ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Ústřední výkonná rada
Michelská 48/5, 140 00 Praha 4
Člen IUCN | nositel ocenění OSN UNEP „Global 500“

XI. Sněm Českého svazu ochránců přírody v Koutech u Ledče nad Sázavou
Delegátům XI. Sněmu
V Praze, dne 25. 2. 2022
Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na jednání Sněmu ČSOP, které se uskuteční o víkendu 2. – 3. dubna 2022
v hotelu Luna, Kouty 77, Kouty – Havlíčkův Brod.
V přílohách Vám zároveň zasíláme tyto podkladové materiály:
1. Hlasovací a volební řád Sněmu (smernice-hlasovaci-volebni-rad-snemu.pdf)
2. Stanovy ČSOP (stanovy2015.pdf)
3. Český svaz ochránců přírody 2019 – 2021. Zpráva ÚVR ČSOP pro delegáty XI. Sněmu ČSOP v Koutech.
(Zpráva UVR ČSOP o činnosti svazu 21 - doplněná.pdf)
4. Zpráva o činnosti UKRK 2019 – 2021 (Zpráva UKRK 2019-2021.pdf)
5. Návrh změny Hlasovacího a volebního řád Sněmu (Hlasovací a volební řád Sněmu_návrh změny.docx)
6. Formulář na pověření zastupováním jiným delegátem Sněmu (Pověřovací listina.docx)
7. Seznam všech delegátů Sněmu (Delegáti seznam.pdf)
8. Program XI. Sněmu (Program XI. Snemu.pdf)

Všechny uvedené materiály jsou spolu s dalšími informacemi ke Sněmu zveřejněny na webu
www.csop.cz/snem. Prosím, podklady si pozorně prostudujte.
Promyslete si také, kterých pracovních sekcí Sněmu se budete chtít účastnit a případně i znění Vašich
návrhů na usnesení Sněmu. Návrhy na usnesení můžete zasílat již nyní, zveřejníme je na webu
a posléze předáme návrhové komisi Sněmu.
Vážení přátelé, věřím, že naše jednání budou věcná a konstruktivní a pomohou posunout náš Svaz
správným směrem.
S pozdravem

Libor Ambrozek
předseda ČSOP v. r.

Nepřehlédněte! Na další straně následují organizační pokyny.

tel.: 222 516 115, 222 511 494 | IČ: 00103764 | DIČ: CZ00103764 | č. účtu: 34535011/0100

info@csop.cz | www.csop.cz

XI. Sněm Českého svazu ochránců přírody v Koutech u Ledče nad Sázavou
Organizační pokyny
Kontakty na organizátory:
Veškeré věci k Vaší účasti na Sněmu komunikujte s Kanceláří ÚVR ČSOP prostřednictvím e-mailu:
registrace@csop.cz .
Pro dotazy slouží telefon: 724 440 639 (Katka Paličková), případně 603 747 761 (Stáňa Bartošová). Na
těchto telefonech budeme i v průběhu Sněmu.

Příjezd a ubytování
Ubytování ze soboty na neděli je zajištěno v hotelu Luna, Kouty 77, Kouty – Havlíčkův Brod (souřadnice
N 49°38.31907', E 15°17.95077') viz mapa, ve 2 a 4 lůžkových pokojích. Ubytovat se lze kdykoli v sobotu,
2. 4. 2022, do 20:00. Pokud nemůžete včas dorazit v sobotu, můžeme Vám zajistit ubytování již z pátku na
sobotu. Budete-li mít o tuto možnost zájem, dejte prosím co nejdříve vědět Kanceláři ÚVR, aby pro Vás páteční
ubytování rezervovala (ubytovat se v pá je možné od 15 hod.). Veškerá jednání se budou konat přímo v hotelu
Luna.

Doprava
Doprava na místo je komplikovaná. Nejjednodušší je přijet autem.
- Veřejnou dopravou až na místo - 288 m od Hotelu Luna je autobusová zastávka „Kouty – Stavoservis IPS“,
autobus jede ale pouze v pátek (z Ledče nad Sázavou - Husovo náměstí v 16:30), v sobotu nejede nic.
- Vlakem do zastávky Ledeč nad Sázavou, kde v případě zájmu budete vyzvednuti naším autem - je potřeba si
tuto dopravu domluvit v Kanceláři ÚVR (kontakty viz výše) předem.

Proplácení jízdného
Uschovejte si Vaše jízdenky, jízdné se bude proplácet. Ne hned na místě, ale po zaslání vyplněného cestovního
příkazu do Kanceláře ÚVR na Váš bankovní účet. Řádně vyplněné cestovní příkazy zasílejte nejpozději do
30. 4. 2022. Pojedete-li vlastním autem, proplácí se cestovné v plné výši pouze, pokud je auto obsazeno alespoň
třemi delegáty. Jinak se vyplácí cestovné ve výši ceny jízdenky hromadné dopravy. K cestovnímu příkazu
vlastním autem je nutné přiložit kopii velkého technického průkazu vozidla.

 Pokud nabízíte/poptáváte místo v autě, obraťte se na Kancelář – pokusí se Vás navzájem propojit.
Neúčast
Pokud se Sněmu z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit, využijte prosím přiložený formulář a pověřte
jiného zvoleného delegáta Sněmu svým zastupováním. Pověřený delegát předloží vyplněný a podepsaný
formulář při prezenci před zahájením Sněmu. O své neúčasti informujte prosím co nejdříve Kancelář ÚVR,
abychom mohli ještě stornovat ubytování a stravu.

Stravování
Pro delegáty Sněmu je zajištěn a hrazen sobotní oběd a večeře, v neděli pak snídaně a oběd. V příloze zasíláme
jídelní lístek; Kanceláři ÚVR emailem prosím informujte, které jídlo jste si vybrali. Kdo bude přespávat z pátku
na sobotu, má zajištěnu i sobotní snídani a může si objednat také páteční večeři v hotelu (jiné možnosti
stravování přímo v místě nejsou). Večeři v pátek si ale hradí každý sám. Pokud o ni budete mít zájem, dejte nám
prosím také vědět – nahlásíme hotelu, abyste měli jídla zajištěna. V celém průběhu jednání by měla být možnost
zakoupit doplňkové občerstvení.

Co je tedy nutné Kanceláři ÚVR předem nahlásit?
Účast/neúčast, stravu, ubytování, dopravu. Pro usnadnění jsme pro vás připravili elektronický formulář.
Formulář naleznete na https://forms.gle/q7ukRUv2vG5FeLxx8
Vše týkající se ubytování a stravy je potřeba nahlásit nejpozději do 23. 3. 2022
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Jídelní lístek
Sobota
Oběd
- Polévka: Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi
1. Moravský vepřový vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem
2. Boloňské ragú zapečené s penne těstovinami
3. Karbanátky z červené čočky s bramborovou kaší
Večeře
1. Holandský řízek se sýrem s bramborem
2. Vepřová kýta na paprice s rýží
3. Kuskus se zeleninou
Neděle
Oběd
- Polévka: Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
1. Pečené kuřecí stehno s bramborem
2. Pečená sekaná s bramborem
3. Špenátové lasagne
Pátek - Večeře (k doobjednání – hradí si každý sám)
Přírodní kuřecí plátek se šťouchaným bramborem s pórkem 144Kč
Smažený kuřecí řízek s bramborem 144Kč
Zeleninové rizoto 129 Kč
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