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Zprávy z ústředí

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V SENÁTU ČR 
První říjnový čtvrtek uspořádal Český svaz 
ochránců přírody spolu s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR a Výborem pro územní 
rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí Senátu 
Parlamentu ČR konferenci k Mezinárodnímu roku 
biodiverzity. Konference se konala ve slavnostním 
prostředí pražského Senátu za účasti našich 
členů, odborné veřejnosti, náměstka ministra 
životního prostředí Tomáše Tesaře, zástupců 
senátních i sněmovních výborů, pracovníků AOPK 
i národních parků, povodí i Lesů České republiky. 
V rámci přednášek se diskutovalo o významu 
biologické rozmanitosti, o tom, jaký je její stav na 
našem území, co ji ovlivňuje a proč ubývá. 
Všechny přednesené přednášky se zároveň 
zabývaly zásadní otázkou - jak pozitivní 
ovlivňování biodiverzity do budoucna financovat. 

 
Tímto setkáním chtěl ČSOP upozornit na 
důležitost zachování biodiverzity u nás i ve světě 
a na svou nezastupitelnou roli nevládních 
organizací při její ochraně. 
 

Lucie Matulová 
 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÉ RADY 
Ústřední výkonná rada se sešla na svém 
posledním letošním jednání 9. října v Praze. 
Zabývala se řadou závažných témat. Schválila 
rozpočet Ústřední výkonné rady, který, vzhledem 
k výpadku některých příjmů v tomto roce, hrozí 
ztrátou téměř 750 tisíc Kč. Zabývala se i výhledem 
financování ČSOP na příští rok. Ten není příliš 
optimistický, proto bude nutné i nadále radikálně 
snižovat náklady ústředí ČSOP, zejména 
Kanceláře ÚVR. Rada přijala novou směrnici pro 
pojmenovávání nových článků Svazu a nové znění 
směrnice upravující činnost pozemkových spolků 
(viz dále). ÚVR dlouze diskutovala problematiku 
práce s dětmi a mládeží. Konstatovala, že od své 
komise pro práci s dětmi a mládeží nemá tento 

rok žádné informace o tom, co se v této oblasti 
děje. Rovněž se pozastavila nad tím, že oproti 
loňskému roku základky vykazují o více jak 1000 
dětských členů méně než  v roce minulém.  
Dalším zásadním tématem jednání ÚVR byla 
problematika regionálních center ČSOP. ÚVR před 
časem zřídila pracovní skupinu pro tuto 
problematiku, ta provedla rozsáhlou 
dotazníkovou akci na téma současná role 
regionálních center ČSOP, jejich vztahy se 
základkami i s ÚVR a možnosti do budoucna. ÚVR 
se zabývala výsledky tohoto šetření. 
Konstatovala, že práce stávajících RC je závislá 
především na kvalitě lidí, kteří v nich pracují a 
finančních zdrojích. Přitom z dotazníků vyplývá, 
že základky by kvalitní práci RC uvítaly. Finance na 
tuto práci však RC očekávají především z ústředí. 

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY    4/2010 
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To však finance na takovou činnost nemá a ani je 
neumí sehnat. Do budoucna se jeví jediný stálý 
zdroj financování RC - členské příspěvky. 
Akceptuje-li ovšem členská základna zvýšení 
členských příspěvků z důvodů podpory svých RC , 
to je ve hvězdách. K problematice RC se ÚVR ještě 
vrátí na příštím jednání.    

Petr N. Stýblo 
 

VYLOUČENÍ ČLENA Z ČSOP 
Ústřední výkonná rada ČSOP stála v nedávné 
minulosti před nelehkým rozhodnutím. Její člen 
Jaroslav Frček, zvolený na Sněmu za Plzeňský kraj, 
opakovaně a velmi zarputile ignoroval usnesení 
ÚVR, vystupoval bez jakéhokoliv mandátu 
jménem ČSOP, poškozoval jméno Svazu u 
nejrůznějších institucí. Jednání s ním, aby této 
činnosti zanechal, zůstala bez výsledku. Protože 
šlo o porušování Stanov ČSOP, věc začala řešit 
Ústřední disciplinární komice ČSOP. Ta posléze 
jednomyslně navrhla vyloučení pana Frčka 
z ČSOP. ÚVR o tomto návrhu hlasovala a pana 
Frčka z ČSOP vyloučila. Nemýlím-li se, v novodobé 
historii ČSOP jde o vůbec první vyloučení osoby 
z ČSOP rozhodnutím ústředního orgánu. A 
doufejme, že i poslední. Takové věci by si měly se 
svými členy řešit základky. Je s podivem, že 
v tomto případě ho naopak základky Plzeňského 
kraje (v dobré víře) vyslaly na Sněm, kde byl pak 
za kraj jediným zájemcem o práci v ÚVR a proto 
byl i zvolen.  

Petr N. Stýblo 

 

SMĚRNICE ÚVR PRO POJMENOVÁVÁNÍ 

ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ ČSOP 
Tato směrnice stanovuje zásady pro vytvoření 
nových názvů základních organizací ČSOP s právní 
subjektivitou, přiměřeně se použije i pro územní a 
zájmové složky. 

1. Název článku ČSOP s právní subjektivitou 

Název článku ČSOP s právní subjektivitou je 
vytvořen vždy v následující struktuře: 

Český svaz ochránců přírody Jméno  

přičemž Jméno si stanoví základní organizace při 
svém vzniku (zakládající členská schůze). 
Výhradně členská schůze může toto jméno 
následně měnit. Jméno nesmí být shodné nebo 
zaměnitelné se Jménem již existujícího článku 
ČSOP. 

 

 

2. Organizační číslo základní organizace ČSOP 
s právní subjektivitou 

2.1. Organizační číslo článku ČSOP s právní 
subjektivitou zpravidla není součástí jeho názvu. 

2.2. Organizační číslo článku ČSOP s právní 
subjektivitou používá příslušný organizační článek 
na všech dokumentech, na kterých se povinně 
užívá informace o registraci článku, například: 

(„základní organizace č. xx/xx je organizační 
článek s právní subjektivitou občanského sdružení 
Český svaz ochránců přírody, registrovaného MV 
ČR pod č.j. VSP/1-2123/90-R“)  

2.3. Organizační číslo článku ČSOP s právní 
subjektivitou stanoví Ústřední výkonná rada ČSOP 
(prostřednictvím své Kanceláře) a nelze ho 
změnit. 

Tato Směrnice byla schválena Ústřední výkonnou 
radou ČSOP 9. 10. 2010 a nabývá účinnosti  
1. 1. 2011. 

SMĚRNICE ČSOP PRO POZEMKOVÉ SPOLKY 

§ 1 

Směrnice pro pozemkové spolky upravuje na 
základě ustanovení stanov ČSOP (§ 12) podmínky 
pro zřizování a činnost pozemkových spolků (dále 
PS) a Národního pozemkového spolku (dále NPS). 

§ 2 - Pozemkové spolky  

1. Funkci PS vykonávají základní organizace 
ČSOP nebo územní nebo zájmové složky ČSOP 
s právní subjektivitou, kterým ÚVR ČSOP 
prostřednictvím Rady NPS (§ 3) udělí akreditaci. 
Za obdobných podmínek může ÚVR ČSOP udělit 
akreditaci i subjektům mimo ČSOP (§ 12, odst. 8 
stanov ČSOP). 
2. ČSOP vykonává funkci Národního 
pozemkového spolku s celostátní působností (§ 
12, odst. 7 stanov ČSOP). Z pozice této funkce 
ČSOP zastřešuje a koordinuje hnutí PS v ČR, což 
spočívá zejména v: 
2.1. získávání široké podpory pro rozvoj hnutí 
pozemkových spolků. 
2.2. udržování důvěryhodnosti hnutí PS, zejména 
ošetřováním systému akreditací, řešením 
případných sporů mezi PS a garancí 
nezcizitelnosti certifikovaných nemovitostí. 
2.3. zajištění kvalitních služeb, které potřebují a 
žádají PS, zejména v oblasti jednání s velkými 
vlastníky, metodické a právní pomoci, propagaci, 
jednání se státními orgány, v oblasti mezinárodní 
spolupráce a případně i finanční pomoci PS. 
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2.4. zajištění personálního, materiálního, 
organizačního a finančního zabezpečení hnutí PS. 
3. Funkce PS, jakož i NPS spočívá v ochraně 
a obnově kulturního a přírodního bohatství České 
republiky prostřednictvím nabývání a výkonu 
vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a 
stavbám, které jsou významné z kulturního nebo 
přírodovědného hlediska, a to za podmínek 
upravených dále touto směrnicí (§ 12, odst. 9 
stanov ČSOP). 
4. Vrcholným fórem pro setkávání PS, řešení 
problémů PS a dalšího směřování hnutí PS je 
Výroční shromáždění PS. Výroční shromáždění PS 
se schází 1x ročně. Výroční shromáždění PS je 
zmocněno přijmout svůj jednací řád. 

§ 3 – Rada Národního pozemkového spolku 

1. Jako poradní orgán pro problematiku 
pozemkových spolků ustavuje ÚVR ČSOP 
12člennou Radu Národního pozemkového spolku 
(dále jen Rada). 6 členů Rady je voleno Výročním 
shromážděním PS z řad akreditovaných PS (s 
proporčním zastoupením akreditovaných PS z řad 
ČSOP a mimo ČSOP). Další 2 členové jsou 
delegováni ÚVR ČSOP. 3 členy společně kooptují 
volení a delegovaní členové Rady z řad 
nominujících organizací. Seznam nominujících 
organizací mají PS možnost změnit každé 3 roky 
rozhodnutím Výročního shromáždění PS. 
Posledního člena Rady deleguje Ministerstvo 
životního prostředí.  
2. Mandát členů Rady je tříletý. Každý rok se 
obměňují 2 členové volení z řad akreditovaných 
PS. Ze závažných důvodů (dlouhodobá nečinnost 
v Radě, ukončení činnosti v akreditovaném PS) 
může Výroční shromáždění pozemkových spolků 
člena Rady, kterého zvolilo, odvolat i před 
vypršením mandátu. Členové jmenovaní ÚVR 
ČSOP mají mandát do konce funkčního období 
ÚVR ČSOP.  
3. Zanikne-li členovi Rady členství před 
uplynutím jeho funkčního období, bude na jeho 
místo odpovídajícím způsobem (volbou, delegací 
nebo kooptací) ustanoven nový člen; jeho funkční 
období skončí dnem, ke kterému by skončilo 
funkční období člena, jehož členství v Radě 
zaniklo. 
4. Rada je pověřena ÚVR ČSOP rozhodovat 
v těchto oblastech: akreditace PS (§ 4), 
schvalování ochranářských plánů na lokality 
vykoupené z prostředků veřejné sbírky Místo pro 
přírodu (§ 6), poradenství a metodická pomoc PS, 
propagace, řešení sporů mezi PS, stanovení 
priorit a strategie rozvoje hnutí PS, stanovení 

výše akreditačního a certifikačního poplatku, 
upřesnění podmínek akreditace a certifikace, 
svolávání Výročního shromáždění PS.  
5. Rada působí jako poradní a navrhující orgán 
ÚVR ČSOP v oblastech: certifikace (§ 5), finanční 
podpora PS, realizace výkupů pozemků 
z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu (§ 
6), jednání se státními orgány, mezinárodní 
spolupráce.  
6. Rada předkládá výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření v uplynulém roce Výročnímu 
shromáždění PS. Schválenou zprávu Rada 
následně předkládá ÚVR ČSOP. 
7. Rada je zmocněna přijmout svůj jednací řád. 
K jeho přijetí je třeba souhlasu dvoutřetinové 
většiny všech členů Rady. 

§ 4 - Akreditace 

1. Smyslem akreditace PS je budovat a udržovat 
dobré jméno hnutí pozemkových spolků. 
2. Akreditace PS uděluje ÚVR ČSOP 
prostřednictvím Rady. Akreditace má omezenou 
dobu platnosti. 
3. Rada provádí akreditace tímto způsobem: 
3.1. Nový uchazeč o akreditaci vyplní žádost, ve 
které se přihlásí k myšlence a principům PS. 
Doručením žádosti Radě 
prostřednictvím Kanceláře ÚVR ČSOP v Praze je 
zahájen akreditační proces. 
3.2. V případě, že žádost obsahuje o formální či 
věcné nedostatky, které lze odstranit, vyzve 
Kancelář ÚVR ČSOP uchazeče k doplnění či 
upřesnění žádosti. 
3.3. Zástupce Rady či Radou pověřený zástupce 
Kanceláře ÚVR ČSOP navštíví před udělením 
akreditace uchazeče, ověří pravdivost údajů a 
probere s ním osobně představy o fungování PS, 
jeho cílech, problémech a představách. O 
průběhu návštěvy a zjištěních podá Radě 
písemnou zprávu. Předakreditační návštěva není 
nutná, je-li uchazeč minimálně jednomu členovi 
Rady, který není v dané záležitosti ve střetu 
zájmů, osobně znám. 
3.4. Rada posoudí, zda přihlášený uchazeč splňuje 
kritéria a náležitosti dále uvedené v odstavci 4 
tohoto paragrafu. V případě, že uchazeč kritéria a 
náležitosti nesplní, je mu písemně sděleno 
odmítnutí akreditace s odůvodněním. Rada 
rozhodne o udělení či neudělení akreditace 
nejpozději do 3 měsíců ode dne podání úplné 
žádosti. 
3.5. Rada o akreditaci rozhoduje hlasováním. 
K udělení akreditace stačí souhlas nadpoloviční 
většiny přítomných členů Rady. Odmítnutí 
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udělení akreditace na základě bodu 4.5. je možné 
pouze při výslovném nesouhlasu s akreditací 
nadpoloviční většiny všech členů Rady. Proti 
rozhodnutí Rady se nelze odvolat, lze však podat 
písemnou námitku, o které Rada rozhodne na 
svém nejbližším zasedání. 
4. Kritéria a náležitosti pro akreditaci PS: 
4.1. Uchazeč je zaregistrován jako organizační 
složka ČSOP, občanské sdružení obecně 
prospěšného charakteru nebo obecně prospěšná 
společnost. 
4.2. Uchazeč, který není organizační složkou 
ČSOP, předloží schválené stanovy nebo jiný 
zakladatelský dokument (dále jen ”stanovy”), ze 
kterých vyplývá, že hlavním posláním uchazeče je 
ochrana přírody a krajiny nebo ochrana a obnova 
přírodního a kulturního dědictví České republiky. 
Stanovy uchazeče umožňují toto provádět 
prostřednictvím nabývání vlastnických nebo 
jiných práv k pozemkům, stavbám a jejich 
příslušenství. 
4.3. Uchazeč má vlastnická nebo jiná práva 
(věcné břemeno, pronájem, výpůjčka) k pozemku 
nebo stavbě a jejich příslušenství, jejichž využití je 
v souladu s principy PS. Akreditovat jako PS lze i 
uchazeče fungujícího na bázi „sdružení vlastníků“ 
přírodně, kulturně či historicky hodnotných 
pozemků a staveb, jestliže má s těmito svými 
členy písemně uzavřenou dlouhodobou dohodu o 
společné ochraně těchto nemovitostí.V případě, 
že se jedná o pozemky a stavby, které jsou 
současně sídlem uchazeče, záleží na posouzení 
konkrétního případu Radou. 
4.4. Uchazeč předloží Radě jasné cíle a plány na 
období nejbližších pěti let, ze kterých bude 
zřejmé, k jakým pozemkům a stavbám (případně 
typům pozemků a staveb) hodlá PS získat 
vlastnická či jiná práva. Uchazeč zároveň upřesní, 
jaký je předmět ochrany pozemků a staveb, ke 
kterým má vlastnická nebo jiná práva, a jak chce 
jeho ochranu konkrétně prakticky zajišťovat. 
4.5. Uchazeč je schopný naplňovat poslání 
pozemkových spolků, zaváže se dodržovat Etický 
kodex pozemkových spolků, přijatý Výročním 
shromážděním PS. 
5. Podmínky pro prodloužení akreditace: 
5.1. PS, které již byly v předchozím roce 
akreditovány, mají povinnost zaslat Radě zprávu 
o činnosti (dále „zpráva“), jejíž přesné náležitosti 
a formu Rada v dostatečném předstihu zveřejní. 
Zpráva musí podat Radě přesné a úplné 
informace o uskutečněných aktivitách PS 
v předchozím roce, o hospodaření PS 
v předchozím roce a přehled o právních či 

smluvních vztazích k pozemkům, budovám či 
jejich příslušenství, k 31. 12. uplynulého roku. 
Součástí zprávy musí být též informace o stavu 
objektů certifikovaných dle ustanovení § 5 této 
směrnice, pokud takové pozemky či stavby jsou 
v péči PS.  Rada má právo tuto zprávu či konkrétní 
informace z ní zveřejnit či jinak využít pro potřeby 
dalšího rozvoje hnutí PS. PS má dále povinnost 
uhradit akreditační poplatek na daný rok (viz bod 
7), byl-li tento Radou stanoven a nebyl-li 
z vážných důvodů pozemkovému spolku 
odpuštěn. Prodloužení akreditace PS po splnění 
těchto podmínek je automatické. 
5.2. V případě, že PS nesplní do 30. 4. daného 
roku podmínky pro prodloužení akreditace, je 
akreditace až do splnění podmínek pozastavena. 
Pozastavena může být akreditace maximálně do 
konce daného kalendářního roku, poté zaniká.  
5.3. V případě, že zpráva za uplynulý rok obsahuje 
formální nedostatky, prodlouží Rada akreditaci 
podmíněně a vyzve PS k doplnění zprávy a 
odstranění těchto nedostatků. Jestliže nedostatky 
nejsou odstraněny do 1 roku, akreditace PS 
zaniká. 
6. Kritéria akreditace je možné změnit pouze na 
návrh Rady. 
7. Udělení (prodloužení) akreditace může být 
spojeno s akreditačním poplatkem. Jeho výši a 
způsob úhrady stanovuje Rada. 
8. Akreditace zaniká oznámením PS o ukončení 
činnosti, nesplněním povinností dle §4, odst. 5.2. 
či 5.3. této směrnice, odejmutím na základě 
porušení kritérií a náležitostí akreditace 
uvedených v §4 odst. 4.1., 4.3. a 4.5. této 
směrnice, na základě porušení kritérií a náležitostí 
certifikace dle ustanovení §5, odst. 7 této 
směrnice či opakovaného porušování podmínek 
pro prodloužení akreditace dle §4, bod 5.1. této 
směrnice. O odejmutí akreditace Rada hlasuje, 
k odejmutí je potřeba souhlas nadpoloviční 
většiny všech členů Rady. 

§ 5 Certifikace 

1. Smyslem certifikace pozemků a staveb, 
případně i jejich příslušenství, ke kterým 
akreditované PS mají vlastnická práva (dále 
„objekty“), je zajistit trvalost ochrany těchto 
vybraných objektů. 
2. Certifikace uděluje ÚVR ČSOP na základě 
doporučení Rady. Bez tohoto doporučení nelze 
objekt certifikovat. 
3. Certifikace jsou udělovány natrvalo. Zrušit je 
lze pouze ve výjimečných případech dle 
ustanovení odstavce 7 tohoto paragrafu. 
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4. Certifikace se provádí tímto způsobem: 
4.1. Akreditovaný PS ucházející se o certifikaci 
svého objektu (dále jen uchazeč) vyplní 
certifikační žádost, ve které se přihlásí k principu 
trvalé ochrany objektů svěřených do péče PS. 
Doručením žádosti Radě 
prostřednictvím Kanceláře ÚVR ČSOP v Praze je 
zahájen certifikační proces. 
4.2. V případě, že žádost obsahuje formální či 
věcné nedostatky, které lze odstranit, vyzve 
Kancelář ÚVR ČSOP uchazeče k doplnění či 
upřesnění žádosti. 
4.3. Zástupce Rady či Radou pověřený zástupce 
Kanceláře ÚVR ČSOP navštíví před udělením 
certifikace spolu se zástupcem uchazeče objekt 
navržený k certifikaci, ověří pravdivost údajů a 
probere s ním osobně představy o péči a cílovém 
stavu objektu. O průběhu návštěvy a zjištěních 
podá Radě písemnou zprávu. Předcertifikační 
návštěva není nutná, je-li objekt navržený k 
certifikaci minimálně jednomu členovi Rady, který 
není v dané záležitosti ve střetu zájmů, osobně 
znám. 
4.4. Rada posoudí, zda přihlášený objekt splňuje 
kritéria a náležitosti dále uvedené v odstavci 5 
tohoto paragrafu. Rada dá doporučení ÚVR ČSOP 
k udělení či neudělení certifikace nejpozději do 3 
měsíců od podání úplné žádosti. ÚVR ČSOP 
rozhodne o certifikaci na svém nejbližším jednání. 
4.5. Rada o doporučení certifikace rozhoduje 
hlasováním, k udělení doporučení stačí souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů Rady. 
4.6. ÚVR ČSOP na sebe udělením certifikace 
přebírá zodpovědnost za certifikovaný objekt. 
Proto může udělení certifikace odmítnout bez 
udání důvodu. 
4.7. O udělení či neudělení certifikace je uchazeč 
následně vyrozuměn písemně. 
5. Kritéria a náležitosti pro certifikaci. 
5.1. Objekt je ve vlastnictví organizace, která je 
akreditovaným PS dle podmínek této směrnice. 
5.2. Přírodovědná či kulturně-historická hodnota 
(případně potencionální hodnota) objektu je 
shledána Radou jako hodná trvalé ochrany pod 
záštitou NPS. 
5.3. Uchazeč upřesní, jaký je předmět ochrany 
objektu navrženého k certifikaci, doloží jeho 
regionální, národní či mezinárodní význam, 
předloží jasné cíle a plány na období nejbližších 
deseti let, ze kterých bude zřejmé, jak hodlá 
ochranu objektu konkrétně prakticky zajišťovat a 
financovat. 
5.4. Podmínkou platnosti certifikace je vložení 
předkupního práva, případně věcného břemene 

ve prospěch ÚVR ČSOP v příslušném katastru 
nemovitostí. 
6. Kriteria certifikace je možné změnit pouze na 
návrh Rady.  
7. Rada navrhne ÚVR ČSOP zrušení certifikace 
objektu ve výjimečných případech nenávratné 
ztráty přírodních nebo kulturních hodnot. 
V případě, že důvodem ke zrušení certifikace byl 
prokazatelný úmysl či zásadní opomenutí ze 
strany PS, může Rada odebrat tomuto PS 
akreditaci. 
8. Rada může proces certifikace iniciovat. 
9. Udělení certifikace může být spojeno 
s poplatkem. Jeho výši a způsob úhrady stanovuje 
Rada. 

§ 6 Kampaň (veřejná sbírka) Místo pro přírodu 

1. ČSOP je vyhlašovatelem veřejné sbírky Místo 
pro přírodu, jejíž cílem je shromáždění finančních 
prostředků na výkupy přírodně cenných, 
ohrožených a potenciálně přírodně cenných 
pozemků a náklady s těmito výkupy souvisejícími. 
2. Navrhnout pozemky k výkupu mohou 
akreditované PS. Navrhnout pozemky k výkupu 
mohou též organizace dosud neakreditované jako 
PS za předpokladu, že současně s návrhem na 
výkup podají žádost o akreditaci, splňující 
všechna kritéria dle §4 bodu 5 této směrnice 
s výjimkou bodu 5.3. V případě schválení takové 
žádosti Radou vstoupí akreditace PS v platnost až 
poté, co bude uskutečněn příslušný výkup. 
3. Návrh k výkupu musí být podán formou a 
musí obsahovat údaje stanovené Radou. Rada 
může před projednáním výkupu požadovat 
jakékoli doplnění či upřesnění žádosti. Zástupce 
Rady či Radou pověřený zástupce Kanceláře ÚVR 
ČSOP navštíví před projednáním výkupu spolu se 
zástupcem navrhovatele pozemek navržený k 
výkupu, ověří pravdivost údajů v žádosti a 
probere s ním osobně představy o péči a cílovém 
stavu pozemku, případně o možnosti lokální 
kampaně (viz bod 6). O průběhu návštěvy a 
zjištěních podá Radě písemnou zprávu. Tato 
návštěva není nutná, je-li pozemek navrhovaný 
k výkupu minimálně jednomu členovi Rady, který 
není v dané záležitosti ve střetu zájmů, osobně 
znám. 
4. Rada posoudí návrh z hlediska významu 
pozemku, perspektivy zachování jeho hodnot 
vzhledem ke vnějším vztahům i finanční 
přiměřenosti, výkup poté doporučí či nedoporučí 
ÚVR ČSOP. Rada může doporučení výkupu spojit 
s podmínkou zajištění části finančních prostředků 
nutných na výkup lokální kampaní. 
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5. Rada o doporučení výkupu rozhoduje 
hlasováním, k udělení doporučení stačí souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů Rady. 
6. Pozemkový spolek, pořádající v rámci veřejné 
sbírky Místo pro přírodu lokální kampaň, je 
povinen striktně dodržovat veškerá pravidla 
kampaně, stanovené Radou, a podmínky plynoucí 
ze zákonu o veřejných sbírkách. 
7. Vlastníkem vykoupených pozemků je ÚVR 
ČSOP, navrhující pozemkový spolek následně 
přebírá o tyto pozemky veškerou péči. Správa 
pozemků vykoupených v rámci kampaně Místo 
pro přírodu je dostačujícím právním vztahem 
k udělení akreditace dle § 4, bod 4.3. Pozemky 
vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu 
jsou stanovami ČSOP (§ 20, bod 3) prohlášeny za 
nezcizitelné – o změně vlastnictví těchto 
nemovitostí může ve výjimečných případech 
rozhodnout pouze Sněm ČSOP. 

8. Pozemky vykoupené v rámci kampaně Místo 
pro přírodu se považují automaticky za 
certifikované. 

§ 7 Přechodná ustanovení 

1. PS zřízené v minulosti jiným právním 
subjektem, než je uvedeno v § 4, odst. 4.1. této 
směrnice, a akreditované dle tehdy platné 
směrnice, jsou nadále při splnění ostatních 
náležitostí akreditovanými pozemkovými spolky. 
2. Dnem schválení této směrnice se ruší 
předchozí Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. 

 

Směrnice byla schválena Ústřední výkonnou 
radou ČSOP dne 9. 10. 2010  

 

 

 

 

Akce 

NOVÉ LOKALITY ZPŘÍSTUPNĚNÉ PRO VEŘEJNOST 
První říjnový víkend jsme v rámci programu 
NET4GAS.Blíž přírodě zpřístupnili veřejnosti dvě 
zajímavé mokřadní lokality.  

První z nich je přírodní rezervace Choryňský 
mokřad u Valašského Meziříčí, největší mokřadní 
lokalita na Vsetínsku. Druhou je pak Naučná 
stezka Vodní svět, která zblízka představuje život 
v bobří kolonii u bývalých rybníčků Na Kolmu na 
Tachovsku. 
 Slavnostní odhalení informačních tabulí u 
Choryňského mokřadu proběhlo v pátek 1. října 
2010 na hrázi Velkého choryňského rybníka a 
následovala po něm exkurze s přírodovědcem ze 
Severomoravského regionálního sdružení ČSOP 
Miroslavem Dvorským.  

Největší mokřad na Vsetínsku – Choryňský 
mokřad –  je tak od října doplněn o dva 
informační panely pojednávajících o fauně a flóře 
jedné z přírodovědně nejzajímavějších lokalit na 

Vsetínsku. Na rozlehlé ploše téměř 21 ha jsou zde 
chráněna unikátní mokřadní společenstva 
s výskytem řady zvláště chráněných druhů 
živočichů a rostlin.   

Druhá lokalita Vodní svět byla slavnostně 
otevřena v neděli 3. října 2010. Na lokalitě 
najdete okružní stezku, dlouhou necelé 2 km, 
která vás seznámí prostřednictvím informačních 
tabulí a několika pozorovatelen s bobrem a 
dalšími zajímavými obyvateli tohoto "ztraceného" 
místa. Na stezce nechybí interaktivní prvky pro 
malé návštěvníky a tabule, na kterých se dozvíte 
spoustu zajímavých informací nejen o této 
nádherné lokalitě, ale i o jejích 
obyvatelích. Reportáž i s videoukázkou z lokality 
naleznete v archivu České televize na 
www.ct24.cz pod názvem: ,,Nová stezka v 
Českém lese nabízí pozorovatelnu bobrů.“  

Lucie Matulová 
 

 

Vaše peníze 

ZDRAVÉ STROMY PRO ZÍTŘEK 
Zdravé stromy pro zítřek je společným projektem 
Nadace Partnerství a Společnosti  pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu. 

Jedná se o grant na bezplatné ošetření 
památného stromu ve Vašem okolí 
kvalifikovanými arboristy, kteří vlastní 

mezinárodní  certifikát Evropský arborista 
(European Tree Worker). 

Uzávěrka přihlášek je 11. listopadu 2010. 

Více informací naleznete na stránkách  
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/zd
rave-stromy-pro-zitrek. 

Kancelář ÚVR ČSOP 
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Informujeme 
 

REGISTRACE ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ A ČLENŮ 
Na počátku října tohoto roku je řádně 
registrováno 347 základních organizací Českého 
svazu ochránců přírody. Další čtyři základky (ZO 
ČSOP Sůva, ZO ČSOP Šafrán, EDA - ZO ČSOP č. 
01/93, ZO ČSOP Kladky) doposud nedotáhly 
započatou registraci až do konce. V tomto roce 
nám přibylo celkem 6 základek, 3 svojí činnost 
ukončily.  Pro srovnání - v loňském roce se řádně 
registrovalo 347 základních organizací - jejich 
počet nám tedy vzrůstá. Z těch vloni 
registrovaných však letos registrační úkony vůbec 
nezahájily tyto organizace: ZO ČSOP 14/11 
Viridis, ZO ČSOP 55/16 Prameny, 65/10 ZO ČSOP 
Archa, 54/10 ZO ČSOP BODLÁK, 67/11 ZO ČSOP 
Brantice u Krnova, 66/08 ZO ČSOP DROSERA, 
46/14 ZO ČSOP Haluzice, 36/11 ZO ČSOP 
Jablonné, 58/15 ZO ČSOP Suchov, 32/11 ZO 
ČSOP Sukcese, 30/08 ZO ČSOP sv. Františka 
z Assisi, 35/04 ZO ČSOP Štěpánka. Všechny výše 
uvedené organizace by se měly urychleně 
registrovat, jinak hrozí, že budou ústředím 
zrušeny. 

Co se týče členů, tak jich registrujeme celkem 
7678 (vloni to bylo 8959), z toho individuálních 
členů je 561 (vloni 572), členů v základkách tedy 
7117 (vloni 8387), z toho v oddílech mladých 
ochránců přírody 2115 (vloni 3240).  

Celkový počet členů ČSOP nám tedy ve srovnání 
s rokem 2009 rychle poklesl, pozornosti hodný je 
tento pokles zejména u MOPíků.  Jednoznačně je 

způsoben tím, že některé základky své MOPíky při 
registraci u ÚVR zatajily. Ve skutečnosti s nimi 
nadále pracují, pouze je nechtějí vykazovat jako 
členy ČSOP.  Pokud nejsou registrováni Ústřední 
výkonnou radou, pak skutečně členy ČSOP 
nejsou, nemohou požívat členských výhod - 
například slev v programu Zelená karta, dotací na 
oddílové akce, které jim rozděluje Sdružení 
mladých ochránců přírody, atd. Je to tedy pouze 
neochota funkcionářů některých našich základek, 
která ochuzuje děti o členské výhody a způsobuje 
i zdánlivý pokles počtu našich MOPíků.   

Petr N. Stýblo 

 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE 
Od 1. 9. 2010 přiděluje nové identifikační číslo 
organizace (IČ) Ministerstvo vnitra, úsek 
sdružování, Náměstí hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 
4. Vše vyřizuje paní Červenková, tel. 974 817 393. 
Ministerstvo také provádí změny v adrese sídla. 
Prosím všechny ZO, aby si zkontrolovaly adresu 
sídla uvedenou na registračním listu s adresou 
uvedenou v registru ekonomických subjektů 
http://www.info.mfcr.cz/ares a případné změny 
nahlásily na ministerstvu. Formulář zatím zůstává 
stejný, naleznete ho na stránkách www.csop.cz 
v sekci pro příjemce. Formulář zašlete poštou na 
ministerstvo nebo dejte do podatelny 
ministerstva. 

Tereza Vláčilová 

Děkujeme! 

VLAŠIMÁCI, DÍKY! 
Za perfektní zorganizování letošního setkání členů 
ČSOP ve Smršťově u řeky Blanice se sluší 
poděkovat základní organizaci ČSOP Vlašim!  
Vlašimáci zajistili perfektní program plný 
seminářů, her pro děti i zajímavých výprav. Oba 
večery hrála country kapela, bylo co jíst i pít za 
levný peníz a v nadměrném množství. Vlašimáci 
nasadili laťku tak vysoko, že prakticky zmizela 
z dohledu ☺   

Petr N. Stýblo 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZÁKLADNÍM ORGANIZACÍM 
Chtěla bych poděkovat všem základním 
organizacím ČSOP, které odpověděly na dotazník, 
týkající se problematiky regionálních center. 
Celkem zaslalo odpověď 58 ZO a 8 regionálních 
center. Respondenti představují průměrný vzorek 
členstva, protože odpověděly malé i velké 
organizace, nové i dlouhověké, čistě 
dobrovolnické i poloprofesionální , z malých i 
velkých sídel. Závěry z dotazníků nejsou 
jednoznačné, ale převažuje požadavek dalšího 
fungování regionálních center. Základní 
organizace očekávají od  RC zejména zastupování 
zájmů ČSOP na regionální úrovni,udržování 
průběžného kontaktu se základními 
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organizacemi, uspořádání nejméně jednoho 
setkání ZO ČSOP a poskytování poradenství. 
Mnoho ZO  však uvedlo, že necítí potřebu, aby 
jim RC pomáhalo. 

Z odpovědí RC vyplývá vůle  nadále plnit úkoly 
dané směrnicí, ale také vážná potřeba  trvalé 
finanční  a morální podpory pro činnost. 
Regionálním centrům byl rozeslán doplňkový 
dotazník.  

S výsledky a závěry z dotazníků byla seznámena 
ÚVR na svém zasedání 9.10. a pověřila 
předsednictvo ÚVR dalším řešením problému.  

 Za pracovní skupinu RC  

Hana Grundová  

 

 

 

CENY ČESTNÉ RADY ČSOP UDĚLENY! 
Ve slavnostním prostředí Jednacího sálu Senátu u 
příležitosti Konference k Mezinárodnímu roku 
biodiverzity udělil Profesor Bedřich Moldon, 
předseda Čestné rady ČSOP historicky první dvě 
Ceny Čestné rady ČSOP. Jejími nositeli se stali Ing. 
Ivo Otáhal a Ing. Ladislav Ptáček. Ivo aktivně 
působí v základní organizaci ČSOP Fulnek a 
v osmdesátých letech zakládal záchrannou stanici 

v Bartošovicích. Stál tak vlastně u zrodu jednoho 
z nejúspěšnějších projektů v historii ČSOP, na 
který dnes navazuje Národní síť záchranných 
stanic. Láďa stál u zrodu jiného národního 
programu ČSOP – programu rozvoje 
pozemkových spolků a veřejné sbírky na výkupy 
pozemků Místo pro přírodu. Je členem ZO ČSOP 
Lipník nad Bečvou. Gratulujeme a přejeme 
mnoho sil do další práce! 

Petr N. Stýblo 
 

Nabízíme 

OŽIVTE NÁŠ KALENDÁŘ PRO FIREMNÍ 

DOBROVOLNÍKY 
Na podzim je každá ruka dobrá a to nejen při 
hrabání listí a přípravy zahrádek na zimu. Pokud 
víte o nějaké práci, se kterou by vaší základce 
mohli dobrovolníci z řad firem pomoci - neváhejte 
a napište nám. My potom vložíme vaši nabídku 
do kalendáře akcí pro firemní dobrovolníky na 
stránkách ČSOP. (Uvádějte prosím : datum, místo, 
druh práce, časové rozmezí práce, požadovaný 
počet dobrovolníků a kontaktní osobu s 
telefonem). 

V případě zájmu se obracejte na Lucii Matulovou 
tel : 222 516 115, lucie.matulova@csop.cz 

Lucie Matulová  

 

 

 

 

SEMINÁŘ  ÚČAST PŘI SCHVALOVÁNÍ ÚZEMNÍCH 

PLÁNŮ A JEJICH ZMĚN 
Srdečně vás zveme na seminář. Koná se v 

Domě ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 
Praha 4 v sobotu 23. 10. 2010 od 10:00. 

O tom, že jedním z hlavních nástrojů při 
ochraně krajiny a cenných přírodních lokalit jsou 
územní plány, není pochyb. Jak se zapojit do 
jejich projednávání? Na co se zaměřit? Co 
pohlídat? O své zkušenosti se s vámi přijdou 
podělit členové Ústřední výkonné rady ČSOP: 
Jirka Rous z ČSOP Fergunna, povoláním 
projektant, a Jirka Kučera z ČSOP Hostivice, toho 
času místostarosta Hostivic. 

Svoji účast, prosím, potvrďte do 21. 10. 2010 
na e-mail: info@csop.cz. Vstupné:  20,- Kč 
členové ČSOP, 100,- Kč  nečlenové  

Patrik Sláma 
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DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V PRAZE 
V Ekocentru Domu ochránců přírody  v Praze se 
uskutečnila řada zajímavých akcí pro veřejnost. 
K nejzajímavějším přednáškám a besedám patřili 
ty o  ochraně plazů, pasivních domech či hlasové 
komunikaci delfínů. Neméně zajímavé byly i 
cestopisné přednášky o přírodě a životě v 
Burjatsku, Africe či Makedonii.  
Rád bych vás pozval na akce, které proběhnou 
v měsících říjnu a listopadu: 
21. 10. 2010 od 17:00 – přednáška Kamčatka 
mezi dvěma světy 
Cestopisná přednáška Ing. Martina Duška o 
přírodě a lidech na Kamčatce 
23. 10. 2010 od 10:00 – seminář Účast při 
schvalování územních plánů a jejich změn 
Přednášející: Ing. Jiří Kučera a Ing. Jiří Rous 
 4. 11. 2010 od 17.30 - Cestopisná přednáška 
Stopy v písku  o Sahaře a ochranářských 
aktivitách pana inženýra Haleše v Africe 
11. 11. 2010 od 17:30 - Hledání priorit v ochraně 
přírody 
Přednášející: Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (Katedra 
ekologie a životního prostředí - Fakulta životního 
prostředí ČZU v Praze) 
18. 11. 2010 od 17:30 - Černý trh se zvířaty   
Přednášející: Karel Kerouš (Česká inspekce 
životního prostředí) 
25. 11. 2010 od 17:30 - Technika ptačího letu ve 
službách vědy  
Přednášející: PhDr. Vladimír Franta, Ph.D. 
 

 

Pokud budete mít zajímavý nápad na přednášku 
či seminář (nejen pro veřejnost), kontaktujte nás. 
Přednáškový sál s kapacitou 35 lidí je vybaven 
projektorem, flipchartem a kuchyňkou. V horním 
patře je klubovna pro cca 10 lidí, kuchyňka a 
pokoj, kde je možno přenocovat.  
Pravidla pro zapůjčení přednáškového sálu nebo 
klubovny najdete na internetových stránkách 
www.csop.cz (v sekci ekologická výchova/Dům 
ochránců přírody). 
Případné vaše nabídky a nápady na semináře, 
přednášky, ale i jiné akce rádi uvítáme! 

 

Dům ochránců přírody v Praze, Michelská 5 
nabízí k prodeji: 

1. Ptačí budky - sýkorníky, špačkovníky, 
rehkovníky - vyrobené v chráněné dílně. Větší 
množství nutno objednat předem. 

 
2. Ptačí krmítka - různé typy - na zahrádky a okna 

3. Slunečnici do krmítek - 25 Kč za 1 kg 

Patrik Sláma 

 

Zelená karta 

ZELENÁ KARTA INFORMUJE 

Novým partnerem 
v programu Zelená karta ČSOP se od září stal 
Ekopenzion Centra Veronica Hostětín, který 
vlastní ZO ČSOP Veronica. 

Ekopenzion Vám nabízí ubytování a stravování, 
exkurze po ekologických projektech v Hostětíně, 
vzdělávací a pobytové programy. Více naleznete 
na  stránkách http://hostetin.veronica.cz 

 

   
Tereza Vláčilová
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ZELENÁ KARTA ČSOP DOPORUČUJE 

 
 

 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Vás zve na výstavu k výročí 900 let 
od první písemné zmínky o Rokycanech Obrazy z dějin královského města 
Rokycany. Průřez dějinami města a připomenutí významných osobností Rokycan 
u příležitosti 900 let od první písemné zmínky o Rokycanech. Otevřeno je denně 
kromě pondělí 8-12 hod. a 12.30-16 hod.  

Národní zemědělské Muzeum v Praze pořádá výstavu Pod korouhví 
stříbrného lva - nová výstava je věnována řeznickému a uzenářskému 
řemeslu. V Čechách dochází k většímu rozmachu řemesel a cechů od 13. 
století a mezi nimi právě řezníci postupně zaujali přední postavení. Výstava 
potrvá do 12. prosince.  

 

 

Východočeské muzeum v Pardubicích pořádá výstavu STOLETÍ 
AUTOŠKOLY. Výstava připomene celou historii výuky řízení motorových 
vozidel až do současnosti. Zmíněny zde budou samotné začátky 
motorismu, vznik prvních autoškol, jejich rozvoj za první republiky, 
zestátnění po roce 1948, období 70. a 80. let, kdy náš systém výuky patřil 
k nejlepším v Evropě, i období úpadku po roce 1989. Návštěvníci budou 
moci ve výstavním a přednáškovém sále shlédnout některé typy 
výukových vozidel, včetně českého vynálezu - motocyklu s dvojím řízením, 
technické pomůcky, modely motorů a jiných automobilových součástí, 
nákresy a schémata používané k výuce teorie i automobilový trenažér.  

 
NZM - Muzeum českého venkova - Zámek Kačina u Kutné Hory       
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.  

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ PARTNERŮ ZK  ČSOP 
 

4. -  24. 10. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Výstava OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR. Putovní výstava si klade za cíl 
představit základní principy a činnosti v oblasti ochrany přírody s důrazem na 
velkoplošná chráněná území. K vidění je patnáct výstavních panelů na témata jako 
jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, památné stromy, 
monitoring, voda, lesy, louky a další. Těžištěm výstavy jsou velkoformátové 
fotografie, mapky, diagramy, ale také autorské kresby J. Dungela. Výstava je 
instalována na chodbě u rytířských sálů zámku v Pardubicích. 

Pardubický 

16. 10. 2010 
Podorlický skanzen Krňovice, 503 46 Třebechovice pod Orebem  
TVŮRČÍ DÍLNA - Waldorfské panenky - nutná registrace ! Více informací na: 
http://www.krnovice.cz/dilny-ec.html 

Královéhradecký 
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do 17. 10. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Výstava 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. 

Pardubický 

20. 10. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Mgr. Jiří Janák, Th.D.: STAŘÍ DUCHOVÉ A NOVÉ OBJEVY. Cyklus přednášek NOVÉ 
OBJEVY VE STARÉM EGYPTĚ odborných pracovníků Českého egyptologického ústavu 
Filozofické fakulty UK.  Přednášky se konají vždy od 18.00 hod. v přednáškovém sále 
Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Vstupné 30,- Kč. 

Pardubický 

24. 10. 2010 od 10:00 
Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín  
Pořádá ŽABÍ BĚH - na odhadnutý čas. 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. Trasa je dlouhá cca 7 km, startovné 30 Kč. 

Královéhradecký 

do 24. 10. 2010 
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice  
Výstava - OBDIVUHODNÝ SVĚT HORNIN. DOPLNĚNO UKÁZKAMI Z POKLADŮ 
JIHOČESKÉHO PODZEMÍ. Geologická výstava představí vybrané oblasti Země s 
aktivními pochody vulkanismu, pouštního a mrazového zvětrávání, působení horkých 
vod ,aj. na velkoplošných plakátech a vzorcích hornin.  Výstavu doplňují  zajímavosti 
jihočeského podzemí. 

Jihočeský 

25. 10. 2010 
Koněpruské jeskyně  
Koněpruské jeskyně nabízejí po celou návštěvnickou sezonu každé poslední pondělí v 
měsíci  (26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11.) prohlídky s baterkou. Zažijete nevšední 
zážitek podobný tomu, jaký prožívají jeskyňáři při objevování jeskyní.  Návštěvníkům 
zapůjčíme baterky a umožníme jim s průvodci znovuobjevovat Koněpruské jeskyně. 

Středočeský 

27. 10. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Mgr. Hana Benešovská: STARÝ EGYPT: NOVÉ EXPONÁTY, NOVÁ MUZEA. Cyklus 
přednášek NOVÉ OBJEVY VE STARÉM EGYPTĚ odborných pracovníků Českého 
egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK.  Přednášky se konají vždy od 18.00 
hod. v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Vstupné 
30,- Kč. 

Pardubický 

18. - 31. 10. 2010 (pouze o sobotách a nedělích a 28. října) 
NZM Valtice, Nám. Svobody 8, 691 42 Valtice  
Výstava PLODY Z POLÍ, ZAHRAD A SADŮ představí dostupný základní sortiment 
uchovatelné zeleniny, ovoce a dalších zemědělských produktů a zábavnou formou 
přiblíží nakupování na trhu. 

Jihomoravský 
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do 31. 10. 2010 
NZM Valtice, Nám. Svobody 8, 691 42 Valtice  
OD NEKTARU K MEDU - včela a její význam v přírodě. Největší část výstavy je 
prezentována třemi tématickými okruhy lišícími se výtvarným zpracováním. V prvním 
z nich se návštěvníci ocitnou v přírodě, kde se podrobněji seznámí se životem velkých 
společenstev hmyzu. O podrobnostech ze života včely medonosné se návštěvníci 
dozvědí v další části výstavy, kterou znázorňuje úl. Tady se seznámí se stavbou 
včelího těla, včelstvem a jeho činností nebo s nemocemi a škůdci včel. Třetí tématický 
okruh je orientován na historii včelařství jako jednoho z odvětví zemědělské výroby. 
Představen je zde vývoj tohoto odvětví od pravěku až po moderní způsoby včelaření.  
S historií včelařství úzce souvisí ukázky chovu včely medonosné v úlech. Rozvoj úlů, 
spolu s vývojem rámkové míry, v průjezdu muzea volně navazuje na historii 
včelařství. Další, nejrůznější typy úlů, jsou vystaveny na nádvoří muzea. V externí části 
na nádvoří je znázorněna celoroční práce včelařů a představena včelařská technika. 
Rozpěrák, kuřák, medomet, odvíčkovací vidličky nebo nádoby a síta na med jsou jen 
malým výčtem předmětů, které mohou návštěvníci vidět. 

Jihomoravský 

do 31. 10. 2010 
NZM Valtice, Nám. Svobody 8, 691 42 Valtice  
ŠEL ZAHRADNÍK... (150 let firmy Černý). Na výstavě, při níž si přijdou na své 
především obdivovatelé petúnií, surfínií a begónií, je na dvou výstavních plochách 
vyprávěn příběh o lásce ke květinám, ale i potřebné dávce štěstí generací zahradníků 
rodu Černých v Jaroměři. 

Jihomoravský 

do 31. 10. 2010 
NZM Ohrada, U Bezdreva 17, 373 41 Hluboká n. Vlt.  
Výstava LESNICKÉ MAPY jižních Čech a Šumavy. Na výstavě je prezentováno 25 
kvalitních velkoformátových reprodukcí lesnických map z 18. a 19. století. 

Jihočeský 

do 31. 10. 2010 
NZM Kačina, Sv. Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora  
DOBRÉ JÍDLO, DOBRÉ PITÍ PRODLUŽUJÍ ŽIVOBYTÍ - výstava o jídle v dějinách českých 
zemí. Výstava přináší řadu ukázek, textů a obrázků z historie kuchařství, starověkého, 
ale i současného domácího a veřejného stolování a stravování na našem území. 
Návštěvníci mohou nahlédnout do středověké krčmy, hostince z počátku minulého 
století nebo kuchyně z poloviny 20. století. K vidění na výstavě jsou také dobové 
předměty, které již v dnešních moderních kuchyních nenajdeme, mj. náčiní 
cukrářského řemesla, kuchyňské přístroje a mnoho dalších zajímavostí.  

Středočeský 

do 31. 10. 2010 
NZM Kačina, Sv. Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora  
HOUBY STOKRÁT JINAK - tradiční pohled mykologie je doplněn pohledem historie, 
geografie, sociologie, výtvarného umění, literatury, ale i medicíny, farmacie a 
gastronomie. 

Středočeský 

do 31. 10. 2010 
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7  
CO SKRÝVÁ NĚŽNÁ KRÁSA KVĚTIN - podmínky pěstování řezaných květin v 21. 
století. Výstava je součástí mezinárodního projektu "Fair Flowers - květiny pro lidská 
práva", který byl v České republice zahájen v lednu 2009. Informuje o sociálních a 
environmentálních podmínkách pěstování řezaných květin v rozvojových zemích. 
Projekt je zaměřen mj. na prosazování principů spravedlivého obchodu v tomto 
odvětví a usiluje - prostřednictvím kampaní a dalších aktivit - o zlepšení pracovních a 
ekologických podmínek při pěstování květin především v zemích subsaharské Afriky, 
jižní a střední Ameriky. 

Praha 
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říjen 2010 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST - pondělí - pátek od 19:00 (kromě 
čtvrtka 28. října). Program pozorování: Měsíc (cca od 12. do 25. října), Jupiter (po celý 
říjen), hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy (po celý měsíc), hvězdokupy, mlhoviny, 
galaxie (neruší-li příliš svým svitem Měsíc). 

Zlínský 

3. 11. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.: NOVÉ OBJEVY NA KRÁLOVSKÉM POHŘEBIŠTI V 
ABÚSÍRU. Cyklus přednášek NOVÉ OBJEVY VE STARÉM EGYPTĚ odborných pracovníků 
Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK.  Přednášky se konají vždy od 
18.00 hod. v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. 
Vstupné 30,- Kč. 

Pardubický 

4. 11. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Cestopisná přednáška - P. Rybář: ŠANGHAJ NENÍ JEN EXPO 2010. Dvacetimilionová 
Šanghaj se v současnosti hrdě považuje za opravdový střed světa. Je určitě jedním z 
nejmodernějších měst na planetě a v minulých měsících hostila světovou výstavu. V 
Šanghaji a v okolí lze však nalézt také spoustu unikátních památek, např. orientální 
zahrady ve městě Šu-čou. Přednáška se koná od 18:00 hod., vstupné 30,-. 

Pardubický 

do 7. 11 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR. Putovní výstava si klade za cíl představit 
základní principy a činnosti v oblasti ochrany přírody s důrazem na velkoplošná 
chráněná území. K vidění je patnáct výstavních panelů na témata jako jsou národní 
parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, památné stromy, monitoring, 
voda, lesy, louky a další. Těžištěm výstavy jsou velkoformátové fotografie, mapky, 
diagramy, ale také autorské kresby J. Dungela. 

Pardubický 

10. 11. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.: DEPOZIT BALZAMOVAČŮ ZE ŠACHTOVÉHO HROBU 
MENECHIBNEKONA V ABÚSÍRU. Cyklus přednášek NOVÉ OBJEVY VE STARÉM EGYPTĚ 
odborných pracovníků Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty 
UK.  Přednášky se konají vždy od 18.00 hod. v přednáškovém sále Východočeského 
muzea na zámku v Pardubicích. Vstupné 30,- Kč. 

Pardubický 

 

11. 11. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Cestopisná přednáška - Z. Holec: ISLAND - cesta na severozápad. Faerské ostrovy a 
Island - ostrovy ohně a ledu, bahenních sopek, gejzírů, lávových polích, ledovců, jezer 
a především vodopádů. Přednáška se koná od 18:00 hod., vstupné 30,-. 

Pardubický 

13. - 14. 11. 2010 
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86  
Víkendová akce V pasivním domě, O pasivním domě a S odborníky na pasivní domy. 
Přijeďte k nám oslavit Mezinárodní den pasivních domů a 4. rok fungování Centra 
Veronica. Více informací na www.hostetin.veronica.cz 

Zlínský 

do 14. 11. 2010 
Muzeum  Prostějovska v Prostějově, Nám. T.G.M. 2, 796 01  
Výstava „Velký Kosíř – příroda a lidé“. Tato výstava, která je pokračováním 
dlouholeté spolupráce s Ekocetrem Iris, byla v hlavní budově prostějovského muzea 
otevřena 1. dubna a potrvá až do 14. listopadu letošního roku. Realizace výstavy 
proběhla za finanční podpory Města Prostějova. 

Olomoucký 
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18. 11. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Cestopisná přednáška - L. Kalous: ÍRÁN - pod šátkem se skrývá krása. Írán je přes 
nepříliš pozitivní mediální obraz zemí plnou krásných měst, orientálních bazarů, 
vysokých hor i rozhlehlých pouští. Především v ní ale žijí nesmírně přátelští lidé. 
Během přednášky navštvívíme Teherán, Qom, Esfahán, Šíraz, Yazd a spoustu dalších 
míst. Přednáška se koná od 18:00 hod., vstupné 30,-. 

Pardubický 

20. 11. 2010 
Podorlický skanzen Krňovice, 503 46 Třebechovice pod Orebem  
Název akce: TVŮRČÍ DÍLNA - Předvánoční plstění - nutná registrace ! Více informací 
na: http://www.krnovice.cz/dilny-ec.html 

Královéhradecký 

24. 11. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
zve na historickou přednášku Mgr. Vítězslava Prchala: DIVADLO NEBO VÁLKA? 
Turnajové slavnosti na šlechtických dvorech v raném novověku. Přednáška se koná od 
18:00 hod., vstupné 30,-. 

Pardubický 

25. 11. 2010, 17:00 - 18:30 
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86  
EKOLOGICKÉ STAVĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ DOMÁCNOST. Jak stavět a žít 
energeticky úsporně? Pasivní domy, obnovitelné zdroje, úspory enertie v domácnosti 
a praktické ukázky s Vámi probere ředitelka Ekologického institutu Veronica. RNDr. 
Yvonna Gaillyová. Akce je součástí programu festivalu Týká se to také Tebe v 
Uherském Hradišti. Místo konání: Komorní sál Klubu kultury v Uherském Hradišti. 

Zlínský 

25. 11. 2010 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice  
Cestopisná přednáška - J. Kaman: KUBA. Perla Karibiku a její neopakovatelná 
atmosféra podbarvená místní hudbou. Hlanví město Havana, koloniální Trinidad a 
Cienfuegos, krasové údolí Viňáles i dokonalé Varadero. Padesát let stará auta, 
chátrající domy, voňavé doutníky, krásné mulatky, bělostné pláže, azurové moře a 
spousta kubánské muziky... Přednáška se koná od 18:00 hod., vstupné 30,-. 

Pardubický 

29. 11. 2010 
Koněpruské jeskyně  
Koněpruské jeskyně nabízejí po celou návštěvnickou sezonu každé poslední pondělí v 
měsíci prohlídky s baterkou. Zažijete nevšední zážitek podobný tomu, jaký prožívají 
jeskyňáři při objevování jeskyní.  Návštěvníkům zapůjčíme baterky a umožníme jim s 
průvodci znovuobjevovat Koněpruské jeskyně. 

Středočeský 

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