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Zprávy z ústředí
NOVÁ LEGISLATIVA? BUĎTE V KLIDU!
do kanceláře ÚVR). Zřejmě však nebude nutné
změnu stanov schválit ještě během letošního roku.
Mimořádný sněm ČSOP bude asi nutné svolat
někdy v první polovině roku příštího. Situaci
komplikuje fakt, že změna stanov by měla vzít
v úvahu kromě nového občanského zákoníku
i připravovaný zákon o statusu veřejné
prospěšnosti, jehož finální znění však ještě není
známo.
Každopádně se nepředpokládá jiná varianta, než že
Svaz se (aniž by změnil svoje jméno) stane
"spolkem" a základní organizace "pobočnými
spolky". Je zájem postavit stanovy tak, aby
základním organizacím (alias pobočným spolkům)
zůstala právní subjektivita v plném rozsahu jako jí
mají dnes, maximálně s určitým omezením
nakládání s majetkem vyplývajícím právě ze zákona
o statusu veřejné prospěšnosti (pokud lze usuzovat
ze zatím poslední projednávané verze návrhu
tohoto zákona). Povinnou registraci pobočných
spolků do rejstříku (k němuž zatím taktéž schází
prováděcí zákon) provede ústředí. Základek by se
tedy nástup účinnosti nového občanského
zákoníku v tuto chvíli nijak podstatně dotknout
neměl. V budoucnu bude znamenat povinnost
hlásit do tohoto rejstříku veškeré podstatné změny
(statutárního zástupce, sídla...). Pro některé
základky pak zřejmě vyplyne nutnost určité úpravy
svého názvu.
Nové stanovy budou muset striktně rozlišit hlavní
(nevýdělečné) a vedlejší (výdělečné) činnosti. Co z
tohoto však vyplyne v praktické rovině lze zatím
jen velmi obtížně odhadovat.
Honza Moravec, Petr N. Stýblo

Budeme muset od nového roku svaz přejmenovat
Svaz na Spolek? Prý bude nutné změnit základky
na obecně prospěšné společnosti? Úplně nám
zakážou hospodářskou činnost! Nebudou daňové
úlevy když nás soud nezařadí do nějakého
seznamu!
Takové a podobné „zaručené novinky“
už
doputovaly na naše ústředí. Faktem je, že se od
příštího roku chystají velké legislativní změny,
které se více či méně budou dotýkat všech
neziskových organizací, tedy i našeho Svazu.
Faktem také je, že si náš stát nedává moc práci
s tím, aby vysvětlil, co vše občana i občanská
sdružení čeká se změnou občanského zákoníku.
Faktem rovněž je, že další zákony, které musí od
1. ledna bezpodmínečně platit a které významně
ovlivní život neziskovém („ o veřejné prospěšnosti“
nebo „ o rejstřících“) ještě stát ani nemá napsané...
No, i přes tyto nedostatky je účelem tohoto
příspěvku uklidnit naše základky a členy ☺
Ústřední výkonná rada vše pečlivě sleduje.
Aktuálně se vyhodnocují povinnosti z nového
občanského zákoníku
vyplývající i následná
nutnost změny stanov. Jednáme s právníky,
konzultujeme i s jinými obdobnými občanskými
sdruženími. Situace je značně nepřehledná, i proto,
že schází řada nezbytných prováděcích předpisů,
i proto, že názory právních kapacit na některá
ustanovení nového občanského zákoníku se
naprosto diametrálně rozcházejí.
Je jisté, že bude nutné změnit stanovy; na návrhu
změn se již pracuje. (jakékoliv návrhy na to, co by
mohlo být ve stanovách ČSOP jinak zasílejte
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA V ROCE 2012
registrovaných přímo u ústředí ČSOP) bylo celkem
577, z toho 29 nových. Český svaz ochránců
přírody v roce 2012 registroval celkem 7262 členů
ČSOP. V rámci kolektivního členství se při ČSOP
registrovalo 9 spřátelených organizací, z nichž 2
organizace byly nové.
Tereza Vadasová

V roce 2012 se řádně registrovalo 330 základních
organizací (ZO) a 9 regionálních sdružení s celkem
4697 členy (bez MOP), z toho bylo 8 organizací
nových. V kolektivech Mladých ochránců přírody
(MOP) pracovalo 1988 řádně registrovaných
členů (včetně nerozhodnutých zda vstoupí do
nového SMOPu). Individuálních členů (členů
Počet členů ČSOP v roce 2012 dle jednotlivých krajů
Kraj
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradec.
Liberecký
Moravskoslez.
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Cizina

Počet ZO
19
32
7
13
18
31
19
22
19
34
55
15
18
28
0
330

Členů v ZO
271
384
113
133
221
399
307
340
261
521
843
232
343
328
1
4697

Indiv. člen.
35
64
4
32
22
46
27
26
23
154
68
23
25
24
4
577

Členů v MOP
113
44
34
115
93
42
103
434
196
305
257
69
107
74
2
1988

CELKEM 2012

419
492
151
280
336
487
437
800
480
980
1168
324
475
426
7
7262

MOPÍCI V ROCE 2013
Letos se při ČSOP na další období zaregistrovalo
dosud 55 oddílů mladých ochránců přírody, které
mají dohromady 1048 členů a k tomu 152
vedoucích. Od valné většiny (43 oddílů) jsme
do poloviny dubna obdrželi i konkrétní představu
o letošní oddílové činnosti a prioritách její
podpory. Víme tedy o 30 letních táborech a 501
akcích plánovaných v letošní roce, o tom, co kdo
potřebuje pomoci s nájmem a provozem klubovny
i jaké vybavení kdo zhruba potřebuje. Výbor SMOP
ČSOP se na základě těchto informací bude

v nejbližší době zabývat rozdělením finančních
prostředků pro letošní podporu mopíků.
Nepochybně bude snaha využít peníze co nejvíce
podle potřeb oddílů v rámci možností, které
ohraničují podmínky donátorů. O konkrétních
možnostech a podmínkách podpory bude SMOP
ČSOP informovat co nejdříve to půjde, snažit se
budeme o maximální transparentnost.
Jaroslav Síbrt, kancelář SMOP ČSOP
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SOUTĚŽ O LOGO 35. VÝROČÍ ČSOP
ÚVR vyhlašuje soutěž o logo 35. výročí ČSOP,
které bude Svaz slavit v příštím roce.

6. grafické návrhy nutno dodat do Kanceláře
ÚVR (Michelská 5, 140 00 Praha 4) v zalepené
obálce s nápisem „neotvírat, soutěž 35 let“
nejpozději do 20. 9. 2013 (na CD či na papíře, na
zvláštním listu musí být jméno a kontakt na
autora)
7. doručené návrhy vyhodnotí ÚVR na svém
listopadovém zasedání
8. výsledky budou vyhlášeny nejpozději do
konce roku 2013
9. finanční odměna pro vítěze bude ve výši
3 000 Kč
10. s autorem vítězného loga bude uzavřena
autorská smlouva o právu užití loga k prezentaci
Svazu v tištěné, elektronické i jakékoli jiné formě
11. vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat
žádný z návrhů
Tereza Vadasová

Soutěž má následující propozice:
1. soutěž je otevřená komukoliv
2. grafické návrhy musí být povinně
v černobílém provedení, další barevná nebo
vícebarevná varianta je možná
3. grafické řešení musí umožňovat čitelnost
symbolu i při zmenšení na velikost 1,5 cm
4. návrhy musí být technicky provedeny jednou
z možností:
a) nakreslené na papíru (minimální velikost
10 x 10 cm)
b) zpracované v grafickém programu (nejlépe ve
vektorovém formátu, v případě rastrového
formátu jsou min. rozměry 1081 x 1181 cm a
nejnižší možné rozlišení 300 dpi)
5. návrhy nesmí být v rozporu s platným
logomanuálem (na požádání zašleme)

SVAZOVÉ AKCE V ROCE 2013
Ukliďme svět! – jarní kolo 2013

duben – květen 2013

Živá zahrada – Jarní kolo 2013

24. – 26. 5. 2013

Setkání s přírodou

8. – 16. 6. 2013

Setkání členů a přátel ČSOP (bude na Rokycansku)

6. – 8. 9. 2013

Živá zahrada – Zimní kolo 2013

20. – 26. 12. 2013

Ochrana přírody
ČÁP BÍLÝ – SLEDOVÁNÍ HNÍZDĚNÍ
Máte rádi čápy bílé? Zajímáte se o jejich hnízdění?
Máte nějaká pozorování či poznatky o hnízdění
z Vašeho okolí nebo i třeba z náhodného výletu na
druhý konec republiky? I nás Vaše pozorování
velmi zajímají a můžete s nimi přispět k lepšímu
poznání čápů bílých. Čáp bílý je druh zajímavý pro
veřejnost i z ochranářského pohledu. V roce 2014
se navíc bude konat celoevropské sčítání hnízdní
populace čápa bílého. Proto se Česká společnost
ornitologická rozhodla obnovit každoroční
celorepublikové sledování hnízdění čápů bílých
a na čápa bílého zaměřit více pozornosti. Chceme
tak navázat na tradici, kterou započal pan Bohumil
Rejman, který velmi pečlivě organizoval sčítání
čápů v letech 1980—2005. Také bychom rádi
upozornili, že i dnes jsou některé oblasti Česka

důsledně sledovány. Nahlédnout můžete například
na web zaměřený na čápy Pardubického
a Královehradeckého kraje (capiweb.cz), na čapí
web severních a středních Čech (sever.capiweb.cz)
nebo na stránky zaměřené na jihočeské čápy
(jih.capiweb.cz). Autorům těchto webů můžete
posílat informace o hnízdění z jejich oblastí. ČSO
právě připravuje nový web, jehož cílem je pokrýt
oblasti, které v současné době nejsou důsledně
sledované. Cílem není nahradit stávající fungující
stránky, ale umožnit zadávání údajů o hnízdění
přímo online i v dosud nepokrytých částech
republiky. Nový web bude fungovat na adrese
capi.birds.cz. Čápům zdar!
Václav Beran
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MAPUJTE RORÝSY, JIŘIČKY A KAVKY!
Velké mapování ptačích souputníků člověka
připravuje na letošní rok Česká společnost
ornitologická. Zapojit se bude moci opravdu
každý, kdo dané tři cílové druhy – rorýse, jiřičku a
kavku – pozná. Díky podpoře Ministerstva
životního prostředí bude terénní práce i
adekvátně finančně ohodnocena.

V nejbližší době budou podrobnosti zveřejněny
na webu ČSO
www.birdlife.cz a na
specializovaném webu www.rorysi.cz. Neváhejte
si ale napsat o další informace již nyní na mail
cso@birdlife.cz nebo poštou na adresu ČSO, Na
Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov.
Zdeněk Vermouzek

Vaše peníze
NOVÁ GRANTOVÁ VÝZVA

FONDU T-MOBILE

Fond T-Mobile vyhlašuje novou grantovou výzvu
pro všechny, kdo mají nápady na projekty, které
přispějí k lepší komunikaci skupin místních
občanů, usnadní komunikaci lidí a místních úřadů
nebo posílí dovednosti lidí vzájemně si
naslouchat, vést konstruktivní dialog a slaďovat
různé zájmy.

O nadační příspěvek v maximální výši 100 000 Kč
se mohou kromě nevládních neziskových
organizací, příspěvkových organizací a obcí hlásit
nově i jednotlivci a neformální skupiny obyvatel.
Uzávěrka pro podání žádostí je pátek 10. května
2013. Další informace o uzávěrce najdete na
www.nadacevia.cz .

Akce
FLORISTICKÝ MINIKURZ PO OSOBLAŽSKU
Pozvánka na floristický minikurz, který se bude
konat 7. – 9. 6. 2013 v oblasti osoblažského
výběžku (okr. Bruntál).

smluveny ve městě, zbývající stravování zajištěno
nebude. Více
na
http://www.mscbs.cz/floristicky-minikurz-2013-osoblazsko/.

Cílem setkání je poznání krás opomíjeného koutu
ČR, a to nejen z pohledu botanického. Na
exkurzích se budeme pohybovat vlastními vozy a
pěšky. Místem ubytování a scházení se je internát
Střední školy zemědělství a služeb ve Městě
Albrechticích (Nemocniční č. p. 7). Večeře jsou

Všichni jsou srdečně zváni.
Na červnové botanizování po Osoblažsku se za
Moravskoslezskou pobočku ČBS těší Zuzana
Mruzíková a David Hlisnikovský.

JSEM BLÍŽ PŘÍRODĚ - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Od 15. dubna do 15. května 2013 se děti mohou
zúčastnit nového kola výtvarné soutěže: "Jsem
Blíž přírodě!" Soutěž je vyhlášena ve třech
kategoriích. Podmínkou je navštívit jakoukoli
lokalitu zpřístupněnou v rámci programu Blíž
přírodě, namalovat na ní obrázek přírody a poslat
ho do 15. května na adresu ÚVR ČSOP,

Michelská 5, 140 00 Praha 4. Výherci získají
diplom, balíček dárků a společně se svou třídou
pojedou na celodenní výlet do přírody. Více
informací najdete na www.blizprirode.cz
Lucie Matulová
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Nabízíme
DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Jsme spolek „sami pro sebe“ a nechceme, aby
o našich akcích věděla veřejnost natož, aby se
jich, kryndapána, třeba dokonce účastnila! Tedy
ne, není to úplná pravda. 5 (slovy: pět) našich
základek je asi nějak divných, protože o svých
akcích dává vědět? Mrkněte se na ně! Tedy,
podívejte se na aplikaci Kalendář akcí, která
je na titulní stránce webu Českého svazu
ochránců přírody. Prostřednictvím tohoto hojně
navštěvovaného webu dáváme vědět o tom, co
jsme kde pro veřejnost přichystali. Ať už je to
přednáška v Ekocentru, výstava, exkurze nebo

brigáda. Našich 330 základek s 55 akreditovaným
Ekocentry podle tohoto kalendáře nachystalo
například na měsíc květen celkem 11 akcí.
Trochu málo v hlavní sezóně že? No a na červen,
kdy, jen tak mimochodem proběhne naše klíčová
akce pro veřejnost Setkání s přírodou, je podle
tohoto kalendáře naplánována akce jediná. Co
s tím? Navrhuji, než i nadále utvrzovat veřejnost
v tom, že nic neděláme, bude lepší tento kalendář
na našem webu zrušit.
Petr N. Stýblo

NABÍDKA PUBLIKACÍ VYDANÝCH ČSOP
Běžná cena

Cena pro
členy

Václav Tetera

66 Kč

55 Kč

Jaroslav Kolařík a kol.

693 Kč

660 Kč

Lubomír Hanel, Jiří Zelený

88 Kč

81 Kč

110 Kč

99 Kč

Lubomír Hanel

110 Kč

66 Kč

Jiří Mlíkovský

121 Kč

107 Kč

Luboš Beran

110 Kč

88 Kč

Aloisie Poulíčková a kol.

94 Kč

88 Kč

Petr Zasadil

99 Kč

55 Kč

Ladislav Ptáček, Pavel Pešout

55 Kč

44 Kč

Ornitologické tabulky
Ochrana netopýrů
Ochrana velkých šelem v České
republice

Jiří Mlíkovský
Mojmír Vlašín, Ivana Málková

66 Kč
66 Kč

50 Kč
33 Kč

Petr Stýblo

88 Kč

55 Kč

Ježci
Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho
ochrana a výzkum
Metodika sledování výskytu plazů v
České republice
Ochrana biodiverzity drobných
stojatých vod II.

Zuzana Pokorná

55 Kč

33 Kč

Pavel Čech

66 Kč

33 Kč

Mojmír Vlašín, Blanka Mikátová

66 Kč

33 Kč

Lubomír Hanel, Pavel Pešout

66 Kč

55 Kč

Název publikace
Záchrana starých a krajových odrůd
ovocných dřevin
Péče o dřeviny mimo les - II.
Vážky - výzkum a ochrana
Samostatná příloha - klíč k určování
exuvií evropských druhů vážek
(Ondata) podřádu (Anisoptera)
Ochrana ryb a mihulí
Potravní ekologie našich dravců
a sov
Ochrana vodních měkkýšů
Ochrana horských a podhorských
toků - Úvod do studia jejich biocenóz
Ptačí budky a další způsoby zvyšování
hnízdních možností ptáků
Pozemkové spolky - spolupráce
s vlastníky při ochraně přírodního a
kulturního dědictví

Autor
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Ochrana plazů v okolí lidských sídel
aneb Proč nemáte na zahradě
ještěrku, slepýše nebo užovku?

Jiří Haleš

22 Kč

11 Kč

Mokřadní ostřice České republiky

Radomír Řepka

0 Kč

0 Kč

Mechorosty, součást naší přírody

Svatava Kubešová, Zdeněk Musil, a
kol.

0 Kč

0 Kč

Nepůvodní druhy fauny a flóry České
republiky

Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo

550 Kč

440 Kč

Živá zahrada

Václav Křivan, Petr Stýblo

110 Kč

80 Kč

Louky Bílých Karpat

Ivana Jongepierová

605 Kč

555 Kč

Vlk se vrací

Petr Stýblo

22 Kč

11 Kč

6 Kč

6 Kč

50 Kč

50 Kč

6 Kč

6 Kč

Plakát "Ptáci u krmítka"

11 Kč

6 Kč

Plakát Živá zahrada

11 Kč

6 Kč

Samolepka - Živá zahrada - ptáci
Série samolepek (10 kusů) - Živá
zahrada - ptáci
Samolepka - Živá zahrada - motýli,
žáby

Videostudio „Poznej a chraň“

nabídka DVD, viz. www.hales.ic.cz

Poštovné a balné je podle velikosti a hmotnosti
zásilky 70 Kč nebo 100 Kč. Pokud máte o

publikace zájem, napište nám na: info@csop.cz
nebo na adresu kanceláře.
Jiřina Borecká

Zelená karta
UPOZORNĚNÍ!
K 1. 4. 2013 končí platnost
průkazu Mladého ochránce
přírody. Všichni členové ČSOP
(včetně
dětí
a
mládeže
sdružovaných v kolektivech
Mladých ochránců přírody) se budou prokazovat
Průkazem člena Českého svazu ochránců přírody.

Platná průkazka:

Tereza Vadasová
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ZK ČSOP

OD KVĚTNA 2013

Datum, název a adresa objektu/akce
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 28. 4. 2013
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
Výstava 90 LET PARDUBICKÉHO HOKEJE. Výstava připomíná historii pardubického hokeje od jeho počátku
na Matičním jezeře až po nejvýznamnější úspěchy současného hokejového týmu.
30. 4. 2013 od 16:00
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
PÁLENÍ ČARODĚJNIC V ZOO. Připraven zajímavý program pro děti i dospělé - čarodějnická pohádka,
soutěž o nej čarodějnici, ohnivé představení, čarodějnické hry, ...
14. 5. 2013
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška ZAHRADA KRAJINÁŘSKÁ III. - Lednice a Lednicko-Valtický areál. Přednáší Ing. Zdeněk Novák.
15. 5. 2013
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška PERSKÉ (ISLÁMSKÉ) ZAHRADY V IRÁNU A INDII. Přednáší RNDr. Aleš Krejčí.
do 26. 5. 2013
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
Výstava KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH. Ve výstavním prostoru u rytířských sálů si mohou
návštěvníci prohlédnout výstavu věnovanou době laténské ve východních Čechách. K vidění jsou keltské
zbraně, šperky a keramika.
20. 4. - 31. 5. 2013
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
Výstava fotografií KRÁLOVÉ GEREWOLU Z NIGERIE Lenky Klicperové, která zdokumentovala fascinující
festival hojnosti a lásky Cure salée i magický mužský tanec gerewol.
do 29. 9. 2013
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č. 1, 252 63 Roztoky u Prahy
Výstava NAŠI MOTÝLI - sbírka Josefa Háši, fotografie Lukáše Seicherta.
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.
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