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ZO ČSOP DIVOKY založilo 17 členů,14. března 
1980, předsedou byl zvolen Josef Snopek. Organizaci 
založili lidé, kteří chtěli aktivně chránit přírodu, 
věnovat se na tomto poli i veřejné činnosti a práci 
s dětmi.  Počáteční činností organizace byl úklid 
skládek, výsadba stromků, krmení zvěře, ale 
především péče o chráněná území a přírodní památky, 
snaha chránit přírodu a vytvářet kladný vztah 
veřejnosti ke svému okolí a do této činnosti zapojit i 
děti. 
V letech 1985 až 1998 je předsedou Josef Sedláček. 
Pod jeho vedením se organizace orientuje na odborné 
programy na pomoc přírodě a její ochraně. V roce 
1999 byla zvolena předsedkyní Jiřina Zelenková. Od 
roku 2009 do 2018 opět Josef Sedláček. 2019 zvolen 
předsedou zakládající člen Josef Snopek. 
V roce 1988 jsme si „postavili“ vlastní klubovnu. 
 Je to vlastně starý vagon. Obložili jsme ho dřevem, 
přistavěli malou kuchyňku, teplo dává zděný krb. 
Dalo nám hodně práce, než jsme ho zbudovali do 
dnešní podoby. Členové na něm odpracovali velké 
množství brigádnických hodin, a to i na údržbě do 
dnešního dne. 
  Listopad 1989 se stal významným přelomem i pro 
naši činnost. Ochrana přírody byla kvalitativně 
povýšena zformováním národních programů a 
dostupnosti nových zdrojů. 
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Přípravy k vybudování Naučné stezky Boří začaly 
v roce 1994. Bylo využito finanční pomoci Referátu 
životního prostředí Okresního úřadu v Kroměříži, 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Trasu i návrhy 
jednotlivých tabulí připravili členové sami, tabule 
namaloval Jiří Wiesner. Jsme moc hrdí, že se nám    
8. dubna 1995 podařilo přestřihnout pásku a tím 
slavnostně otevřít Naučnou stezku Boří. Dnes má 
stezka celkem 17 zastavení, která jsou podrobně 
popsána v brožuře Naučná stezka Boří, jež byla 
v roce 2020 aktualizována. (dostupná na 
www.csopdivoky.cz). Součástí naučné stezky je 
Terénní ekologické středisko Boří, které od roku 1996 
aktivně vedla Mgr. Marcela Bajerová, tvořila 
programy pro nejmenší, se kterými navštěvovala 
okolní MŠ a provázela návštěvníky po naučné stezce. 
Problémem se ovšem stala doprava, vesnice je dost 
špatně dostupná autobusovým spojením. TES a NS s 
průvodcem je dnes dostupná jen po předchozí 
dohodě. Bez průvodce kdykoliv. 
Naučná stezka nabízí příjemnou procházku různými 
biotopy přímo v okolí vesnice již 25 let. 
Panoramatické scenérie, stezka vedoucí přírodní 
památkou Kamenec, malebnost lesa, kouzlo rybníčka, 
zurčení potoka provází návštěvníky čtyřkilometrovou 
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trasou. Výchozím bodem bývá terénní ekologické 
středisko. 
Každoročně se podílíme na akci ,,Ukliďme svět!´´. 
V průběhu dlouholeté práce jsme se zapojili do 
celostátních akcí, zaměřených na ochranu přírody-
akce Rak, Formica (mapování, sledování), výskyt 
dravců, Prázdniny s Brontosaurem. 
Náš okres se pyšní několika přírodními památkami: 
Drážov (hořec křížatý, hvězdnice chlumní), Kamenec 
(kozinec dánský, hořec brvitý), Včelín (záraza vyšší, 
okrotice bílá), Přehon (koniklec velkokvětý, vstavač 
vojenský). Národní přírodní rezervace Strabišov-
Oulehla (střevíčník pantoflíček, vstavač nachový) 
patří k nejatraktivnějším. Provádí se zde průzkum 
flóry i fauny. Prvotní odkrývání teplomilné vegetace 
patřilo likvidaci náletových dřevin, sečení…Dnes se 
rádi kocháme krásou orchidejí. 
Součástí naší organizace byla také skupina Mladých 
ochránců přírody pod vedením Petra Vymětala. 
Činnost byla propojena s programem celé organizace, 
ale aby byla pro malé „Mopíky“ zajímavá, směřovala 
k životu indiánů. Organizovali sportovní vyžití ve 
formě lakrosových turnajů, rýžování zlata, a hlavně 
pobyt v přírodě s ubytováním v týpí. 
Roky organizace pořádala „Divockého kosa“, 
pěveckou soutěž mladých talentů. V porotě zasedli 
známé osobnosti Pavel Dobeš s Milošem Dvořáčkem, 
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Jaromír Nohavica, Wabi Daněk, skupina Telegraf, 
Ztráty a nálezy a mnoho dalších. 
Rok 2015 byl pro naši organizaci výjimečný tím, že 
jsme spolupořádali Celostátní setkání ČSOP. Volba 
ubytování padla na Kamínku. Pro účastníky byly 
připraveny panely s fotografiemi z naší činnosti i 
z naučné stezky a okolních rezervací. Třídenní 
program byl zahájen přednáškami, následovaly 
exkurze se zaměřením na region Kroměřížska a 
Chřibů. Večery byly vyhrazeny pro posezení u 
táboráku a skupině Telegraf, která mnohé vyzvala k 
tanci. Setkání bylo pro naši organizaci výjimečnou 
událostí, na přípravě se podíleli všichni členové a také 
spousta našich kamarádů a spřízněných duší. 
 
Pokud je jen trochu možnost, snažíme se účastnit 
Celostátního setkání ČSOP každý rok. Pořádající 
organizace vždy ukáže své nejlepší lokality (někdy 
bez průvodce nedostupné) a úspěchy v ochraně 
přírody. Tím všem účastníkům poskytne inspiraci pro 
další činnost. 
 
 
Procházka lesem plným pohádek je určena dětem i 
dospělým. Čtyř až pěti kilometrová cesta lesem nabízí 
v příjemném stínu lesa  „Boří“ setkání s pohádkovými 
bytostmi.  
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Výpravy do pohádkového lesa začaly pořádat v roce 
1978 TJ Vodní sporty Kroměříž spolu s mladými 
členy Hnutí Brontosaurus z Divok.  
Z Drážova přes pole a louky vedla pěšina do lesa, 
který na jeden den v roce zve děti na setkání s 
Rumcajsem, vílami, ježibabou, čerty, vodníkem, 
zvířátky ……  
Od roku 1984 převzali pořádání pohádkového lesa 
členové ČSOP Divoky a SDH Zdounky a jejich 
spolupráce se stále rozvíjí.  
Společnými silami se snažíme dětem nabídnout 
ukázky z historie i současnosti. Část cesty z 
Kroměříže se mohou návštěvníci svézt historickým 
vlakem, ze Zdounek autobusy, seznámit se 
s technikou hasičského sboru, prohlédnout si 
horkovzdušný balon či staré automobily nebo se 
naučit indiánskému způsobu lovu. Mohou také 
obdivovat historické zbraně v rukou šermířů, um 
lidových řemeslníků či divadelních kejklířů. Jízda na 
koňském hřbetě, protažení těla na lanové pavučině 
nebo možnosti ověřit si svou zdatnost a zručnost, to 
bývají nejčastěji doplňkové aktivity příjemně 
stráveného dopoledne. Vše je v souladu s přírodou, 
dobrou náladou, ovlivněno počasím, které si s námi 
často zažertuje.  
Něco ze statistiky: v roce 1985 pršelo, jen se lilo, ale 
přesto přišlo 540 nadšenců.  
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V roce 1996 svítilo slunce, příroda hýřila zelení a 3 
317 účastníků zaplnilo celý les.  
Odměnou pořadatelům za vynaložené úsilí jsou 
rozzářené tváře dětí i dospělých.  
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, aby nás 
pohádky nechaly nahlédnout do svého světa a 
současně všem připomenout, jak důležité je uchovat 
krásu naší přírody pro budoucí generace.  Rok 2020 
byl prvním, ve kterém se z důvodu pandemie 
pohádkový les nekonal vůbec. 
Otvírání studánek. Kdysi byly studánky a prameny 
jedinými zdroji pitné vody. Proto jim byla věnována 
mimořádná péče a pozornost.  
V pohanských dobách si lidé vody ve studánkách 
vážili tak, že jim přinášeli dary. 
Později, v souvislosti s křesťanstvím, lidé věřili, že 
voda je v některých studánkách zázračná, dokáže 
vyléčit všechny nemoci, a že zázrak uskutečnili svatí. 
Ke studánkám začala chodit procesí a u mnoha z nich 
byly postaveny kapličky. 
V barokní krajině představovaly nejen nádherné 
stavby a orientační body, ale i místa odpočinku a 
modliteb. 
Bez vody by na Zemi neexistoval život. Voda ve 
studánce uhasila žízeň každému poutníkovi a aby 
byla čistá, dodržovala se v dávných dobách slavnost 
čištění studánek. 
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Obnovení zájmu o zapomenutý jarní magický obřad 
čištění studánek vyvolala v roce 1926 slavná kantáta 
Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“ 
Současně si také připomínáme Den Země věnovaný 
naší planetě, který slaví lidé na celém světě 22. dubna 
– od roku 1990. Ekologové z celého světa upozorňují 
na negativní změny v našem životním prostředí a 
přírodě samé. Važme si naší okolní přírody a chraňme 
si ji. 
Každý rok organizujeme tzv. „Přechod Chřibů“, naše 
vycházka je zpravidla vícedenní a je z různých stran 
Chřibů. Spaní pod širákem a putování po 
zapomenutých stezkách přináší mnohá dobrodružství. 
   V rámci udržení tradic spolupracujeme s Osadním 
výborem Obce Divoky a společnými silami pořádáme 
velikonoční dílnu. Podle počasí v ekologickém 
středisku nebo na hřišti.   Tradičně zkoušíme všechny 
možné techniky zdobení vajec. Velký úspěch má 
zdobení perníkových vajíček. Uplést pevnou 
pomlázku, či vyrobit píšťalku není vždy snadné. 
Čas adventu provází v Divokách tvořivá dílnička a 
rozsvěcení vánočního stromečku. Scházíme se první 
adventní neděli, děti i dospělí. Každý si může vytvořit 
vánoční přání, ozdoby a dekorace. Nechybí tradiční 
zdobení perníčků. Zajímavostí může být třeba foukání 
ozdob na plátěnou tašku. Atmosféru dotvoří vůně 
punče. 
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Před setměním zdobíme vánoční stromeček a 
s prvním soumrakem jej za zvuku koled rozsvěcíme. 
Závěr roku patří tradičnímu výstupu na „Brdo“- zimní 
procházka a setkávání se s ostatními, ochutnávka 
cukroví, štamprliček a popřání si zdraví patří 
k tradici. 
Co říci závěrem? Dnes má naše organizace 19 členů a 
mnoho spolupracujících kamarádů. Scházíme se u 
společných brigád (zaměřených nejvíce na údržbu 
naučné stezky a klubovny) a vycházek do přírody. 
V klubovně „Vagón“ u lesa Boří pak vzpomínáme, co 
se za těch 40 let stihlo, kdo se k nám v průběhu doby 
přidal, kdo opustil naše řady a s kým se už nesetkáme, 
protože už není mezi námi. Všechno naše snažení 
zaměřujeme na nejmenší, aby se naučili jak, se 
v přírodě chovat, jak ji pozorovat (nový domeček pro 
hmyz ES) a za spolupráce rodičů ji chránit. Přes 
občasné nedorozumění mezi generacemi v obci máme 
pocit, že je za námi kus dobré práce. 
                                                
                                     Členové ZO ČSOP Divoky 
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