKCÍ PARTNERŮ ZK  ČSOP 
 

Datum, název a adresa objektu/akce kraj 

17. 7. 2010 
Hrad Kámen, Kámen 1, 394 13 Kámen: Ella, středověká hudba  

Vysočina 

do 25. 7. 2010 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1  
Sto tváří lásky - Grafická díla inspirovaná láskou v antické mytologii, biblických 
textech, ale i historii a literatuře. Ostravská výstava Vám ze svých sbírek nabízí 
širokou paletu příběhů, které inspirovaly umělce v průběhu staletí natolik, že je 
zaznamenali ve formě grafického listu. Setkáte se zde s díly italské a německé 
renesance i francouzského klasicismu. Okouzlí Vás ale i příběhy, jejímiž autory jsou 
umělci 18. a 19. století napříč Evropou – Rakušané, Němci, Francouzi i Angličané. 
Budete si moci na vlastní oči prožít starozákonní příběh Adama a Evy, římský románek 
Venuše a Adónise.      

Moravskoslezský 

do 31. 7. 2010 
NZM - Muzeum českého venkova - Zámek Kačina u Kutné Hory, Sv. Mikuláš 51, 284 
01 Kutná Hora  
Dobré jídlo, dobré pití prodlužují živobytí - výstava o jídle v dějinách českých zemí. 
Výstava je věnována historii jídla, stravování a stolování v českých zemích. Zabývá se 
nejen vývojem stravovacích zvyklostí našich předků, ale zároveň proměnami míst, 
kde docházelo a dochází ke konzumaci jídla.  Návštěvníci se dozvědí, že o výživě 
národa rozhodovaly především přírodní podmínky - složení a utváření 
půdy,  zeměpisná šířka,  nadmořská výška i podnebí.  

Středočeský 

do 1. 8. 2010 
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 
Vás zve na  výstavy: Stalo se v zemi české… /Jak se učil dějepis - Výstava ze sbírek 
Vlastivědného muzea v Olomouci a Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze 
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše /Spisovatel a pedagog Jaroslav Žák - 
Výstava Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze 

Olomoucký 
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6.-15. 8. 2010 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
Letní astronomický tábor - Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá pravidelně v letních 
měsících astronomický tábor pro mládež. V roce 2010 jsou plánovány dva turnusy: 9. 
– 18. 7. 2010 (pro mládež ve věku 9 až 14 let) a 6. až 15. 8. 2010 (pro mládež ve věku 
15 až 18 let). Letní astronomický tábor bude realizován v areálu hvězdárny a je určen 
zájemcům o astronomii, astronomická pozorování, přírodu, sport, soutěžení, výlety 
atd. Kontaktní osoba – Bc. Radek Kraus, e-mail: rkraus@astrovm.cz, tel. 571 611 928. 
Podrobnější informace najdete na http://www.astrovm.cz. 

Středočeský 

do 25. 8. 2010 
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc  
Proměny v čase - Výstava k 50. výročí založení ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci  

Olomoucký 

do 25. 8. 2010 
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc  
Proměny v čase - Výstava k 50. výročí založení ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci  

Olomoucký 

7. 8. 2010 
Hrad Kámen, Kámen 1, 394 13 Kámen  
Campanello, vystoupení skupiny historického tance z Třeboňského zámku  

Vysočina 

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

INFOCENTRA ČSOP: 
 

Jméno infocentra Provozovatel Adresa infocentra otevřeno 

Krušnohorské 
informační centrum 

ZO ČSOP Klíny Klíny 19, 436 01 Litvínov 
ÚT: 12-17, ČT: 9-13, SO: 9-13 
(květen - říjen) 

Podblanické 
ekocentrum ČSOP 
Vlašim 

ZO ČSOP Vlašim 
Pláteníkova 264, 258 01 
Vlašim 

PO-PÁ: 9-12 a 13-17; SO, NE: 
10-16 (květen-září) 

Informační centrum 
ČSOP 

ZO ČSOP Votice 
Městská knihovna, Riegrova 
378, 259 01 Votice 

PO,ČT: 9-12 a 13-18 

Ekocentrum Spálené 
Poříčí 

ZO ČSOP Spálené 
Poříčí 

Plzeňská 55, 335 61 Spálené 
Poříčí 

PO-PÁ: 8-16 

Stanice ekologické 
výchovy CICONIA 

ZO ČSOP Ciconia 
Máchova 1309, 413 01 
Roudnice nad Labem 

PO, ČT: 16-20 

Infocentrum ČSOP 
Mravenec 

ZO ČSOP SEV 
Mravenec 

Masarykovo nám. 17, 393 01 
Pelhřimov 

ÚT, ČT: 13-17 

Ekocentrum Orlice ZO ČSOP Orlice 
Krňovice 33, 503 46 
Třebechovice pod Orebem 

ÚT-PÁ: 10-16 (červenec-
srpen); SO, NE: 10-17 
(červenec-srpen), 10-16 
(květen-červen a září-říjen) 

Ekocentrum Radnice ZO ČSOP Radnice 
Na Potocích 221, 338 28 
Radnice 

ÚT, ST: 10-12 a 14-17 

Infocentrum Makov ZO ČSOP Makov Nová Ves 10, 397 01 Písek PO, ST, PÁ: 10-14 

Ekoporadna Praha ZO ČSOP Koniklec Chvalova 11, 130 00 Praha 3 ST, ČT: 14-18 

Ekocentrum 
Červenka 

ZO ČSOP Zlatá 
Studánka 

ZŠ Habrmanova 1500, 560 02 
Česká Třebová 

PO: 12-16; ČT: 8-12 

Ekocentrum 
Chodováček 

ZO ČSOP Chodov 
zahrádkářská kolonie č. 12, 
357 35 Chodov 

PO-PÁ: 15-19 

Infocentrum ZO ČSOP 
63/01 Centaurea 

ZO ČSOP 
Centaurea 

Větrná 2469, 688 01 Uherský 
Brod 

PO: 8-12; ÚT: 14-17; ST: 14-
17; ČT: 8-12 

Centrum ekologické 
výchovy Zvoneček 

ZO ČSOP 11/11 
Zvoneček 

Březovská 382, 252 46 Vrané 
nad Vltavou 

PO: 9-11; ČT: 15-17, PÁ: 13-
18 

Ekologická poradna 
Veronica 

ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno PO-ČT: 9-18; PÁ: 9-14 

Infocentrum ČSOP - 
RS Iris 

Regionální 
sdružení ČSOP Iris 

Husovo nám. 67, 796 01 
Prostějov 

ÚT-ČT: 8-11 a 13-16 

Centrum Veronica 
Hostětín 

ZO ČSOP Veronica Hostětín 86, p. Bojkovice PO, ST: 10-14 

Infocentrum ČSOP 
Společnost pro 
zvířata 

ZO ČSOP 
Společnost pro 
zvířata 

Červená Voda 52, 561 61 
Červená Voda 

ÚT, ČT: 12-16 

Infocentrum v KCK 
Ekocentrum RS 
ČSOP Novojičínska 

Blahutovice 34, 741 01 Nový 
Jičín 

PO: 14-18; ČT: 14-18 

Dům ochránců 
přírody 

ÚVR ČSOP  
Michelská 5, 140 00 Praha 4 - 
Michle 

PO-PÁ: 9-15 

 

 



Celostátní setkání členů a přátel ČSOP 2010 
3.–5. září 2010, Rekreační středisko  Blaník, Smršťov u Louňovic pod Blaníkem 

 

PROGRAM 
 

PÁTEK 
Od 14:00 - příjezd, registrace účastníků v RS Blaník (Smršťov u Louňovic pod Blaníkem,        

GPS: 49°37'2.472"N, 14°50'24.273"E), ubytování 

Parkování vozidel a úschovna věcí a kol možná v areálu RS Smršťov.  

16:00 – 19:00 SEMINÁŘE  

• Ekologizace domácnosti a kanceláře (J. Urban, ZO ČSOP Vlašim) 

• Jak se chovat k nalezeným mláďatům volně žijících zvířat (Z. Pokorná, KÚVR ČSOP) 

• Obnova rozptýlené zeleně v krajině (K. Kříž, ZO ČSOP Vlašim) 

• Workshop práce se členy, výměna zkušeností (Kancelář ÚVR ČSOP) – paralelně se 

seminářem Karla Kříže  
 

Současně s programem pro dospělé bude zajištěn program pro děti (varianta venku i uvnitř) 

– hry, loďky, tvořivé dílny apod. 
 

19:00 – 20:00 VEČEŘE 
 

20:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  

• prezentace pořádající ZO a informace o sobotních a nedělních exkurzích 

20:30 – 2:00 posezení u ohně s grilováním (včetně vegetariánských možností) a kapelou 

 

SOBOTA 
7:30 – 8:30 SNÍDANĚ  
 

8:30 - 11:00 SEMINÁŘE 

• Oceňování dřevin, zásady řezu a ošetřování dřevin (M. Lempochner, J. Kolařík)  

• Brouci na Podblanicku + odchyt v terénu (M. Krejčíř) 

• Revitalizace vodních toků a obnova vodního režimu krajiny (T. Just) 
 

Souběžně se semináři návštěva blízké kozí ekofarmy Líza (http://ekofarmaliza.webnode.cz/) 

 
 

11:00 – 12:30 OBĚD 
 

 



12:30 – 19:00 EXKURZE  

• Pěší výlet na Blaník (M. Klaudys) 

• Pěší výlet do zlatodolu Roudný a rýžování zlata v řece Blanici (V. Zemek) 

• Autobusový výlet po historických památkách Podblanicka (Ratměřice, Odlochovice, ...)  

(R. Cáder) 

• Individuální cyklovýlet (na vlastních kolech) – tipy na vyžádání ☺ 
 

Současně s programem pro dospělé bude zajištěn program pro děti (varianta venku i uvnitř): 

opičí dráha křížená s indiánskou stezkou (soutěž), půjčovna her (míče, badminton, stolní hry, 

výtvarné potřeby, skládačky apod.), stolní tenis, ukázka práce se psy (agility) – skokovky a 

tunely  
 

19:00 – 20:00 VEČEŘE 
 

20:00 – 3:00 hudba, countrybál, posezení u ohně a grilování (včetně vege možností) 

21:00 noční hra pro děti i dospělé  

 

NEDĚLE 
7:30 – 9:00 SNÍDANĚ 
 

9:00 – 10:00 balení a vyklízení pokojů (nutno do 12:00) 

10:00 – 12:00  

• Exkurze do Vlašimi (vlastním autem, MHD autobusem nebo odvoz auty po dohodě 

s pořádající ZO) - okrasná školka v Jinošově (s možností nákupu sazenic), PP Jinošovské 

rybníky, Vlašimský zámecký park, záchranná stanice ve Vlašimi  

• Volný program – tipy na vyžádání ☺ 

• Stromolezectví – lanové aktivity (v areálu RS) (M. Lempochner a spol.) 
 

12:00 OBĚD (dle zájmu – nutné nahlásit předem)  

Po celou dobu konání setkání bude možnost zakoupit drobné občerstvení v objektu hlavní budovy RS. 
Rovněž pořádající ZO bude prodávat občerstvení (pivo, nealko, sušenky slané a sladké atd.).  

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.  

 

 
 

 



PŘIHLÁŠKA pro jednotlivce 
 

Přihlašuji se na Setkání členů a přátel ČSOP 3.-5. září 2010 ve Smršťově na Podblanicku 

 

Jméno a příjmení:     ________________________________________________________________ 

 

Adresa:     ________________________________________________________________________ 

 

Telefon:     _______________________  e-mail:     ________________________________________ 

 

Jsem (zaškrtněte, popř. doplňte) 
 

členem ZO ČSOP:     _________    individuální člen   nejsem členem ČSOP 

 

Mám zájem o ubytování: 

� z pátku na sobotu (185 Kč/osobu) 

� ze soboty na neděli (185 Kč/osobu)  

� ve stanu (100 Kč/stan/noc + poplatek pro OÚ 4 Kč/osoba/noc) 

� nemám zájem o zajištění ubytování 

 

Zajištění jídla v místě ubytování (50 Kč/snídaně, 85 Kč/oběd, 70 Kč/večeře) : 

� nemám zájem o zajištění jídla 

� mám zájem o zajištění následujícího jídla:   

 

ve vegetariánské variantě: 

páteční večeře         sobotní snídaně         sobotní oběd         sobotní večeře         nedělní snídaně        nedělní oběd 

 

v nevegetariánské variantě: 

páteční večeře         sobotní snídaně         sobotní oběd         sobotní večeře         nedělní snídaně        nedělní oběd 

 

Zálohu 100 Kč za mou osobu jsem zaplatil/a dne:     _________________ 

� Převodem z účtu:     ______________________ 

� Složenkou na účet 

 

Beru na vědomí, že rezervace místa a objednávka jídla může být akceptována až při zaplacení 
zálohy, a že sleva 100 Kč se týká pouze účastníků, kteří se přihlásí a zaplatí zálohu do 31. 7. 2010. 

 

 

V     __________________________    dne     __________  Podpis    _____________________ 

 

 



PŘIHLÁŠKA pro skupiny 
 

Přihlašujeme se na Setkání členů a přátel ČSOP 3.-5. září 2010 ve Smršťově na Podblanicku 
 

č. jméno a příjmení adresa člen/nečlen 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

V případě nedostatku místa připojte k přihlášce pokračování seznamu přihlašovaných účastníků. 
 

Jsou-li ve Vaší skupině děti, prosíme Vás o jejich počet a věk:     ____________________________ 
 

Kontaktní osoba:  
 

Telefon:     _____________________ e-mail:     __________________________ 

 

Ubytování:  

z uvedených účastníků má __ osob zájem o ubytování (185 Kč/osoba/noc) z pátku na sobotu,  

__ osob ubytování (185 Kč/osoba/noc) ze soboty na neděli, __ osob bude stanovat (100 

Kč/stan/noc).  
 

Zajištění jídla v místě ubytování (50 Kč/snídaně, 85 Kč/oběd, 70 Kč/večeře): z uvedených 

účastníků ____  osob nemá zájem o zajištění jídla, ostatní mají zájem o  

vegetariánská jídla v počtu:      nevegetariánská jídla v počtu: 

___ pátečních večeří      ___ pátečních večeří 

___ sobotních snídaní      ___ sobotních snídaní 

___ sobotních obědů      ___ sobotních obědů 

___ sobotních večeří      ___ sobotních večeří 

___ nedělních snídaní      ___ nedělních snídaní 

___ nedělních obědů      ___ nedělních obědů  

   

Zálohu 100 Kč/osoba jsme zaplatili dne: _________________ 

� Převodem z účtu: ______________________ 

� Složenkou na účet 

Bereme na vědomí, že rezervace míst a objednávka jídel mohou být akceptovány až při zaplacení 
zálohy, a že sleva 100 Kč se týká pouze účastníků, kteří se přihlásí a zaplatí zálohu do 31. 7. 2010. 

 

V __________________________    dne __________     Podpis _________________________________ 




