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Úvod

Zase uběhl jeden rok. Rok plný práce, starostí, ale i snů a plánů a také chvil štěstí 
a pohody, které jako by byly odplatou za to, že si ještě stále umíme najít čas na své ka-
marády a spolu s nimi pokračovat v práci, kterou jsme začali již před třiadvaceti roky.

Některé akce se s pravidelností opakují, ale snažíme se vymýšlet i jiné, nové. 
Snad proto, že nás žene stále něco, abychom alespoň malým dílem přispěli k čin-
nosti Českého svazu ochránců přírody, chceme, aby fungovalo ekologické stře-
disko a naučná stezka. Abychom sledovali krásu rozkvetlých sněženek, vstavačů, 
střevíčníků pantoflíčků, konikleců, sasanek, abychom v přírodě nacházeli klid 
a uspokojení, které dnes tak všichni postrádáme. 

Ke každé vetší akci patří brigády mnoha lidí, nejen ochranářů, ale také našich 
kamarádů. Brigáda není jen o práci, ale také o setkání a často končí u písniček 
a příjemného posezení.

Snad pro tu pohodu, snad pro tu přírodu, možná jen tak pro dobrý pocit se 
tu znovu a znovu scházíme a každý po svém nacházíme právě to, co nám chybí 
v dnešní uspěchané době. 

M. Sedláčková
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Zpráva o činnosti ZO ČSOP Divoky
za rok 2003

Jednou z prvních akcí nejen pro naše členy, ale i pro odbornou veřejnost byla 
v roce 2003 beseda o kanadské přírodě. Poutavé vyprávění a videofilmy Josefa 
Sedláčka mnohé navnadily k podobným výpravám za poznáním.

31. leden – bilance roku 2002 – výroční schůze naší organizace.
Nově přijatý člen Petr Vymětal se stává vedoucím mladých ochránců přírody, 

kteří si volí název „Indiáni“. Hostem a současně sponzorem byl pan Vaněk z Bio 
Světlá. 

14. února jsme se ohlédli za lety 1990 – 1992. Archivní videokazety připomněly 
veselé příhody a úspěchy ZO ČSOP. 

Letos jsme se opět zúčastnili výstavy neziskových organizací v Knihovně Kro-
měřížska ve dnech 31. 1. – 27. 2. Prezentovali jsme zde činnost naší organizace 
a také TES Boří. 

Zhotovili jsme šest dřevěných přístřešků pro turistické mapy, které jsme zabu-
dovali na Kvasicku, Holešovsku a okolí. Jistě tak přilákáme více milovníků přírody 
a cyklistiky k obdivování našich přírodních krás.

Za spolupráce MOP se nám podařilo také zrekonstruovat dřevěné tabule naší 
naučné stezky včetně nátěrů.

23. března rozkvetly koniklece u Chvalnova. Tisíce květů jsou nám každoročně 
odměnou. Průvodcem byl opět Josef Sedláček.

30. března se na vrcholu Chřibů, Brdě, bělalo tisíce sněženek. Čtrnáct tisíc saze-
nic mladých stromků našlo své místo na lesních pasekách v okolí naší vesnice.

5. dubna jsme se zapojili do úklidu obce a okolí. „Ukliďme svět“ je akce pořáda-
ná naší organizací již od roku 1980. Ovšem teprve letos jsme využili pytlů a letáčků 
s logem této celosvětové akce. Součástí našeho úklidu je také příprava hezkého 
zákoutí u studánky v Zápletách.

Prezentace naší organizace a současně také pozvánka k nám do Divok a okolí 
vyšla v Týdeníku Kroměřížska z pera pani redaktorky Jany Navrátilové. Také se 
o naší činnosti psalo v Zemských novinách.

26. dubna jsme zde oslavili „ Den Země“ a současně i otevřeli studánky za asis-
tence dětí z MŠ Morkovice a Zdounky. „Indiáni“ připravili soutěže včetně lakrosu 
a k poslechu u táboráku zahrála skupina Ztráty a nálezy.

10. a 11. května jsme navštívili naše sousedy. Arboretum Mlýňany patří k nejstarším 
v Evropě. Nádhera rododendronů, majestátnost stromů a vzácných dřevin nás okouz-
lila stejně jako národní hřebčín v Topoľčiankách. Večer jsme strávili v Čaradicích 
a ráno v zubří oboře. Naše putování pokračovalo do Piešťan a poté domů na Moravu. 
Doc. Ing. Janu Tomkovi, CSc. patří dík za organizaci a příjemný pobyt.

23. – 25. května nás čekaly kulturní zážitky. „ Divoky sobě“- heslo tradičního di-
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vadelního festivalu na Tomově kravíně bylo pojítkem pěti divadelních představení 
ochotníků z Prahy, Brna a Kroměříže.

14. červen proměnil les Boří v pohádkové království. Na dvaapůl tisíce rodičů 
s dětmi strávilo hezký den v pěkném prostředí „hraběcího lesa“ spolu s pohád-
kovými postavičkami.Tuto akci pořádají spolu s ČSOP hasiči ze Zdounek. Spo-
lupráce přináší ovoce v podobě rozzářených očí dětí a příjemných úsměvů do-
spělých.Vždyť rodina by měla co nejvíce času trávit pohromadě. A kde by to bylo 
hezčí než v pěkném prostředí se zábavou pro ty nejmenší.

Kontrolou budek se i letos zabýval především Zdeněk Zbránek.
Více dravců znamená méně myší a hrabošů. Biologická regulace přináší užitek 

stejně jako pomoc čápům.
K létu patří táboření, voda, vycházky do přírody. Každoroční pochod chřibskými 

lesy vedl na hrad Buchlov, kde nás čekalo báječné setkání s přáteli z dalekého okolí.
Podzim patří každoročně k nejkrásnějším obdobím roku. Většina zpěvných 

ptáků odlétá, a tak se již devátým rokem snažíme rozezpívat děti všech věkových 
kategorií. „Divocký kos“ – soutěž ve zpěvu si získala velkou popularitu. Letošní 
předseda poroty, pan Vrána, to se svým týmem neměl lehké. Aby si každý odnesl 
hezký zážitek, vyhlašovaly se také ceny šoumena či ceny za umělecký dojem. Pr-
venství si odnesla Martina Drkulová, Aneta Skřivánková a Tereza Hlavičková.

Konec roku patří ohlédnutí nejen za prací. Každoroční předsilvestrovský výstup 
na nejvyšší horu Chřibů je tečkou za naší činností a současně setkáním s našimi 
příznivci a turisty.

Jiřina Zelenková

Výroční zpráva TES BOŘÍ za rok 2003

TES existuje již od roku 1995, ale svoji činnost jsme prezentovali na výstavě nezis-
kových organizací v Knihovně Kroměřížska poprvé. Návštěvníci výstavy tak mohli 
prostřednictvím fotografií a dětských ilustrací nahlédnout do centra našeho dění.

Další střípky se pak ještě objevily v dubnu v Týdeníku Kroměřížska. Zde bylo 
více poukázáno na naučnou stezku a činnost ČSOP Divoky.

I přes takovou osvětu jsme ale stále věrni nejmladším žákům mateřských a zá-
kladních škol.

Prostřednictvím 42 výukových programů jsme jich oslovili 695. 
V MŠ jsme navázali na celoroční program – svět Ferdy Mravence a od ledna do 

června pracovali v pěti třídách čtyř MŠ. Děti zpívaly, kreslily, modelovaly, soutěžily 
– jednoduše hravou formou poznávaly svět hmyzu.



4

Ve školním roce 2003/04 se seznamování s přírodou orientuje na ochranu fauny 
v ZOO. Ukázkami zvířat jednotlivých světadílů se pouštíme do nového ročního 
programu LOV PRO ZOO. Zde budeme zjišťovat, co pro zvířata znamená žít 
v umělém prostředí a jakou ochranu je jim v dnešním světě potřeba věnovat.

Na naučné stezce s MŠ hledáme mravence a stavíme jim mraveniště, ZŠ zde 
poznávají a opakují stromy a léčivé byliny.

Na přírodu nezapomínají ani v ÚSP ve Zborovicích. Jejich návštěva na NS byla pro 
ně celodenním výletem spojeným se získáváním nových informací o Divokách.

Co to jsou chrostíci? To poznali druháčci ve výukovém programu věnovaném 
vodním živočichům. Výsledkem byla ručně vyrobená schránka chrostíka a před-
stava o životě takového tvorečka.

Problematice lesního hospodářství byla věnována beseda pro žáky 8. tříd. Pan 
Šálek svými postřehy obohatil školní osnovy věnované ekosystému les. Žáci mohli 
nahlédnout i do lesáckých map a hledat zde známá místa.

Celý rok pracoval přírodovědný kroužek, ve kterém se 10 dětí druhé třídy kaž-
dých 14 dní scházelo ke svým schůzkám. Postupně získávaly informace o přírodě, 
jejích zákonitostech, ale také o negativním působení člověka v ní.

První prázdninové dny patřily v TES minitáboru. Devět dětí z 2. a 3. tříd 
zde strávilo 5 dní, během kterých získalo spoustu nezapomenutelných zážitků. 
K největším bezesporu patřilo spaní v indiánském tepee, noční stezka, putování 
na Brdo, jízda na koni. Pět společně strávených dní nás učilo být kamarádským, 
ohleduplným, zdvořilým a držet své špatné vlastnosti na uzdě.

Možnost přenocování v TES využívají především děti z Brna, ale snažíme se, 
aby všechny podmínky pro hosty byly co nejlepší.

Oslava velikonočních a vánočních svátků patřila již tradičně pracovním dílnám 
s rekordním počtem zúčastněných – 48.

Velikonoční vajíčka a březové věnečky byly dominantním úkolem velikonoč-
ní dílny konané 12. 4. 2003. Zkoušeli jsme nalepování rozdrcených skořápek na 
kraslice, zdobení kořením i ovesnými vločkami, práci s tavnou pistolí, aranžmá 
z mechu a mašličkové fantazie.

Na vánoční dílně – 29. 11. 2003 – se ozývalo dětské štěbetání, vánoční koledy 
a po celé škole vonělo jehličí. Výrobu adventních věnců zvládli úplně všichni. Ně-
komu dělalo problémy zápasit s drátem nebo pichlavým jehličím, ale výsledek stál 
za to. Napíchnutí svíček a dozdobení přírodninami nebo třpytivými ozdobami 
bylo pouze tečkou celého odpoledne.

TES nezapomíná ani na informační servis pro veřejnost. Jakýkoliv dotaz se sna-
žíme zodpovědět a přispět i radou tak, aby to bylo nejlepší pro přírodu.

Mnoho nových odborných poznatků jsme mohli získat na besedě o Kanadě, 
návštěvě chráněných území, na poznávacích zájezdech po Slovensku (arboretum 
Tesárské Mlýňany) a Horní Bečvě.

Mgr. Marcela Bajerová
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MOPíci a Indiáni z Divok

Od nového roku 2003 jsme byli zaregistrováni jako MOPíci pod názvem IN-
DIÁNI. Aktivity našeho dětského kolektivu jsou podporovány také Sdružením 
mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků MŠMT. Máme mnoho společného 
s přírodou a pobytem v ní. A nejen proto si ji také musíme chránit. Spolupracuje-
me s ČSOP Divoky. Je nás 9 stálých členů a 4 nám občas vypomáhají.

Již od začátku „indiánů“ v Divokách si vedeme kroniku všech větších akcí, kte-
rých se účastníme. Jelikož indiáni potřebují mnoho vědomostí o kultuře a životě 
amerických indiánů, založili jsme knihovnu a půjčujeme knihy členům. Náš spolek 
si vede sešit brigádnických hodin při přípravě ochranářských akcí a prací na na-
učné stezce v lese.

25. 4. 2003 jsme postavili tepee na louce a starali jsme se o zábavu pro děti. 
Děti si na těchto akcích zasportují, ale také se něčemu přiučí. O hry se staralo 6 
členů a celkem jsme odpracovali 32 hodin. Jelikož v našem divockém lese hnízdí 
i spousta dravých ptáků a sov, dva členové 3. 5. 2003 pomáhali panu Zbránkovi při 
čištění a úklidu budek. Požádali jsme ochranáře o dotaci na látku na ušití tepee. 
Stan jsme si sami ušili. Při měření, stříhání, špendlení a šití jsme strávili celkem 60 
hodin.Hodně nám pomáhala paní Rokosová a paní Králíková z Divok.

10. 5. 2003 jsme se s ochranáři zúčastnili zájezdu na Slovensko. Zaujala nás 
překrásná botanická zahrada, vzácní zubři, kteří nám „indiánům“ připomínali 
bizony.

17.-18. 5. 2003 jsme byli pozváni na 1. ročník lakrosového turnaje, který se konal 
v Žopech u Holešova. Ze šesti týmů jsme obsadili 1.místo.

O letních prázdninách,11.-19. 7. 2003 začalo naše druhé táboření na Salaši u Ve-
lehradu.. Týden jsme vyplnili zajímavými výlety na hrad Buchlov, Vlčák, ale také 
spoustou her např. boj o oheň, šití minitepee, lukostřelba, lakros, ale nejvíc se líbilo 
koupání v nedaleké nádrži. Na dobrém chodu tábora se podíleli všichni členové. 
Pan Zelenka, Zbránek a Zakravač si zaslouží velké poděkování. Během prázdnin 
jsme všichni členové začali natírat tabule na naučné stezce v Divokách a bylo od-
pracováno 27 hodin. Druhé táboření se uskutečnilo v tepee na louce v Divokách 
s naším novým kamarádem Sandym z Německa, s nímž jsme si zahráli lakros, 
pekli kuře na ohni a saunovali se.

24.-26. 10. 2003- tradiční podzimní lakrosový turnaj v Divokách na louce.Kaž-
doročně ho pořádá indián Muskwa z Kroměříže. Turnaje se zúčastnily čtyři 
týmy- z České Lípy, Kroměříže, Divok a mužstvo složené ze Staré gardy (indiánů 
samotářů). Potřetí obhájili vítězství hráči Staré gardy. Všichni jsme si dobře zahráli, 
zatábořili v tepee, využili sauny. Bylo to naše poslední letošní táboření. Před tur-
najem naši čtyři členové odpracovali na louce při řezání a vození dřeva na topení 
a sečení a hrabání louky celkem 20 hodin.



6

V listopadu jsme si o víkendu udělali v ekologickém středisku ve škole v Divo-
kách promítání filmů s indiánskou tematikou.Zúčastnit se mohl každý se zájmem 
o indiány. Zúčastnili jsme se předsilvestrovského výšlapu na Brdo (nejvyšší kopec 
Chřibů) a tímto jsme uzavřeli rok 2003.

Petr Vymětal

Chráněné rostliny v našem okolí

V letošním roce jsme opět jako každý rok navštívili Přírodní památky v našem 
okolí, abychom shlédli krásu, kterou v době květu poskytují.

Vlivem letošního suchého počasí byl nárůst biomasy menší a to se odrazilo i na 
kvetení. V porovnání s dřívějšími léty byl počet vykvetlých vstavačovitých rostlin jed-
noznačně menší. Na druhou stranu jsme ale zaznamenali větší výskyt stepních rostlin.

Na PP Drážov jsme při pochůzkách našli na lodyhách hořce křížatého vajíčka 
motýla modráska hořcového, což je dobrý ukazatel pro tuto lokalitu. Bylo by vhodné 
provést zde i na dalších rezervacích průzkum flóry. Při sečení bylinného porostu na PP 
Kamenec nás mile překvapil nezvykle velký výskyt kudlanky nábožné – stovky kusů.

V Těšánkách na lokalitě „ Klínky“, kterou chceme ve spolupráci se Zlínským 
krajem vyhlásit za Přírodní památku pro velký výskyt významných teplomilných 
společenstev, jsme započali se základním inventarizačním průzkumem. 

Pracuje na něm Dr. Slavík z Agentury och.př. a krajiny Brno, Ing. J. Hrabec a V. Plu-
hař, který již před 10 lety upozorňoval na mimořádný vzácný výskyt sasanky lesní 
(Anemone silvestris), zárazy hořčíkové (Orobanche picridis), hořečku brvitého (Gen-
tianella ciliata) aj. Na stráních se také vyskytuje zplanělý dřín (Cornus mas).

Rovněž velmi zajímavá a cenná je lokalita Zákostelí ve Zdounkách. Je zde zajímavá 
skladba rostlin na sesuvech půdy, nachází se tady zároveň suché i zamokřené části. 
Z nejvzácnějších se zde vyskytuje pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) a kri-
ticky ohrožený druh - jediný nález v Chřibech – tořič včelonosný (Ophrys apisera).

V České republice je známo asi 6 podobných lokalit, na kterých rostou jen vzácně 
a omezeně a přesná místa jejich výskytu jsou v některých případech raději utajována.

Momentálně pracujeme na podkladech z Katastrálního úřadu a připravujeme 
jednání s obcí Zdounky a majiteli pozemků o případném vyhlášení další chráněné 
lokality.

 
Josef Sedláček



7

Lov pro ZOO - Evropa,
MŠ Morkovice

Svět Ferdy Mravence,
MŠ Zborovice

Výlet na Buchlov

Výroba adventních věnců

Arboretum Mlýňany

Otvírání studánek
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Zubří obora

Pohádkový les

Ochranáři na Přehoně

Jalovec obecný Sasanka lesní
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Sekvoj

Sněženka podsněžník

Blatouch bahenní

Pochod na BrdoVstavač vojenský 

Střevičník
pantoflíček
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Štědřenec odvislý

Pěnišník

Výlet na Budačinu

Koniklec velkokvětý

Zimní výlet
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Zpráva o hospodaření za rok 2003

Stav k 31. 12. 2002

Bankovní účet Kč 79 542,85

Pokladní hotovost Kč 2 609,90

Finanční prostředky celkem Kč 82 152,75

ROK 2003

Příjmy EC Kč 51 986,- - dotace 46 896,- ČSOP

- vl.činnost 5 090,-

Příjmy MOP Kč 2 965,- - prostředky MŠMT ČR 

Příjmy Pohádkový les Kč 20 962,-

Ostatní příjmy Kč 31 572,50 - vlastní brig. činnost

Příjmy celkem Kč 107 485,50

Výdaje EC Kč 36 064,90

Výdaje Divocký kos Kč 1 870,-

Výdaje Pohádkový les Kč 274,-

Výdaje MOP Kč 7 306,80

Výdaje – provozní režie Kč 41 012,40 - poznávací zájezd 12350,-Kč

Výdaje celkem Kč 86 528,10

Hospodářský výsledek 2003 Kč +20 957,40

Stav k 31. 12. 2003

Bankovní účet Kč 83 559,65

Pokladna Kč 17 778,50

Finanční prostředky celkem Kč 101 338,15 
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Komentář k příjmům a výdajům v roce 2003

Základní organizace dosáhla v roce 2003 příjmů ve výši 107 tis. Kč, z toho 49 861,- 
Kč formou dotací, což činí 46%. Ostatní příjmy ve výši 54% získala organizace 
vlastní činností, například při brigádnické výrobě tabulí na mapy pro cyklo-stezky, 
pohádkovým lesem, výukovými programy TES.

V letošním roce zahájila činnost skupina MOP, kterým v rámci dotace na činnost 
přispělo MŠMT ČR částkou 2 685,- Kč.Tato částka byla doplněna z prostředků ZO 
dospělých o částku 4 342,- Kč..

Činnost celé organizace včetně TES a MOP je podrobně komentována ve výroční 
zprávě za rok 2003.

Výdaje organizace byly zaměřeny na vybavení TES a poznávací zájezd všech členů 
ZO.

K 31. 12. 2003 byla provedena inventura majetku a nebylo shledáno závad. Dále 
byla provedena inventura pokladního zůstatku a nebylo shledáno závad.

Při činnosti organizace bylo odpracováno celkem 1 600 brigádnických hodin, což 
považujeme za velký přínos do našeho hospodaření. V případě přepočtu těchto 
hodin na částku minimální mzdy (1600 x 40Kč/hod) činí tato částka 64 tis.Kč.

Děkujeme všem členům, ale také příznivcům, kteří se jakkoliv podíleli na činnosti 
a získávání prostředků pro naši ZO. Všichni tak přispěli k dobrému chodu orga-
nizace v roce 2003.

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 2003 a odsouhlaseny člen-
skou schůzí.

Jarmila Šoltísová
Revizor ZO ČSOP Divoky 
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Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2004

 1. Využití TES a materiálů, účast na činnosti
 2. Výstava neziskových organizací v Kroměříži
 3. Biologická regulace – kontrola a čištění budek
 4. 21. 3. návštěva Stránské skály – Brno - koniklece
 5. Akce „Ukliďme svět!“ – sběr železa, úklid obce a okolí
 6. 10. 4. brigáda k “Otvírání studánek“
 7. 24. 4. ve 14:00 hod. „Otvírání studánek“ a „Den Země“
  -pozvánky, plakáty
  -program: ekohry, soutěže, výrobky z přírodnin
  -kulturní vystoupení
 8. Výpravy za poznáním - přírodní památky
 9. Třídenní výprava Pulčínské skály (vlakem)
 10. 11. 6. 16:00 hod. příprava PL
 11. 12. 6. od 9:00 hod „Procházka lesem plným pohádek“
 12. 31. 8. soutěže a táborák pro děti na závěr prázdnin
 13. 2. 10. „Divocký kos“
 14. Vedení fotodokumentace, videotéky, knihovny
 15. Evidence odpracovaných hodin
 16. Vedení MOP – Petr Vymětal
 17. Označení pramenů Divockého potoka
 18. Oprava rekvizit a kostýmů na pohádkový les
 19. Sečení naučné stezky
 20. Beseda s promítáním PaeDr. J.Troneček 
 21. 30. 12. Předsilvestrovský výšlap na Brdo
 22. Účast na správních řízeních týkajících se ochrany přírody v působnosti OÚ
 23. Zpracování výroční zprávy, PF, děkovných dopisů

zpracovala Jiřina Zelenková
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 ZO ČSOP DIVOKY

 DIVOKY 4
 768 02 ZDOUNKY

 IČO: 47935758

 Číslo účtu: 154163750 / 0300

Seznam členů

 Zelenková Jiřina předseda
 Sedláček Josef místopředseda
 Snopek Josef jednatel
 Zbránek Zdeněk pokladník
 Zelenka Jiří člen výboru
 Šoltísová Jarmila revizor

 Mgr. Bajerová Marcela Rokos Jiří
 Mgr. Ferenz Zdeněk Rokosová Marie
 Hanáčková Hana Sedláčková Miloslava
 Horáček Ladislav Siudová Zdenka
 Jura Stanislav Straděj Josef
 Jurová Magda Stradějová Marie
 Meitner Vladimír Šoltís Petr
 Meitnerová Regína Doc. Ing. Tomek Jan, CSc.
 Milerová Emílie Ing. Tomková Renata
 Pavelka Jiří Vymětal Petr
 Pavelka Tomáš Žemla Tomáš
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Závěrem

Věříme, že naše Výroční zpráva za rok 2003 Vám přiblížila všechno, co se nám 
v minulém roce podařilo udělat. Nastínila Vám, jaký by měl být rok 2004 a našim 
členům dodala chuť do další práce. Všem patří poděkování, protože každý po 
svém, ať již malou nebo velkou měrou přispěl k naší společné práci a tím zviditel-
nil naši organizaci.

Poděkování patří všem, kteří nám pomáhali při našich akcích, kteří za námi 
jezdili a tak jako my věřili, že i sebemenší pomoc naší přírodě je samozřejmou 
součástí našeho života.

Děkujeme Vám.

Výbor ČSOP 

Tradiční akce pro veřejnost v roce 2004

24. dubna - Den Země a Otvírání studánek
  ve 14.00 hod. u STUDÁNKY V ZÁPLETÁCH
12. června - Procházka lesem plným pohádek
  od 9.00 do 12.00 hod – LES BOŘÍ 
2. října - DIVOCKÝ KOS – pěvecká soutěž dětí
  v 15.00 hod. TOMŮV KRAVÍN
30. prosince – Výšlap na BRDO
  sraz u hřiště v Divokách v 9.00 hod.
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