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Na věku nezáleží, dítě ve tvém
nitru se potřebuje zotavit.



2

Zpráva o činnosti ZO ČSOP Divoky za rok 2007

Od začátku roku jsme se několikrát sešli a často řešili změny ve výboru naší orga-
nizace. Nakonec jsme se dohodli a na výroční schůzi bylo vše připraveno. 

3. února 2007 se konala výroční členská schůze. Došlo ke změně výboru a před-
sedy organizace. Ve vytopené klubovně jsme nejen hodnotili minulý rok, ale také 
hlavně plánovali, co všechno uděláme a co nového vymyslíme. Loňská zima nám 
nepřinesla žádný sníh, a tak z běžek nebylo nic. Vynahradili jsme si to častými pěšími 
zimními vycházkami po okolí.

18. března nám počasí přálo k výletu na PP Přehon. Autobusem jsme přeje-
li k Chvalnovu a pěšky jsme se vydali na stráně za vesnicí. Až teprve zblízka jsme 
rozeznávali množství rozkvetlých konikleců. Po obchůzce a prohlídce rezervace jsme 
se vydali přes pole na nedaleký Chlum – místo dalekých rozhledů. Viditelnost byla 
výborná. Dál naše cesta vedla přes Roštín, kde jsme si aspoň zvenku prohlédli ekolo-
gickou výtopnu. V příštím roce máme slíbenou prohlídku i s výkladem. Ještě chvilku 
jsme se zastavili v hospůdce U Bohuša a pak už jsme pokračovali domů.

31. března jsme se zapojili jako každý rok do celosvětové akce „Ukliďme svět“. 
Naplánovali jsme velkou brigádu. Dohromady s hasiči byl proveden sběr železa 
a úklid obce. Chlapi pár dní před tím ořezali vrby u rybníčka a v sobotu začal velký 
úklid. Řezali jsme a odváželi dřevo, pálili a uklízeli zbytky větví, vyhrabali prostor 
u rybníka, studánky a jejího okolí a také na hřišti u vagonu, pročistili potok, zasa-
dili nové lípy a ještě stačili uklidit část naučné stezky. Tuto vydařenou brigádu jsme 
zakončili schůzí a táborákem. Už dlouho jsme se na brigádě nesešli v takovém počtu 
a neudělali tolik práce.

Jak se vydařila brigáda, tak vyšlo i Otvírání studánek spojené s oslavou Dne Země. 
Paní učitelka Dáša Skácelová z Morkovic se svými dětmi z MŠ opět nezklamala a její 
housle pěkně doplňovaly zpěv dětí. Letos také účinkovaly děti z MŠ Rataje. Po vystou-
pení dětí u studánky jsme přešli na hřiště, kde byly připraveny hry, pravé indiánské 
týpí a občerstvení. Kapela Ztráty a nálezy hrála k poslechu až do večera.

30. března jsme se sešli na promítání filmu o Nepálu v hospůdce U Šimčíků. Film 
nás provázel dobrodružnou výpravou kolem Annapuren. Zachycoval čistou přírodu, 
krásné zasněžené hory a život místních lidí. Hospoda byla naplněná do posledního 
místa.

V průběhu roku jsme činnost ČSOP spojili s několika besedami, převážně pro děti. 
Tematickým zaměřením byla Afrika. Jednalo se o výpravu do Tanzanie a promítání 
vlastního filmu a fotek o zdejší přírodě. 12 přednášek bylo provedeno v ZŠ Zdounky, 
U Sýpek a v Domově mládeže v Kroměříži a v knihovně ve Zdounkách.

7. dubna jsme náhodou zjistili alarmující skutečnost. Se změnou tváře divocké 
vesnice se náhle změnila i tvář divockého úvozu za školou. Ve snaze některých divoc-
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kých občanů zmírnit převýšení a zavézt vyjeté koleje, byl zavezen úvoz navážkou 
z místní komunikace. Provádějící firma se tak lacino a snadno zbavila nevhodného 
odpadu, který zcela očividně do krajiny nepatřil. Přes rozpory, které tato akce vyvo-
lala mezi občany i členy ČSOP se nakonec spolu s inspekcí životního prostředí poda-
řilo najít kompromis a část navážky odvést.

16. dubna jsme využili pozvání a zúčastnili se promítání premiéry filmu o Chři-
bech od autora Ivana Stříteckého, kterému jsme byli jako jedni z mnoha nápomocni 
ukázkou zajímavých míst Chřibů. Setkání bylo v hospůdce U Jiřinky, v malebném 
okolí nádrže Smraďavky. Promítání se nám moc líbilo. Film byl zaměřen na nejza-
jímavější a nejpěknější místa v Chřibech a místní folklor. Paní Jiřinka nás častovala 
chlebem se sádlem a cibulí.

Letos se trasa Pohádkového lesa poněkud změnila, vlivem jarního těžkého sně-
hu a následnými polomy v lese. Nejprve se nám do změny trasy moc nechtělo, ale 
posléze jsme uznali, že to byla dobrá změna. U cíle nám to potvrdil nejeden účastník. 
Počasí nám přálo, děti i rodiče byli spokojeni a nás těšilo, že přišli v tak velkém počtu 
– 2600 platících. 

Z tematické oblasti „Výlety za poznáním“ se uskutečnilo více akcí - od nespočet 
drobných malých vycházek po našem malebném okolí až po větší několikadenní. 

Tradiční je, vždy začátkem měsíce července, Pochod Chřibskými lesy. Z Těšánek 
nás autobus převezl do Koryčan. Odtud kroky směřovaly přes sv. Klimentka, Zig-
mundovu skálu, Pilu, Hospodu u křížku, Smrďavku, Buchlov, Salaš, Bunč a domů 
do Divok. Druhá menší skupina s dětmi tábořila přímo na Osvětimanských skalách. 
Zaměřila se na lezení po skalách a poznávání okolních lesů. Pro děti to byl výjimečný 
zážitek a velká zkušenost. Všem nám přálo pěkné počasí, což je při pobytu v přírodě 
to nejdůležitější, ostatní je patrné i z fotek.

Větší a zajímavější akce byla výprava na Súľovské skály. Podle časových možností 
a zaměstnání jsme se postupně přesouvali auty na místo samé. Sraz byl u obce Súľov, 
při Čierném potoku, u chaty č. 420. První den - pátek - jsme prozkoumali oblast 
Hlbockého vodopádu za obcí Hluboká nad Váhom. Byla to nádherná túra, dost 
těžká, ale stála za to. Před večerem jsme se ještě vydali za poznáním místní kultury 
do dědinky Súľov. Večer jsme zakončili u táboráku, kde se dlouho do noci povídalo 
a vzpomínalo.

Ráno odpočati jsme vyrazili na celodenní túru do skal. Kousek za chatou Súľov-
čankou nás čekala cesta do pořádného kopce. Míjeli jsme zajímavá a pěkná místa. 
Jedno z nejlepších bylo skalní útvar Gotická brána. Dalším zajímavým místem byla 
zřícenina súľovského hradu z 15.století. Pozůstatky hradu jsme důkladně prozkou-
mali a po krátkém odpočinku pokračovali dál.

Z další vyhlídky jsme viděli nejvyšší skalnatý vrchol Brada. Část se nás chtěla 
dostat na vrchol, ale marně. Další skupinka pokračovala dál po zelené značce. Také 
i jejich cesta nebyla zrovna jednoduchá, ale nakonec vše dobře dopadlo a všichni 
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jsme se šťastně sešli dole v dědině v hospodě u piva a Tatranského čaje. V neděli 
dopoledne jsme se sbalili, uklidili a předali chatu a vydali se na západ (zpět do ČR).

TES spolupracuje již delší dobu úspěšně s MŠ ve Zborovicích, Morkovicích 
a Ratajích. Paní učitelka a naše členka Marcela Bajerová se pravidelně setkává s dět-
mi při výukových programech o životě hmyzu. Změny v přírodě sledovali především 
žáci naší místní Základní školy ze Zdounek. Škoda, že není větší zájem od ostatních 
MŠ, zvláště místní.

K doplnění programu při Otvírání studánek patřily pracovní činnosti, při kterých 
si děti mohly z přírodnin vyrobit upomínkové předměty a odnést si je domů.

Na podzim nás napadlo, že bychom mohli vyrazit ještě na nějakou túru po Chři-
bech. A tak jsme 27. října vyrazili na „pánský výlet“ do oblasti Kudlovské doliny. 
Po cestě mezi Bunčem a Kudlovskou dolinou jsme navštívili vrcholovou skalnatou 
přírodní rezervaci Záskalí, kde se nachází pozoruhodné pískovcové skalní útvary. 
Naši pouť jsme zakončili na Rozsypalově chatě.

Pro velké nadšení jsme se rozhodli, že půjdeme ještě znovu. 11. listopadu jsme se vyda-
li tentokrát směrem na Salaš. V naplánovaný den byla od rána mlha a zamračeno, k tomu 
začal ještě padat mokrý sníh. Počasí nic moc, ale ani to nás nemohlo odradit. 

Zvláště za Brdem, už na uherskohradišťské straně, jsme si pořádně prochodi-
li a prohlédli rezervaci Nazaret, na místě staré zbořené hájenky a pokračovali dál. 
Na novém tábořišti a odpočívadle jsme si rozdělali oheň, usušili se a najedli a pokra-
čovali dál směrem na Salaš. Tam už jsme přišli před večerem, chvilku poseděli v hos-
podě a domů jsme dorazili až v pozdějších hodinách.

5. prosince jsme se ve Zlíně zúčastnili odborného semináře Obnova mokřadů 
v krajině, který pořádal okresní výbor ČSOP Vsetín. Zároveň jsme byli na exkurzi 
ve Vizovicích, kde jsme viděli praktickou ukázku prohlubování mokřadních tůní.

A tady se chci ještě jednou vrátit o pár měsíců zpět.
Na jaře jsme se pustili do možnosti rozšířit naučnou stezku Boří o další nový bio-

top. Jednalo se o dvě tůňky vedle potoka v lokalitě Záplety. Tento prostor je řadu 
let zarostlý ruderálním porostem a náletovými křovinami a dřevinami a není nijak 
hospodářsky využíván.

Na tento nápad nás přivedla myšlenka ÚVR ČSOP. Jako hlavního sponzora nabí-
zela společnost Transgas.

Honem jsme začali shánět podklady, potřebná vyjádření a souhlasy. Z Prahy jsme 
měli předběžně domluvené, že náš projekt podpoří. Projektant požadovaná mís-
ta zaměřil a na základě našich požadavků vypracoval zjednodušenou projektovou 
dokumentaci.

Vznik nových tůní by přispěl ke zlepšení podmínek pro posílení místní populace 
obojživelníků a rovněž zvýšil estetickou hodnotu údolní nivy.

Bohužel časem nám ÚVR ČSOP sdělila, že náš návrh nezapadá do programu RWE 
Transgas Net – Blíž přírodě a že z tohoto programu nejsou financovány tůně ani jiné 
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zemní práce podobného rozsahu. Tak už to občas chodí, nesmíme to vzdát, musíme 
pátrat dál a snažit se najít další možnost, jak projekt uplatnit a dílo dokončit.

29. a 30. prosince jsme zakončili rok pochodem na Brdo, kde se každoročně schá-
zejí turisté a přátelé přírody ze širokého okolí.

Závěrem chci poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili našich akcí, všem, kteří 
vyvíjeli aktivity v oblasti projektů nebo jakékoliv činnosti v rámci zviditelnění orga-
nizace a tím pomohli ke splnění jak našeho celoročního plánu, tak i k proměně části 
našich představ a snů v realizaci.

Děkuji taky všem kamarádům a známým za obětavou pomoc, čímž také přispěli 
k dobrému chodu naší organizace.

Josef Sedláček
předseda ZO ČSOP Divoky
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Výroční zpráva TES Boří Divoky za rok 2007

K hlavním činnostem ekocentra patří spolupráce s mateřskými a základními ško-
lami, organizace akcí pro veřejnost a pořádání soutěží a exkurzí.

V roce 2007 se TES specializovalo na ekovýchovné výukové programy pro děti 
mateřských škola a žáky základních škol.

Během roku se nám podařilo oslovit na 300 účastníků těchto programů. 
V rámci celoročního programu Svět Ferdy Mravence jsme spolu pronikali 

do nesmírně zajímavého života hmyzu. Každý měsíc bylo setkání zaměřeno na jiné 
prostředí, ze kterého bylo vybráno několik typických hmyzích zástupců. Děti tak 
získávaly postupně představu o konkrétních velikostech jednotlivých druhů a jejich 
přizpůsobení se různým podmínkám prostředí.

Oslava Dne Země patřila na divockém hřišti netradičním výtvarným technikám. 
Všichni přítomní si mohli odnést vlastnoručně vyrobené přívěsky, ptáčky zpěváčky 
a barevné motýly. Spolu se členy oddílu indiánů se pak přebytečná energie nejmen-
ších měnila v soustředění při střelbě z luku nebo při přetahování lana.

Při Procházce lesem plným pohádek jsme se prošli z velké části po trase naučné 
stezky, kde jarní příroda ukazovala své zázraky všem přítomným v plné paletě svých 
barev.

Pravidelně pořádané pracovní dílny znamenaly pro všechny přítomné letmé 
zastavení ve shonu přicházejících svátků. Bohužel velikonoční dílny se letos zúčast-
nilo málo našich příznivců. Zřejmě velká stavební přeměna vesnického prostranství 
zaměstnávala všechny obyvatele trochu jiným směrem.

Vánoční dílna, letos poprvé pořádaná v příjemně vytopeném a vyzdobeném 
domácím prostředí Snopkových, měla ale velký ohlas. Vonělo to zde již vánočním 
cukrovím a adventní věnce se všem dokonale podařily.

Hezkou tečkou za celým rokem byl předsilvestrovský výšlap na Brdo. 
Výhled na zasněžené Chřiby nám mlhavé zimní počasí sice nedopřálo, ale na výbor-
né náladě to vůbec nebylo znát.

Skončil tedy zase jeden rok naší práce, ve které se nám, jak doufám, podařil další 
malý krůček v kontaktování se s přírodou našeho nejbližšího okolí.

Mgr. Marcela Bajerová
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Ochrana a management 
v Přírodních památkách našeho okolí

Údržbou maloplošných chráněných území se zabývám už řadu let. Realizaci pro-
vádím na základě plánu péče pro jednotlivá území a pod dohledem odboru Životní-
ho prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlín.

V Přírodní památce (dále jen PP) Přehon u Chvalnova provádím údržbu už 
od roku 1992, kdy se začala pravidelně séct centrální část a postupně se likvidoval 
křovinatý nálet i v okrajových partiích. Za uplynulé roky můžu posoudit určité fáze 
proměny a porovnávat dnešní stav s dřívějším.

Kromě výskytu známého koniklece velkokvětého se zde vyskytuje poměrně hus-
tě i živná rostlina vičenec, na němž je závislý modrásek ligrusový (Polyommatus 
damon). V 90. letech se zde ještě nacházely stovky těchto motýlů. Přestože se vymýšlí 
složitá opatření – jak, kdy a čím séct biomasu, jak postupovat při ostatních dalších 
zásazích v rezervaci, dnes už se zde tento kriticky ohrožený druh motýla nevyskytuje. 
Na Moravě jsou poslední dvě známé lokality (s výskytem cca 300 a 100 kusů) těchto 
jedinců, přičemž podle nejnovějších průzkumů z Německa má životaschopná popu-
lace činit nejméně 5000 kusů.

vičenec modrásek ligrusový
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Rovněž na PP Bralová, kterou firma TIS převzala do péče před 2 lety, proběh-
ly rozsáhlé změny. V zimních měsících, v době vegetačního klidu, nastalo v části 
bývalého lomu plošné vykácení všech náletových dřevin – převážně jasanu ztepilé-
ho. Od náletových křovin byla vyřezána i „boční rokle“. Na jaře bylo od ZO ČSOP 
Bílé Karpaty koupeno osivo sveřepu vzpřímeného, jímž bylo oseto 0,40 ha, ještě loni 
obdělávaného pole zemědělci. Tak se rezervace rozšířila o výměru, která scházela 
do vyhlášené plochy. Jarní měsíce byly sušší než obvykle, což se projevilo i na vzchá-
zení osiva. První se na nové ploše objevil porost svazenky vratičolisté (technická plo-
dina z minulého roku) a spousta plevelů – hlavně laskavec a další. Proto se plocha 
během roku třikrát sekla, aby se zabránilo růstu plevelů a hlavně jejich vysemenění 
a podnítilo se rozšíření sveřepu.

kácení sečení nové plochy - svazenka

Obdobná situace v menším rozsahu proběhla na PP Drážov. Podle instrukcí 
a požadavků Zlínského kraje byl smýcen veškerý divoký náletový porost ze svahu 
v horní – SV části chráněného území. Původně neprostupný svah porostlý divokými 
hustými a trnitými křovinami se namáhavou prací za pomocí motorových pil a křo-
vinořezů a lidské práce odkrýval a měnil svou tvář. Dalo to ještě moc práce, řezání, 
pálení a vyhrabování, osetí osivem a zase několikrát sečení křovinořezy a úklid pose-
čené biomasy, než se svah změnil do dnešní podoby.

Přestože lokalita Zákostelí není ještě pořád vyhlášena za Přírodní památku, zazna-
menává každoročně změny. Díky pochopení a vstřícnosti Obecního úřadu Zdounky, 
který je vlastníkem pozemků, už od roku 2004 jsou prováděny zásahy v oblasti regu-
lace nežádoucích křovin a dřevin a kosení svažitých pozemků.

V letošním roce po dohodě se Zlínským krajem a Agenturou ochrany přírody 
a krajiny Zlín se provádělo mozaikovité sečení ve třech různých obdobích a částečná 
další redukce určených křovin. Veškerá posečená hmota byla po usušení shrabána 
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a z lokality odvezena. Jaké bylo naše překvapení, když při předání a kontrole prací 
bylo náhodou nalezeno pod jednou třešní několik jedinců hořce brvitého (Gentia-
nopsis ciliata), který nebyl nalezen ani pracovníky Muzea JV Moravy Zlín při inven-
tarizačním průzkumu v roce 2005.

hořec brvitý kudlanka nábožná

Josef Sedláček



ořez a úklid vrb u rybníka

brigáda před Otvíráním studánek, 31. března 2007



Otvírání studánek



nedělní vycházka naše děvčata

Pohádkový les



„zavážení“ úvozu



letní pochod přes Chřiby



výlet do Súľovských skal





Chřiby

závěr roku - výšlap na Brdo
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MOP – Indiáni 2007

V novém roce 2007 jsme o víkendu v lednu vyzkoušeli noční přespání ve vagonu 
v Lískovci u Koryčan. Sněhu jsme se nedočkali, zato jsme si užili do sytosti všech 
možných her a procházek do okolní přírody. 9. – 11. března jsme naplánovali tábo-
ření, ale protože jarní sluníčko ješte nevysušilo mokré louky, víkend jsme proži-
li na Modřince pod Bunčem. Mladší indiáni rozdělali oheň, vařili si, štípali dřevo 
a taky chystali nové pro další pocestné, kteří se tu zastaví. Také jsme byli pozváni 
kmenem Okwaho z Hranic na Moravě na jejich výroční sněm. Jsou tak trochu jako 
my, trochu indiáni, trochu přírodovědci a trochu turisti. 29. – 30. března nás jelo 
pět členů do Větrného údolí , které je u obce Boškov nedaleko Potštátu, na přátelské 
setkání. Moc se nám tu líbilo.

Slunce hřeje a příroda se v Divokách probouzí. Indiáni nezahálí a chystají o víken-
du 20. – 22. dubna Otvírání studánek. Letos poprvé přespí v týpí. Pro děti připravíme 
zajímavé hry a odměnou nám bude jejich spokojený úsměv.

29. dubna nás čekala první plavba naší kánoí. Trénovali jsme v Kroměříži 
na Bagráku, ale teď se nám konečně podařilo sjíždět řeku Bečvu z Chropyně do Kro-
měříže v délce 6 km. I přes překážky se nám to podařilo a pokřtili jsme loď v divo-
kých vodách.

Na jarní lakrosový turnaj se těší snad všichni každý rok. Letos 11. – 13. května 
se na divocké louce sešlo šest týmů. Nechyběl ani loňský vítěz Wabash z Ostravy 
a ani mnohonásobní vítězové z minulých let - Stará Garda, kteří si odvezli zasloužené 
vítězství. Závěrečná sauna k tomuto turnaji již tradičně patří.

Na Pohádkový les jsme postavili týpí, zahráli jsme si prince a princeznu u draka 
a také pohádku O veliké řepě. Týpí stálo jen jednu noc, protože zrovna byla taneční 
zábava, a tak jsme ho museli uklidit.

Konec června je vždy ve znamení konce školního roku. Tak jsme mladším kama-
rádům uspořádali pochod k Rešovským vodopádům u Rýmařova. Navštívili jsme 
hrad Slovinec, okoupali jsme se v potoce a pak už nás vlak odvážel k domovu. 

Také letos jsme měli letní prázdninový tábor od 20. do 27. července v Adamově 
rokli u Kostelan. Bylo nás jen sedm, ale i přesto jsme si pěkně užívali her i odpočinku. 
1. září se konal lakrosový turnaj v Chropyni. Bylo tam pět týmů a my jsme skončili 
třetí. 

Školní rok se rozběhl a my jsme byli pozváni do domova důchodců U lávky 
na indiánské odpoledne. Ukázali jsme stavbu týpí , indiánský válečný tanec i rozdě-
lávání ohně třením o dřevo. Obyvatelé domova si zahráli indiánské soutěže.

Od kmene Okwaho jsme byli pozváni na ligový sněm všech wodcraftských kmenů. 
Proběhl 27. – 30. září u Čechova rybníka v Bystřici pod Pernštejnem. Pětičlenná sku-
pina indiánů navázala nové kontakty, které obohatí náš táborový život o další akce. 
S podzimem 5. – 7. října vzniká v Divokách nový lakrosový turnaj o Glejt válečníka 
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z Divok. Hlavní putovní cena byla vyrobena z lipového dřeva. Také teď jsme postavili 
týpí na přespání a oběd po turnaji dostali všichni. Zúčastnily se tři týmy, což je na 
první ročník slušné.

3. listopadu nás navštívil Franta, kamarád z Jankovic. Je to indián, který žije samo-
tářsky. Potěšila ho sauna, kterou jsme pro něho roztopili. O víkendu 16. – 18. listo-
padu napadlo trochu sněhu , který nás vylákal k zimnímu pobytu na Modřince. Užili 
jsme si lesního klidu a bílé nadílky. Taky jsme začali stavět novou kůlnu na dřevo. 
Rok jsme jako obvykle uzavřeli výšlapem na Brdo.

Petr Vymětal (Dlouhý vlas)
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Zpráva o hospodaření za rok 2007

Stav k 31. 12. 2006

Bankovní účet Kč 20 207,-

Pokladní hotovost Kč 1 956,-

Finanční prostředky celkem Kč 22 163,-

Hospodaření v roce 2007

Příjem ES - naučná stezka Kč 3 350,-

Pohádkový les - vstupné Kč 31302,-

Příjmy MOP Kč 1 365,- - prostředky MŠMT

Příjmy ŽL Kč 40 319,-

Ostatní příjmy Kč 1 350,-

Úrok z BÚ Kč 252,-

Členské příspěvky Kč 4 890,-

Peněžní dary 10 000,-

Příjmy celkem Kč 92 828,-

Výdej ES - naučná stezka Kč 1 021,-

Výdaje - průkazky Kč 100,-

Výdaje Pohádkový les Kč 979,-

Výdaje MOP Kč 4 462,-

Výdaje ŽL Kč 2 000,-

Výdaje – provozní režie Kč 41 269,-

Ostatní výdaje - občerstvení VČS a 
brigád Kč 2 875,-

Odvod členských příspěvků Kč 4 890,-

Výdaje celkem Kč 57 596,-

Rozdíl příjmů a výdajů Kč 35 232,-

Stav k 31. 12. 2007

Bankovní účet Kč 56 140,-

Pokladna Kč 1 256,-

Finanční prostředky celkem Kč 57 396,- 
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Komentář k příjmům a výdajům v roce 2007

Základní organizace  dosáhla v roce 2007 příjmů ve výši 92 tis. Kč, z toho 1365,- Kč 
pro aktivity dětského kolektivu, které jsou podporovány Sdružením MOP z prostřed-
ků MŠMT. Ostatní příjmy získala organizace vlastní činností - Pohádkovým lesem, 
výukovými programy EC, 10 tis. Kč od Obecního úřadu ve Zdounkách. V letošním 
roce byly zřízeny dva živnostenské listy a jejich přínos byl 40 tis. Kč. 

Činnost celé organizace včetně EC a MOP je podrobně komentována ve výroční 
zprávě za rok 2007.

Výdaje organizace byly směřovány na realizaci projektu „Mokřadní tůňky“ ve výši 
26 tis. Kč. Dále jsme absolvovali poznávací zájezd na Súľovské skály 5,5 tis. Kč, 
Vánoční koncert skupiny Fleret ve Zdounkách 1,6 tis. Kč. 
Výdaje roku  činily celkem 57,5 tis. Kč.

K 31. 12. 2007 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.

Děkujeme všem členům, ale také příznivcům, kteří se jakkoli podíleli na činnosti a 
získávání prostředků pro naši ZO. Všichni tak přispěli k dobrému chodu organizace 
v roce 2007.

Zdeněk Zbránek
hospodář ZO ČSOP Divoky

Veškeré doklady jsou řádně vedeny a souvisí s hlavní činností organizace. Pro-
středky byly použity v souladu s plánem práce pro rok 2007 a odsouhlaseny člen-
skou schůzí.

Jarmila Šoltísová
revizor ZO ČSOP Divoky



14

Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2008

 1. Výroční členská schůze - 1. února (zodpovídá J. Sedláček)
 2. Zájezd do termálních lázní Podhajská - 8. února (zodpovídá J. Sedláček)
 3. Projekt Tůňky – vypracování a realizace (zodpovídá J. Sedláček)
 4. Činnost TES Boří a využití materiálů (zodpovídá Mgr. M. Bajerová)
 5. Břehová úprava Divockého potoka (zodpovídá J. Sedláček)
 6. Promítání o Chřibech (zodpovídá J. Sedláček)
 7. Zpracování výukového programu zaměřeného na ochranu přírody pro děti ZŠ 

(zodpovídá Mgr. M. Bajerová)
 8. Návštěva a prohlídka bioenergetického centra v Roštíně (zodpovídá J. Sedláček)
 9. Ukázka zajímavých a vzácných dřevin (zodpovídá Z. Zbránek, J. Snopek)
 10. Pozvánky k pořádaným akcím – internet (zodpovídá J. Šoltísová, Mgr. M. Baje-

rová, J. Sedláček)
 11. Návštěva Přírodních památek (Přehon, Oulehla, Kamenec…)
 12. 29. března – akce „Ukliďme svět“, sběr železa, úklid obce, okolí studánky, úpra-

vy na NS - sraz ve 13.00 hod, po ukončení brigády členská schůze (zodpovídá 
Z. Zbránek, J. Snopek)

 13. 19. dubna ve 14.00 hod Otvírání studánek s oslavou Dne Země ve spolupráci 
s MOPíky, pro členy sraz ve 13.00 hod. (zodpovídá Mgr. M. Bajerová, M. Sedláč-
ková, P. Vymětal)

 14. Výprava za poznáním (dle dohody)
 15. Úpravy terénu a křovin, sečení  naučné stezky (zodpovídá Z. Zbránek)
 16. 7. června Procházka lesem plným pohádek 30. ročník (zodpovídá Z. Zbránek,      

J. Snopek, J. Šoltísová)
 17. Vedení MOP (zodpovídá Petr Vymětal)
 18. Spolupráce s MOPíky na prázdninovém programu dětí 
 19. 18. října - Cesta stromů - soutěž pro děti i dospělé (zodpovídá Mgr. M. Bajero-

vá, M. Sedláčková, J. Snopek, J. Sedláček)
 20. Účast na správních řízeních týkajících se ochrany přírody v působnosti OÚ 

(zodpovídá Z. Zbránek)
 21. Členské brigádnické hodiny pro rok 2008 – stanoveno 20 hodin 
 22. Evidence odpracovaných hodin (zodpovídá Z. Zbránek)
 23. Vedení kroniky (zodpovídá J. Zelenková)
 24. Vedení fotodokumentace naší organizace (zodpovídá J. Šoltísová,J.Sedláček)
 25. Zpracování nástěnného kalendáře s přírodní tematikou (zodpovídá J. Sedláček)
 26. Zpracování výroční zprávy, PF, děkovných dopisů (zodpovídá výbor)
 27. Zpracování brožury – navrhovaná přírodní památka Zákostelí (zodpovídá 

Mgr. M. Bajerová, J. Sedláček)
 28. 27. prosince - Předsilvestrovský výšlap na Brdo (zodpovídá J.Sedláček)
 29. 30. prosince - Předsilvestrovský výšlap na Brdo (zodpovídá J. Snopek)

Výbor ČSOP Divoky
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ZO ČSOP Divoky
IČO 47935758

Seznam členů v roce 2007

Mgr. Bajerová Marcela Sedláček Josef
Hanáčková Hana Sedláčková Miloslava
Jura Stanislav Siudová Zdenka
Jurová Magda Snopek Josef
Meitner Vladimír Straděj Josef
Meitnerová Regína Stradějová Marie
Milerová Emílie Šoltísová Jarmila
Pavelka Jiří Šoltís Petr
Pavelka Tomáš Vávra Milan
Rokos Jiří Vymětal Petr
Rokosová Marie Zbránek Zdeněk
Rokos Martin Zelenková Jiřina
 
 
 

MOP - Indiáni
 
Dohnalík Stanislav Slavík Roman
Kyrcz Josef Večerka Michal
Kyrcz Marek Ferenz František



Závěrem

A na závěr snad zbývá jen pár slov. Měla by být stručná a jasná.
I když je nás jen pár, naše činnost je bohatá. Každý z nás tu najde své uplatnění, 

ať už v odborné práci nebo při akcích pro veřejnost. Pěkné na tom je, že se scházíme 
už 27 roků a je nám spolu dobře. Kdyby tomu tak nebylo, dávno by již o ČSOP Divo-
ky nikdo nevěděl. Tak ať nám to ještě dlouho vydrží, kamarádství, práce pro přírodu 
i pro děti a vzájemné přátelství, které překoná těžkosti života.

Tak jen tak dál…

Miloslava Sedláčková

ČSOP Divoky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Texty:
Sedláček Josef, Bajerová Marcela, Zbránek Zdeněk,

Šoltísová Jarmila, Sedláčková Miloslava, Petr Vymětal

Fotky:
Sedláček Josef
Náklad: 20 ks

Tisk: Sedláček Josef, 2008



Súľovské skály – výlet za poznáním
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Oman vrbolistý (Zákostelí)




