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Z JEDNÁNÍ ÚVR ČSOP
Ústřední výkonná rada se sešla na svém druhém
jednání ve dnech 19. a 20. října 2012 v areálu
záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Kromě
běžné agendy se zabývala především:
1. prací s dětmi a mládeží v ČSOP
ÚVR se podrobně seznámila s činností nového
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, jehož
Rada plní mimo jiné funkci odborného orgánu
ÚVR (dříve komise) pro práci s dětmi a mládeží.
SMOP aktuálně eviduje 50 oddílů Mladých
ochránců přírody, které se po rozpadu „starého“
SMOP jednoznačně přihlásily k ČSOP. Přitom
podle registrací základek z jara 2012 je celkem 72
ZO, které takový oddíl mají. Je škoda, že některé
oddíly doposud váhají, zda zůstanou v ČSOP,
protože, čím později se přihlásí, tím méně
finančních prostředků v roce 2013 pro ně
zůstane. SMOP se také přihlásil k pořádání obou
našich celostátních soutěží – Zlatému listu
a Ekologické olympiádě. Prakticky ve všech
krajích, snad s výjimkou Prahy, organizují tradiční
či noví koordinátoři obě soutěže pod ČSOP.
ÚVR se rovněž zabývala soudními řízeními, která
v důsledku údajného zániku „starého“ SMOP
a nelegálního převedení jeho majetku ve výši
téměř 7 miliónů Kč mimo ČSOP probíhají. Zatím
doběhlo první řízení. V pravomocném rozsudku
soud konstatuje, že pokus o zrušení a zánik
„starého“ SMOPu a údajné nástupnictví
organizace MOP je nesmysl.
ÚVR také přijala na návrh Rady SMOP ČSOP
novou směrnici Práce s dětmi a mládeží v ČSOP
a úkoly SMOP ČSOP (viz dále).

2. budoucími změnami v ČSOP v souvislosti
s občanským zákoníkem
Nový občanský zákoník přichystal občanským
sdružením řadu zásadních změn. ÚVR se jimi
podrobně zabývala. Naštěstí se většina změn týká
jenom ústředních orgánů a základky jimi budou
postiženy snad jen částečně. Bohužel, ač byl
přijat Občanský zákoník a začne platit v roce
2014, chybí doposud navazující legislativa, takže
mnohé, do budoucna nutné změny nelze
doposud připravovat. Navíc i k stávajícímu znění
OZ existuje v několika pasážích rozdílný výklad.
Není se čemu divit, že se k této zásadní normě již
připravují pozměňovací návrhy. ÚVR zatím celou
situaci vyhodnotila tak, že je nutné být ve střehu,
mít připraveny varianty řešení ale žádné zásadní
změny zatím bude lépe nedělat (viz dále).
ÚVR na svém jednání dále:
- schválila rozpočet ČSOP na tento rok – poprvé
po dlouhé době jde o rozpočet ztrátový. Ztráta
ve výši téměř 750 tisíc Kč je způsobena
mimořádnými náklady ÚVR na práci s dětmi
a mládeží v souvislosti s pokusem o vytunelování
„starého“ SMOP. Ztráta bude uhrazena prodejem
zděděné nemovitosti v Českém Brodě.
- rozhodla o výkupu dalších cenných pozemků
u Brodu nad Labem, Kurdějova a u Milíčova na
Jihlavsku z prostředků sbírky Místo pro přírodu.
- poděkovala Luďku Kostelníkovi a ZO ČSOP Odry
za bezvadné zorganizování letošního setkání
členů a příznivců ČSOP.
Petr N. Stýblo
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SOUHRNNÁ SMĚRNICE PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V ČSOP A ÚKOLY SMOP ČSOP
vydaná na základě § 18 odst. 2, § 6 odst. 3 a § 10 odst. 2 Stanov ČSOP
Úvodní ustanovení

10. SMOP ČSOP registruje jménem ČSOP kolektivy
MOP jako účelové složky podle § 12 odst. 4 písm.
d) Stanov ČSOP a vydává jim potvrzení o registraci.
Registrace se provádí na základě výkazu činnosti
za uplynulý rok a registračního listu vyplněného ZO
ČSOP a platí vždy do 31. března následujícího roku.
Potvrzení o registraci kolektivu MOP nelze vydat
organizační
složce,
která
nebyla
řádně
zaregistrována u ÚVR ČSOP.

1. Při dlouhodobém výchovném působení se v
ČSOP klade důraz na práci se svými dětskými členy.
Úkoly organizačních složek ČSOP
2. Všechny organizační složky ČSOP by měly
podporovat všechny formy práce s dětmi
a mládeží, výkonný orgán organizační složky
pravidelně hodnotí úspěšnost a pro tento směr
vytváří optimální podmínky.
3. Za práci s dětmi a mládeží ve složce ČSOP
zodpovídá předseda složky nebo jiný pověřený
činovník.
4. Povinností všech složek ČSOP je ve své činnosti
plně respektovat individuální a věkové zvláštnosti
dětských členů.
5. Každá organizační složka ČSOP si může vytvořit
doplňující podmínky a metodické pokyny pro tuto
oblast činnosti, které však nesmí být v rozporu
s touto směrnicí.
Úkoly Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP
6. Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (dále
SMOP ČSOP) je podle § 18 odst. 2 Stanov ČSOP
zájmovou složkou ČSOP s právní subjektivitou,
která má celostátní působnost pro oblast práce
s dětmi a mládeží v rámci ČSOP. Organizaci SMOP
ČSOP upravuje smlouva o sdružení ZO ČSOP
do SMOP ČSOP.

11. Kancelář ÚVR ČSOP poskytuje SMOP ČSOP
údaje o registraci ZO ČSOP a o dětských členech.
Tyto údaje je SMOP ČSOP oprávněn využít pouze
k zajištění úkolů svěřených mu Stanovami ČSOP
a touto směrnicí. Kancelář ÚVR ČSOP poskytuje
SMOP ČSOP odvody z členských příspěvků členů
kolektivů MOP. SMOP ČSOP tyto prostředky může
použít výhradně k zajištění úkolů svěřených mu
Stanovami ČSOP a touto směrnicí.
Kolektivy Mladých ochránců přírody
12. Kolektiv MOP je účelovou složkou podle § 12
odst. 4 písm. d) Stanov ČSOP. Zabezpečuje
konkrétní práci s dětmi a mládeží, volí vlastní
formu výchovného působení v duchu poslání ČSOP
a používá pro něj nejvýhodnější vnitřní členění
a způsob práce.
13. Kolektiv MOP má alespoň 5 členů ve věku dětí
a mládeže.
14. Na základě schválení svého nejvyššího orgánu
může kolektiv MOP zřídit ZO ČSOP či jiná
organizační složka ČSOP s právní subjektivitou.

7. SMOP ČSOP koordinuje a podporuje ekologickou
výchovu dětí a mládeže v ČSOP, především pak
podporuje celoroční oddílovou a táborovou
činnost kolektivů Mladých ochránců přírody (dále
také kolektivů MOP) bez ohledu na členství ZO
ČSOP zřizující kolektiv MOP ve SMOP ČSOP.
Zajišťuje pojištění dětských členů ČSOP a pojištění
odpovědnosti vedoucích.
8. SMOP ČSOP dále pořádá jménem ČSOP
celostátní soutěže dětí a mládeže.
9. SMOP ČSOP zastupuje zájmy ČSOP v oblastech
činnosti, uvedených v bodech 8 a 9 této směrnice,
vůči orgánům státní správy a ostatním orgánům
a organizacím.

15. Za činnost MOP odpovídá zřizovateli činovník
ČSOP (zodpovědný vedoucí), který musí splňovat
tyto požadavky:
‐ prokáže předpoklady pro práci s dětmi
a mládeží,
‐ má morální a charakterové vlastnosti pro tuto
činnost,
‐ má potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi
a mládeží,
‐ je starší než 18 let.
16. Dospělí pracující s dětmi (vedoucí) jsou
schvalováni výkonným orgánem zřizující složky
(např. výborem ZO, případně na základě jeho
pověření zodpovědným vedoucím) po zvážení
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všech okolností a nároků kladených na jejich práci.
Vedoucí musí být členy ČSOP.

být zaplacen odvod z členských příspěvků v rámci
rodinného členství, pokud jsou pro to splněny
podmínky uvedené směrnice.

17. Na základě zhodnocení činnosti kolektivu MOP
v předchozím roce každoročně potvrzuje výkonný
orgán zřizující složky ČSOP další činnost kolektivu
MOP při dané organizační složce a registruje jej
prostřednictvím SMOP ČSOP.

23. Dětský člen ČSOP má práva a povinnosti podle
Stanov ČSOP přiměřené svému věku. Zejména
u nejmladších dětí není vyžadována jejich účast na
jednáních orgánů, o činnosti a aktivitách však musí
být informován způsobem odpovídajícím jejich
věku a chápání. Člen kolektivu MOP přijatý podle
odst. 19 této směrnice je považován za člena
s hlasem poradním, pokud členská schůze ZO ČSOP
nerozhodne o jeho přijetí za člena s hlasem
rozhodujícím.

Formy členství dětí a mládeže v ČSOP
18. Členství dětí a mládeže v ČSOP může být
tohoto druhu:
a. v kolektivu MOP,
b. samostatně v ZO či při ÚVR ČSOP,
c. prostřednictvím rodinného členství v ZO či při
ÚVR ČSOP.

Kluby přátel přírody
24. Kluby přátel přírody (dále KPP) jsou zvláštní
formou volné spolupráce dětí a mládeže s ČSOP a
jsou evidovány u SMOP ČSOP za těchto podmínek:

19. Členství v kolektivu MOP vzniká podáním
přihlášky se souhlasem rodiče (zákonného
zástupce) dítěte a jejím schválením zodpovědným
vedoucím.

a. KPP má alespoň 3 členy,

20. Samostatné členství dětí v ČSOP je možné
za podmínky prokazatelného souhlasu zákonného
zástupce

b. za činnost KPP zodpovídá právně způsobilá
osoba starší 18 let,
c. všichni členové mají kladný vztah k přírodě,

21. Samostatné členství dětí v ZO je možné
za těchto podmínek:
a. na základě souhlasu členské schůze,
b. teprve poté, co jsou pro činnost dětí v ZO
shledány či vytvořeny vhodné podmínky,
c. členskou schůzí či výborem ZO je stanoven
konkrétní člen ZO, který za dítě zodpovídá
a pomáhá mu řešit všechny otázky jeho aktivit
v ČSOP. Tento člen je buď jeho zákonný zástupce
(rodič, ...), nebo musí splňovat tyto požadavky:
 zákonný zástupce souhlasí s jeho jmenováním,
 prokáže předpoklady pro práci s dětmi,
 má potřebné morální a charakterové
vlastnosti,
 je starší než 18 let.

d. KPP jednou za rok zaplatí registrační poplatek
stanovený SMOP ČSOP,
e.
KPP mají právo na metodickou pomoc,
nemohou však čerpat finanční podporu.
Závěrečná ustanovení
25. Tato směrnice ruší a nahrazuje ke dni své
účinnosti souhrnnou směrnici Práce s dětmi
a mládeží v ČSOP a úkoly Sdružení mladých
ochránců přírody účinnou od 1. 7. 2001
a změněnou 5. 6. 2010.
26. Tato směrnice
1. 1. 2013.

nabývá účinnosti

dnem

Tato směrnice byla schválena Ústřední výkonnou
radou ČSOP dne 20. 10. 2012

22. Problematiku rodinného členství řeší zvláštní
směrnice ÚVR ČSOP. Za člena kolektivu MOP může

ANONYMNÍ MAILY
Možná už jste je také dostali? Je to prostě tak, že
jsme se v posledních letech ve vedení ČSOP hodně
věnovali očistě Svazu a odstranění někdy i hodně
starých nepořádků. A tak jsme si zcela
pochopitelně udělali pár nepřátel. Někteří z nich
jsou alespoň natolik čestní, že si s námi své názory
umí vyříkat z očí do očí. Jiní se nezmůžou na víc,

než je psaní anonymních mailů. Jedním z těch
druhých je i člověk vystupující pod pseudonymem
Bohumír Kropítko. Jeho zášť vůči nám je tak veliká,
že si umí najít čas i na to, aby si postupně
z internetu opisoval mailové adresy základních
organizací a na ně pak rozesílal svoje maily. Maily
plné nesmyslů a ničím nepodložených domněnek.
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Bohužel, proti takové špíně neexistuje obrana.
Anonymních mailových adres si může založit
každý, kolik chce. Je možné, že od Kropítka či
odjinud Vám přijdou podivné informace týkající se
ČSOP. Je možné, že si pak řeknete, že na každém
šprochu je pravdy trochu. V takovém případě,

prosím, neváhejte a kontaktujte nás, naší kancelář
či členy ÚVR. Před svými členy nemáme žádná
tajemství, proto Vám jakékoliv pochybnosti rádi
osvětlíme.
Libor Ambrozek

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Od 1.1.2014 bude platit (neschválí-li poslanci
nějaký odklad, o čemž se začíná šuškat) nový
občanský zákoník - právní norma čítající téměř 350
stran a přes 3000 paragrafů. Zahrnuje skutečně
velmi široké spektrum témat, z nichž mnohé
se týkají i naší činnosti (otázky vlastnictví
nemovitostí, závětí, uzavírání smluv, právního
postavení zvířat, náhrady škody…). Pro tuto chvíli
se však budeme zabývat pouze otázkou, která
se nás týká ze všeho nejvíce – právního postavení
občanských sdružení. Nový občanský zákoník totiž
mimo jiné v plném rozsahu ruší a nahrazuje
současný zákon o sdružování občanů, podle něhož
občanská sdružení (tedy i ČSOP) vznikají a fungují.
Kolem této záležitosti již začalo kolovat mnoho
nepřesných informací, fám a poplašných zpráv.
Dvě nejzásadnější jsou, že občanská sdružení
zanikají a že nebudou moci vykonávat žádnou
hospodářskou činnost. Jak to je ve skutečnosti?
Občanská sdružení jako právní subjekt rozhodně
nezanikají, zaniká pouze onen pojem „občanské
sdružení“. Veškerá občanská sdružení se úderem
půlnoci z 31. prosince 2013 na 1. ledna 2014
změní na „spolek“. Základní organizace se stejným
okamžikem mění na „pobočné spolky“, jak nový
zákon nazývá organizace, jejichž právní
subjektivita je odvozena od ústředních stanov. Jde
o formální záležitost, organizacím zůstává stejné
IČ, v platnosti zůstávají veškeré právní vztahy.
Základní organizace (pobočné spolky) budou
muset být nově zapsány v centrálním rejstříku,
toto je však povinností ústředí, které zápis
samozřejmě pro všechny řádně registrované
základní organizace zajistí.
A jak je to s hospodářskou činností? Je pravda, že
jako hlavní činnost spolku smí být výhradně
činnost „spolková“, tedy činnost zaměřená na své
členy. Hospodářská činnost, respektive jakékoli
veřejně prospěšné aktivity, spolek nemá zakázané,
ale je nutné je ve stanovách označit jako činnost
vedlejší. Jaký dopad bude mít tato změna
na případné financování těchto činností lze v tuto

chvíli jen stěží odhadovat. Na dotace z veřejných
rozpočtů by to žádný vliv mít nemělo, ty by se
měly řídit zcela jiným kritériem – nově zaváděným
statutem tzv. veřejné prospěšnosti (o statut
se bude ucházet organizace jako celek, nikoli
jednotlivé pobočné spolky, a předpokládáme,
že ČSOP by ho měl bez problémů získat). Riziko,
že toho může někdo zneužít pro vyšachování
spolků např. při zadávání veřejných zakázek,
samozřejmě existuje.
Ústřední výkonná rada ČSOP i Kancelář
se otázkami vyplývajícími z nového občanského
zákoníku intenzivně zabývají. Kolem nového
občanského zákoníku je stále řada nejasností,
mnohé paragrafy nejsou jednoznačné a umožňují
různý výklad, právní názory se rozcházejí…
Každopádně se v tuto chvíli (s výjimkou výše
uvedené nejasnosti s financováním veřejně
prospěšných aktivit) nejeví žádné vážné riziko,
které by mohlo ochromit či zásadním způsobem
zkomplikovat běžnou činnost ČSOP. Jisté však je,
že bude třeba vyřešit řadu technických „detailů“.
Nelze v tuto chvíli zcela vyloučit, že si okolnosti
vynutí ještě před koncem roku 2013 svolání
mimořádného sněmu kvůli úpravě stanov
či nějaké změny v registraci základních organizací
na přelomu let 2013/2014.
Máte-li k tomuto jakékoli dotazy, obracejte se na
kancelář ÚVR ČSOP. Taktéž nás prosím
kontaktujte, pokud víte ve svém okolí o někom,
kdo se těmito otázkami zabývá (právníci,
představitelé jiných spolků) a byl by ochotný
na řešení problémů kolem aplikace nového
občanského zákoníku spolupracovat.
(Pokud by někdo neměl za dlouhých zimních
večerů co dělat, pak nový občanský zákoník najde
ve sbírce zákonů pod číslem 89/2012, ustanovení
týkající se spolků pak v §§ 214-302 a 3041-3048,
ustanovení o veřejné prospěšnosti v §§ 146-150.)
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ZASÍLÁNÍ TISKOVÝCH ZPRÁV
Řada našich základek vydává své tiskové zprávy
o tom, co chystají či co se jim povedlo. Ne všichni
však tyto své zprávy posílají i nám na ústředí. Je to
škoda. Ale dá se rychle napravit.
Přidejte si prosím do vašeho emailového seznamu
pro rozesílání tiskových zpráv médiím náš email:
info@csop.cz.

Pomůžeme vám vaše informace šířit dál! Zvažujte,
prosím, také, zda by nestálo za to, zásadnější
tiskové informace – zejména ty s nadregionálním
významem - nevydat společně s námi. Občas
je nám vyčítáno, že Svaz je v médiích málo vidět.
Je to pravda. Ale není to jen naše chyba. Svaz
může být více vidět, ale čím jiným, než prací svých
základních organizací se může chlubit?
Petr N. Stýblo

SVAZOVÉ AKCE V ROCE 2012 A 2013
Živá zahrada – Vánoční kolo 2012

21. – 23. 12. 2012

Výroční setkání pozemkových spolků

5. - 6. 4. 2013

Ukliďme svět! – jarní kolo 2013

duben – květen 2013

Živá zahrada – Jarní kolo 2013

24. – 26. 5. 2013

Setkání členů a přátel ČSOP

6. – 8. 9. 2013

Vaše peníze
PODPORA VYBAVENÍ
ČSOP V ROCE 2012

A NÁJEMNÉHO KLUBOVEN

ÚVR ČSOP vypisuje čtvrté kolo podávání žádostí
o finanční podporu kolektivů MOP. Ve čtvrtém
kole lze žádat o finanční podporu na:
 nájemné kluboven
 vybavení pro činnost (stany, lana, knihy,
mikroskopy apod.)
Podporu může získat každý kolektiv MOP
registrovaný při ČSOP, který:
 o
ní e-mailem či písemně zažádá
ve stanoveném termínu,
 má své členy registrované u ÚVR ČSOP
a zaplatil za ně odvod z členských příspěvků u
„starého“ SMOP nebo zaplatil odvod přímo
Ústřední výkonné radě,
 zaslal, či spolu s žádostí nám zašle vyplněný
formulář Registrace kolektivu MOPíků, včetně
výkazu činnosti. (Pokud máte kopie obdobných
dokumentů, které jste posílali „starému“ SMOPu,
stačí, když nám pošlete tyto kopie!)

– 4.

KOLO FINANČNÍ PODPORY KOLEKTIVŮ

MOP

Nejvyšší částka, o kterou je možné žádat,
je 15.000 Kč. (Je však třeba počítat s tím,
že částku pravděpodobně neobdržíte v plné výši.)
Součástí žádosti musí být seznam položek,
na které podporu žádáte, jejich cena a stručné
zdůvodnění. (Příklad: 4 plachty na podsadové
stany /á 2.500/: 10.000 Kč – 2 × za opotřebené,
2 × rozšíření táborové základny)/
Lze žádat na nájemné nebo jakékoliv vybavení
v letošním roce, které je možné doložit kopií
účetních dokladů. (Lze tedy žádat na již
zakoupené vybavení.) Nájemné je třeba doložit
i nájemní smlouvou.
Příspěvky
nejsou
podmíněny
podvojného účetnictví.

vedením

Uzávěrka pro podávání žádostí o podporu
ve čtvrtém kole je 19. 11. 2012.
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Uzávěrka pro vyúčtování kladně vyřízených
žádostí je 27. 11. 2012 (včetně uzavření smluv
se ZO). Součástí vyúčtování je krátká závěrečná
zpráva o činnosti oddílu vzhledem k využití
podpory a dodání 5 kvalitních fotografií
z oddílové činnosti (netýká se ZO, které fotografie

zaslaly v rámci vyúčtování v předchozích kolech).
Podmínky jsou přesně definovány ve smlouvě,
kterou vám, na základě žádosti, zašleme.
Jarda Síbrt, SMOP ČSOP

PODPORA TISKOVIN – DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OCHRANA BIODIVERZITY V ROCE 2012
Vzhledem k tomu, že v programu Ochrana
biodiverzity několik organizací neočekávaně
odstoupilo od realizace podpořených projektů,
rozhodlo vedení ČSOP o dodatečné podpoře
vydávání tiskovin, které souvisí s tímto tématem.
Podpořeny mohou být (vydavatelem tiskoviny
jsou) výhradně registrované organizační složky
ČSOP nebo kolektivní členové ČSOP.
Podmínkou podpory je vytištění
nejpozději do konce roku 2012.

Žadatelé o podporu nechť
mailem pošlou
projektový záměr na adresu biodiverzita@csop.cz
nejpozději do 25. 11. 2012. V tomto záměru by
měl být co nejpodrobnější obsah tiskoviny
(ideálně přímo předtiskový náhled), parametry
jako formát, tiskoviny, barevnost, náklad,
rozpočet (kalkulace tiskárny).
Kateřina Adámková

tiskoviny

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Škody na majetku způsobené živly, požáry,
vandaly apod. se bohužel nevyhýbají ani našim
organizacím. Po několika takových událostech
z relativně nedávné doby se bohužel ukázalo,
že zdaleka ne všechen nemovitý majetek
ve vlastnictví základních organizací je pojištěn!
Pojištění přitom může případné škody citelně
zmírnit nebo i nahradit.
Protože pojistné podmínky pro větší klienty bývají
u pojišťoven výhodnější, dojednali jsme pojištění,
které umožní všem našim organizacím na tyto
výhodnější podmínky dosáhnout. S pojišťovnou
Generali máme pro vás nyní uzavřenu zastřešující
pojistnou smlouvu, která nabízí všem našim
článkům možnost si v rámci ní majetek pojistit.
Toto pojištění může být jednak výhodnější
finančně, ale hlavně umožňuje pojistit i věci,
které se standardně nepojišťují!
Nabízené pojištění nabízí komplexní živelní
pojištění, pojištění proti odcizení i proti
vandalismu. Pojistit si lze následující majetek:

budovy, drobné stavby (i dřevěné), movité věci,
vybavení center, venkovní mobiliář (např. tabule
naučných stezek apod.), porosty, vnitřní
a venkovní elektronika, stroje ad.
Každá ZO si obsah pojištění nastaví zcela dle
svých potřeb. Pojistnou částku si v rámci této
smlouvy (na rozdíl od hromadného pojištění
odpovědnosti za škodu) hradí samy pojištěné
základní organizace.
Pokud máte zájem o vytvoření nabídky tohoto
pojištění pro vaši organizaci, včetně finanční
kalkulace, obraťte se prosím na Kancelář ÚVR,
Stanislavu Bartošovou, e-mail: info@csop.cz. Tato
nabídka platí samozřejmě i pro organizace, které
své nemovitosti již pojištěné mají, ale chtěly by si
nechat udělat srovnávací nabídku.
Podrobnosti najdete na stránkách www.csop.cz
v sekci pro členy, pod odkazem Pojištění.
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Akce
NET4GAS BLÍŽ PŘÍRODĚ V ROCE 2012
Naučné stezky, ptačí pozorovatelny obnovená
kyselka, ošetření památné aleje, hadí líheň..
Tento výběr je ukázkou toho, co se podařilo
našim základním organizacím v roce 2012 v rámci
programu NET4GAS Blíž přírodě uskutečnit. ZO
veřejnosti představily celkem devět přírodních
lokalit v sedmi krajích republiky.
Jsme rádi, že se stále daří připravovat kvalitní
projekty, které si kladou za cíl seznamovat lidi
zábavnou a naučnou formou s krásou
a bohatstvím naší přírody. A že se to ČSOP
za posledních šest let spolupráce s NET4GAS daří,
svědčí i 50. otevřená lokalita Housle v Praze
Lysolajích.
První otevřenou lokalitou se v roce 2012 stala
ptačí pozorovatelna u Litovického rybníka. Místo
bohaté na řadu hnízdících i celoročně žijících
ptáků. Poblíž Slavkova na Moravě byla veřejnosti
představena mokřadní louka Kolo, s významným
výskytem orchideje - prstnatce pleťového.
U Vidžína byl obnoven a zastřešen pramen
Dřevohryzské kyselky spolu s úpravou pěšiny

a dřevěného chodníku. V Praze Lysolajích vznikla
nová
naučná
stezka,
která
seznamuje
s významným a v okolí Prahy neobvyklým
geomorfologickým útvarem Housle. V Pozořicích
se z nové informační tabule dozvědí nejen děti
o zdejších vrbách křehkých. Turisté i obyvatelé
Nedvězí mají nový cíl procházek kolem
meandrující Rokytky díky naučné stezce Mýto.
K ošetření památné lipové aleje a doplnění
o příjemné místo k odpočinku s vyhlídkou do
kraje došlo v Bohumilicích u Vimperka.
Obnovena a rozšířena byla návštěvnická
infrastruktura na turistické přístupové cestě pod
vrchol Ořešníku - známého výletního místa
s krásným výhledem na Hejnickou kotlinu
a Frýdlantsko. A poslední lokalitou otevřenou
v tomto
roce
byla
naučná
stezka
s pozorovatelnou u Heřmanického rybníka,
nedaleko Ostravy.
Lucie Matulová

Přehled otevřených lokalit v roce 2012

lokalita

kraj/okres

datum otevření

Ptačí pozorovatelna

Středočeský, Litovice

18.1.2012

Kolo

Zlínský, Uherské Hradiště

26.8.2012

Telecí potok

Plzeňský, Plzeň Sever

17.9.2012

Housle

Praha, Lysolaje

20.9.2012

Panská zahrada

Jihomoravský, Brno venkov

26.9.2012

Mýto

Praha, Nedvězí

27.9.2012

Bohumilická álej

Jihočeský, Prachatice

5.10.2012

Ořešník

Liberecký, Liberec

7.10.2012

Heřmanický rybník

Moravskoslezský, Ostrava - město

30.10.2012

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ JSEM BLÍŽ PŘÍRODĚ
Od 15. listopadu do 15. prosince probíhá
vědomostní soutěž Jsem Blíž přírodě. Ti co odpoví
správně na 15 kvízových otázek o přírodě, mají
šanci vyhrát například stan, spacák, nafukovací

karimatku. Veškeré podrobnosti a podrobná
pravidla soutěže se dozvíte na www.blizprirode.cz
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Zelená karta

KALENDÁŘ

AKCÍ PARTNERŮ

ZK ČSOP

OD LISTOPADU 2012

Datum, název a adresa objektu/akce
15. 11. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška BIOLOGY NA KOLE V ZEMI RUČNĚ MALOVANÝCH ZNAČEK. Uvolněné cestovatelské povídání
dvou bláznů, kteří se v loňském roce vypravili na kolech na největší ostrov Karibiku - Kubu. Vzhledem k
tomu, že hlavním posláním jejich cesty bylo nalovit tajemného korýše, aby potom zpět v Čechách
studovali jeho DNA, museli čelit mnoha roztodivným nástrahám a mají tak naprosto jiné zážitky, než běžní
návštěvníci Kuby, včetně detailních výslechů imigrační policie či stovek kilometrů v úporném tropickém
vedru beze stínu, ale nakonec rovněž happyendu v podobě jejich zasnoubení. Přednášející Petr Jan
Juračka je profesionálním fotografem (Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Zoo Praha), první fotografie z
této cesty již byly k vidění v časopise TravelFocus - bude na co koukat :-)
20. 11. 2012 od 17:00
Regionální muzeum v Kolíně, Červinkovský dům, Brandlova 27, 280 02 Kolín
Oblíbený cyklus historických přednášek "Čeští panovníci a státníci" nás seznámí s další zajímavou
postavou českých dějin: BOLESLAV I.
20. 11. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška ITALSKÉ ZAHRADY II - Královská zahrada v Praze a zahrady pod Pražským Hradem, Rožmberské
zahrady, zahrady pánů z Hradce, Černohorských z Boskovic. Přednáší Ing. Zdeněk Novák.
22. 11. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška PRAHA - MĚSTO NETOPÝRŮ. Na území hlavního města byl dosud zjištěn výskyt 17 druhů
netopýrů. Přijďte se seznámit s některými z nich a dozvědět se zajímavosti z jejich života i to, jak je zde
zajišťována jejich ochrana. Součástí přednášky je ukázka ochočených handi- capovaných netopýrů.
Přednášející: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů).
24. - 25. 11. 2012
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Máte zájem něco umět? Máte jedinečnou příležitost. Připravili jsme pro vás dvoudenní intenzivní kurz
"PLETENÍ KOŠÍKŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ" od vedením pana Oldřicha Filipa z Javorníku. Cena dvoudenního
kurzu je 1800,- Kč, pro členy ČSOP 1700,- Kč. Na konci kurzu si odnesete certifikát o absolvování kurzu.
Navíc dostanete vlastnoruční vyrobený koš na houby, dřevo a buď proutěné krmítko nebo ošatku.
Materiál dodává přímo pan Filip. Zájemci o kurz si s sebou přinesou svůj vlastní ostrý nůž, zahradní nůžky
a pracovní oděv. Zájemci se mohou hlásit na patrik.slama@csop.cz nebo přímo na recepci Domu
ochránců přírody.
do 25. 11. 2012
Regionální muzeum v Kolíně, Červinkovský dům, Brandlova 27, 280 02 Kolín
Výstava ZPÁTKY KE STROMŮM ANEB ŽIVOT NA STROMĚ, VE STROMĚ A POD STROMEM. Výstava
s množstvím didaktických pomůcek a her je určena primárně pro mateřské školy a první stupeň
základních škol, ale je také ideálním cílem rodinných vycházek. Na výstavě představujeme stromy
v různých souvislostech: jako domov, jako zdroj pro člověka, jako inspirace. Děti mohou určovat listy
stromů, uvidí zvířata která mohou v lese potkat a poznají čím se živí. Jsou připraveny omalovánky,
doplňovačky, kvízy nebo lesní pexeso.
do 25. 11. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava ČESKO Z LETADLA. Výstava fotografií Ing. Karla Dohnala a Miluše Dohnalové z leteckých cest po
České republice.
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28. 11. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Cestopisná přednáška - MALLORCA - OSTROV (NEJEN) TURISTICKÝ. Přednáší Ing. Jiří Stěnička.
28. 11. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška AMAZONIE V NEBEZPEČÍ. Zelené plíce planety, Amazonie, se ocitá v permanentním nebezpečí
způsobeném moderním člověkem. Na základě přednesení reálných faktů Vás zveme na besedu o tom, jak
vážné ono nebezpečí je a zda se pořád ještě dá něco dělat. Nádavkem pak budou jedinečné obrázky
Amazonky a jejího pralesa ze třech navzájem vzdálených a naprosto odlišných míst: z okolí peruánského
Iquitos, ze soutoku s Río Negro u brazilského Manausu, a konečně z dolního toku před amazonskou
deltou poblíž Belému. Přednášející: RNDr. Jiří Jiránek, CSc. spisovatel, cestovatel, geolog a diplomat (býv.
velvyslanec ČR v Chile, Venezuele a 13ti malých státech Karibiku).
4. 12. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška ITALSKÉ ZAHRADY III - Valdštejnská zahrada, Květná zahrada v Kroměříži. Přednáší Ing. Zdeněk
Novák.
5. 12. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška PŘIZPŮSOBENÍ ŽIVOTA EXTRÉMNÍM PODMÍNKÁM SAHARSKÉ POUŠTĚ. Přizpůsobení života
(rostlin, živočichů i lidí) extrémním podmínkám saharské pouště a příspěvek lidské činnosti k desertifikaci
- obrazové ukázky z materiálu šesti výprav organizace Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny,
uskutečněných před jejím dobrovolným ukončením činnosti, k němuž byla násilně donucena v roce 1979.
Přednášející: Ing. Jiří Haleš - ZO ČSOP Ochrana herpetofauny.
5. 12. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška FORMANI NA KONI - historie formanů a formanské přepravy v Čechách. Přednáší PhDr. Jiří
Svoboda.
6. 12. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška PŘÍRODNÍ BYDLENÍ V ZAHRADÁCH - SLUNEČNÍ BIODOMY. - co jsou to sluneční biodomy,
nebo-li energeticky bioaktivní - jaký se používá materiál, aby stěny byly paropropustné a dalo se v nich
přirozeně dýchat a žít - jak se využívají přírodní zákony - proč jsou požárně odolné a v létě klimatizují.
Přednášející: Jaroslav Tůma - Atelier Harmonia Bohemia - design, architektura, technologie.
19. 12. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška LETECKY DO ITÁLIE - přes Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko - hrady,
zámky a přírodní krásy (od Tater až k Alpám). Snímky a film z letecké expedie Ing. Karla Dohnala.
11. 12. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška ZIMNÍ SPÁČI. Přednášející: Ing. Dagmar Zieglerová - ZO ČSOP Nyctalus a Ing. Zuzana Pokorná,
Ph.D. - ZO ČSOP Pro ježky
20. 12. 2012 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška POHOSTINNOU GRUZIÍ. Cestopisná beseda spojená s promítáním. Neúnavný cestovatel a
student etnologie na FF UK v Praze Libor Drahoňovský strávil roku 2011 celý měsíc v Gruzii. Většinou
autostopem procestoval křížem krážem zemi, která se může pochlubit přírodními krásami, četnými
pamětihodnostmi a především mimořádnou pohostinností místních obyvatel. Během promítání spatříme
malebnou metropoli Tbilisi, starobylé město Signagi, četné kostely a kláštery, často s bohatou freskovou
výzdobou, překrásné přírodní scenérie, včetně stále zasněžených vrcholků Kavkazu. Kromě toho zavítáme
do domácností místních obyvatel a budeme mít tak možnostpoznat mnohé z jejich všedního života.
do 31. 12. 2012
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava AGRICULTURA IN NOTITIA věnovaná století zemědělského výzkumu a knihovny. Výstava
připravena ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).
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10. 1. 2013 od 18:00
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška Z MEXIKA DO GUATEMALY. Náš vztah k Mexiku, Mexické Národní muzeum Pyramidy,
Popocatépetl, Předmayské umění, Mayské památky, Modré vodopády. Přednášející: Lubomír Linhart cestovatel, průvodce a profesor zeměpisu.
do 28. 4. 2013
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava POSLOVÉ DOBRÝCH ZPRÁV. Výstava seznamuje návštěvníky s původem a vývojem domácích
holubů a uvádí jejich charakteristické anatomické znaky a rozmanitost plemen. Největší část expozice je
zaměřena právě na poštovního holuba a historický vývoj jeho organizovaného chovu na území České
republiky.
do 30. 9. 2013
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU o historii potravinářských obalů, obalové techniky, transportu
potravin a recyklace obalů.

Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta
ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete
na stránkách http://zelenakarta.csop.cz. Uvítáme
tipy na nové partnery Zelené karty. Pokud
na svých toulkách naší zemí navštívíte subjekty,
které poskytují slevy na vstupném, zkuste
pohovořit s kompetentními osobami, zda by
se nechtěly zařadit mezi partnery Zelené karty,
a dejte nám o tom vědět. Samozřejmě nás

Praha

Praha

Praha

zajímají i informace o tom, že ZK někde nefunguje
ač by měla! Občas se stává, že se v pokladně
partnera objeví nová osoba, která není
o poskytovaných slevách v rámci ZK informována.
Čím dříve nám dáte vědět, tím dříve můžeme tuto
skutečnost napravit.
Tereza Vláčilová
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