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Úvod

Organizace ochránců přírody pracuje od roku 1980. Od téhož roku se traduje 
naše největší akce pro veřejnost – Pochod pohádkovým lesem. O rok později 
začíná každoroční vítání jara – Otvírání studánek a letní výpravy za kulturními 
památkami v našem okolí při putování chřibskými lesy. Od roku 1995 pořádáme 
soutěž dětí ve zpěvu – Divocký kos. K naší stěžejní činnosti patří pomoc přírodě 
v našem okolí. Podíleli jsme se na prvotním odkrýváním krás přírodních památek 
Včelín, Drážov, Strabišov – Oulehla v Lískách Přehon za Chvalnovem. Po odstra-
nění náletových dřevin jsme mohli obdivovat zbytky původní teplomilné vegetace. 
V dnešní době jsou přírodní památky ošetřovány a udržovány v režii J. Sedláčka. 
Od roku 1989 jsme ve spolupráci s JZD Zdounky začali s biologickou regulací 
a výrobou a rozmísťováním usedáků a hnízdních budek pro sovy a poštolky nejen 
v našem katastru.Začínáme s pomocí čápům. První čapí hnízdo jsme instalovali 
na komíně školy v Kvasicích. To nás inspirovalo k natočení videofilmu.Vedení dětí 
k ochraně a lásce k přírodě patřilo vždy k našim prvořadým úkolům. Většinou se 
jednalo o děti našich členů. V roce 1996 začínáme budovat naučnou stezku a te-
rénní ekologické středisko Boří. Snažíme se je udržovat a rozvíjet ku prospěchu 
širokého spektra veřejnosti. Od roku 2001 se organizačně podílíme na divadelních 
festivalech v Divokách. Každoročně pořádáme několik výprav za poznáním, aby-
chom rozvinuli náš rozhled a také se inspirovali k další činnosti.



2

Zpráva o činnosti ZO ČSOP Divoky za rok 2002

Diapozitivy a připomenutí zajímavých historek a zážitků z různých akcí bylo 
náplní prvního setkání ve „vagóně“. 2. února jsme se tak ohlédli za roky minulými 
a výbor se připravil na výroční schůzi.

8. únor patřil zhodnocení činnosti naší organizace za rok 2001. Pozvání přijali 
naši příznivci: starosta Zdounek – pan Věrný, pan Vaněk z Bio Světlá a naši přátelé 
skauti – Jiří Kamas a Antonín Polák z Uherského Hradiště. Členská schůze schvá-
lila nové vnitřní směrnice a plán práce na rok 2002. Naše organizace se rozrostla 
o dalšího člena – Zdenku Siudovou. Zdeněk Miler od nás odešel.

16. března se jedenáct nadšenců vrhlo na přebudování části trasy naučné 
stezky – po dohodě s Bio Světlá a lesní společností.

24. března jsme podnikli výpravu za krásami konikleců na Přehon a Oulehlu.
Ekologické středisko se stalo v době jarních prázdnin centrem zábavy a krás-

ných výtvorů. Nejen naši členové měli možnost s paní Ferenzovou vyzkoušet 
umění keramiky, kterou nám vypálili v ZUŠ ve Zdounkách. S paní Mgr. Bajerovou 
jsme pronikli do tajů drátkovací techniky. Antonín Polák obohatil naše znalosti 
o Egyptě.

31. března jsme své keramické výrobky glazurovali a současně s Veronikou 
Milerovou vyzkoušeli zdobení velikonočních vajíček voskovou a vyškrabávanou 
technikou.

6. dubna – „Ukliďme svět‘‘. Sběr železa, úklid obce, vyhrabování okolí studánky 
v Zápletách, vysazování ovocných stromků u skautského tábořiště, zabudování ta-
bule u rybníka, úprava terénu hráze, přemístění ohradníků u naučné stezky, úklid 
zbytků vyhořelého včelína na Kamenci, příprava dřeva na topení a další práce 
jsme zvládli za pomoci přátel skautského oddílu z Uherského Hradiště a mládeže 
z Divok.

20. dubna se ráno připravovala naše první větší akce pro veřejnost – „Otvírání 
studánek‘‘ a „Den Země‘‘. Odpoledne se u studánky v Zápletách sešlo na sto přátel 
přírody a děti ze ZŠ Zdounky pod vedením pana učitele Zdeňka Ferenze navodily 
svým hraním a zpěvem hezkou jarní atmosféru. Divocké děti otevřely jaru vrátka 
zlatým klíčem. Kroměřížský dětský soubor Rozmarýnek završil program u studán-
ky. Hezké odpoledne pak pokračovalo na hřišti, kde si pro děti připravili program 
plný soutěží a her, včetně lakrosu naši mladí „indiáni“. Paní Ferenzová poradila 
a pomohla při výrobě originálních dílek z hlíny. Příjemné posezení u táboráku 
v rytmu folku završilo jarní odpoledne. 

28. dubna jsme zavítali na Záhlinické rybníky. Pavel Šálek nás obohatil svými 
ornitologickými znalostmi. Krásné slunné dopoledne nám přineslo setkání nejen 
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s ptáky, ale i s obojživelníky v blízkých tůňkách. Zajímavé poznatky postřehy při-
spěly k rozšíření našich obzorů.

4. května jsme přivítali na naší naučné stezce a v TES Boří přátele z Uherského 
Hradiště spolu s učiteli regionu. Kamenec překvapil kvetoucími vstavači, rybníček 
tisíci pulců. Doufáme, že se k nám opět rádi podívají nejen účastníci akce, ale i je-
jich žáci. 

12. května nás J. Sedláček provedl Včelínem u Cvrčovic. 
14. května jsme podnikli výpravu do Dřínova, kde nám J. Sedláček předvedl 

novou úpravu parku a jeho výsadbu dřevinami, současně jsme přijali pozvání na 
návštěvu zámku. Zajímavou historií i současností nás provedl samotný pán zámku 
JUDr. Jaroslav Sviták. Kdo neviděl jeho nesmírně rozmanitou sbírku všech mož-
ných starožitností – neuvěří.

1. června Milan Vávra započal sečení naučné stezky. Začíná příprava na naši nej-
větší akci pro veřejnost – Procházka lesem plným pohádek. 15. června na třitisíce 
účastníků zavítalo do lesa Boří, aby v pěkném prostředí děti s rodiči nahlédly do 
pohádek. Slunečný den a radost ve tvářích dětí nám byla odměnou za čas a úsilí, 
které této akci každoročně věnujeme. Část procházky se kryje s naší naučnou stez-
kou a tak se touto formou také prezentujeme. K létu patří návštěva našich blízkých 
památek. Tentokrát byla výchozím bodem Salaš. Zde se utábořily děti „indiánské-
ho“ kroužku na celý týden a pod vedením našich členů podnikaly výpravy např. do 
Buchlovického zámku a parku nebo na Velehrad do lapidária. „Indiánský“ způsob 
života byl docela zajímavý a dětem se moc líbil. 

31. srpna se opět dostavil Milan Vávra se svou sekačkou a naučná stezka byla 
opět upravena. Jedním z cílů výprav za poznáním byla také Budačina. 

12. října proběhl 8. ročník „Divockého kosa“ – soutěže ve zpěvu dětí. 34 zpěváků 
rozeznělo „Tomův kravín“ a porota měla opravdu velmi těžké rozhodování. Sou-
těžilo se ve třech kategoriích. Absolutní vítězství si odnesla Tereza Mozgová, Iva 
Ludíková a Adéla Králíková. Skupina „Ztráty a nálezy“ a Jana a Radek Štěpánovi 
rozezpívali a roztančili všechny účastníky až dlouho do noci.

30. listopadu se na 25 zájemců seznámilo s technikou výroby adventních věnců. 
Současně jsme si připomněli tradici zdobení vánočních perníčků. Každý si domů 
odnesl originální výzdobu. Odpoledne zakončil voňavý čaj a perníčky s ovocem za 
tónů vánočních koled. 

 30. prosince 65 nadšenců z Divok vystoupilo na nejvyšší horu Chřibů. Je to 
každoroční setkání turistů a přátel přírody z širokého okolí. Každoročně tak za-
končujeme rok pohledem na náš kraj.

Zprávu vyhotovila Jiřina Zelenková
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Výroční zpráva TES Boří za rok 2002

V roce 2002 jsme se soustředili na pracovní dílny, abychom všem dali možnost 
podílet se na svém sebevzdělávání.

V březnu, v době jarních prázdnin, se uskutečnilo drátkování a keramika. Pod 
odborným vedením lektorů si všichni vyzkoušeli vlastní zručnost při prastarých 
technikách – oplétali láhve drátem a zkoušeli vtisknout svou fantazii do blátivé 
hlíny. Za vypálení pak musíme poděkovat ZUŠ Zdounky.

Další prázdninová akce nás zavedla do Egypta. Pan A. Polák nám poutavě vy-
právěl o práci české egyptologické expedice při vykopávkách v pyramidách. Mohli 
jsme se ponořit do světa starého tisíce let před naším letopočtem. Zajímavé byly 
také ukázky čelistí žraloka, různotvarých mušlí a barevných kamenů. Při besedě 
jsme se vyptávali na život obyčejných lidí v Egyptě a na možnosti českých vý-
zkumníků.

Třicátý duben byl posledním dnem v předvelikonočním shonu. Přesto jsme si 
našli chvilku času, abychom nabarvili velikonoční vajíčka. Vyzkoušeli jsme kres-
lení voskem, vyškrabávání i nalepování koření. Potěšením pro nás všechny byly 
kraslice, které se v pondělí rozdávaly skoro samy.

Na dobu adventu jsme se připravovali velmi pečlivě. 30. listopadu to v ekocentru 
vonělo jehličím a při aranžování adventních věnců zněly i vánoční koledy. Sešlo 
se nás tolik, že nám pomalu nestačily židličky. Všem se věnce nádherně vyvedly 
a mohly s chloubou zdobit stoly nebo dveře našich domovů. Abychom si krásnou 
vánoční náladu nenechali tak rychle utéct, zůstali jsme ještě při čaji a nazdobili 
napečené vánoční perníčky.

Padesát dospělých, kteří se našich pracovních dílen zúčastnili, svědčí o tom, že 
i dospělí jsou ochotni získávat nové poznatky a ekocentrum jim v tom může na-
pomoci.

Výukové programy patří již k neodmyslitelné činnosti ekocentra. V září se do 
mateřských škol rozběhl Ferda Mravenec. Jedná se o celoroční výukový program 
– Svět Ferdy Mravence, ve kterém děti poznávají život mravenců, ale i jiného hmy-
zu. V mateřských školách se s dětmi setkáváme jedenkrát měsíčně a formou hry 
se přenášíme do mravenčího světa, který je pro děti zatím málo známým. Velkým 
pomocníkem je kniha O. Sekory – Ferda Mravenec, která mnohé hezky popisuje.

Děti základních škol se výukových programů účastnily hlavně v období konce 
školního roku. Lesní parta a ekosystémy se staly pro všechny zajímavým opako-
váním probraného učiva, hlavně pro 4. a 5. třídy. Bohužel nám v tomto roce chybí 
účast žáků z vyšších tříd. Celkem se výukových programů zúčastnilo 188 žáčků 
mateřských škol a 137 žáků škol základních.
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V květnu jsme na naučné stezce přivítali na třicet učitelů z Uherského Hradiště. 
Jejich zájem nás velmi potěšil, protože i v sobotu byli ochotni se podívat, jak to 
vypadá u „sousedů“.

Formou pracovních dílen a výukových programů TES oslovilo v roce 2002 na 
405 osob.

K velkým veřejným akcím ČSOP patří „Otvírání studánek, Den Země, Procház-
ka lesem plným pohádek a Divocký kos“. Jsou to akce, které bezesporu patří k tra-
dicím a i TES se snaží úzce spolupracovat a vypomáhat.

O osudu ekologické výchovy v dalších letech jsme se mnoho nového dozvěděli 
na SOK EVVO a II. krajské konferenci – Trvale udržitelná škola. 

Díky Státnímu programu EVVO v ČR, usnesení vlády ČR č. 1048/2000 se snad 
v příštích letech dostane ekologická výchova na takovou úroveň, jakou si zasluhuje.

Zprávu vyhotovila Mgr. M.Bajerová
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Biologická regulace je stálou součástí naší činnosti. Celoročně sledujeme vý-
skyt dravců a jejich vliv na prostředí. Jen v katastru obce Divoky jsme pro dravce 
připravili deset hnízdních budek. Zdeněk Zbránek jim věnuje velkou pozornost. 
V roce 2002 zaznamenal vylíhnutí tří puštíků a jedenácti poštolek. Další budky 
jsou rozmístěny od Cetechovic přes Morkovice po Rataje a Milovice a lesem zpět. 
Biologické regulaci se věnujeme od roku 1989 s většími či menšími úspěchy.

Mimo společnou práci ČSOP se Josef Sedláček zabývá ještě individuálně těmito 
odbornými činnostmi:

 – práce na chráněných územích 
 – hnízdní podložky pro čápy
 – ošetřování památných stromů
 – posuzování stromů
 – pomoc sokolům

Práce na chráněných územích
Nejmenší chráněné území v našem blízkém okolí je Přírodní památka Drážov. 

Má rozlohu jen 0,35 ha. Aby území nezarůstalo, travnaté plochy se udržují 
každoročním sečením. Mezi nejzajímavější rostlinné druhy patří vstavač vojenský 
(Orchis militaris), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), len tenkolistý 
(Linum tenuifolium), oman mečolistý (Inula ensifolia) a divizna jížní rakouská 
(Verbascum chaixii subsp. Austriacum).

Další dle velikosti výměry je Přírodní památka Přehon. Nachází se severový-
chodně za obcí Chvalnov a má rozlohu 2,27 ha. Je uváděna jako jediná lokalita na 
Kroměřížsku s výskytem koniklece velkokvětého. Není to úplně pravda, protože 
vy, co sledujete krásy květeny víte, že drobný výskyt je také na zadní Oulehle. Díky 
pravidelnému sečení (každý rok se střídavě seče polovina území) se potlačuje 
třtina křovištní a nálet borovic ze sousedního lesíka a populace koniklece je tak 
stabilizována. Nejvýznamnějším druhem je koniklec velkokvětý (Pulsatilla gran-
dis), který zde roste v hojném množství. Z dalších význačných druhů se vyskytuje 
vstavač vojenský (Orchis militaris), len tenkolistý (Linum tenuifolium), bílojetel 
bylinný (Dorycnium herbaceum), vítod větší (Polygala major). Dominantu vege-
tace tvoří kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), válečka prapořitá (Brachypodium 
pinnatum) a sveřep vzpřímený (Bromus erectus).

Jen o něco větší je Přírodní památka Včelín v blízkosti obce Cvrčovice s rozlohou 
2,72 ha. Název dostal podle velkého dřevěného včelína, který je už dnes minimálně 
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využíván stejně jako pastvina a třešňový sad, který zde byl v minulosti vysazen. 
Také tato lokalita bývá v pozdním létě sečena a vysečená biomasa je vyhrabána 
a odvezena mimo území. Poslední tři roky je dolní část kolem potoka sečena 2x 
ročně. Kromě toho bývají také odstraňovány náletové dřeviny, zvláště akát a bez, 
s důsledným vyhledáváním a ochranou keřů hlohu, dřišťálu a dřínu. Motivem 
ochrany je teplomilná vegetace v níž dominuje válečka prapořitá (Brachypodium 
pinnatum) a vyskytuje se vstavač nachový (Orchis purpurea), vemeník dvoulistý 
(Platanthera biofolia), vemeník zelenavý (P. chlorantha), kruštík širokolistý (Epi-
pactis helleborine) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), z dalších druhů 
např. prvosenka jarní (Primula veris), ostřice Micheliho (Carex michelii), chrasta-
vec rolní (Knautia arvensis), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), modřenec 
chocholatý (Muscari comosum), záraza vyšší (Orobanche elatior) černýš rolní 
(Melampyrum arvense) a černovlásek dřípatý (Prunella laciniata).

V období kvetení každoročně navštěvujeme chráněná území a sledujeme rozdíly 
mezi jednotlivými roky. V tuto dobu si všichni, kteří tuto krásu vidí, nejlíp uvědomí 
hodnotu těchto lokalit. A protože jsou to jen ojedinělé ostrůvky vzácných teplomilných 
rostlinných společenstev, stojí za snahu území v některých případech i rozšířit.

Hnízdní podložky pro čápy
Ve spolupráci s Okresním úřadem RŽP Kroměříž a správcem Podzámecké 

zahrady jsme zhotovili kovovou podložku pro čapí hnízdo a provedli jeho insta-
laci na komíně hospodářské budovy v areálu podzámecké zahrady. Je to již čtvrtá 
hnízdní podložka v okrese Kroměříž, z nichž tři už léta slouží ke spokojenosti 
čápů. 

Ošetřování památných stromů
Podle zhotoveného projektu pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České 

republiky jsme provedli odborné ošetření 63 lip srdčitých v památné lipové ale-
ji v Kvasicích u hřiště. Byly odstraněny větve suché a odumírající, nevhodné po 
stránce tvaru a budoucího vývoje koruny. Z hlediska provozní bezpečnosti a ohro-
žení osob, pohybujících se po cestě, byl proveden zdravotní, redukční i výchovny 
řez. Ošetření rozsáhlých a horizontálních dutin, vyřezání jmelí a instalace preven-
tivních vazeb Arco systému. Uvedené práce byly provedeny za pomocí horolezec-
ké techniky a vysokozdvižné plošiny.

Kromě této větší akce jsme provedli zásahy na velkých a vzrostlých stromech 
v obcích Cetechovice, Medlov, Roštín, Kvasice a Lutopecny.
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Posuzování stromů
S touto činností úzce souvisí posuzování stromů, určení jejich zdravotního 

stavu, statiky a perspektivity. Na základě zjištěného stavu zhotovíme vyjádření, 
doporučíme nejvhodnější ošetření, případně navržený zásah i realizujeme. Tyto 
služby poskytujeme na požádání okresnímu a městskému úřadu Kroměříž, Správě 
a údržbě silnic Kroměříž a jednotlivým obcím např. Hoštice, Dřínov, Rataje, Roš-
tín, Vrbka, Žalkovice a dalším.

Pomoc sokolům
V rámci akce pořádané městem Kroměříž jsem se zapojil do programu Pomoc 

sokolům. Práce spočívala v přikrmování mláďat, v pomoci při vypouštění mladých 
sokolů, při výběru vhodného místa pro zahnízdění na kostelech sv. Jana a sv. Moři-
ce. Dále pak ve zbudování „hnízdní boudy“ pod střechou mořického kostela. 

Toto je část aktivit, které provádím soukromě jako firma TIS, ale zároveň jako 
člen ČSOP k propagaci této organizace.

Bližší podrobnosti a více údajů můžete nalézt na adrese http://tis.webz.cz 

Josef Sedláček
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Otvírání studánek

Přednáška o Egyptě

Otvírání studánek

TES - výukový program v MŠ TES - modelování z hlíny
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Přírodní památka Přehon

Vstavač mužský PP Přehon – koniklec velkokvětý PP Včelín
Kruštík širokolistý

Sečení rezervací Výlet na přírodní památku Včelín
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Hnízdní podložka pro čápy

Komín v Podzámecké zahradě

Divocký kos

Exkurze –zámek Dřínov Mladý puštík



12

Památná lipová alej Kvasice

Ořez jmelí

Výprava na Záhlinické rybníky

TES – předvánoční setkání
při výrobě adventních věnců

Mladí sokoli – věž sv. Mořice



13

Zpráva o hospodaření za rok 2002

Pro činnost organizace kromě obětavosti a nadšení je zapotřebí mít také finanční 
zázemí.
Jak vypadá naše finanční situace o tom je tato zpráva:

Stav k 31. 12. 2001

Bankovní účet Kč 70 398,51

Pokladní hotovost Kč 4 568,80

Celkem Kč 74 967,31

Příjmy Kč 33 804,64

Výdaje Kč 26 619,20 

Hospodářský výsledek 2002 Kč +7 185,44

Stav k 31. 12. 2002

Bankovní účet Kč 79 542,85

Pokladní hotovost Kč 2 609,90

Celkem Kč 82 152,75

Komentář k příjmům a výdajům:

Příjmy
Příjmem z oblasti ekologické výchovy byly účastnické poplatky za výukové pro-
gramy (2 720,– Kč).
Jeden z větších příjmů byla akce pro širokou veřejnost – pohádkový les (24 965,– Kč).
Další příjem za výrobu dřevěných přístřešků pro mapy (15 240,– Kč) v roce 2002 
byla uhrazena jen část faktury ve výši Kč 2 240,– Kč.
Celkové příjmy dosáhly v roce 2002 Kč 33 804,64.



14

Výdaje
I v roce 2002 byly výdaje vynakládány s cílem vytvořit si takové finanční prostředky, 
aby bylo možno ucházet se o projekty MŽP, kde je zapotřebí 30% vlastního vkladu.
Na provoz ekologického střediska a údržbu naučné stezky bylo vydáno 7 180,70 Kč. 
Tato částka je výdajem za materiál, práce byly provedeny brigádnicky.
V Oblasti působení na veřejnost byly dotována akce Divocký kos a Otvírání stu-
dánek částkou cca 1 500,– Kč.
Ostatní náklady jsou nezbytné provozní náklady.
Celkové výdaje v roce 2002 činili Kč 26 619,20.

Finanční zůstatek se oproti roku 2001 zvýšil na koni roku o cca 7 000,– Kč 
a tím byl cíl hospodaření naplněn.
1 360 odpracovaných brigádnických hodin členy při veškeré činnosti organiza-
ce považujeme za velmi důležitý přínos do hospodaření naší organizace (1360 
hod. x 35,– Kč = 47 600,– Kč).
Děkujeme všem příznivcům, kteří se jakkoli podíleli na získávání prostředků pro 
naši činnost. Všichni tak přispěli k dobrému chodu organizace v roce 2002.

 Jarmila Šoltísová Zdeněk Zbránek 
 Revizor ZO ČSOP Divoky Hospodář ZO ČSOP Divoky
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Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2003 

 1. Využití TES a materiálů, účast na činnosti 
 2. Výstava neziskových organizací 31. 1. – 27. 2. v Kroměříži
 3. Biologická regulace – kontrola a čištění budek
 4. Akce „Ukliďme svět !“ – sběr železa, úklid obce a okolí
 5. 26. 4. ve 14.00 hod. „Otvírání studánek“ a „Den Země“
  – pozvánky, plakáty
  – program: ekohry, soutěže, výrobky z přírodnin
  – kulturní vystoupení
 6. Výpravy za poznáním: přírodní památky
    Arboretum Mlýňany – Slovensko
 7. 13. 6. v 16.00 hod. příprava PL
 8. 14. 6. od 9.00 hod „Procházka lesem plným pohádek“
 9. 31. 8. soutěže a táborák pro děti na závěr prázdnin
 10. 4. 10. „Divocký kos“
 11. Vedení fotodokumentace, videotéky, knihovny
 12. Evidence odpracovaných hodin
 13. Vedení MOP – Petr Vymětal
 14. Označení pramenů Divockého potoka
 15. Oprava rekvizit a kostýmů na pohádkový les
 16. Sečení naučné stezky
 17. 30. 12. Předsilvestrovský výšlap na Brdo
 18. Účast na správních řízeních týkajících se ochrany přírody v působnosti OÚ
 19. 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 Zdenek 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 
 Milerová Emílie Ing Tomková Renata
 Pavelka Jiří Vaníček petr
 Pavelka Tomáš Žemla Josef 
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Závěrem

Věřím, že po prohlédnutí této výroční zprávy sami nejlépe zhodnotíte naši čin-
nost. Domnívám se, že se našim členům a příznivcům podařilo kus práce pro 
ochranu přírody a našeho společného životního prostředí. Děkuji všem, kteří 
k úspěšné činnosti přispěli, děkuji i jejich rodinám, které jim s pochopením trpěly  
jejich časté domácí absence. V roce 2003 chceme stejně tak pokračovat. 

Ať již budete nadále naši činnost podporovat finančně či službou, morálně nebo 
nám prostě jen budete držet palce, děkujeme Vám.

 Zelenková Jiřina 
 Předseda ZO ČSOP Divoky
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