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"Mějte stromy v úctě každým svým dechem očišťují
a obohacují náš svět."

Otto František Babler

Zpráva o činnosti ZO ČSOP Divoky za rok 2017
Rok 2017 jsme zahájili výroční členskou schůzí.
Zhodnotili jsme uplynulý rok a připravili si plán práce
na ten následující. Schůze proběhla ve škole v Divokách
v ekologickém
středisku.
Mezi
hosty
patřili:
místostarostka obce Zdounky paní Raczová, zástupci
Českého zahrádkářského svazu, kteří naši činnost
pochválili, zástupci skautů z Uherského Hradiště,
ČSOP Hulín a Ing. Lenka Křesadlová, ředitelka
Metodického centra zahradní kultury Kroměříž.
Jaro se probouzí a na loukách a stráních se objevují
první květy, mezi něž patří sněženky a bledule. Sněženek
máme u nás na Brdě stovky, ba tisíce. Jsou to první
poslové jara. Ale bledule u nás nenajdete, proto jsme se
rozhodli za nimi vydat na Drahanskou vrchovinu
do Rakoveckého údolí. Tyto vzácné bledule jarní jsou
tu ve velkém množství ve volné krajině v údolní nivě
Rakoveckého potoka, který je součástí naučné stezky.
Největší výskyt bledulí až kobercovitého charakteru se
nachází poblíž rozcestníku Pod Červnovem. Kromě
bledulí jsme mohli vidět modré a fialové květy jaterníku
podléšky a zelené listy česneku medvědího.
Naše poslední zastavení tohoto výletu bylo v Lulči,
kde je mimo jiné krásné přírodní koupaliště. Podívali
jsme se i na kostel svatého Martina na kopci nad obcí,
zvaném Liliová hora.
4.dubna se zúčastnil předseda Josef Sedláček
členské schůze Severomoravského regionálního sdružení
ČSOP v Uherském Hradišti.
22. dubna se v novém zdouneckém parčíku
na náměstí sázely stromy. Každá organizace, škola,

ale i rodina si mohla zasadit svůj strom. Této akce jsme se
také rádi zúčastnili.
Před Otvíráním studánek bývá vždy brigáda.
Vyhrabali jsme okolí studánky i tůněk a připravili vagón,
naši klubovnu, na jarní návštěvu dětí i jejich rodičů,
našich kamarádů a všech, kdo na tuto akci rádi chodí.
Ale všechno bylo jinak. Deštivé počasí nás zahnalo
do divocké školy, ale i tak to byla vydařená akce.
1. května jsme se vydali na výlet směr Bílé
Karpaty. Jeli jsme za naší známou Vlastou Ondrovou,
předsedkyní organizace Pantoflíček, která nám slíbila,
že nás provede po místních rezervacích. Na první zastávku
jsme se vydali k památné hrušce v Horním poli. Strom zde
stojí více než 300 let a mnohé už pamatuje. Během druhé
světové války Němci přinutili zdejší muže, aby kvůli
ochraně před leteckým útokem pod hrušní zakopali tank.
Z této doby pocházejí také rány po střelách patrné
na kmeni hrušně. Přibližně před 80 lety udeřil do stromu
blesk a polámal mu jednu z větví. Hrušeň však s podporou
místních obyvatel zásah přežila a ustála také nedávnou
výstavbu místní komunikace.
Druhé zastavení patřilo Přírodní rezervaci Drahy, která je
velmi cennou orchidejářskou lokalitou. Vyskytuje se zde
jeden z nejvzácnějších druhů karpatských orchidejí tořič
včelonosný, dále vstavač bledý, vstavač osmahlý, vstavač
mužský znamenaný, vstavač vojenský, vstavač nachový,
pětiprstka žežulník a hustokvětá a mnoho dalších.
Také jsme navštívili Národní přírodní památku Porážky.
Tato květnatá louka patří k botanicky nejcennějším
územím v Bílých Karpatech. Hlavním důvodem ochrany
je výskyt všivce statného na jediném místě v České
republice a desítky druhů orchidejí, tří druhů kosatců,

hořce hořepníku aj. Z ohrožených motýlů se zde vyskytuje
jasoň dymnivkový, modrásek modrolesklý, žluťásek
barvoměnný a bělopásek topolový. Z ptactva zde můžeme
potkat bramborníčka hnědého, dnes už exotický druh,
křepelku polní, strnada lučního a chřástala polního.
Výlet to byl velmi zajímavý a poučný.
Pak už se blížila Procházka lesem plným pohádek
a s ní i velká příprava na tuto akci. Mimo jiné bylo potřeba
posekat trasu a s tímto nám pomohl Obecní úřad
ve Zdounkách.
V červnu přijely se svými učiteli do Divok
na naučnou stezku Boří děti z pěti základních škol
z Uherského Hradiště a okolí, aby mezi sebou soutěžily
ve znalostech o přírodě. Akci vedl zástupce životního
prostředí Zlínského kraje pan Ing. Jaroslav Hrabec.
Průvodcem po stezce jim byl Josef Sedláček.
Na konci června jsme uspořádali brigádu
na vysečení trávy, vyřezání křovin a úklid kolem
mokřadních tůněk a rybníčku.
V červnu jsme se potkali v zámeckém parku
ve Zdounkách u Vršků na akci Den otevřených zahrad.
Pro veřejnost jsme připravili besedu a promítání o činnosti
ČSOP Divoky.
Začátkem července se část našich členů vydala
na tradiční pochod přes Chřiby.
Na začátku školního roku vždy jezdíme
na celostátní setkání ČSOP, které tentokrát bylo na Pálavě.
Za příznivého počasí jsme během roku pracovali
na obnově tabulí naučné stezky. Podařilo se nám vytvořit
nové a pěkně vypadající tabule, které mapují změny
minulých let.

Pěkným zakončením roku bylo setkání s přáteli
ze širokého okolí při tradičním výstupu na Brdo.
Závěrem chci poděkovat všem členům, kteří
se zúčastnili akcí, a všem, kteří svůj volný čas věnovali
přírodě, zvláště ochraně přírody a vedli k ní i naši mladou
generaci. Všem, kteří vyvíjeli jakékoliv prospěšné aktivity
a pomohli tak ke zviditelnění naší organizace, také všem
kamarádům a známým za obětavou pomoc.
Josef Sedláček, předseda

Napsali o nás v místním tisku:
ČSOP Divoky
Naši organizaci znáte především z akcí Otvírání
studánek a Pohádkového lesa. Ale nejen toto je práce
našich členů. K naší činnosti patří i brigády na naučné
stezce Boří, rybníku a tůňkách.
Český svaz ochránců přírody Divoky letos pracoval
na výměně některých informačních tabulí naučné stezky,
v dalších letech bude pokračovat. Bylo potřeba vyměnit
staré stojany za nové, ale také znovu připravit aktuální
informace na tabulích. Tabule připravil Josef Sedláček.
Odborný dohled provedla Mgr. Marcela Bajerová.
Na technické stránce se také podíleli Zdeněk Zbránek a
Josef Snopek. Tabule namaloval Jiří Wiesner, výtvarník
z Kroměříže. Na výstavě Českého svazu zahrádkářů jste
mohli zhlédnout návrhy tabulí.
Podzim je teď nádherně barevný, přijďte se proto
projít po naučné stezce do Divok. Otevřou se vám
nádherné výhledy do krajiny na Chřiby, Brdo, Vlčák
a na druhou stranu na Litenčické vrchy.
Je tu opravdu krásně.

Otvírání studánek
V sobotu 22. dubna již po 37. pořádal Český svaz
ochránců přírody pěknou jarní akci Otvírání studánek
spojenou s oslavou Dne Země. V letošním chladném a
deštivém jaru se namísto studánky V Zápletách, kterou

ochranáři vyčistili a její okolí vyhrabali, celá akce konala
v divocké škole. Ale ani zde nám studánka nechyběla. Byť
byla improvizovaná, maličká, vytvořená šikovnýma ruka
paní učitelky z MŠ. Zelené větvičky, rozkvetlé žluté
petrklíče a v kameninové misce čistá voda, žluté
kloboučky a barevné věnečky dětí dokreslovaly jarní
atmosféru. Vystoupení bylo moc milé a pěkné. Stačilo se
podívat po tvářích rodičů a prarodičů dětí, kteří se
usmívali nad výkony svých nejmenších. Poděkování patří
nejen dětem, ale také učitelkám z MŠ Zdounky paní
Jiřině Zelenkové a Iloně Šamánkové.
Program pak pokračoval tvořivou dílničkou, kde si děti
vyráběly malá zvířátka. Na školním dvoře si mohly
zastřílet z kuše. Komu nevadilo chladné počasí, mohl si
opékat špekáčky při písničkách kapely Telegraf
z Uherského Hradiště. Kapela se pak přesunula do školy a
tady se v dobré náladě zpívalo a povídalo dlouho
do večera.
Jestli jste nemohli přijít, nevadí. 20. května se koná
naše známá Procházka lesem plným pohádek.Tak přijďte,
vždyť v Divokách je moc krásně. A pokud byste chtěli
procházku klidnou, běžte se podívat sami. Tabule naučné
stezky Boří vás bezpečně povedou od hřiště ke studánce,
k rybníku a tůňkám a dále k hájence, od které vystoupáte
do kopce a otevře se vám nádherný pohled na okolní
kopce a vesničky, v údolí na Chřiby s rozhlednou na Brdě.
Tak někdy na shledanou. Ochránci přírody z Divok

Den otevřených zahrad 2017
Den otevřených zahrad se letos v celé republice
konal 10. – 11. června. Do tohoto projektu se přihlásili
i majitelé zdejšího zámku a přilehlé zahrady manželé
Vrškovi. Na sobotu naplánovali vycházku parkem
s výkladem paní Mgr. Marcely Bajerové a pana Josefa
Sedláčka. Paní Bajerová postupně představila nejkrásnější
stromy. Nejzajímavějšími jsou zde platany javorolisté a
východní, dřezovec trojtrnný, ořešák černý, jerlín
japonský, nahovětvec dvoudomý, liliovník tulipánokvětý.
Strom s nejmohutnějším kmenem, který má stáří přibližně
250 – 280 let, jehož obvod kmene je téměř 7 m, je dub
letní.
Asi 30 návštěvníků poslouchalo odborný výklad
o zdejších krásných a vzrostlých stromech. Povídání
všechny zaujalo nejen odborností a znalostmi místního
parku, ale také velmi vstřícným a příjemným přístupem
k posluchačům.
Pan Sedláček pak doplnil výklad o zajímavosti z údržby
žijících velikánů a vysvětlil, jak je důležité o staré
památné stromy pečovat, aby se zachovaly pro příští
generace.
Na závěr odpoledne byla v zámku připravena přednáška
o přírodních parcích Ameriky s promítáním fotografií.
Poděkování patří manželům Vrškovým, že akci
uspořádali, a také všem, kteří na procházku v parku přišli.
Také paní Bajerové, která do parku vodila děti zdejší ZŠ a
učila je tak lásce k přírodě.
Miloslava Sedláčková

Akce pořádané ve spolupráci
s Osadním výborem Divoky
V rámci udržení tradic spolupracujeme s Osadním
výborem Divoky a společnými silami jsme uspořádali
velikonoční dílnu. Sešli jsme se ve škole a již tradičně
vyzkoušeli všechny možné techniky zdobení vajec. Opět
velký úspěch mělo zdobení perníkových vajíček, které
upekla Maruška Rokosová. Pánové si zase zopakovali,
jak obtížné je uplést pevnou pomlázku.
Další tradiční akcí je vánoční dílna. V adventním
čase se setkáváme při tvorbě vánočních ozdob
na stromeček, adventních věnců a ostatní vánoční
výzdoby. Letos nám program obohatilo zdobení perníčků
na stromeček a slepování lineckého cukroví. V pozdním
odpoledni jsme pak ozdobili obecní vánoční stromek.
Za šera a zpěvu koled jsme ho společně rozsvítili.
Jarmila Šoltísová

Pohádkový les - 39. ročník
I v letošním roce přivezl parní vlak okolo 2 000
návštěvníků Procházky lesem plným pohádek. Všechny
pohádkové bytosti se již celý rok těšily na setkání
s malými turisty. Uvítala je tradičně královská rodina
a na všech ostatních 40 zastaveních oblíbené pohádkové
postavičky. Na letošním ročníku si mohly děti sáhnou
na opravdového hada, v kleci na párek mývalů a v ohradě
na chundelaté ovečky.

Akci již řadu let pořádáme s SDH Zdounky, kterým
bych chtěla touto cestou poděkovat za spolupráci. Na naší
akci se podílí cca 170 pořadatelů a kamarádů, kterým také
patří náš dík. V neposlední řadě děkujeme také Obecnímu
úřadu Zdounky za pomoc při zprůchodnění celé trasy,
posečení hřiště, kde je start i cíl.
V roce 2018 nás čeká již 40. ročník. A co si přát?
Snad jen přízeň počasí a celého pohádkového světa.
Jarmila Šoltísová

Tradiční přechod Chřibů
7. července jsme se tentokrát sešli na Nové Dědině
v počtu osmi účastníků. Zde nás na autobusové zastávce
očekával kamarád Vraťa. Nabídl se nám jako průvodce
místním terénem. Zavedl nás ke zdejším lesním rybníkům.
Naše putování započalo v lesních porostech pod hájenkou
Tabarky. V malebném údolíčku jsme objevili tři jakoby
zapomenuté rybníčky. Zvláště první se nám zdál být jako
pohádkový. Vždyť se nad hladinou prohánělo několik
pestrobarevných vážek a nízko nad hlavami nám kroužila
káně. Cesta nás přivedla na udržovanou loučku, kde les
končil. A co nevidíme, na kraji stojí vysoká postava pána
hor „Chřibonoše“. Nebyl živý, ale umně vyřezán
z dřevěného klátu. Hlídal tu malou chatu ukrytou
v přilehlé houštině. Blížící se soumrak nás však nutil vrátit
se vedlejší cestou okolo hájenky na výchozí místo.
To proto, že další část našeho putování přecházel
východním směrem do údolí k Halenkovicím. Potkáváme
tam jednu z tabulí Spáčilovy naučné stezky, která
upozorňuje na nedaleké historické mohylovníky. V tom
se obloha zatáhla a naše kroky zrychlila slabá přeháňka.
Nevzdali jsme se. Vraťa nás vedl ještě k jednomu
rybníčku, než se setmělo. Nejkratší cestou jsme přešli
lesní silnici, kde nás na okraji lesa dohnal Zdeněk na kole.
Po radostném přivítání jsme již za šera sestupovali k lesní
louce na nocleh. Vraťa nás pozval do své malebné lesní
chaty, kde byl dohodnutý nocleh. Dlouho do noci jsme si
vyprávěli a vzpomínali. Obloha se k půlnoci vyjasnila
a ukázala své bohatství zlatých hvězdiček. Ještě se ozval
srnec a noční příroda se zahalila tajuplně do ticha.

Probouzeli jsme se do slunného dne. Otevřel jsem
jedno oko, a co nevidím, Jožka Straděj (78) se kradl jako
liška. No jo, už vím, co ho zaujalo. Na protější vyvýšenině
seděl na bobku velký zajíc a packami si utíral vousy.
A to už se probouzeli i ostatní a vylézali z různých koutů
zálesáckého stavení. Ranní apetit nás nenechal dlouho
čekat a snídáme. Brzy jsme vyrazili, chtěli jsme toho
hodně stihnout, a tak nás čas nutil k odchodu. Minuli jsme
poslední večerní rybníček, kde začíná kaskáda těchto
vodních dílek až do Halenkovic. Cestou jsme potkali asi
dalších sedm rybníků, z toho poslední bez vody. Letošní
rok je abnormálně suchý. To už jsme vyšli z lesa a
zahlédli první rekreační stavení. Na křižovatce stoupáme
do prudkého kopce, abychom dosáhli středu Halenkovic.
Nahoře se nachází kostel a centrum obce s obchodem.
Máme štěstí, právě se chystali zavřít. Proto jsme rychle
doplnili zásoby. Chvilička zaslouženého odpočinku
s krátkou prohlídkou okolí a vyrážíme pak dolů
přes místní část U Svatých. S přibývajícím sluníčkem
se nám již hůře vystupovalo na horizont ke Kudlovické
dolině. Poslední ohlédnutí na malebnou obec a už nás
pohltil vysoký les. Prudce jsme sestupovali dolů
po bahnité cestě až na asfaltovou silnici. Na místním hřišti
nám zastřešená pergola poskytla stín k odpočinku.
Je zde možnost občerstvení, kterého jsme svorně využili.
Pokračovali jsme stezkou místními vinohrádky, které tu
nazývají Paniháje. Obdiv patřil upraveným terasovým
zahrádkám s vinicemi a dalšími ovocnými stromy.
Zanedlouho nás náhorní louka odměnila výhledy až
někam na Velkou Javořinu a Bílé Karpaty. A tu nás vítali
Košíky, vesnice zaříznutá do hluboké doliny.

Tento den je opravdu náročný, protože jsme museli zdolat
několik údolí. Dalším z cílů byly Jankovice. Procházeli
jsme kolem místního kostelíka, aby nás cesta posléze
zavedla k velkému převýšení na bunčovskou silnici. Tam
nám byla odměnou přestávka u Králova stolu. Únava se
již dostavila, a tak se radíme, zda se nám podaří doputovat
až na Salaš. Shodli jsme se, že to ještě dáme. Poněvadž to
tu dobře známe, tak se nám zakrátko podařilo dostat
lesním chodníčkem ke Zlatské studánce. Po rovince to byl
jen kousek do obce. Za takový výkon jsme si zasloužili
odpočinek na zahrádce místního hostince. Chutně jsme
povečeřeli, ochladili se dobrým mokem a hodnotili
uplynulý den. Až noční houkání sovy nás upozornilo
na vyhledání noclehu. Zvolili jsme travnatý palouk
u místní požární nádrže za vesnicí. Děvčata uháněla
napřed a zaujala první místa ke spaní. Po příchodu
na místo jsme se tiše uložili i my chlapci. Posvátné ticho
jasné noci však přestala respektovat snad stovka žab, které
ve stojaté vodě spustily svůj nekonečný koncert slábnoucí
až nad ránem. Tato noc nás poznamenala natolik, že jsme
se ráno vzájemně nemohli poznat. Měchy pod očima a
pupínky od komárů na tváři nás změnily k nepoznání.
Z ranního vzájemného poznávání nás záhy vyrušil slabý
déšť, který dával tušit, že den bude zachmuřený. Po jídle
jsme se rychle sbalili a vyšli lesní silničkou na Bunč.
Cestou jsme minuli Zlatskou studánku, aby nás v příští
půlhodince uvítal datel černý u lesní chaty na Vápenkách.
Bušící mistr se nenechal vyrušovat, až nám třísky
poletovaly nad hlavou. Po hodince jsme stanuli
u Kubitovy studánky a občerstvovali se doušky chladivé
vody. V okamžiku přestalo pršet a ukázala se modrá
obloha. Sluníčko nás hřejivě hladilo po tvářích a vysušilo

dešťové kapky z vlasů. Přišli jsme na lesní penzion Bunč.
Pomalu jsme se loučili s našimi kouzelnými chřibskými
lesy i s kamarády a rozjížděli se k domovům s pozdravem
„Zdrávi došli“.
Přátelé, tak za rok opět v horách.
Josef Snopek

Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP
Šestnácté setkání členů a příznivců Českého svazu
ochránců přírody se tentokrát uchýlilo do ATC Apollo
na okraji Lednice. Přestože si s námi počasí trochu
zahrávalo, účastníci odjížděli plni příjemných zážitků.
Letošním spoluorganizátorem setkání bylo Centrum
ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP a Správa CHKO
Pálava. Spolu s nimi se o účastníky starali i členové ZO
ČSOP z Mikulova a ZO ČSOP z Lednice. Na setkání se
také podílela Turistická informační kancelář Mikulov,
o.p.s. a zástupce Biosférické rezervace Morava, o.p.s.
Že jsme v kraji vína, jsme poznali již na místě
páteční prezentace (1. 9.). Nad hlavami dozrávaly vinné
hrozny a po zabydlení v chatkách v kempu jsme se
přesunuli do vinného sklípku, kde probíhaly poutavé
přednášky. Večer všem zpestřila kapela, která hrála k tanci
i poslechu do pozdních hodin.
Sobotní den byl ve znamení terénních exkurzí
za místními zajímavostmi.
Zájemce o Pálavu odvezly na výchozí místa autobusy.
Ti, kteří měli zájem o lednické rybníky a jejich faunu a
flóru, vykročili z ATC Apollo po svých. Všechny exkurze

byly nabité zajímavostmi, a tak nebylo divu, že se někteří
účastníci vraceli zpět do kempu až po deseti hodinách,
během kterých stihli absolvovat pálavskou hřebenovku,
návštěvu jeskyně Turold, přednášku o řezu ovocných
stromů a komentovanou prohlídku města Mikulova.
Večer si někteří užili ve sklípku v kempu ochutnávkou
místních vín.
Neděle nás přivítala sice deštěm, ale ten nemohl
odradit většinu zájemců o exkurze Bobří stezkou na NPR
Křivé jezero nebo do zámeckého parku v Lednici a na PP
Kamenice.
Jiřina Zelenková

Pravidelně přikrmujeme naše užitečné ptactvo
V měsíci únoru se scházíme se Zdeňkem a
Milanem v dílně u Zbránků. Naším úkolem je výroba
ptačích budek. Mimo jiné jsme vyrobili i dvě náročnější
budky pro sýčky.
Ve výrobě budeme pak pokračovat i další rok v zimních
měsících. Po celé zimní období se staráme o to, aby naši
neúnavní zpěváčkové měli neustále plná krmítka a
nepocítili tak žádný nedostatek.
V létě se nám za to odmění novými trylky a áriemi.
Josef Snopek

Zpráva o hospodaření za rok 2017
Bankovní účet k 31.12.2016
Pokladna k 31.12.2016
Finanční prostředky celkem k 31.12.2016

Kč
Kč
Kč

47285
4071
51356

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

40570
5951
7
3450
58700
108678

Hospodaření v roce 2017
Příjmy
Pohádkový les -vstupné
Ostatní příjmy
Úrok z BÚ
Členské příspěvky
Příspěvek na činnost od Obce Zdounky
Příjmy celkem
Výdaje
Výdej - ES - naučná stezka
Výdej - příspěvek na činnost
od Obecního úřadu Zdounky
Výdaje Pohádkový les
Provozní režie
Odvod členských příspěvků
Výdaje celkem

Kč

0

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

58700
7912
18278
3450
88340

Rozdíl příjmů a výdajů

Kč

20 338

Bankovní účet k 31.12.2017
Kč
Pokladna k 31.12.2017
Kč
Finanční prostředky celkem k 31.12. 2017 Kč

61610
10084
71694

Komentář k příjmům a výdajům v roce 2017
Základní organizace dosáhla v roce 2017 příjmů
ve výši 108 tis. Kč. Příjmy získala organizace vlastní
činností, pohádkovým lesem 41tis. Významnou částkou
59 tis. Kč přispěl Obecní úřad Zdounky.
Výdaje roku 2017 byly směřovány na další etapu
obnovy kreseb tabulí NS ve výši 21 tis.
Výdaje roku 2017 činily celkem 883 tis. Kč.
Činnost celé organizace je podrobně komentována
ve Výroční zprávě za rok 2017.
K 31. 12. 2017 byla provedena inventura majetku
a nebylo shledáno závad. Členskou schůzí odsouhlaseno.
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. V neposlední řadě děkujeme Obecnímu
úřadu Zdounky za pomoc při údržbě naučné stezky.
Všichni tak přispěli k dobrému chodu organizace
v roce 2017.
Jarmila Šoltísová, hospodář
Veškeré doklady jsou řádně vedeny a souvisí
s hlavní činností organizace. Prostředky byly použity
v souladu s plánem práce pro rok 2017 a odsouhlaseny
členskou schůzí.
Zdeněk Zbránek, revizor

Příjemnéé prožití váánočních svvátků,
hodněě zdraví, štěstí a úspě chů
v novém ro
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Ochhránci příro
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Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2018
1. Výroční členská schůze - 16. 2. v 18.00 hod.,
TES Divoky
2. Registrace organizace – do 20. 3. (J. Sedláček)
3. Doplnění internetových stránek
4. Plánování brigád na NS (Z. Zbránek, J. Snopek)
5. Návštěva Evropsky významných lokalit – vycházka
s výkladem (J. Sedláček)
6. Brigáda k akci „Otvírání studánek“ (Z. Zbránek)
7. Akce „Ukliďme svět“
8. Otvírání studánek – 21.4. ve 14.00 hod. (M. Jurová,
M. Sedláčková, M. Bajerová, J. Zelenková)
9. Návštěva přírodních památek
10. Sečení naučné stezky, vyřezávání křovin, úprava
terénu (Z. Zbránek, J. Snopek)
11. Příprava pohádkového lesa (J. Snopek, Z. Zbránek,
J. Šoltísová, M. Vávra)
12. Procházka lesem plným pohádek (40. ročník) –
19. 5. v 9.00 hod.
13. Letní přechod Chřibů (J. Snopek)
14. Celostátní setkání členů ČSOP - 31.8. - 2.9.
15. Den stromů (M. Bajerová)
16. Poznávací zájezd (J. Sedláček)
17. Obnova tabulí naučené stezky
18. Oprava klubovny – vagónu
19. Výroba a rozmístění ptačích budek (M. Vávra,
J. Snopek, Z. Zbránek)
20. Výroba a rozmístění budek pro poštolky a sovy
(J. Sedláček, Z. Zbránek, M. Vávra)
21. Zhotovení nástěnného kalendáře (J. sedláček)
22. Předsilvestrovský výstup na Brdo

ZO ČSOP Divoky
občanské sdružení
Tyršova 266, 768 02 Zdounky
IČO 47935758
Seznam členů v roce 2017
Sedláček Josef
Snopek Josef
Sedláčková Miloslava
Šoltísová Jarmila
Bajerová Marcela
Zbránek Zdeněk
Hanáčková Hana
Jura Stanislav
Jurová Magda
Pavelka Jiří
Pavelka Jiří ml.
Pavelková Petra
Rokos Jiří
Rokosová Marie
Rokos Martin
Straděj Josef
Strelec Tomáš
Šálek Pavel
Šoltís Petr
Vávra Milan
Vymětal Petr
Zelenková Jiřina

předseda
místopředseda
jednatel
hospodář
člen výboru
revizor
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