
ČSOP Divoky
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004



1

Úvodem

Lidský život závisí na prostředí, ve kterém žijeme, a v tomto smyslu to není pří-
roda, která patří člověku, ale naopak člověk patří přírodě. Nikdo nežije jen sám sobě 
pro radost.Pro lidi je životně důležité nejen to, aby rozuměli jeden druhému, ale aby 
rozuměli i přírodě.Každý z nás po sobě zanechává na světě stopu. A ať je to stopa se-
bemenší a ať ji zanecháváme v jakékoliv oblasti lidské činnosti, měla by být dnešnímu 
i budoucímu pokolení k užitku. Přírodu miluje doopravdy jen ten, kdo se snaží po-
znat její tvář, její zákonitosti. Štěstí z poznání přírody je neopakovatelné, žízeň lidstva 
po nových poznatcích je nekonečná a příroda je jejich nevyčerpatelným zdrojem. 
Podle toho, jak se člověk chová k přírodě, dá se často odhadnout i jeho hodnota.Dob-
rý člověk se chová ohleduplně, jak k lidem, tak k přírodě. A také mnohé napoví i to, 
jak kdo přírodu vnímá – zda se dokáže radovat z východu i západu slunce, z první 
jarní trávy, z květů, ze střídání ročních období.

Ovšem pouhá láska a někdy i naivní obdiv v této době velkého ohrožení přírody ne-
stačí. Člověk má v rukách obrovské vědecké i technické prostředky, které může využít pro 
rozvoj společnosti i zneužít pro zničení všech a všeho. To nejsou fráze. To je krutý fakt.

Ochrana přírody je jedním z nejdůležitějších úkolů dnešní doby. Lidé si svou od-
povědnost již mnohdy uvědomují a snaží se svůj vztah k přírodě poopravit. Příroda 
je velmi zranitelná, i když jsme si ještě donedávna mysleli, že vydrží všechno. Mnohé 
ekologické katastrofy dokazují náš omyl. Ale vést jen krásné řeči nestačí. Za slovy 
musejí následovat činy.

Miloslava Sedláčková 





Vzpomínka

Po dlouhé zimě přišlo konečně jaro. Byl krásný jarní den 19. března 2004 a nás 
zastihla smutná zpráva. Zemřel náš kamarád Jiří Zelenka. Ten usměvavý pohodový 
člověk. Člověk plný síly a humoru opustil tento svět. Odešel od své rodiny, přátel, od 
rozdělané práce, od svých snů a plánů, od svých koní……pole i zahrady. Zbyl nám 
jen smutek a vzpomínky.

A právě tyto vzpomínky ať nás zavedou vždycky k němu. K jeho dobrosrdečné pova-
ze, k jeho lásce k přírodě, ke koním, k jeho pracovitosti a k jeho touze splnit si své sny.

Miloval svoji malou vesnici v údolí Chřibských lesů. Do vínku dostal lásku k rodné 
půdě i zvířatům. Pro svou ženu a své děti opravil starý dům a znovu do něj vrátil kouzlo 
vesnického stavení. Dvůr měl plný zvířat. Měl zahradu i pole. A konečně také své koně. 

Zapřahal svého hnědáka do vozu a jezdil s ním pracovat do lesa. Byl to obyčejný 
život, ale pro něho život spokojený. Když seděl na kozlíku vždycky se usmíval. Usmí-
val se i ve své hospůdce mezi kamarády. Znali jsme to všichni, ten jeho úsměv, tu 
jeho pohodu. 

Není mezi námi nikdo kdo by si na něho nevzpomněl. Chybí nám jeho osobitý hu-
mor, jeho práce i přátelství.Věřím, že si budeme pamatovat všechno pěkné, co jsme 
s ním za všechna ta léta prožili.

Určitě by si přál, aby naše práce v ČSOP pokračovala, aby byla smysluplná a při-
nášela nám uspokojení a radost.

Miloslava Sedláčková
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Zpráva o činnosti ZO ČSOP Divoky za rok 2004

Letošní rok 2004 je rokem bilance. ČSOP již 25 let působí v naší zemi a přispívá 
k péči o krásu našeho domova. Naše organizace vznikla 14. března 1980 a prošla slo-
žitým vývojem. Základem naší organizace zůstala dobrovolná činnost našich členů 
a příznivců. Kromě aktivit zaměřených na ochranu přírodních památek našeho okolí 
jsme vybudovali naučnou stezku sloužící dětem i dospělým, která přibližuje jednot-
livé biotopy. Enviromentální výchovu začala rozvíjet Mgr. Marcela Bajerová. K výuce 
jí posloužilo naše terénní ekologické středisko. 

Začátkem roku jsme se zúčastnili křtu I. CD skupiny Ztráty a nálezy. Jejich poděková-
ní za to, že jsme jim umožnili vystupovat právě u nás při našich akcích nás potěšilo.

31. března jsme se prostřednictvím vyprávění a diapozitivů pana Tronečka a Jose-
fa Sedláčka přenesli na Borneo a nahlédli do života ostrovanů.

17. duben byl dnem úklidu naší obce a okolí. Na třicet dospělých a patnáct dětí se 
nadšeně účastnilo akce „Ukliďme svět“.

24. dubna jsme oslavili Den Země a otevřeli studánku V zápletách. Sluníčko si s námi 
hrálo na schovávanou. Kulturní program dětí z Morkovic a Rozmarýnku z Kroměříže 
jsme shlédli v sále místní školy. Indiánské hry a soutěže proběhly na hřišti za asistence 
mladých ochránců přírody. Téměř aprílový den zakončily písně skupiny Ztráty a nálezy.

Dvacetičlenná skupina se od 6. do 9. května vypravila do Lužné. Cílem byly Pul-
čínské skály, Čertovy stěny a také naučná stezka. „Figiho“ chata nám byla útočištěm. 
Odtud jsme každý den vyráželi do kouzelné krajiny. Využili jsme každé chvilky k tu-
ristice, fotografování, slézání skalních útvarů.

12. června proběhla naše nejnavštěvovanější akce pro veřejnost „Procházka lesem 
plným pohádek“. 1675 dětí i dospělých své sobotní dopoledne trávilo v pohádkovém 
lese Boří.

18. června se ochranářky vypravily na Rusavu. Kromě turistických cest se zde také 
plánovalo a diskutovalo o akcích naší organizace.

Začátek července patřil Chřibům - fauně, flóře, památným místům. K nejkrásněj-
ším zastavením patřily tentokrát Cimburk, Kazatelna, Ocásek a Brdo se svou rozesta-
věnou rozhlednou.

3. až 5. září jsme se zúčastnili 4. celostátního setkání členů a příznivců ČSOP 
v rámci 25. výročí organizace v Sedmihorkách u Turnova. Semináře „Poradenství 
v oblasti ochrany přírody, Jak psát projekty, Jak se účastnit správních řízení, Přechod 
ČSOP na podvojné účetnictví“, byly velmi náročné nejen časově. Nové poznatky nám, 
doufejme, budou ku prospěchu. Volná odpoledne jsme věnovali vycházkám po okolí. 
Český ráj si zaslouží svůj název. Hruboskalsko se svým zámkem, Valdštejn, Trosky 
a monumentální skály v čisté krajině byly okouzlující. Někteří z nás se rozhlédli po 
„Řáholci“ z jičínské věže, z Kozákova si mnozí odnesli kamínek pro štěstí (škoda, že 
se nám nepovedlo najít kýžené polodrahokamy).



5

2. října proběhlo už podesáté odpoledne plné zpěvu - Divocký kos - v místní škole. 
V porotě zasedli Roman Ratúzský, František Filgas, Miroslav Bureš a manželé Baje-
rovi. Soutěží provázela děti i posluchače Dáša Skácelová. Ve třech kategoriích soutě-
žilo 39 dětí. Tereza Zbořilová, Svatava Navrátilová a Iva Ludíková si odnesly vítězné 
kosy. Večer byl doménou skupiny Telegraf z Uherského Hradiště.

9. října oslavil Zdeněk Zbránek životní jubileum - 50let. Patří k našim nejaktivněj-
ším členům. Blahopřejeme a děkujeme.

28. října jsme nechyběli u otevření kamenné rozhledny na Brdě. Stala se nejen 
atraktivní zastávkou turistů, ale i dominantou Chřibů. Je vysoká 24m a nahradila tři-
cetimetrovou rozhlednu dřevěné konstrukce. 

Závěr roku patřil setkání zpravodajů státní ochrany přírody na chatě Lopeník 
v okrese Uherský Brod.

30. prosinec patřil třicátému ročníku předsilvestrovských výstupů na Brdo. Na 
nejvyšší bod Chřibů si vyšláplo z Divok 70 účastníků. Každoročně se zde setkávají 
turisté, přátelé přírody i skauti z širokého okolí. Pohled na naše vesničky v údolích, 
na Buchlov a celou krásu Chřibů je nám odměnou za náročný výstup.

Rádi bychom uchovali krásu našeho domova pro příští generace.

Jiřina Zelenková

Výroční zpráva TES Boří Divoky za rok 2004

TES se již několik let věnuje výukovým programům a nejinak tomu bylo i v roce 
2004 (osloveno 909 žáků).

V jednotlivých třídách 7 MŠ se pravidelně každý měsíc rozbíhalo povídání o cizo-
krajných zvířatech. Hravou formou si děti vytvářely představ, o životě zvířat jednot-
livých kontinentů a nakonec si vyzkoušely i sestavení vlastní ZOO, protože celoroční 
výukový program měl název „Lov pro ZOO“.

V letním období jsme se na NS Boří věnovali vodnímu ekosystému a smyslovému 
vnímání přírody. Podzim v MŠ patřil významu stromů, jejich rozlišení a relaxačnímu 
uvolnění. Celé první pololetí se k přírodovědným schůzkám scházelo 10 žáčků 3. 
třídy v ZŠ Zdounky a nejedno setkání patřilo i přírodě v Divokách (úklid odpadků, 
hrabání trávy, poznávání rostlin na NS).

V činnosti TES jsme neopomněli také na pravidelné pracovní dílny před veliko-
nocemi a v době adventu. S lítostí musíme konstatovat, že účastníků je podstatně 
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méně než při prvním setkání. Dostatečné množství veřejnosti se nám ale daří oslovit 
na akcích ČSOP, na jejichž realizaci se také podílíme, jako je Den Země, Pohádkový 
les a Divocký kos. Cenné odborné informace jsme získali na semináři o projektových 
dovednostech a pedagogické konferenci ve Zlíně, kde jsme také představili celoroční 
programy pro MŠ-Svět Ferdy Mravence a Lov pro ZOO. 

Květnové poznávání přírody v okolí Lužné nám ukázalo, jak krásnou přírodou se pyš-
ní i jiné oblasti než CHKÚ v našem okolí, kde pravidelně sledujeme výskyt orchidejí.

Na existenci TES jsme upozornili na výstavě neziskových organizací v knihovně 
KM hned na počátku roku.

Dobře se nám to také podařilo při konání okresního kola biologické olympiády 
žáků 6.-9. třídy ZŠ kroměřížského regionu. Na 50 soutěžících sice mělo plné ruce 
práce s plněním svých úkolů, ale ve volné chvilce mohli i se svými vyučujícími na-
hlédnout na NS a zde se v tichosti věnovat přírodě.

Tradiční výšlap na Brdo tvoří jakousi pomyslnou tečku za prací každého roku, 
ale také přináší soustu nových nápadů pro práci v dalším snažení při ekologickém 
vzdělávání dětí a dospělých.

Mgr. Marcela Bajerová

Péče o Přírodní památky

Rok 2004 byl po stránce ochrany a péče o Přírodní památky (PP) jiný – význam-
nější než předchozí ostatní.

Všechno vzniklo z našeho dlouhodobého snažení o nové průzkumy dříve vyhlá-
šených rezervací a rozšíření chráněných území přímo v našem blízkém okolí.

Na základě objednávky Krajského úřadu Zlínského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství byly prováděny pravidelně od dubna do října výzkumy v oblasti motýlů, 
brouků a flóry. Průzkumu jednotlivých specializací se věnovali špičkoví odborníci pan 
Mgr. Vladimír Bělín, pan RNDr. Dušan Trávníček a paní RNDr. Marie Elsnerová.

Z dřívějších rezervací – dnes PP se jednalo o průzkum Drážova a Včelína. Z no-
vých lokalit to byl průzkum oblasti mezi Těšánkami a Lebedovem, protože území ne-
bylo ještě vyhlášeno, zatím ho budeme nazývat navrhovaná Přírodní památka (n PP) 
Lebedov a nPP Zákostelí, kterou jsme pojmenovali podle místní části Zdounek.

Byly provedeny fytocenologické výzkumy, které objasňují výskyt rostlin z ohle-
dem na jejich procentuální zastoupení. Výskyt rostlin záleží na expozici, nadmořské 
výšce, klimatických podmínkách, na vlastnostech a typu půdy. Snímky zahrnují by-



7

linná, keřová a stromová společenstva. Důležité je také zařazení některých druhů do 
kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených podle Červeného seznamu.

Dále byl proveden entomologický průzkum zaměřený především na řád brouků, 
ostatní skupiny byly sledovány jen okrajově.

Při výzkumu motýlů byly použity různé metody, především individuální denní lov 
pomocí entomologické sítě a pomoci feromonů. Nevýhodou průzkumu bylo velmi špat-
né počasí do konce měsíce června a také celkový kvantitativní a kvalitativní stav motýlů 
v loňském roce, který byl způsoben velmi špatným počasím. Dá se předpokládat, že v bu-
doucnu budou na tomto území nalezeny ještě další druhy, které nebyly zatím zaznamená-
ny, neboť roční výzkum nemůže úplně postihnout celé spektrum zkoumaných druhů.

Na lokalitě Včelín a Drážov probíhal v letech 2003 – 2004 výzkum pavouků metodou 
formalinových zemních pastí. Výzkum prováděla studentka Přírodovědecké fakulty Ost-
ravské university v rámci své diplomové práce. Úlovky brouků získaných touto metodou 
poskytla k determinaci pracovníkům muzea ve Zlíně, kteří vypracovali přehled.

nPP Lebedov se nachází severozápadně asi 0,4 km od obce Těšánky. Jedná se o te-
rasovitý, výslunný, travnatý svah se starými ovocnými sady s východní expozicí. 

Na lokalitě byly v minulosti zřízeny terasy, které byly osázeny ovocnými stromy, 
především třešněmi. Velká část třešní dožívá, nachází se zde četné proschlé nebo 
úplně suché stromy. Již delší čas je lokalita ponechána svému osudu. Neprovádí se 
údržba ovocných stromů ani redukce rozrůstajících se křovin a na většině plochy 
se nekosí tráva. Travnaté stráně které dosud nezarostly křovinami mají místy step-
ní charakter. Nachází se zde početná populace sasanky lesní, jedna z nejbohatších 
v celém Zlínském kraji. Z dalších vzácných a pozoruhodných rostlin se zde vyskytují 
hvězdnice chlumní, oman vrbolistý pravý, bradáček vejčitý, černohlávek velkokvětý, 
černýš rolní, modřenec chocholatý, vstavač vojenský…

Ze skupiny kriticky ohrožených živočišných druhů zde byla zaznamenána kud-
lanka nábožná, z kategorie silně ohrožených druhů zlatohlávek chlupatý a ze skupiny 
ohrožených větší počet druhů – čmeláci, otakárek fenyklový, majka fialová a krasec 
třešňový. Žijí zde běžné druhy ptáků, kteří zde nacházejí příhodné podmínky pro 
hnízdění a potravu, např. konopka obecná, lejsek šedý, ťuhýk obecný…

NPP Zákostelí se nachází nad jihovýchodním okrajem obce Zdounky. Jedná se 
o travnatou, křovinatou stráň zčásti porostlou vzrostlými stromy. Svah je poměrně 
strmý a členitý se západní až severozápadní expozicí.

Ve spodní části je pozemek souvisle porostlý listnatými lesními stromy. Právě zde 
se vyskytují 3 druhy kruštíků.

Ze vzácných a ohrožených bylinných druhů se na území vyskytuje kozinec dánský, 
okrotice bílá, čilimník zelenavý, bílojetel bylinný, vstavač vojenský, tořič včelonosný 
a bohatá populace pětiprstky hustokvěté.

Ze zvláště chráněných druhů brouků tu byly zjištěni střevlík Scheidlerův, střevlík 
Ullrichův a svižník polní. Z dalších ohrožených tu byly zaznamenáni ještě čmeláci, 
ještěrka obecná a slepýš křehký.
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Obě tyto nové lokality zahrnují druhově bohatá rostlinná společenstva. Naším cí-
lem a snahou je vytvářet a udržovat podmínky pro výskyt a rozšíření těchto vzácných 
a ohrožených druhů rostlin a živočichů a zachovat krajinný ráz lokalit.

Do budoucna je nutné omezovat především keřový a stromový porost, aby se neší-
řil a nedošlo k zarůstání ploch s výskytem vzácných druhů rostlin. Po vyhlášení bude 
nutné se také více věnovat osvětové činnosti a vysvětlovat místním lidem, společně 
s Obecním úřadem, že se změnil režim na tomto území a není možné si tam už dělat 
cokoliv. Také bude nutné vyčistit území od nepovolených skládek odpadů a zabránit, 
aby se na toto území vyvážela kejda, jak se stalo v loňském roce.

Na PP Kamenec bylo provedeno zaměření parcel geodetickou firmou, lomové body 
parcel byly označeny plasty a území tak bylo dáno konečně do souladu se skutečností. 

Za loňský rok toho bylo víc jak dost – teď už zbývá jen pokračovat v rozdělané 
práci a zdárně ji dotáhnout do konce.

Josef Sedláček

Výroční zpráva MOP 2004

MOPíci (indiáni) z Divok začali hned s příchodem jara vyhrabávat listí na louce 
kolem potoka, řezat a uklízet dřevo spadané po zimě, aby bylo vše připraveno na 
první jarní táboření. Při táboření od 2. do 4. dubna ještě dolaďovali úklid, ale samo-
zřejmě zbyl čas i na hry jako je „lakros“. Na akci „Otvírání studánek“ jsme připravili 
pro děti spoustu her a soutěží. Přestože nám počasí nepřálo a z her nebylo nic, mohly 
děti alespoň nahlédnout do „týpí“, které bylo postaveno na hřišti. My, jako správní 
indiáni, jsme se deštivého počasí nezalekli a zatábořili si.

6. - 9. května jsme vyrazili na výlet do Pulčínských skal za trošku jinou přírodou. 
Někteří z nás si poprvé vyzkoušeli lezení po skalách. Obdivovali jsme také naučnou 
stezku lemovanou nesčetnými mraveništi. Pro ty menší tu byla na závěr poučná šip-
kovaná s paní Bajerovou.

Samozřejmě jsme nemohli chybět při přípravě Pohádkového lesa. Na pomoc při-
jeli i Běž a Soličaj. Pomáhali jsme s úklidem louky, postavili „týpí“ dětem pro radost 
a vymýšleli hry a soutěže. Někteří odvážlivci se chopili i pohádkových rolí. Po všem 
tom shonu jsme si dopřáli potní lázeň v naší indiánské sauně.

Od 3. do 10. července proběhl už 3. indiánský tábor pro děti. Letos jsme se utábo-
řili v Adamově rokli u Kostelan. Bylo to překrásné místo. Jako stvořené pro odpoči-
nek po dlouhém školním roce. Tábořili jsme ve dvou stanech. Náplní byly výlety do 
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Hruboskalsko

Český Ráj - Příhrazy
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Noční odchyt motýlů

Modrásek jehlicový

Rozrazil klasnatý Dřín obecný
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Výlet do Pulčínských skal

Lačnovské skály

Nádraží Lužná
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Oman vrbolistý pravý

Pracovníci Muzea Zlín při výzkumu lokality

Výukový program
v MŠ

Třezalka tečkovaná

Sasanka lesní
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Pětiprstka hustokvětá

Hvězdnice chlumní

Dlouhozobka svízelová

PP Drážov
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Pohádkový les

Otvírání studánek
Kapela Ztráty a nálezy
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Péče o památné stromy

Žítkův buk
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Budačina

Indiánský tábor
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okolí, hry, soutěže, koupání v Kudlovské dolině nebo na Salaši. Za podařenou akci 
děkujeme hlavně Liborovi Zakravačovi a Zdeničce Slezáčkové. 

My, starší členové, jsme si pak ještě dopřáli „čundr“ sólo po Chřibech. Navštívili 
jsme chatu Modřínku, Bunč, Salaš a zavítali jsme také zpět k Adamově rokli.

Prázdniny jsme završili výletem na kolech do zatopeného lomu v Drisicích u Vyš-
kova.

O podzimním prodlouženém víkendu 27. - 31. října jsme si opět zatábořili. 28. 10. 
někteří využili volného dne k výstupu na nově otevřenou rozhlednu na Brdě. Během 
táboření jsme se pokoušeli vytvořit si svůj vlastní totem. 

30. prosince jsme jako většina ochranářů podnikli předsilvestrovský výstup na 
Brdo. U ohýnku jsme se posilnili špekáčky a s přáním štěstí do nového roku se vrátili 
domů.

V průběhu roku 2004 jsme 
- pomáhali na všech akcích ČSOP
- zabetonovali tabule na stezce
- natírali mostek přes potok
- natírali střechu čekárny
- provedli nátěry židlí a stolů v sále školy
- vysekli trávu kolem rybníčku
- 2x provedli sběr odpadků kolem cesty do Divok
- pomohli se sběrem železa

Petr Vymětal
(Dlouhý Vlas)
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Zpráva o hospodaření za rok 2004

Stav k 31. 12. 2003

Bankovní účet Kč 83 559,50

Pokladní hotovost Kč 17 778,50

Finanční prostředky celkem Kč 101 338,-

ROK 2004

Příjmy EC Kč 11 120,- - dotace                0,- 

- vl.činnost 11 120,-

Příjmy MOP Kč 2 335,- - prostředky SMOP ČSOP

Příjmy Pohádkový les Kč 17 500,-

Ostatní příjmy Kč 5000,- - Obec Zdounky

Kč 199,32 - úrok BÚ

Příjmy celkem Kč 36 154,32

Výdaje EC Kč 66 642,50

Výdaje Divocký kos Kč 1 350,-

Výdaje Pohádkový les Kč 255,-

Výdaje MOP Kč 7 090,-

Výdaje – provozní režie Kč 38 872,-

Výdaje celkem Kč 114 206,50

Hospodářský výsledek 2003 Kč -78 055,18

Stav k 31. 12. 2004

Bankovní účet Kč 15 024,97

Pokladna Kč 6 609,-

Finanční prostředky celkem Kč 21 633,97 
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Komentář k příjmům a výdajům v roce 2004

Základní organizace  dosáhla v roce 2004 příjmů ve výši 36 tis. Kč,- z toho 
2 335,- Kč formou dotací na činnost MOP. Ostatní příjmy získala organizace vlastní 
činností, pohádkovým lesem, výukovými programy EC.

V letošním roce činnost skupiny MOP, kterým v rámci dotace na činnost přispělo 
SMOP ČSOP částkou 2 335,-.Tato částka byla doplněna prostředky ZO dospělých 
o částku Kč 4 755,-. Majetek pořízený z těchto prostředků podléhá kontrole SMOP 
ČSOP nejméně po dobu 5 let.

Činnost celé organizace včetně EC a MOP je podrobně komentována ve výroční 
zprávě za rok 2004.

Výdaje organizace byly zaměřeny na vybavení EC a poznávací cesty všech členů ZO. 
Výdaje roku překročily příjmy o 78,- tis. Kč – tyto prostředky byly v organizaci vy-
tvořeny činností v předchozích letech.

K 31. 12. 2004 byla provedena inventura majetku a nebylo shledáno závad.
Dále byla provedena inventura pokladního zůstatku a nebylo shledáno závad.

Při činnosti organizace byla odpracována řada brigádnických hodin, což považujeme 
za velký přínos do našeho hospodaření.V letošním roce bylo třeba k udržení chodu 
ekologického střediska i naučné stezky vyplatit i mzdové prostředky.

Děkujeme všem členům, ale také příznivcům, kteří se jakkoli podíleli na činnosti 
a získávání prostředků pro naši ZO. Všichni tak přispěli k dobrému chodu organi-
zace v roce 2004.

Zdeněk Zbránek
Hospodář ZO ČSOP Divoky

Veškeré doklady jsou řádně vedeny a souvisí s hlavní činností organizace. Prostředky byly 
použity v souladu s plánem práce pro rok 2004 a odsouhlaseny členskou schůzí.

Jarmila Šoltísová
Revizor ZO ČSOP Divoky 
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Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2005

 1.  Spoluúčast na činnosti TES Boří a využití materiálů
 2.  Prezentace naší práce na výstavě neziskových organizací v Kroměříži
 3.  Biologická regulace - zapojení MOP (kontrola a čištění budek)
 4.  „Ukliďme svět!“ -2. dubna - sběr železa, úklid obce a okolí
 5.  26. dubna ve 14:00 hodin „Den Země“ a „Otvírání studánek“ 
  ve spolupráci s TES a MOP
 6.  Výpravy za poznáním
 7.  11. 6. od 9:00 do 12:00 „Procházka lesem plným pohádek“
 8.  25. 6. Divocký kos - soutěž ve zpěvu dětí
 9.  Spolupráce s MOP na prázdninovém programu dětí
 10.  Oslava  25 výročí založení ČSOP Divoky
 11.  Sečení naučné stezky
 12.  Oprava a nátěr tabulí a značení NS
 13.  Jambore - setkání se skauty
 14.  Výměna zkušeností s ostatními ZO ČSOP
 15.  Vedení fotodokumentace naší činnosti
 16.  Oprava rekvizit a kostýmů na Pohádkový les
 17.  Návštěva Přírodních památek
 18.  Účast na správních řízeních týkajících se ochrany přírody v působnosti OÚ
 19.  30.12. Předsilvestrovský výšlap na Brdo
 20.  Zpracování výroční zprávy, PF a děkovných dopisů

Výbor ČSOP Divoky
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Seznam členů k 1. 1. 2005

Zelenková Jiřina předseda
Sedláček Josef místopředseda
Snopek Josef jednatel
Zbránek Zdeněk pokladník
Šoltísová Jarmila revizor

Mgr. Bajerová Marcela Rokosová Marie
Mgr. Ferenz Zdeněk Sedláčková Miloslava
Hanáčková Hana Siudová Zdenka
Jura Stanislav Straděj Josef
Jurová Magda Stradějová Marie 
Meitner Vladimír Šoltís Petr
Meitnerová Regina Doc. Ing. Tomek Jan Csc.
Milerová Emílie Ing. Tomková Renáta
Pavelka Jiří  Vávra Milan
Pavelka Tomáš Vymětal Petr
Rokos Jiří Zelenková Kamila
Žemla Josef

ZO ČSOP Divoky
Divoky 4, 768 02  Zdounky

IČO   47935758

Číslo účtu   154163750/0300
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Tradiční akce ZO ČSOP Divoky pro veřejnost 
v roce 2005

23. dubna - Den Země a Otvírání studánek
  ve 14 hod. u studánky V zápletách
11. června - Procházka lesem plným pohádek 
  od 9.00 hod do 12.00 hod. Les Boří
25. června - Divocký kos – pěvecká soutěž dětí.
30. prosince – Tradiční výstup na Brdo
  sraz u hřiště v Divokách v 9.00 hod. 

Závěrem

Rok 2004 nám přinesl mnoho zvratů a změn, ale  i přes smutné období začátku 
roku jsme se snažili procovat v naší organizaci a naplnit plán, který jsme si stanovili. 
Nebylo to jednoduché Jirka nám všem chyběl. Postrádáme ho stále, ale právě proto,že 
on by určitě chtěl aby naše práce byla smysluplná a přinášela nám uspokojení a ra-
dost jsme se snažili. O tom svědčí naše Výroční zpráva.

Děkujeme  všem příznivcům, kteří nám jakýmkoliv způsobem  pomáhali, a těšíme 
se na další spolupráci v nastávajícím roce 2005, který se zapíše do naší historie jako 
čtvrt století práce Českého svazu ochránců přírody Divoky.

 
Výbor ČSOP
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