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Zprávy z ústředí

ZVÝŠENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2010 
Jak asi víte, jarní Sněm ČSOP schválil zvýšení 
členských příspěvků a odvodů ZO z členských 
příspěvků (dále jen členských příspěvků) u 
výdělečně činných členů o 50 Kč. Do svazové 
pokladny budou tedy odvádět  nikoliv 250 ale 
rovných 300 Kč. Výše příspěvků v ostatních 
kategoriích zůstávají již třetí tříleté období 
beze změny. Je asi dobré se podívat na to, 
k čemu členské příspěvky slouží a kolik stojí ty 
nejzákladnější činnosti Kanceláře ÚVR. 

 

Ročně se od členů vybere okolo 900 tisíc Kč. 
Přitom Kancelář provádí následující základní 
činnosti: 

§ Registrace článků a členů 

Zaměstnají člověka téměř na plný úvazek. 
S nejnutnějšími náklady na poštovné, telefon, 
internet a kancelářský materiál jako jsou 
obálky, toner do kopírky, papíry, členské 
známky,… stojí při platu 18 tisíc hrubého 
celkem necelých 510 tisíc Kč. 

§ Další nutné aktivity 

Do nich lze zahrnout 1/3 nákladů na Sněm 
ČSOP (koná se jednou za 3 roky), které se 
pohybují kolem 200 tisíc Kč, poměrné  

 

náklady na bankovní poplatky, účetnictví, 
energie – to vše ve výši cca 130 tisíc Kč. 

§ Krása našeho domova 

Vydávání časopisu všem členům, které nás 
ročně stojí 500 tisíc Kč, určitě nelze 
považovat za nezbytný náklad. To určitě 
někteří z Vás řeknou. Nicméně Krása je 
jediným médiem, ve kterém dáváme vědět o 
svých úspěších,  dá se říct, že slouží 
k vzájemnému povzbuzení a posílení v naší 
často neradostné práci. Domnívám se, že 
většina z nás vydávání členského časopisu 
považuje za nezbytné.  

 

Sečteme-li náklady na tyto tři aktivity, je 
vcelku jasné, že dosavadní objem členských 
příspěvků na jejich financování nestačí. A to 
nemluvíme o dalších činnostech pro členy, 
jako je Zelená karta, poradenství, setkání 
členů, atd., na které (rádi) hledáme finance 
z jiných zdrojů. 

                     Petr N. Stýblo 

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY    4/2009 
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ZMĚNY V REGISTRACI ZO  
Z letošního 7. Sněmu ČSOP a potažmo úprav 
stanov vzešlo několik změn týkajících se 
registrací základních organizací. Tříměsíční 
období pro obnovení registrace ZO se 
kvapem blíží, proto bychom Vás na tyto 
změny rádi upozornili již nyní. 
 

1. Sněm schválil zvýšení členských příspěvků        
u výdělečně činných na 300 Kč za rok 
(podrobněji viz. předchozí článek). 

2. Sněm uložil ÚVR doplnit registrace ZO               
o seznam členů kolektivů MOP.  

Ty ZO, které mají ve svých řadách kolektivy 
MOP, by tedy do seznamu členů v druhé části 
formuláře „Přehled o činnosti ZO a změnách 
v registraci“ měly připsat také jejich členy 
s náležitými údaji. Na elektronickém rozhraní 
pro správu údajů ZO ČSOP již byly patřičné 
úpravy provedeny. 

3. Ze Stanov ČSOP schválených usnesením 
Sněmu, dne 4. 4. 2009 vyplývá:  
- že ZO může obnovit registraci také 
v případě, že počet jejích členů neklesne pod 
3 osoby starší 18 let (na základě § 13, článek 
10, bod b),  
- že ZO s ročním obratem nižším než 500 000 
Kč nemusí volit revizora (na základě § 15, 
článek 1). 
              Markéta Pecková 
 

Pokud nemáte a potřebujete 
ověřenou kopi i nových stanov,  

obraťte  se na Kancelář ÚVR.  

Rádi  Vám je  zašleme! 
 

KALENDÁŘ AKCÍ  

Na ústředních stránkách ČSOP byl spuštěn 
společný Kalendář akcí. Jeho prostřednictvím 
mohou základní organizace a regionální či 
zájmová sdružení inzerovat připravované 
spolkové akce.  

Přístup na kalendář mají všechny ZO a 
regionální či zájmová sdružení (ty 
prostřednictvím některé ze svých členských 
ZO) přes rozhraní pro správu údajů ZO ČSOP: 
www.csop.cz/zosprava/   

Připomínáme, že přihlašovací (uživatelské) 
jméno odpovídá administrativnímu číslu ZO 
(včetně lomítka). V případě, že jste zapomněli 
přístupové heslo, kontaktujte nás na emailu 
registrace@csop.cz a my Vám obratem 
pošleme heslo nové. 

Plánované akce podléhají schválení admi- 
nistrátorem – pracovníkem Kanceláře ÚVR. 
Na požádání Vám pošleme jednoduchý 
manuál, jak s kalendářem akcí pracovat.  

Využijte tuto možnost a „inzerujte“ svoje 
akce na společných stránkách ČSOP, rádi Vám 
s jakýmikoli nejasnostmi poradíme!      
              Markéta Pecková 
  

SVAZOVÁ OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ 
 
Nová směrnice, nové ocenění 
V říjnovém elektronickém hlasování, přijala 
Ústřední výkonná rada ČSOP nové znění 
Směrnice pro vyznamenání a ocenění Českého 
svazu ochránců přírody. Tímto krokem se 
členové ÚVR rozhodli schválit nové ocenění 
„Svaz děkuje“. Toto ocenění bude od příštího 
roku udělováno členům ČSOP, kteří jsou 
významnými osobnostmi svých základních 
organizací za účelem povzbudit je do další 
činnosti. Stejně jako u vyznamenání „Příroda 
děkuje“ a ceny „Život pro ježky“, je také 
v případě ocenění „Svaz děkuje“ o úspěšných 
kandidátech rozhodnuto na prvním jednání 
ÚVR v příslušném kalendářním roce.  
 
Výzva členům 
S blížícím se koncem roku si Vás proto 
dovolujeme vyzvat, abyste nejlépe do konce 
roku, nejpozději však před prvním jednáním 
ÚVR v novém roce (ve dnech 15. – 16. 1. 
2010), popřemýšleli o vhodných kandidátech 
na výše uvedená ocenění a vyznamenání a 
svoje návrhy předali příslušným zástupcům 
ÚVR Vašeho kraje. Návrhy na udělení ceny 
„Život pro ježky“ můžete posílat do Kanceláře 
ÚVR.    
 

Plné znění směrnice naleznete v příloze a 
společně s přehledem dosud vyznamenaných 
také na webu ČSOP: www.csop.cz " záložka 
Pro členy " Vyznamenání a ocenění. 
              Markéta Pecková 
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ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE – VÝZVA ZO 
V dnešní době představuje elektronická 
komunikace ideální cestu, jak členy ČSOP 
informovat   o dění ve Svazu i dalších 
důležitých událostech z ochranářského světa 
– je rychlá, není třeba papíru, šetří značné 
finanční výdaje. Snažíme se tak činit např. 
prostřednictvím e-Depeší. Ke všem základním 
organizacím se však tyto informace 
nedostanou (43 ZO ze 345 letos 
registrovaných základek e-mail nemá nebo 
nám jej neposkytlo), neboť na ně nemáme 
buď aktuální nebo vůbec žádnou e-mailovou 
adresu.  
Prosíme tedy zástupce základních 
organizací, aby nám tento důležitý 
komunikační údaj poskytly a pravidelně jej, 
při každé změně, aktualizovaly.   
Můžete tak učinit prostřednictvím rozhraní 
pro správu údajů ZO ČSOP, které denně 
kontrolujeme, e-mailem na registrace@csop.cz 
nebo telefonicky na číslo Kanceláře: 
222 516 115. Děkujeme. 
                  Kancelář ÚVR 

 
WEBHOSTING PRO ZO ZDARMA A DALŠÍ 

SLUŽBY 
Kancelář ÚVR ČSOP nabízí všem řádně 
registrovaným ZO následující služby: 
§ webhosting zdarma 
§ internetovou adresu ve tvaru: 
 jmenovasizo.csop.cz 
§ e-mailovou adresu ve tvaru:
 jmenovasizo@csop.cz 
 
Základním organizacím, které nejsou náročné 
na objem dat svojí internetové prezentace, 
nebo nechtějí platit za webhosting, nabízíme  
místo v rámci webhostingu Kanceláře ÚVR 
ČSOP. Omezením je objem dat do 200 MB, 
podmínkami pak výhradně umisťování dat 
souvisejících s prezentací a činností ZO a 
samozřejmě dodržování zákonů (tedy žádná 
ilegálně stažená data, porušování autorských 
práv, protizákonný nebo neslušný obsah 
stránek apod.). Výhodou tohoto webhostingu 
je i fakt, že je přímo na doméně třetího řádu, 
tedy adrese jmenovasizo.csop.cz. Přístup do  

příslušné složky je pomocí FTP. Přihlašovací 
údaje Vám zašleme v případě Vašeho zájmu. 
Doménu třetího řádu nabízíme též všem 
organizacím, které už svoji prezentaci mají. 
Budete-li mít zájem, přesměrujeme tuto 
adresu na místo Vaší současné prezentace. 
Současně všem organizacím nabízíme e-
mailovou adresu ve tvaru 
jmenovasizo@csop.cz. Přístup k e-mailu 
můžete využívat přes webové rozhraní, které 
umožňuje i některá osobní nastavení, nebo 
ho můžeme přesměrovat na Vámi zadanou 
adresu. V takovém případě nám musíte 
poslat žádost o tuto službu z adresy, na 
kterou e-mail chcete přesměrovat. 
Pokud máte zájem o některou z výše 
uvedených služeb, zasílejte své požadavky do 
Kanceláře ÚVR ČSOP na adresu 
registrace@csop.cz. 
          Jaroslav Síbrt 

 
K DATOVÝM SCHRÁNKÁM… 
Na základě zákona 300/2008 Sb. byl dne     1. 
7. 2009 spuštěn informační systém datových 
schránek, který má za úkol zefektivnit 
komunikaci s orgány veřejné moci, kdy 
nahradí klasický způsob doručování v listinné 
podobě -  elektronická verze zasílaného 
dokumentu byla zákonem zrovnoprávněna s 
papírovou.  

V Kanceláři ÚVR se množí dotazy, zda 
povinnost datové schránky zřizovat platí také 
pro ZO ČSOP, neboť z dostupných informací 
vyplývá, že všechny právnické osoby, a tedy 
také ZO, jsou povinny si datové schránky 
zřídit. Odpověď je, že nemusejí - tato 
povinnost se vztahuje pouze na právnické 
osoby zapsané v obchodním rejstříku. 
Ostatní, tedy fyzické osoby, živnostníci či 
neziskové organizace (i když právnické osoby) 
mohou však o jejich zřízení také požádat. Více 
informací na: www.datoveschranky.info 

                  Kancelář ÚVR 
 

CIZOJAZYČNÉ MATERIÁLY O AKTIVITÁCH ZO 

ČSOP NA WEB ČSOP 
O zahraničních aktivitách našich základek 
není příliš slyšet. Až se někdy může zdát, že 
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spolupráce na mezinárodní úrovni téměř 
neexistuje. Rádi bychom tuto skutečnost 
napravili a na společný web www.csop.cz "  
záložka O nás "  Zahraničn í vztahy  
zveřejnili informace a dokumenty související 
s projekty našich ZO na mezinárodní úrovni.  
 

Vyzýváme proto ty ZO, které se mají v oblasti 
zahraniční spolupráce čím pochlubit, aby do 
Kanceláře ÚVR, na e-mail mailto@csop.cz 
poslaly materiály v cizím jazyce,  které by se 
daly na webu ČSOP zveřejnit, a posloužit tak 
jako inspirace pro ostatní ZO.   
              Markéta Pecková

Kolektivní členové ČSOP 

Kolektivní členství ČSOP je určeno zejména 
neziskovým organizacím, které svou činnost 
zaměřují převážně na péči o přírodní a 
kulturní dědictví a mají zájem se sdružovat. 

V současné době má Svaz osm kolektivních 
členů. Šest z nich se členy stalo na základě 
oslovení předsedou Svazu v roce 2004, kdy 
tento typ členství vznikl: 
A Rocha - křesťané chrání přírodu 
EC Meluzína RCAB  
Hamerský potok  
Nepomucký ornitologický spolek  
Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy 
Vlastenecký poutník  
 

Letos se k nám přidaly organizace dvě – 
zaujala je naše činnost a svým členstvím tak 
projevily zájem podílet se na propagaci a 
realizaci vybraných svazových aktivit. 
 

První z nich je občanské 
sdružení z Přerova Naše 
společná krajina. Jednou 
z jejich mnoha aktivit na 
ochranu přírody a krajiny 
je celostátní projekt 
ČIŘIKÁNÍ zabývající se 

monitoringem a záchranou zvláště ohrožené 
koroptve polní (podrobnější informace na 
www.koroptvicky.cz). Tímto projektem chce 
sdružení přispět k naplňování programu ČSOP 
Ptáci zemědělské krajiny. 

ČSOP nemá v současné době v Přerově 
žádnou základní organizaci, proto jsme zájem 
zástupců Naší společné krajiny o kolektivní 
členství u nás uvítali. Pro realizaci svých 
projektů nové členy nabírat nepotřebují, 
avšak jejich ambicí je propagovat činnost 
Svazu  a do budoucna se zasadit o vznik 
alespoň jedné přerovské základky.  

Druhým kolektivním 
členem se letos stalo 
občanské sdružení  
Centrum pro rodinu 
M.E.D. ze Semil, 
které je rovněž 
členem Sítě mateřských center a NS EVVO.   

Rozšifrování názvu jednoho z jejich projektů 
napoví, čím se organizace mimo jiné zabývá, 
a co semilské sdružení spojuje s ČSOP: 
M.E.D.věd = Mateřství Ekologie Dětsví a 
věříme dřevěnkám. Projekt  na využití a 
oživení prostoru památkově chráněné 
dřevěnky (společně s přilehlou zahrádkou) 
v Semilech, je skvělým příkladem, jak přispět 
k realizaci programu ČSOP Ochrana 
kulturního dědictví a Živá zahrada.  

Cílem projektu je umožnit rodinám, žákům 
MŠ a ZŠ z okolních bytovek a panelových 
domů a zažít romantický prostor památkově 
chráněné dřevěnky a zahrádky při aktivních 
rukodělných činnostech a zahradnických 
pracích, kompostování, řezání dříví apod.  
Nemají v úmyslu zakládat muzeum, ale tento 
jedinečný prostor oživit, a dětem (i dalším 
zájemcům) přiblížit životní styl předků s jeho 
výhodami i náročností.  

Více informací o aktivitách Centra pro rodinu 
M.E.D. naleznete na jejich internetových 
stránkách http://medvedsemily.webnode.cz/. 

 

Po schválení nově připravované směrnice 
upravující pravidla kolektivního členství 
Ústřední výkonnou radou plánujeme oslovit a 
tento typ členství nabídnout dalším 
spřízněným organizacím (např. organizace 
účastnící se kampaně „Ukliďme svět!).  

              Markéta Pecková
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Ochrana přírody 

SPOLUPRÁCE S RWE TRANSGAS NET 
Máme za sebou již třetí rok spolupráce s 
firmou RWE Transgas Net, díky které bylo 
zpřístupněno 31 lokalit (blíže viz 
www.blizprirode.cz) a byla vydána řada 
zajímavých tiskovin. Drobný finanční 
příspěvek obdržela také akreditovaná 
ekocentra a záchranné stanice. 

Spolupráce bude s velkou pravděpodobností 
pokračovat i nadále, a proto se na Vás 
obracíme s nabídkou či žádostí:  

pokud uvažujete (nebo na základě této výzvy 
začnete uvažovat), že i ve Vašem okolí je 
nějaké zajímavé přírodní místo, které by stálo 
za zpřístupnění veřejnosti – nejen opatření 
informačních tabulí či vybudování malé 
naučné stezky, ale také doplnění nějaké 
infrastruktury, jako jsou lávky, chodníčky, 
odpočívadla, pozorovatelny apod. - zašlete 
své náměty již nyní!  

Pro začátek není třeba psát nějaký obsáhlý 
projekt, stačí informace kde (mapka + stručný 
popis, proč zrovna tady), co (výčet a přibližné 
množství prvků, témata infopanelů), a 
předběžný odhad za kolik. Bude-li Váš námět 
vybrán, vyzveme Vás k rozpracování projektu 
do větších podrobností. 

Přednost mají lokality, ke kterým máte nějaký 
dlouhodobý vztah (vlastnictví, nájem, dlouho-
dobá spolupráce s vlastníkem), není však 
podmínkou. Podmínkou naopak je, že projekt 
musí být dokončen během příštího roku. 

Máte-li nějaký zajímavý nápad či námět, na 
jaké další aktivity ČSOP finance našeho 
generálního partnera využít, zašlete je též! 

           Patrik Sláma 
    

ŠANCE NA PŘEŽITÍ ZRANĚNÝCH ZVÍŘAT SE 

ZVYŠUJE 

Do Národní sítě záchranných stanic byly po 
pěti letech přijaty nové záchranné stanice. 
Díky tomu dojde k dalšímu zkvalitnění péče o 
handicapované volně žijící živočichy u nás -  
především v regionech náročných na 
dostupnost. Šance na přežití zraněných volně 
žijících živočichů v těchto oblastech se tedy 
značně zvyšuje. 

V Bublavě, na samé hranici s Německem 
působí Záchranná stanice handicapovaných 
živočichů Drosera, poskytující služby na 
území obcí s rozšířenou působností Karlovy 
Vary, Kraslice a Ostrov nad Ohří.  

Kontakty - www.droserabublava.cz, telefon: 
606 840 500, 773 609 610. 

Na Liberecku (území obcí Liberec, Frýdlant, 
Jablonec nad Nisou) zajišťuje péči o zraněné 
volně žijící živočichy Centrum pro zvířata 
v nouzi při ZOO Liberec - ARCHA. Nachází se 
v Liberci – Růžodole I, v Ostašovské ulici 
v těsné blízkosti střediska ekologické výchovy 
a útulku pro kočky a psy.  

Kontakty – telefon: 485 106 412, e-mail: 
utulek@zooliberec.cz. 

Staronovým členem Národní sítě 
záchranných stanic je Stanice Pavlov u Světlé 
nad Sázavou, v minulých letech proslulá svým 
programem na záchranu vydry říční. Stanice 
působí v kraji Vysočina jako obecně 
prospěšná společnost. Kontakty -  telefon: 
569 721 293, 724 329 583 

V létě 2010 po dokončení rekonstrukce zahájí 
provoz v plné šíři Útulek pro handicapované 
živočichy na území KRNAP ve Vrchlabí. 

Další záchranná stanice pokryje území NP a 
CHKO Šumava. Pokud bude vypracovaný 
projekt realizován podle harmonogramu, 
výstavba areálu u Vimperka začne v příštím 
roce a stanice bude rovněž součástí Národní 
sítě záchranných stanic. 

            Dagmar Zieglerová 
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SEMINÁŘ  K PROJEKTŮM V OSE 6 OPŽP 
11. listopadu se v ekocentru Domu ochránců 
přírody v Praze uskutečnil seminář Zkušenosti 
s přípravou, realizací a administrací projektů 
v ose 6 Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP). Semináře se zúčastnilo 
celkem 8 členů našich základních organizací. 
Pod vedením Martina Duška se dozvěděli 
mnoho cenných informací potřebných ke 
zvládnutí celého složitého procesu, který tyto 
projekty doprovází. 

          Kateřina Adámková 

 

OCHRANA VOLNÉ KRAJINY 
Téma ohrožení a ochrany volné krajiny 
nejrůznějšími investičními aktivitami, 
výstavbou satelitních městeček a komerčních 
areálů počínaje a obřích billboardů konče, se 
objevuje v řadě dotazů i diskusí. Konec konců 
bylo i jedním z nejdiskutovanějších témat na 
jarním Sněmu ČSOP. 

Jsou dva základní momenty, kdy lze 
nevhodným zásahům do volné krajiny 
zabránit – v první řadě územní plánování, ve 
druhé pak (někdy) správní řízení o umístění 
stavby. Je zřejmé, že jak otázky územního 
plánu, tak územních a stavebních řízení 
mohou být, zejména pro dobrovolníky, 
poměrně obtížné. Proto ÚVR ČSOP nabízí 
základním organizacím v řešení těchto otázek 
pomoc. Narazíte-li na nějaký podobný 

problém a nebudete-li s s ním, ať již po 
odborné či procedurální stránce vědět rady, 
obraťte se na Kancelář ÚVR ČSOP 
(info@csop.cz, 222 516 115) – pokud vám 
nedokážeme poradit sami, pokusíme se 
zprostředkovat kontakt s některými 
z odborníků nebo právníků, se kterými 
v těchto otázkách spolupracujeme. 

         Honza Moravec 

 

SETKÁNÍ POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 2010 
Tak jako každoročně, i v příštím roce se bude 
počátkem jara konat Výroční shromáždění 
pozemkových spolků. Tentokrát to bude ve 
dnech 11. – 12. dubna ve Valašských 
Kloboukách. Na páteční odpoledne jsou 
připravené semináře a diskuse na zajímavá 
témata (pozemkové úpravy, propagace, 
monitoring lokalit...), na sobotu kromě 
nezbytné „úředničiny“ též exkurze na některé 
lokality v péči místního pozemkového spolku 
Kosenka. 

Srdečně zváni jsou nejen stávající pozemkové 
spolky, ale všichni, kdo mají o tuto 
problematiku zájem. Pozvánka s podrobnými 
informacemi a návratkou se objeví koncem 
ledna v aktualitách na www.csop.cz. 

Na setkání se těší 

    Honza Moravec  

Záchrana zvířat v Praze 

SBĚRNÉ MÍSTO 
Letos v září spustil ČSOP v Praze nový model 
záchrany volně žijících živočichů.  Jeho 
jádrem je pohotovostní telefonní linka 
774 155 155 a sběrné místo v Domě ochránců 
přírody v Michli. Na telefonním čísle dostane 
nálezce zraněného či jinak handicapovaného 
zvířete radu, jak dále postupovat. V případě 
nutnosti, zajišťují pracovníci sběrného mís-ta 
odchyt zvířete, poskytnutí nezbytné první 
pomoci a případné umístění v některé ze 
spolupracujících záchranných stanic. Osud 
všech přijatých zvířat lze sledovat na 
www.praha.zachranazvirat.cz .  

Díky tomuto systému byla přijata více jak 
stovka telefonátů a do záchranných stanic se 
dopravilo více než 70 zvířat. Nejčastěji 
přijímaným zvířetem je ježek, mezi pacienty 
však nalezneme i netopýry, zajíce či srnku.  
 

PRAŽŠTÍ JEŽČÍ PEČOVATELÉ  
Vzhledem k velkému množství přijímaných 
ježčích mláďat, zahájil ČSOP mezi obyvateli 
Prahy akci Staňte se ježčím pečovatelem. V ní 
hledal lidi schopné se postarat o ježčata 
nalezená na území Prahy, která nedosáhla 
dostatečné hmotnosti, nutné pro úspěšné 
zimování. Na tuto výzvu se přihlásilo více než 
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sto Pražanů, kteří byli ochotni se o ježka 
postarat. 25 z nich má v současné době ježka 
v péči. Zároveň ČSOP otevřel v Domě 

ochránců přírody Ježčí poradnu, která slouží 
všem ježčím pečovatelům. 

              David Zítek

 

Soutěže 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ 

ZPRÁVU 2008  
 
Každý, kdo v září přijel na celostátní Setkání 
členů a přátel ČSOP do Bečova nad Teplou, se 
mohl stát porotcem v soutěži o nejlepší 
Výroční zprávu 2008. Do soutěže bylo 
zapojeno celkem 45 výročních zpráv od 
základních organizací či zájmových sdružení 
Českého svazu ochránců přírody.  
Účastníci, ať již členové nebo příznivci ČSOP, 
byli vyzváni k ohodnocení - určení pořadí 10 
nejlepších zpráv.  
Hlasovat se rozhodlo celkem 16 účastníků a 
jejich hlasování dopadlo následovně:   
   

1. ZO Botič - Rokytka 

2. - 3. ZO Vlašim, ZO Lacerta 

4. ZO Hořepník 

5. ZO Klenice 

6. ZO VERONICA 

7. - 8. ZO Neurazy, ZO Kněžice 

9. - 10. ZO Nový Jičín, ZO Spálené Poříčí  
      

          Petr Janeček 

 

DEJ ZELENOU POZNÁNÍ! 
Program Zelená karta ČSOP vyhlašuje novou 
soutěžní hru - Dej zelenou poznání!  
Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové 
Českého svazu ochránců přírody, kteří vlastní 
plastovou průkazku člena ČSOP nebo MOP a 
uplatní ji při nákupu vstupenky, služeb či 
zboží u smluvních partnerů programu Zelená 
karta ČSOP. Soutěž probíhá v období od 1. 
12. 2009 do 31. 3. 2010.  
 

Soutěžení se skládá z dvou částí: 

1. vyplněného herního kuponu vč. připnutých 
vstupenek či kopií účtenek 

2. správných odpovědí na otázky, které nám 

poskytli sami partneři programu ZK ČSOP 

Za správné odpovědi vztahující se k místům či 
službám ve vyplněném kuponu (vždy 
vstupenky či kopie účtenek čtyř organizací) 
obdrží výherce „čsopácké“ tričko nebo 
látkovou tašku přes rameno s ptačím 
motivem. 

                   

Herní kupon, seznam soutěžních otázek a 
úplné znění pravidel soutěže jsou k dispozici 
na webových stránkách www.csop.cz "  
záložka Pro členy  " Soutěže nebo na 
samostatných webových stránkách programu 
ZK ČSOP http://zelenakarta.csop.cz.   

Seznam partnerů, kteří se zapojují do soutěže, 
se neustále rozšiřuje! 

 

Vyplněný  kupon se všemi pří lohami 
zasílejte  na adresu:   

ČSOP -  Ústřední výkonná rada,   

Michelská 5, 140 00 Praha 4.  

 

Připomínáme všem členům základních 
organizací ČSOP, že plastovou průkazku člena 
ČSOP, se kterou můžete využívat všechny 
výhody programu Zelená karta ČSOP,  je 
možné nechat vytvořit v Kanceláři ÚVR ČSOP 
a po zaslání fotografie pasového formátu 
Vám ji do týdne zašleme doporučeně poštou. 

            Kateřina Mikešová 
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Zelená karta 
 

Program Zelená 
karta ČSOP 
umožňuje členům 
Svazu rozšířit své 
poznatky z oblasti 
kultury, techniky, 
historie či přírodo-
vědy a podpořit tak 
členskou základnu i 

komunikaci Svazu s dalšími organizacemi a 
institucemi, jejichž činnost blízce souvisí 
s aktivitami ČSOP. 

Český svaz ochránců přírody v rámci tohoto 
projektu navázal spolupráci s organizacemi, 
které se rozhodly poskytnout členům Svazu 
slevy na vstupném, službách či zboží a tím 
podpořit cíle programu - zvýšit zájem o 
kulturní a přírodní hodnoty České republiky. 
Díky těmto partnerům může ČSOP nabídnout 
rozsáhlou nabídku míst a služeb, které je 
možné navštívit či využít. Patří mezi ně 
především: botanické a zoologické zahrady 
hvězdárny, galerie, muzea, správa jeskyní, 
rozhledny, hrady, zámky a technické 
památky, vydavatelství přírodovědné a 
turistické literatury, ubytovny a zcela nově i 
e-shopy, lékárny aj. 
V letošním roce jsme pro vás vytvořili nové, 
obsahově i obrazově pestřejší, stránky 
programu Zelená karta ČSOP 
http://zelenakarta.csop.cz, na kterých 
naleznete nejaktuálnější informace a novinky 
z oblasti dění v objektech zařazených do 
programu. 
 

DÁREK TROCHU JINAK 
Zpestřením adventního času se stává akce 
„Dárek trochu jinak“, který je součástí 
programu Zelená karta ČSOP. Cílem je 
povzbudit inspiraci Vás členů, kteří rádi 
děláte radost svým blízkým.  Oslovili jsme 
společnosti i soukromé podnikatele z oblasti 
biovýroby, relaxačních služeb, bio-kosmetiky, 
ručně tvořených výrobků, rukodělných kurzů, 
výrobců dřevěných hraček či tvorby 
pocházející z chráněných dílen. Věříme, že 
naši noví partneři Zelené karty ČSOP, které 
jsme pečlivě vybírali, si získají Vaše sympatie 
pro svůj citlivý přístup při využívání a 
zpracování přírodních produktů a technik ve 
svém oboru a jejich výrobky či služby 
přinesou Vám, našim členům tu pravou, 
voňavou a uklidňující atmosféru Vánoc a 
adventních dnů.  

            Kateřina Mikešová 

 

Novinka! Od 1.  1.  2010 bude v rámci  
programu Zelená karta ČSOP spuštěna 
nová s lužba pro č leny  ČSOP -  
prav idelně Vás budeme informovat o 
novinkách v programu a akt ivitách 
partnerů Zelené karty ČSOP, vč.  
kalendáře akcí v  přís lušném období.   

Proto neváhejte a reg istrujte s i  
zasílání  novinek  na e-mail na  
samostatných stránkách programu 
Zelená karta: 

http://ze lenakarta.csop.cz  
 

PŘEHLED NOVÝCH PARTNERŮ V RÁMCI 

PROGRAMU ZELENÁ KARTA ČSOP: 
 

§ Junglemoda - Veronika Kolmašová  

- originální ručně malované motivy zvířat na 
 tričkách a dalších oděvech 

- kontaktní údaje: www.junglemoda.cz 

§ Nakladatelství PLOT - Pavel Jeřábek  

- malé rodinné nakladatelství literaturou 
 zaměřenou na volný čas, kynologii a 
 humoristickou beletrii 

- pro členy ČSOP sleva 10% při nákupu 
 publikací z produkce nakladatelství PLOT 

- kontaktní údaje: www.knihyplot.cz 

§ BIONEBE e-shop - Bc. Vladislava Nebeská 

- internetový obchod s biopotravinami, 
 přírodními produkty a přírodními doplňky 
 stravy 

- BIONEBE e-shop poskytne slevu ve výši 
 10% z celkové ceny zboží/objednávky 
 (vyjma způsobu dopravy) na celý 
 sortiment e-shopu BIONEBE, a to všem 
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 držitelům průkazu ČSOP (vyjma rodinných 
 příslušníků) 

- kontaktní údaje: www.bionebe.cz 

§ Dr. Staněk, spol. s.r.o. 

- internetové portály Vám doporučují k 
 nákupu jen výrobky ověřené praxí, a to 
 včetně výrobků na podporu boje s obezitou 

- sleva 5% na výrobky a produkty v lékárně; 
 další slevy jsou možné po získání klubové 
 karty společnosti dr. Stanek - klubovou 
 kartu nabízíme členům ČSOP v hodnotě 20 
 Kč až do 11. 2. 2010 zdarma 

- kontaktní údaje:  

- Lékarna U Rotundy, K. Světlé 11, Praha 1,  

- Paralékárna, Dlouhá 26, Praha 1,  

- www.drstanek.cz,  www.paralekrana.cz     

§ HMShop - Porticula, s.r.o. 

- internetový obchod je zaměřen na ruční 

 práce drobných výrobců a umělců z celé ČR 
 i SR, dalším sortimentem jsou biopotraviny 
 a přírodní kosmetika 

- pro všechny členy ČSOP platí 10% sleva v e-
 shopu HMS na stránce 
www.rucnivyroba.eu 

- kontaktní údaje: www.rucnivyroba.eu 

§ Martin Knapp - kurz pletení košíků   

- tradiční techniky pletení proutěných 
 výrobků z materiálu pedig pro každou 
 příležitost 

- cena kurzu pro členy ČSOP 260 Kč/os., 
 pro ostatní 300 Kč/os. (v ceně je zahrnut 
 materiál pedig) 

- kontaktní údaje:  

603 290 013, M.Knapp@jus.cz 

§ Ivana Pirná - relaxační a sportovní 
 masáže 

- vyškolená terapeutka dokáže masážemi 
 prokrvit pokožku, svalstvo i klouby, zlepší 
 jejich výživu a tím ovlivní celkovou kondici, 
 odstraní únavu a zmírní bolesti 

- sleva pro členy ČSOP 15% 

- kontaktní údaje: 723 356 747 

 

Aktuální seznam partnerů a postup, jak 
uplatnit slevu člena ČSOP při nákupu zboží u 
partnerů naleznete na samostatných 
webových stránkách programu Zelená karta 
ČSOP http://zelenakarta.csop.cz.  

 

 

 

JAK S E ZACHOVAT V  PŘÍPADĚ,  ŽE  VÁM  NA POKLADNĚ U PART NERA PROGRAMU         

ZK  ČSOP  NEPŘIZNAJÍ SLEVU NA  VSTUPNÉM ČI  PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ

Může se stát, že Vám pracovník pokladny 
nechce přiznat slevu člena ČSOP a bude trvat 
na tom, že o žádném programu Zelená karta 
ČSOP neslyšel a na pokladně ani nemá 
vylepenou nálepku programu. V pokladnách 
objektů jako jsou muzea, galerie, hrady a 
zámky, zoo apod. se každý rok vystřídá 
několik pracovníků či brigádníků, kteří se ne 
vždy pečlivě seznámí se všemi náležitostmi 
své práce. 

Rozhodně si tento problém nenechávejte jen 
pro sebe a celou záležitost přidejte dál 
pracovníkům Kanceláře ÚVR ČSOP. 
Přímo na místě se můžete pokusit vyřešit 
situaci tím, že si necháte zavolat pracovníka 
propagace (médií či sekretariát), který má 
podobné záležitosti na starosti a je  

pravidelně informován o všech změnách či 
novinkách v programu Zelená karta ČSOP 
pracovníky Kanceláře ÚVR ČSOP. 
 
Pro vedoucí kolektivů mládeže, kteří chtějí se 
skupinou dětí (co vlastní průkazku člena ČSOP 
či jsou Mladými ochránci přírody) navštívit 
některý z objektů z programu ZK ČSOP, 
doporučujeme před návštěvou objektu 
domluvit se na kontaktním tel. čísle a ověřit 
si, že v pokladně slevu opravdu znají. V 
případě, že ne, vše nahlašte do Kanceláře 
ÚVR, kde bude zjednána náprava. 
 
Kontaktní údaje na pracovníka Kanceláře 
ÚVR ČSOP:  

Kateřina Mikešová, e-mail: kamik@csop.cz, 
zelenakarta@csop.cz, tel: 222 516 115 
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Příloha:  

 

Směrnice pro vyznamenání a ocenění Českého svazu ochránců přírody 
 

Preambule  

Český svaz ochránců přírody si váží práce všech svých členů a oceňuje a vyznamenává ty, jejichž 
činnost měla významný přínos pro ochranu přírody a kulturního dědictví či výrazný přínos pro 
rozvoj Svazu (včetně rozvoje činnosti základních organizací).  

 

§ 1. Svazové vyznamenání Příroda děkuje  
 

1. Svazové vyznamenání Příroda děkuje se uděluje členům ČSOP za významný přínos k ochraně 
přírody a kulturního dědictví. Ve zcela mimořádných případech se toto vyznamenání může 
udělovat i nečlenům ČSOP.  

 

2. Vyznamenání Příroda děkuje jsou udělována při příležitosti Sněmu ČSOP, v mimořádných 
případech mohou být udělena i mimo Sněm a předána na výroční členské schůzi či jiné 
významné události Svazu.  

 

3. ÚVR rozhoduje o udělení vyznamenání Příroda děkuje na svém prvním jednání v kalendářním 
roce na základě návrhů, které musí splnit následující podmínky:  
a. Návrh na vyznamenání může předkládat pouze člen ÚVR ČSOP, zpravidla na návrh ZO 

ČSOP.  
b. Navržený kandidát nesmí být stávající člen ÚVR nebo ÚKRK.  
c. Na Sněm či v období mezi Sněmy může předkladatel navrhnout celkem nejvýše dva 

kandidáty na ocenění.  
d. Kandidát na vyznamenání z řad ČSOP musí být minimálně pět let členem ČSOP.  
e. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat minimálně tyto údaje:  

- titul, jméno a příjmení osoby navržené na vyznamenání  
- členství v ČSOP - jméno, sídlo ZO  
- není-li kandidát členem ČSOP, bližší určení jeho působnosti,  
- vysvětlení zásluh a konkrétních aktivit souvisejících s návrhem na ocenění  
- kdo návrh podává a zda byl projednán se členy ZO  
- kontaktní údaje pro případné upřesnění informací  

f. Předkladatel návrh doporučí nebo nedoporučí k přijetí. 
 

4. ÚVR určí a do zápisu ze svého jednání uvede osobu odpovědnou za předání vyznamenání. 
Není-li nikdo určen, stává se odpovědnou osobou předseda Svazu.  

 

5. Přehled vyznamenaných (v členění rok udělení vyznamenání, jméno a příjmení (ročník 
narození), ZO a zdůvodnění v rozsahu jedné až dvou vět) od 1. 1. 2003 je průběžně 
aktualizován a zveřejňován vždy společně s touto směrnicí a na webu ČSOP.  

 

§ 2. Ocenění Svaz děkuje   
 

1. Ocenění ČSOP Svaz děkuje se uděluje členům ČSOP, kteří jsou významnými osobnostmi svých 
základních organizací za účelem povzbudit je do další činnosti. Zpravidla je udělováno aktivním 
činovníkům základních organizací, kteří jsou vůdčími osobnostmi, tahouny a leadery těchto ZO.  

 

2. Ocenění Svaz děkuje se udělují jedenkrát ročně. ÚVR o nich jedná na svém prvním jednání 
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v kalendářním roce.  
 

3. Předpokládá se udělení 20 - 30 ocenění ročně s cílem plošného pokrytí celé ČR.  
 

4. ÚVR rozhoduje o udělení ocenění Svaz děkuje na základě návrhů, které musí splnit následující 
podmínky:  
a. Návrh na ocenění předkládá člen ÚVR ČSOP na základě návrhů členů Svazu z daného kraje.  
b. Navržený kandidát nesmí být stávající člen ÚVR nebo ÚKRK.  
c. Kandidát na vyznamenání musí být minimálně dva roky členem ČSOP.  
d. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat minimálně tyto údaje:  

- titul, jméno a příjmení osoby navržené na ocenění  
- členství v ČSOP - jméno, sídlo ZO  
- krátké shrnutí (1-2 věty) toho, za co je ocenění udělováno  
- kdo návrh podává  

 

5. Ačkoliv je ocenění chápáno především v rovině morální jako povzbuzení do další činnosti, 
obdrží ocenění členové děkovný glejt předsedy Svazu a láhev nápoje Svaz děkuje ze svazového 
archivu.  

 

6. Neurčí-li ÚVR jinak, je osobou odpovědnou za předání ocenění ten člen ÚVR, který návrh 
předložil.  

 

7. Přehled oceněných (v členění rok udělení ocenění, jméno a příjmení (ročník narození), ZO a 
zdůvodnění v rozsahu jedné až dvou vět) od 1. 1. 2010 je průběžně aktualizován a zveřejňován 
vždy společně s touto směrnicí a na webu ČSOP.  

 

§ 3. Cena Život pro ježky 

Cena za nejvýznamnější činy ve prospěch ježků v České republice je udělována k připomenutí 
památky Růženy Studené. Cena může být udělena Ústřední výkonnou radou ČSOP jednotlivcům  za 
nejvýznamnější čin, činnost sloužící ve prospěch ježků volně žijících v České republice. Cena je 
udělována jedenkrát ročně vždy na prvním jednání ÚVR v roce. Návrhy na ocenění se zasílají do 
Kanceláře ÚVR ČSOP v průběhu celého roku. Uzávěrka návrhů je vždy 31. prosince. Cena může být 
udělena i nečlenům ČSOP. 

 

§ 4. Závěrečná ustanovení  
 

Tato směrnice nahrazuje „Zásady pro udělování vyznamenání Příroda děkuje, směrnici ČSOP“, 
která nabyla platnosti dne 9. 11. 2002. 

Tato směrnice byla schválena ÚVR dne 30. 10. 2009. 
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Kamenec v nivě Radnického potoka je ideálním místem pro výskyt vzácných druhů motýlů. Díky projektu

RWE Transgas Net. Blíž přírodě. je zde možné ve volné přírodě pozorovat např. modráska očkovaného,

modráska bahenního nebo soumračníka. Lokalita patří do evropské soustavy chráněných území

Natura 2000 a od roku 2008 je zpřístupněna i široké veřejnosti.

Od roku 2007 financoval RWE Transgas Net jako generální partner Českého svazu ochránců přírody

otevření 23 přírodních významných míst o celkové rozloze více než 100 hektarů.

RWE Transgas Net – Váš spolehlivý přepravce zemního plynu.

RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

Foto: ZO ČSOP Aron

www.rwe-transgasnet.cz


