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 motto:

        Za nádhernou pøírodou nemusíme jezdit kilometry daleko,
                     staèí zajít za humna a poøádnì se dívat.

Úvod:

Sedíš na kopci. Slunce se vesele usmívá, nad hlavou zpívají ptáci, 
dýcháš èerstvý lesní vzduch. V dálce vidíš jeleny, jak okusují 
š�avnatou trávu a tváøí se spokojenì. Chvíli je pozoruješ. Zavøeš oèi a 
zaèneš snít. Pøedstavíš si zelenou louku plnou luèních kvìtù nebo 
zasnìženou lesní krajinu a bílé tøpytivé vloèky padající z oblohy. 

Tìchto míst  v dnešní dobì není moc. Realita je trochu jiná. Pøíroda se 
mìní velmi rychle a nìkterým druhùm zaèíná chybìt èas. I pøesto si 
každý rád vyjde do pøírody srovnat myšlenky, zbavit se starostí a jen 
tak si odpoèinout od spìchu a každodenních starostí. Možná si 
uvìdomuješ, že na nápravu pøírody zaèíná být už trochu pozdì. Záleží 
jen na nás, jak se my postavíme k pøírodì a jak se ona postaví proti 
nám.

Pomalu se stmívá. Kráèíš vstøíc mìstu. Cítíš, jak se mìní vzduch. 
Už neslyšíš zpìv ptákù, ale zvuk øvoucích automobilù.  Sejdeš z údolí 
a pøemýšlíš….



Zpráva o èinnosti ZO ÈSOP Divoky za rok 2014 

Poslední týden v lednu jsme se sešli v naší klubovnì ve vagonì. 
Dùvodem byla výroèní èlenská schùze. V prùbìhu veèera jsme 
zhodnotili uplynulý rok, zavzpomínali a naplánovali, co všechno 
udìláme v roce 2014. Na výroèní schùzi pravidelnì chodí zástupce 
obce Zdounky Ing. Jana Raczová. Obec nám poskytuje finanèní i 
materiální pomoc,  za což jí  patøí podìkování. 

V únoru už nìkteøí z èlenù vyrazili na pochod kolem Bøestecké 
skály, kde hráli naši kamarádi ze skupiny Telegraf. A hned byla 
domluvena další akce – country bál této skupiny v Uherském Hradišti. 
Únor je krátký mìsíc,ale my jsme stihli ještì oslavu kulatých narozenin  
naší  dlouholeté èlenky  Jiøiny Zelenkové. 

Jaro už klepalo na dveøe a v divocké škole se chystalo velké 
setkání kamarádù. Ivan Klapec neboli Viki, úžasný muzikant a 
písnièkáø, znalec pøírody, velký tramp a kamarád, slavil 60. 
narozeniny. Celý veèer senesl v duchu jeho písnièek 
a vzpomínání.  Na setkání nás  bylo  symbolicky  také kolem  šedesáti. 

Na jaøe nás vždy èekají brigády. Je potøeba uklidit kolem 
vagonu, vyhrabat a vyèistit okolí studánky, kolem mokøadních tùnìk a 
rovnìž nauèná stezka si vyžaduje údržbu.

Koncem bøezna jsme se vydali na jarní výlet za poznáním do 
Chránìné krajinné oblasti Beskydy. Pension Fortuna ve vesnici 
Halenkov nám poskytl zázemí. Odtud jsme se první den za pìkného 
poèasí vydali po høebenu beskydských lesù pøes Portáš smìrem na 
Malý Javorník. Cesta nám skýtala krásné výhledy do okolní krajiny. 
První snìženky vykukovaly ze zbytkù snìhu. Výlet jsme završili 
malým obèerstvením na turistické chatì Kohútka. 
Druhý den jsme šli po znaèené cestì nahoru na Vsacký Cáp. 
Zpáteèní cesta nás vedla pøes starý bukový prales. Sráz byl strmý, 
vystlaný loòským listím, které nám ujíždìlo pod nohama, ale všichni 
jsme naštìstí ve zdraví došli na pevnou cestu. 



        Okolo potoka kvetly žluté blatouchy a velké devìtsily. Byla to 
krásná podívaná. 
Veèer jsme zase jeli do údolí potoka, tentokrát do malého hotýlku 
Zámeèek. Tìšili jsme se na slíbený bazén a saunu. Jaké bylo naše 
pøekvapení,když jsme uvidìli malinkou místnost s  víøivkou a bazénem 
s ledovou vodou. V saunì jsme si museli zatopit, a ani potom se nám 
voda nezdála být pøijatelnì teplá. Víøivka bublala tak, až voda pøetékala, 
ale byla krásnì teplá.  
Poslední den jsme si prohlédli skanzen ve Velkých Karlovicích, ve 
kterém byly vystaveny výrobky lidové tvoøivosti místních obyvatel, 
zejména øezbáøù.  Nakonec jsme skonèili na hotelu Horal s perfektním 
bazénem a saunovým svìtem. 

V rámci udržení tradic se scházíme na prahu Velikonoc. 
Pokoušíme se  vytvoøit ty nejkrásnìjší kraslice a pánové si rádi zopakují, 
jak obtížné je øádnì uplést pomlázku z vrbových  proutkù. V letošním 
roce jsme velikonoèní dílnu spojili s Otvíráním studánek, které jsme 
uspoøádali 19. dubna. V jarní pøírodì se již nesmìle ozývaly hlasy ptákù 
a pod vedením paní uèitelky Dagmar Skácelové také zvuèné hlásky dìtí 
z MŠ z Morkovic. Pøinesly s sebou spoustu pìkných písnièek 
a taneèkù. Velkým klíèem pak odemkly studánku a jaru již nic nebránilo, 
aby mohlo nastoupit ke své vládì. Pak jsme na høišti zapálili táborák a 
všem k poslechu  zahrála  kapela  Divousy.  Kdo  chtìl,  mohl si  vyrobit 
drbnost  pro potìšení  z pøírodních materiálù. 

Pohádkový les pøipravujeme tradiènì s dobrovolnými hasièi ze 
Zdounek. Procházka lesem plným pohádek patøí mezi jednu z 
nejstarších akcí tohoto druhu v regionu. Možná právì proto se tìší tak 
velkému zájmu návštìvníkù. Ani tento rok nebyl výjimkou a putování 
kolem ètyøiceti pohádkových zastavení si užilo témìø 2 000 úèastníkù. 
Letošní roèník také poznamenal déš�, který se snesl v polovinì akce, ale 
vìtšina úèastníku byla pøipravena a procházku lesem dokonèila i v 
pláštìnkách.  Kouzlo pohádek doplnil již tradiènì parní vlak, který 
návštìvníky do pohádkového lesa pøivezl.



V létì se uskuteènil pochod chøibskými lesy.

Zaèátkem záøí jsme se ve velkém poètu zúèastnili Celostátního 
setkání èlenù ÈSOP  v Hradci Králové.  

V øíjnu nás èekala ještì jedna velká oslava.  Zdenìk  Zbránek 
slavil své kulaté 60. narozeniny. Ve škole v Divokách se sešli nejen 
všichni ochranáøi, ale také jeho rodina, spolupracovníci a kamarádi.  
Oslava to byla veliká. Skupina TELEGRAF z Uherského Hradištì hrála 
pøítomným k poslechu i k tanci známé i neznámé písnièky. Na dvoøe 
školy, u kotlíku dobrého guláše, se zpívalo, ochutnávalo a povídalo 
dlouho do noci. 
Všichni Zdenka dobøe známe. Není jediná brigáda, kde by nebyl, kde 
by nìco neorganizoval, kde by nepracoval. Zvuk jeho malého traktorku 
doprovází pøípravu pohádkového lesa, otvírání studánek, brigádu na 
nauèné stezce. Všude ho mùžete vidìt. Vždy pracovitého, obìtavého a 
usmìvavého. Jestli si zrovna nevzpomenete, co a kdy bylo, má u sebe 
malý popsaný deníèek a hned Vám odpoví….
Je jedním z nejdéle pracujících  èlenù  našeho spolku.  Je oblíbený pro 
svùj kamarádský pøístup a pracovitost.  Patøí mu ještì jednou pøání 
všeho dobrého do dalších let a také podìkování za obìtavou práci pro 
naši organizaci.

V øíjnu jsme mìli naplánovaný výlet za poznáním. Letos nám 
pøedseda Pepa Sedláèek nabídl èást našich nejvyšších hor Krkonoš. 
16. øíjna jsme opustili naši rodnou Moravu a vydali se na cestu. 
Ubytování jsme mìli na Dvorské boudì. Všichni dostali jasné 
instrukce, jejichž souèástí bylo povolení k výjezdu až k chatì od 
KRNAPu, správce hor.      

 

Závìr cesty nám komplikovala objížïka, ale i tak jsme nakonec 
všichni š�astnì dojeli. 



Závìr cesty nám komplikovala objížïka, ale i tak jsme 
nakonec všichni š�astnì dojeli.  

Hory nás pøivítaly mlhavým oparem a drobným 
vytrvalým deštìm, pøesto jsme se vydali alespoò omrknout Lišèí 
horu. Na vrcholu jsme našli smìrovky s výhledy do širokého 
okolí a na Snìžku. Vidìli jsme s bídou tak na 20 metrù, ale umìli 
jsme si pøedstavit, jaká by byla krásná. Utìšovali jsme se, že 
zítra bude urèitì líp. Veèer jsme probírali, kam vyrazíme. Našli 
jsme nìkolik zajímavých variant.  

V pátek ráno bylo poèasí o trošku lepší – nepršelo. 
Operativnì jsme vyrazili kolem Bufetu Na Rozcestí po èervené 
znaèce smìrem na Snìžku. Mlha se postupnì trhala víc a víc 
a nám se zaèínaly odkrývat pìkné výhledy na okolní kopce 
a chvilkami i na nejvyšší horu Snìžku. V podzimní èervenající 
se trávì horských luk jsme sem tam zahlédli poslední zbytky 
hoøcù tolitovitých a hoøeèkù brvitých. U chaty Výrovka jsme 
uèinili závažné rozhodnutí. Protože nebylo úplnì nejlepší poèasí 
a my jsme pevnì vìøili, že zítra bude líp, neriskovali jsme, že 
zmokneme na høebenech, a tak jsme se pustili z kopce dolù pøes 
Modrý dùl do Pece pod Snìžkou. Cesta pìknì ubíhala a poèasí 
se zlepšovalo, tak jsme si pøidali malou odboèku po žluté znaèce 
k Obøímu dolu. Obøí dùl je nejvìtší krkonošské údolí 
ledovcového pùvodu s morénami, kary, roklemi a luèními 
enklávami. Sešli jsme až k øece Úpì a jejím údolím jsme se 
pozvolna dostali do mìsteèka Pece pod Snìžkou. Trošku jsme 
se obèerstvili, naèerpali sil a vydali se na cestu do chaty. Po 
zelené jsme pomalu stoupali do kopce, až jsme se dostali k 
Bufetu Na Rozcestí. Odtud to bylo už jen kousek na naši chatu. 
Na závìr dne nás èekala domluvená pøednáška se správcem 
KRNAPu panem Michalem Štìpánkem. Dozvìdìli jsme se 
spoustu zajímavostí o ochranì pøírody jak z historie, tak i z 
dnešní doby.  
V sobotu bylo od rána pìkné poèasí. Èekala nás hlavní, delší 
túra. Znovu jsme vyrazili po èervené znaèce kolem Výrovky 
smìr Luèní bouda. Pøes náhorní planinu byla v dálce vidìt 
Snìžka. Pøes horské louky jsme procházeli alpinskou tundrou, 
vlevo byl holý vrch Luèní hory, vpravo Studnièní hory.  



adventních vìncù a vánoèní výzdoby.
  Za zvuku koled, ochutnávání perníèkù a jiných dobrot, jsme opìt 
vytvoøili pozoruhodná umìlecká díla a skvìle si popovídali. Jen úèast 
byla pro nemocnost menší, tak snad pøíští rok. 

Krkonoše byly v minulosti odlesnìny pro potøeby hutnictví, hornictví a 
skláøství. Luèní  bouda pùvodnì sloužila pastevcùm už od roku  1625, 
dnes je z ní velká ubytovna a restaurace. Za Luèní boudou jsme po 
modré znaèce šlapali po nauèné stezce Dìdictví doby ledové. Šli jsme 
pøes rozsáhlá rašeliništì porostlá nízkou kleèí a zrádnými, 
nebezpeènými tùnìmi. Postupnì se nám otvíral pohled do Úpské jámy 
a vrchol se pøibližoval. Poslední úsek jsme stoupali v davu lidí po 
høebenu, který je zároveò státní hranicí. A už jsme tady – 1603 m je 
výška nejvyšší hory Èeska. Fotíme, odpoèíváme, radíme se, co dál. Na 
cestu zpìt se rozdìlujeme na tøi skupiny. 1. skupina jede lanovkou dolù 
do Pece, 2. skupina se vrací stejnou cestou zpìt a 3. skupina, 
nejzdatnìjší, volí cestu po polské stranì hor a kolem plesa Malého 
Stawu pokraèují na bludné balvany Kotky a Pielgrzymy, což jsou 
žulové vìže 25 m vysoké a tvoøí nejhezèí skalní skupinu Krkonoš. Èas 
je neúprosný a den se krátí. Mineme Polední kameny a pod námi 
hluboko dole se zrcadlí Wielký a Maly Staw. Pøekraèujeme symbolické 
hranice a za tmy pøicházíme na chatu. Veèerní sauna, pøíjemné 
posezení a vyprávìní zážitkù bylo rozlouèením s Krkonošemi. 
           
       Na èastých toulkách naší krásnou okolní krajinou se nám velmi 
èasto   naskytnou  nádherné  scenérie.  Je  pøímo  škoda je  nevyfotit.      
Tak  vznikl  nápad, aby se  z  tìchto fotografií  sestavil  nástìnný 
kalendáø. Dali jsme mu název Chøiby.  Fotky nafotil Josef Sedláèek.     
       V zimním období zajiš�ují èlenové pøikrmování drobného ptactva. 
Vyrábí a starají se o krmítka, která pravidelnì doplòují. 
       Èas adventu je vhodnou dobou k setkávání, a proto se vždy první 
adventní sobotu již nìkolik let scházíme pøi tvorbì adventních
vìncù a vánoèní ozdoby.



adventních vìncù a vánoèní výzdoby.  Za zvuku koled, 
ochutnávání perníèkù a jiných dobrot, jsme opìt vytvoøili 
pozoruhodná umìlecká díla a skvìle si popovídali. Jen úèast 
byla pro nemocnost menší, tak snad pøíští rok.  

Poslední akcí v roce je tradièní výstup na Brdo. Asi 30 
kamarádù se sešlo na Kamínce a spoleènì jsme vyrazili na 
Brdo.  28. prosince byl mrazivý den. Poprašek snìhu na lesní 
cestì dodával pochodu sváteèní atmosféru doznívajících 
vánoèních svátkù. Na Brdì  jsme se potkali s kamarády 
z Uherského Hradištì. Opekli jsme si klobásku, ochutnali 
cukroví a rùzné jiné pochutiny, které jsme našli v batùžku, 
a pomalu, nìkteøí zkratkou, jiní po cestì, míøili zpìt. Vytopená 
hospoda byla pøíjemným místem, kde jsme posedìli pøi kytarách 
dlouho do veèera. Unavení a ošlehaní vìtrem jsme se pak vraceli 
pøes závìje snìhu u Roštína do svých domovù.  
30. prosince si ještì nìkteøí vyšlápli na Brdo znovu. Pøed 
koncem roku se zde potkávají stovky lidí, turistù a známých. 
A to bylo poslední setkání roku 2014. 

Vìøíme, že i v novém roce nás èekají krásná setkání 
a spoleèné chvíle. 
 

Josef Sedláèek 



Chøiby 2014

 V pátek 4.èervence se po roce opìt setkáváme k  tradiènímu  pøechodu
chøibských lesù Sraz si dáváme u lip v Divokách kde nás s úsmìvem           
 vítá  Zdenìk.  Po  krátké  poradì  vykroèíme  smìrem  na  Bunè.
 Míjíme vagon a zakrátko procházíme nad lesními rybníèky, kde 
zahlédneme pøelet ledòáèka øíèního. Potìšeni pohledem na modrého 
rybaøíka nevnímáme ani hájenku a zakrátko vystoupáme kopec na 
Bunèi. Poèasí nám zatím pøeje. Na prvním záchytném bodì si 
dopøáváme malé obèerstvení. Za pùl hodinky, zatíženi ještì plnými 
batohy, šlapeme k vrcholu Brda. Zde hodláme nocovat. Pod 
rozhlednou se nám naskýtá pøekrásná scenérie zapadajícího slunce, 
která však dává tušit, že noc nebude klidná a pøíští den bude asi 
oblaèný. Za soumraku rozbíjíme naše ležení dole pod turistickým 
altánem.
 Zaèíná se ochlazovat, proto hledáme nìjaké døíví k ohni. Pøi zatápìní 
se k nám pøipojuje dvojice mladých lidí z Olomouce, která se 
dobrovolnì hlásí udržovat noèní oheò. Nad ránem, ještì za tmy, nás 
probouzí lomoz vìtví starého dubu, který nad námi vévodí. Silný vítr 
dá tušit, že ráno bude hektické.  A vskutku ranní tmavá šeï na obloze 
nevìští nic dobrého. Zaèíná pršet. Nemáme již stání a proto se i za deštì 
kvapem pøemis�ujeme smìrem na  Vlèák v domnìní, že té slotì 
unikneme. V pùli cesty zèistajasna udeøí hrom takové síly, že jsme 
všichni nìmí úlekem, snad se zemì otevøela. Po úleku se pomalu 
uvolòujeme a nejistì se ptáme jeden druhého. Co to bylo? Zahømìlo 
jen jednou, ale to byla bomba. Ještì chvíli poté si mnozí z nás rùznì 
potahovali kalhoty a utahovali pásek. Za Vlèákem odboèujeme k 
Buchlovu, využíváme pøístøeší odpoèivadla a dopøáváme si malé 
svaèinky. Zatím prší, les pøíjemnì voní. Pøístøeší s námi sdílí nìkolik 
støevlíkù mìdìných i pomìrnì vzácný tesaøík. Kapky deštì pomalu 
øídnou a køik sojky nás vyzývá k pokraèování. Les se bohatì odpaøuje a 
zaèínají vyzpìvovat ptáci. Svižnì procházíme okolo panského dvora



Zigmundov  a  nahlížíme  do  údolí Starých hutí, kde  na     
skauti  z  Uherského Hradištì  mají  základnu.

 Zanedlouho zahøíváme podrážky našich toulavých bot do 
strmého kopce, kterému vévodí starý hrad Buchlov. Však ještì 
nedobýváme brány hradu, když nás do nosu udeøí pøelíbezná vùnì 
udírny, pøiléhající k místní hospùdce. Uzené dobroty jsme si nemohli 
nechat ujít a ochutnáváme. Druhá polovina dne nás hladí po duši, nebo� 
sluníèko na nás nahlíží z mrakù. Spokojená bøicha nás vyzývají k 
odchodu ke kapli sv. Barbory a Èertovým sedlem sestupujeme do údolí 
pod Bøesteckou skálou. Místní zájezdní hostinec se tkví v nové kráse a 
nabízí nám pøíjemné ubytování v pøilehlé zahradì. Dlouho do noci si 
povídáme a vzpomínáme na minulé toulky pøes Chøiby a veselé pøíhody. 
Mìsíèná noc nás pomalu ukládá k spánku a zalézáme do spacákù. Noc 
však nebyla klidná, za cíl si nás vybralo místní kotì, které nás postupnì 
všechny navštívilo a poškrábalo, jak se snažilo pøilehnout do tepla. Za 
ranního kuropìní nás zase pøekvapila servírka se zdviženým prstem, že 
jsme se rozložili na novì založeném golfovém trávníku,,Asi proto se 
nám tak dobøe spalo,“ okomentoval Zdenìk. K snídani dojídáme zbytky 
a i místní kotì s námi posnídalo. Tìžko se nám odcházelo, protože již od 
rána zde hrála parta trempù, kteøí sem zabloudili až ze severní Moravy.  
Po krátkém zastavení u sekvoje na Chabaních pøicházíme na lesní cestu, 
která nás vede až na Salaš. Tu se po krátkém odpoèinku a doplnìní vody 
pøesouváme dlouhým údolím Salašského potoka ke Kubitovì studánce 
pod Bunèí. Zahlédneme nìkolik kusù srnèí zvìøe. Ještì malá zastávka na 
Bunèi, kde hodnotíme dva zajímavé dny strávené v našich malebných 
lesích. U Divok na Jelení louce pozdravíme tábor skautù a s naplnìnou 
duší se rozcházíme k domovùm. Tak ahoj, kamarádi, za rok.

Josef Snopek
Josef Snopek

Zigmundov a nahlížíme do údolí Starých hutí, kde naši kamarádi 



Zpráva TES Boøí Divoky za rok 2014 
 

Pravidelná èinnost TES byla v roce 2014 zamìøena na 
výukové programy pro základní a mateøské školy.  

V nabídce TES pro školní rok 2013/2014 jsme pøipravili 
celoroèní program Kam nás nohy ponesou, ve kterém jsme 
pokraèovali i od ledna 2014 v mateøské škole. 
Pøijeli k nám exoti – byl trochu zavádìjící název pro nìkteré 
druhy exotického ovoce, které si dnes bìžnì koupíme na pultech 
mnoha obchodù. Jak ale chutnají, to zjistili všichni zúèastnìní 
v tomto programu. 

Není stopa jako stopa – zde jsme se snažili ukázat, jaké 
pozùstatky zùstávají v pøírodì nejen po živoèiších, ale také po 
èlovìku. Všichni si mohli vytvoøit svùj otisk prstu a zjistit, že se 
žádný neshoduje. 

V programu Dva v jednom domì jsme si povídali 
o soužití organismù v lišejnících a jejich využití v bìžném
životì. 
Zajímavý svìt vèel jsme poodhalili v programu  Jak to chodí 
v úle. Nezapomnìli jsme také na další druhy blanokøídlého 
spoleèensky žijícího hmyzu. 

S životem rostlin a jarním poèasím jsme dìti seznámili 
v programu Vstávej semínko!, kde jsme také poukázali na 
èlovìka, který se výraznì podílí na rozšiøování rostlin v pøírodì. 

Z dalších nabídnutých programù jsme uskuteènili 
venkovní programy U vody a Jaro v pøírodì. V pøirozených 
ekosystémech se dìti mohly podívat do vody i do pùdy a zjistit,
které druhy organismù se zde skrývají. Zajímavé pro nì bylo, že 
jsou mnohé vidìt pouze lupou.  
Úplnou novinkou byl program Èeská koruna, ve kterém jsme se 
snažili pøiblížit zajímavé informace o èeských korunovaèních 
klenotech a tajemné síle nerostù.  

Stálicí v naší èinnosti se stal Den stromù, který poøádáme 
ve spolupráci se ZŠ Zdounky. Zde si žáci 9. tøídy vyzkouší role 
uèitelù pøi pøedávání informací o stromech svým mladším 
spolužákùm.  



vvýroèní schùze

pozorování ptactva - Záhlinické rybníky



Chránìná krajinná oblast Beskydy



Blatouch  Caltha

Sasanka  Anemone



Otvírání studánek a oslava Dne Zemì



Pohádkový les 36. roèník

pøechod Chøibù



pozorování pøírody

celostátní setkání èlenù ÈSOP v Hradci Králové



výlet za poznáním - Krkonoše



výstup na Snìžku

Malý Staw - polská strana
                     Krkonoš

bludné balvany - Pielgrzymy



Den stromù v parku ve Zdounkách



vánoèní dílna

výstup na Brdo



zasnìžená rozhledna Brdo

Ctiborùv dub

ukázky z nástìnného kalendáøe



Kudlovská dolina - Chøiby

.



V programech se nám podaøilo oslovit celkem 215 dìtí. 
Na velikonoèní a vánoèní dílnì se každý rok setkáváme hlavnì 
s dospìlými tvùrci nových výtvarných doplòkù, které v tyto 
svátky pak zdobí naše pøíbytky.  

Pøi Otvírání studánek a Procházce pohádkovým lesem se 
snažíme ukázat krásy okolí Divok široké veøejnosti.  
Veškeré další aktivity TES jsou velmi úzce propojeny s roèní 
èinností ÈSOP. 

Mgr. Marcela Bajerová 



Celostátní setkání èlenù a pøíznivcù ÈSOP 

se  uskuteènilo 5. – 7. záøí 2014. Organizátoøi ze ZO Orlice 
pøipravili bohatý program. Setkali jsme se v areálu kempu Støíbrný 
rybník u Hradce Králové. Páteèní pøednášky nabídly pøírodovìdecká 
témata – houby, vymírající rostliny, tažní konì v dnešní spoleènosti….

V sobotu nás èekala návštìva skanzenu v Kròovicích. Nachází 
se u Tøebechovic po Orebem a je  jediným skanzenem vesnické lidové 
architektury  na Královéhradecku. V areálu je možné uvidìt historické 
stavby - zvonièku, polabský statek, stodolu, kovárnu i roubený vodní 
mlýn. Ukázky dobových øemeslnických strojù a pracovních nástrojù 
potøebných k životu pøedešlých generací. Maximální dùraz je kladen na 
funkènost všech vystavených exponátù. Mnohé je možné si v rámci 
prohlídky vyzkoušet – funkèní žentour, peèení chleba v historické peci 
s ochutnávkou, kovaøinu, tesaøinu, mletí obilí, jízdu na voze taženém 
konìm, moštování, sušení ovoce, zpracování lnu….

Zájemci si mohli prohlédnout záchranou stanici JARO v 
Jaromìøi, novì zbudované zimovištì pro obojživelníky, hmyzí hotel, 
ještìøí ráj. Pøíjemná byla i procházka ze skanzenu do kempu po nauèné 
stezce, koupání v rybníku, lanové centrum. Veèer patøil hudbì, výmìnì 
zkušeností, pøátelskému posezení. Nedìlní dopoledne jsme s 
prùvodcem obdivovali krásu historického Hradce Králové. 
Tøebechovický betlém a  výhledy z Kunìtické hory byly posledním 
ohlédnutím  za  regionem  Královéhradecka.

 
Jiøina  Zelenková





 Komentáø k pøíjmùm a výdajùm v roce 2014 
 
Základní organizace dosáhla v roce 2014 pøíjmù ve výši 78 tis. Kè. 
Pøíjmy získala organizace vlastní èinností, pohádkovým lesem, výukovými 
programy EC.  
Také významnou èástkou 30 tis. Kè pøispìl Obecní úøad ve Zdounkách.  Z èásti 
tìchto prostøedkù roku 2011 a 2012 bylo poøízeno 5 ks stojanù na inf. tabule  
(v hodnotì 43 tis. Kè) na obnovu nauèné stezky, která byla vybudována v roce 
1997. Tyto byly zabudovány v roce 2013 na místo nejvíce poškozených a 
dokonèeny byly ještì dvì další inf. tabule.V roce  2014 byla dokonèena další inf. 
tabule. 
 
Èinnost  celé  organizace vèetnì EC  je podrobnì komentována ve výroèní 
zprávì za rok 2014. 
 
Výdaje organizace byly smìøovány na realizaci naplánovaných akcí a na provoz 
organizace (dle výroèní zprávy ). Výdaje roku  èinily celkem  72 tis. Kè. 
 
K 31. 12. 2014 byla provedena inventura majetku a nebylo shledáno závad. 
Èlenskou schùzí odsouhlaseno. Dále byla provedena inventura pokladního 
zùstatku a nebylo shledáno závad. 
 
Pøi èinnosti organizace  byla odpracována øada  brigádnických hodin, což 
považujeme za velký pøínos do našeho  hospodaøení. 
 
Dìkujeme všem èlenùm, ale také pøíznivcùm, kteøí se jakkoli podíleli na 
èinnosti a získávání prostøedkù pro naši ZO. 
Všichni tak pøispìli k dobrému chodu organizace v roce 2014.  

Jarmila   Šoltísová 
Hospodáø ZO ÈSOP Divoky 

 
 
Veškeré doklady jsou øádnì vedeny a souvisí s hlavní èinností organizace. 
Prostøedky byly použity v souladu s plánem práce pro rok 2014 a odsouhlaseny 
èlenskou schùzí. 
 
                                                                            Zdenìk Zbránek   
                                                                       Revizor ZO ÈSOP Divoky  
 
 



Plán práce ZO ÈSOP Divoky na rok 2015

1.  Výroèní èlenská schùze - 30. 1. v 18.00  hod.
2.  Registrace organizace - do 20. 3. 2015 (J. Sedláèek)
3.  Obnova internetových stránek (J. Sedláèek)
4.  Plánování brigád na NS - rekonstrukce tabulí, údržba stezky -           

.          21.3.  (Z. Zbránek, J. Snopek)
5.  Obnova znaèení nauèné stezky (J. Pavelka)
6.  Velikonoèní dílna - 4. 4. (J. Šoltísová)
7. Brigáda k akci „Otvírání studánek“ - 11. 4. v 8.30 hod. u vagonu              

.          (Z.Zbránek)
8.  Akce „Ukliïme svìt“
9. Otvírání studánek - 25. 4. ve 14.00 hod. (M. Sedláèková,       

.          M.Bajerová, J. Zelenková, M. Jurová)
10. Návštìva pøírodních památek (J. Sedláèek)
11. Památné aleje – dìdictví naší krajiny – vycházka s výkladem      

.          (J.Sedláèek)
12. Seèení nauèné stezky, vyøezání køovin, úprava terénu................             

.          (Z.Zbránek, J. Snopek)
13. Pøíprava pohádkového lesa (J. Snopek, Z. Zbránek, J. Šoltísová, 

.         M. Vávra)
14. Procházka lesem plným pohádek  37. roèník  23. 5. v 9.00 hod.
15. Brigáda k akci Celostátní setkání ÈSOP - úklid TES - 13. 6.
16. Letní pøechod Chøibù (J. Snopek)
17. Brigáda – pøíprava k akci Celostátní setkání ÈSOP - 29. 8.
18. Celostátní setkání ÈSOP - 4. – 6. 9., Kamínka Roštín
19. Parky našeho okolí – vycházka s výkladem (J. Sedláèek)
20. Den stromù v zámeckém parku ve Zdounkách - záøí     

.          ( M. Bajerová)
21. Poznávací zájezd (J. Sedláèek)
22. Vánoèní dílna - 28. 11. (J. Šoltísová)
23. Zpracování výroèní zprávy a PF (výbor)
24. Pøedsilvestrovský výšlap na Brdo



 

 

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù 

hodnì zdraví, štìstí a úspìchù 

v  novém roce  pøejí 

 

Ochránci pøírody Divoky 

 

Tradièní akce pro veøejnost v roce  2015 

 

25. dubna  -  Den Zemì a otvírání studánek 

ve 14.00 hod. u studánky v Zápletách 

     23. kvìtna  - Procházka lesem plným pohádek 

od 9.00 do 12.00 hod – les  Boøí 

         30. prosince – tradièní výstup na Brdo 

sraz u høištì v Divokách v 8.30 hod. 

 

Dìkujeme za pøízeò v roce 2014 

a pøejeme hodnì 

kouzelných zážitkù v pøírodì v roce 2015. 



Závìr

Ohlédnutí za uplynulým rokem bývá vìtšinou bilancováním, 
co dobrého se podaøilo a co nám rok minulý pøinesl. Pøi ètení výroèní 
zprávy se najednou všichni pøeneseme k našim spoleèným chvílím, 
práci, brigádám, oslavám a výletùm. Jako mozaika, složená ze støípkù, 
nám zpráva pøipomene uplynulý rok. Mozaika je to pestrá, protkaná 
pøátelstvím, sounáležitostí a láskou k pøírodì.

Nezbývá, než si pøát, abychom i v roce 2015 takovou mozaiku 
zase složili.

Miloslava Sedláèková





                                      ZO ÈSOP Divoky
                                          obèanské sdružení

                                  Tyršova 266, 768 02 Zdounky
                                             IÈO 47935758

                                    Seznam èlenù v roce 2014

                           Sedláèek Josef                      pøedseda
                           Snopek Josef                         místopøedseda
                           Sedláèková Miloslava            jednatel
                           Šoltísová Jarmila                   hospodáø        
                           Mgr. Bajerová Marcela          èlen výboru
                           Zbránek Zdenìk                    revizor
                           Hanáèková Hana
                           Jura Stanislav
                           Jurová Magda
                           Pavelka Jiøí
                           Pavelka Jiøí ml.
                           Pavelková Petra
                           Rokos Jiøí
                           Rokosová Marie
                           Rokos Martin
                           Stradìj Josef
                           Strelec Tomáš
                           Šoltís Petr
                           Vávra Milan
                           Vymìtal Petr
                           Zelenková Jiøina
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