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„Radost vidět a rozumět,  

to je nejkrásnější dar přírody.“ 
 

Albert Einstein 





Zpráva o činnosti ZO ČSOP Divoky za rok 2018 
 

Tak jako každý rok jsme v únoru měli výroční členskou schůzi. Přivítali 
jsme hosty z Obecního úřadu Zdounky Ing. Martina Drkulu a Ing. Janu 
Raczovou. Přišli také zástupci skautů z Uherského Hradiště s nejstarším členem 
Vojtou Rosůlkem a vedoucí oddělení OPK KÚ Zlínského kraje Ing. Jaroslav 
Hrabec.  Nechyběli ani zástupci Českého zahrádkářského svazu ze Zdounek. 
Zhodnotili jsme práci za uplynulý rok a probrali plán na rok příští. Nechybělo 
poděkování všem členům za práci, kterou pro organizaci udělali. S kytarami            
a houslemi našich kamarádů jsme při pěkných písničkách poseděli dlouho              
do noci. 

Hned brzy zjara jsme se jeli podívat na rozkvetlé koniklece do rezervace 
Přehon. O něco později jsme navštívili lokalitu Oulehla u obce Lísky, kde se 
nachází velké množství vzácných vstavačů. Nenechali jsme si také ujít rozkvetlé 
střevíčníky pantoflíčky. 

Před Otvíráním studánek jsme uspořádali brigádu nejen u studánky 
V Zápletách, ale i u mokřadní tůňky. Uklidili jsme také okolí vagónu. Naše 
brigády vždy končívají posezením u táboráku, malou schůzí a plánováním 
dalších dnů. Studánky se nám vydařily.  

Jaro už bylo všude kolem nás a my jsme se vypravili do památné 
jírovcové aleje v Hošticích. Rozkvetlé nejen bílé, ale i světle růžové květy těchto 
velkých starých stromů jsou nádherné. Když vystoupáte až nahoru k lesu, 
naskytne se vám pěkný výhled na Hostýnské vrchy, vpravo se pak otevře hřeben 
Chřibů, uvidíte i rozhlednu na Brdě, kousek dál rozhlednu Zdeničku                    
a nad Roštínem v polích kostelík Jakoubek.  

Naše další vycházka vedla do kvasického parku, kde je mohutný starý 
ořešák, který v roce 2017 vyhrál soutěž o nejkrásnější strom roku. Staré velké 
stromy dávají krajině nezaměnitelné kouzlo nejen pro svou mohutnost, ale také 
tím, že přežily několik generací a jsou vzpomínkou na časy dávno minulé.  

Pomalu se blížil Pohádkový les a s ním začala i jeho náročná příprava. 
Bylo potřeba upravit terén, posekat trávu a křoviny na naučné stezce.                    
O Pohádkovém lese máme samostatnou zprávu. 

Staré informační tabule naučné stezky byly vyměněny za dvě nové. 
Letní pochod přes Chřiby a celostátní setkání členů a přátel ČSOP vám 

podrobně přiblížíme v jednotlivých článcích. 
Na poznávací zájezd jsme se vydali do Máchova kraje a na Kokořínsko. 

Cestou jsme se zastavili v historickém městě Mělník, které nám připomnělo 
knihu Lovci mamutů od Eduarda Štorcha a rodiště svaté Ludmily. Prohlédli 
jsme si zajímavý zámek rodu Lobkowiczů. Z vyhlídky se nám moc líbil soutok 
Labe s Vltavou. Sraz jsme měli v lesním penzionu Skalka nedaleko městečka 
Doksy.  

Druhý den jsme přejeli do nedaleké vesnice Hradčany. Naše cesta vedla 
lesem na Hradčanskou vyhlídku, dál jsme pokračovali Kraví roklí až ke skalisku 
Psí kostel, odtud to bylo jen kousek ke Skalní bráně. Tady jsme se rozdělili, 
jedna skupina se začala vracet a další pokračovala mimo turistické stezky 
směrem na jih. Cestou narazila na oboru Velký dub, která nebyla průchozí, jak 
jsme si původně mysleli. Hradčanskými bučinami jsme se dostali až 



k Popelovému hřebenu a částečně po naučné stezce Jeřáb do vesnice Hradčany. 
K večeru jsme se ještě zajeli podívat na zajímavý Berkovský kopec. V mapě 
jsme vyčetli, že je tam zřícenina starého hradu a že prý tam dokonce straší. 

Další den jsme začali prohlídkou hradu Kokořín. Potom jsme se již 
věnovali skalní oblasti Kokořínský důl. Je to moc zajímavá lokalita. Vydali jsme 
se Podhradskou cestou na obhlídku protějších lesů a kopců. Dále jsme 
pokračovali na známé Kokořínské pokličky. Jsou to pískovcové útvary 
připomínající houby. Nejmohutnější poklička dosahuje výšky 12 m, klobouk je 
široký 6 m. Tady jsme se opět rozdělili. Větší část, zřejmě unavená stoupáním 
po schodech do prudkého kopce, se rozhodla vrátit, zbylá část pokračovala                 
po modré značce Droužkovskou cestou ke skalním útvarům Obří hlava a Žába. 
Odtud jsme pokračovali ke skalní věži Faraon, což je horolezecká skála nejvyšší 
obtížnosti na Mšensku. Roklí Apatyka plnou pěkných zajímavých skalních věží 
a stěn jsme se vraceli zpět na parkoviště aut. Odtud jsme přejeli na domluvenou 
prohlídku soukromého hradu Starý Berštejn nad vesnicí Vrchovany. Majitel 
zříceniny hradu pan Novák byl svérázný, ale milý člověk. Po žebříku jsme 
vystoupali na věž sloužící jako rozhledna. Spatřili jsme nádherný výhled                
na okolní krajinu – Českou Lípu, Dubou a Bezděz. Nekonečný výklad pana 
Nováka jsme museli přerušit, protože bychom jinak nestihli ani večeři a možná 
by nám vykládal ještě dodnes. Den byl náročný, moc jsme toho viděli a zažili, 
ale také byl poslední. Poslední večeře, poslední pivo, poslední noc a opouštíme 
Penzion u hlodavců, jak ho někteří přejmenovali. Zítra už je neděle, den návratu, 
a každá osádka auta už má svůj samostatný program a dlouhou cestu domů. 

Na podzim se uskutečnila procházka a prohlídka lokality Cetechovské 
stráně se zástupci Agentury ochrany přírody. Na této lokalitě se vyskytují hořce 
křížaté, na které je vázán výskyt vzácného motýla modráska hořcového, který 
patří mezi vymírající, kriticky ohrožený druh. Naše kroky pak vedly                    
na Zákostelí ve Zdounkách, kde se vyskytuje spousta vzácných teplomilných 
rostlin – např. pětiprstka hustokvětá, tořič včelonosný, kruštík širolistý, polabský 
a moravský.  

V celé České republice se k jejímu stoletému výročí vysazovaly lípy. 
Také my jsme vysadili lípu, která má být nejen vzpomínkou na významný rok 
2018, ale také památkou na naši organizaci. Vybrali jsme si místo u kříže             
nad školou, kde je poslední zastavení naučné stezky Boří.  

V průběhu roku 2018 jsme ve spolupráci s odborem životního prostředí 
Městského úřadu Kroměříž provedli kontrolu a inventuru všech evidovaných 
památných stromů. Byl změřen obvod stromů, popsán zdravotní stav, zaměřena 
poloha GPS a provedena fotodokumentace. Tyto stromy jsou na seznamu 
památných chráněných stromů Kroměřížska. Tento seznam se může rozšířit také 
o další významné stromy. Na vycházkách v našem okolí je možné takové stromy 
najít, a proto se snažíme je do seznamu přidat. Ve spolupráci s panem Jiřím 
Bláhou jsme byli změřit a vyfotit staré velké stromy v okolí Kostelan - 4 kusy 
douglasky tisolisté. 

Ke konci roku 2018 byla pro město Kroměříž provedena oprava čapího 
hnízda v areálu firmy Krodos. Shodou okolností tuto a další hnízdní podložky 
jsme stavěli v roce 1985. 

 



Závěrem roku naše organizace vydala nástěnný kalendář Chřiby. 
Chtěl bych zde ještě zavzpomínat na minulé roky v ČSOP Divoky, naše 

nadšení a zapálení pro ochranu přírody, budování společné klubovny – vagónu                    
a kamarádství nás všech. S přibývajícími léty jako kdyby vše někam uteklo tak, 
jak nám utekla naše mladá léta. Přesto si troufám říct, že to byla léta krásná.          
Je za námi vidět kus naší práce. Vzpomenu brigády, budování naučné stezky                
a ekologického střediska, rybníčku, tůňky, vycházky a výlety do přírody, vedení 
mladých ochránců přírody, tábory s našimi dětmi, na které i oni vzpomínají 
dodnes, každoroční Otvírání studánek a Pohádkový les, celostátní setkání ČSOP. 
Na našich každoročních výletech jsem se Vám snažil ukázat krásná a významná 
místa naší vlasti. Ve výčtu by se dalo dlouho pokračovat.  

Moje práce v ochraně přírody mě provázela celým životem nejen v ČSOP 
Divoky, ale i v mém soukromém životě. Chtěl jsem, abyste poznali chráněná 
území s jejich bohatou a často výjimečnou květenou, staré památné stromy                
a aleje, nádherná místa naší vlasti. Myslím si, že i pro vás to bylo zajímavé                    
a poučné a máme na co vzpomínat. 

Nemůžu nevzpomenout pana Kochaníčka, který nám mladým předával 
své životní zkušenosti. A také Jirku Zelenku s jeho věčným úsměvem                    
a optimismem. Staré vzrostlé stromy jsem měl vždycky rád a tak již od 80. let 
minulého století jsme s Jirkou začali s jejich ošetřováním. Se Zdeňkem 
Zbránkem jsme se pustili do vyvěšování budek pro sovy i poštolky                    
a s rozmísťováním usedáků pro káňata. S nadšením jsme začali budovat 
naučnou stezku a ekologické středisko. 

Poděkování patří vám všem za dlouhá léta spolupráce v ČSOP. Každý 
z Vás jste přispěli k dobrému jménu naší organizace. 

Vážím si odborných znalostí Marcely Bajerové, její práce a obětavosti při 
vedení ekologického střediska a práci s dětmi. Dále bych poděkoval Jiřce 
Zelenkové, která byla 9 let předsedkyní, což byl nemalý a nesnadný úkol. Vážím 
si její trpělivosti a vstřícnosti. A také si vážím pracovitosti Zdeňka Zbránka. 
Nelituji hodin, dnů a roků, které jsem dal této organizaci a Vám všem. Myslím 
si, že to všechno mělo hluboký smysl. Je toho mnoho, co jsme za 40 let zažili,              
a věřím, že jsme za sebou zanechali kus dobré práce. 

Josef Sedláček 
 
 



Otvírání studánek v Divokách 

22. dubna si lidé na celém světě připomínají svátek Den Země. ČSOP tento 
svátek tradičně spojuje s Otvíráním studánek. Nejinak tomu bylo i letos. 
V sobotu 21. dubna se sešly u studánky V Zápletách za obcí Divoky téměř dvě 
stovky lidí, aby se podívaly na malé tanečníky a zpěváčky z Mateřské školy              
ze Zdounek. Po pěkných úvodních slovech paní Marcely Bajerové mohly děti 
ukázat, co si připravily nejen pro své rodiče a prarodiče, ale pro všechny, kteří 
ke studánce přišli. Pod vedením paní učitelky Jiřiny Zelenkové a Ilony 
Šamánkové předvedly moc pěkné pásmo písniček, básniček a tanečků k uvítání 
jara. Nechyběl ani zlatý klíč, kterým se symbolicky otevřela studánka. Celou 
atmosféru dokreslovalo nádherné jarní, ba téměř letní počasí. Dětí bylo 18, a je 
třeba ještě podotknout, že tu vystupovalo 7 dětí z Divok. Na tak malou vesničku 
je to úctyhodné číslo. A když jste se pořádně rozhlédli, bylo tu několik kočárků 
a batolat. Tak se dá přepokládat, že v Divokách bude mít studánku každé jaro 
kdo otevírat. Rodiče s dětmi se pomalu rozcházeli, někteří zamířili ještě                
na hřiště. Děti tu spokojeně běhaly, kdo chtěl, mohl si vyrobit něco na památku 
v malé dílničce, anebo si zastřílet z kuše. Nechybělo ani studené pivo a výborné 
palačinky paní Rokosové. Kdo jste tuto pěknou akci nestihli, nemusíte být 
smutní, v květnu je připravena Procházka lesem plným pohádek, tak                    
na shledanou v Divokách. 

Miloslava Sedláčková 



Brigády v roce 2018 

V letošním roce členové odpracovali nemálo brigádnických hodin - na 
jaře úklidem u studánky a vysečením prostoru mokřadů a základním 
zprůchodněním stezky, v měsíci květnu brigádou před Pohádkovým lesem, 
úklidem a zprůchodnění celé jeho trasy. Dále byly nainstalovány dvě obnovené 
tabule (texty a obrázky). V roce 100. výročí založení republiky byly zasazeny 
dvě lípy, které členové poctivě zalévají. Větší opravu si vyžádala naše klubovna 
- vagón, kde bylo třeba vyplnit mezery pěnou a zabezpečit protékající střechu          
u krbu. Opravu si zasloužily také schody ke klubovně. V průběhu roku byl 
opraven základní rozcestník NS, dále tabule Desatero – jak se chovat v přírodě. 
Přístupová lávka přes potok u studánky dostala nový kabát. Začala oprava 
odpočívadla nad školou, kam byla zakoupena krytina na střechu. Poslední 
prosincová brigáda byla směřována na úklid kolem vagónu. Nedůležitějším 
úkolem bylo vysečení náletových dřeviny a provedení kontroly stěn 
v nepřístupnějších částech.  

Další brigádnické hodiny členové odpracovali při všech pořádaných 
akcích (Otvírání studánek, Pohádkový les, Velikonoční dílna, Vánoční dílna). 
Mužská část se také pravidelně schází v dílně a vyrábí budky pro různé druhy 
ptactva. V zimních měsících pravidelně přikrmujeme naše užitečné ptactvo. 

Zdeněk Zbránek a Josef Snopek 



Setkání ČSOP 

Celostátní setkání členů a přátel ČSOP se letos uskutečnilo 7. - 9. září 
v areálu kempu Sedmihorky v srdci Českého ráje. Organizátory byli členové  
ZO Sedmihorky a ZO Bukovina.  
V pátek se konaly následující přednášky:  

CHKO Český ráj – nejstarší chráněné území v České republice. Povídalo 
se o nejzajímavějších místech CHKO, o jeho skalních městech, údolích, 
orchidejových loukách, rybnících a o problematice jejich ochrany. 
Ing. Blanka Nedvědická, předsedkyně Geoparku Český ráj, povídala na téma 
Český ráj – Globální geopark UNESCO. Široká škála geologických fenoménů, 
paleontologických, mineralogických i archeologických lokalit, přírodních 
zajímavostí i řada historických památek, to vše se skrývá pod pojmem Geopark 
Český ráj. Území tvořilo opakovaně dno jezer a moří, několikrát zde probíhala 
sopečná činnost. Od roku 2015 je Geopark Český ráj zařazen do prestižní sítě 
geoparků pod značkou UNESCO. 

RNDr. Vladislav Rapprich z České geologické služby nabídl přednášku                    
a prezentaci o vulkanické činnosti na území Geoparku Český ráj. 

Středisko ekologické výchovy Český ráj připravilo pro děti program                    
„Za zvířátky do ohrádky“ a „Mazlíci a havěť“ na malé zvířecí farmě. 

Ve večerních hodinách mohli zájemci na výpravu za houkáním sov               
do skalního města s Bc. Andreou Stárkovou.  

Sobota patřila exkurzím. V nabídce byla: historie Hruboskalského 
skalního města a jeho archeologické nálezy, pěší exkurze do Hruboskalska,             
na skalní bradlo Čertova ruka, místo významného pravěkého osídlení, a další 
zajímavé lokality s RNDr. Janem Prostředníkem z Muzea Českého ráje 
v Turnově. 

Fyzicky náročnější byla exkurze do oblasti Cidlinského hřebenu věnovaná 
prvohornímu vulkanizmu a jeho produktům – českorajským polodrahokamům. 
Mineralogickou exkurzi vedl Vítek Preisler a Pavel Barták ze ZO Bukovina. 

Celodenní botanická exkurze vedla z Borku pod Troskami okolo 
Rokytnického rybníku údolím k rybníku Vidlák a na stejnojmenné rašeliniště           
a mokřadní louky. Dále pak údolím Čertoryje k arboretu u zámku Hrubá Skála. 

Poslední byla v nabídce exkurze návštěvnického centra CHKO Český ráj, 
Domu přírody v Dolánkách u Turnova a návštěva národopisné expozice Muzea 
Českého ráje na Dlaskově statku. 

S dětmi jsme putovali skalním městem na Valdštejn a Hrubou Skálu. Děti 
cestou plnily úkoly a hledaly poklad. 

S Mgr. Vojtěchem Šťastným ze ZO Bukovina mohli návštěvníci 
pozorovat ukázku večerního odchytu ptáků na blízké lokalitě Mokřad Libuňky, 
mezi ornitology vyhlášené velkým počtem pozorovaných chráněných druhů 
ptáků. 

Neděle nabízela prohlídku rezervace Příhrazské skály. Ing. Jan Mertlík se 
věnoval zejména pískovcovému fenoménu zdejších skal – sesuvům, skalnímu 
rozsedání, tvorbě skalních věží. Trasa vedla z parkoviště obce Dneboh na Píčův 
statek, Klamornu a do Drábských světniček. Mnozí pak při cestě domů navštívili 
hrady v okolí.                  Jiřina Zelenková 
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Akce pořádané ve spolupráci s Osadním výborem a SDH Divoky 

V letošním roce jsme v rámci spolupráce s Osadním výborem a SDH 
Divoky uspořádali Velikonoční dílnu. Účastníci si vyzkoušeli všechny možné 
techniky zdobení vajec. Nejvíce všechny bavilo zdobení perníkových vajíček, 
které upekla Maruška Rokosová. Pánové si zopakovali, jak obtížné je uplést 
pevnou pomlázku a rozeznít vrbovou píšťalku. 

Pálení čarodějnic patří k jarnímu období. Již druhý rok samostatně 
v Divokách. Členky ČSOP za režie Jiřky Zelenkové výrazně pomohly roji 
čarodějnic. 

Další tradiční akcí je Vánoční dílna. V adventním čase se setkáváme           
při tvorbě vánočních ozdob na stromeček a ostatní vánoční výzdoby.  Papíroví 
andílci se líbili dětem i dospělým. V pozdním odpoledni jsme ozdobili obecní 
vánoční stromek a za šera a zpěvu koled ho společně rozsvítili. 

Jarmila Šoltísová 
 

 

 

 

40. ročník Pohádkového lesa 
 

40 let „Procházky lesem plným pohádek“ – jak nejlépe bilancovat roky 
snažení všech pořadatelů? Rozhodnutí padlo na vzpomínkovou fotografickou 
výstavu. Členové obou spolků shromažďovali fota od černobílých až                    
po současné. Výstava měla velký úspěch. Z velkého plátěného stanu se ozývalo 
„Jé, to jsem já?“. „Který je to rok?“.  

Symbolickým 40 stanovištím pohádkových postaviček se stále daří 
rozzářit dětské oči a vzbudit zájem i dříve narozených. Počasí bylo letos 
proměnlivé, ale i přesto prošlo cestičkami cca 1 500 účastníků. 

Akci již řadu let pořádáme s SDH Zdounky, kterým bychom chtěli touto 
cestou poděkovat za spolupráci. Také všem kamarádům a spolupracovníkům 
patří náš veliký dík.  V neposlední řadě děkujeme také Obecnímu úřadu 
Zdounky za pomoc při zprůchodnění celé trasy, posečení hřiště a přilehlých 
ploch.  

Jarmila Šoltísová 



Tradiční přechod Chřibů 

29. června odjíždíme z autobusové zastávky v Těšánkách. Je hezké 
sluneční odpoledne a za malou chvíli opouštíme autobus ve Střílkách. K teplému 
dni patří také žízeň, a tak se zastavujeme na malé občerstvení v blízké 
restauraci. Před sebou máme náročnější chůzi v terénu, a proto sílu doplňujeme 
nealko pivem. Zakrátko se zvedáme k odchodu okolo kostela k lesnímu lomu. 
Tam nás pohlcuje stín voňavého lesa a naším cílem se stává hrad Cimburk. 
Cestou šlapeme prosluněným bukovým porostem. Za zatáčkou hned u silnice 
objevujeme velké množství bílých žampionů. Po levé straně míjíme zbytky 
bývalé skelné hutě, kdysi patřící k obci Stupava. Přes most pokračujeme                
po značené cestě do táhlého a namáhavého kopce. Náhorní cestou přicházíme 
k odpočívadlu, kde nás očekává Hanka a také studánka U Mísy. Po krátkém 
uvítání přicházíme k nedalekému Cimburku. Nad branou se ozve mocný hlas 
„dále od hradu dále“. Pozdě, hrad je již uzavřen. U stolečku v podhradí večeříme 
za kouzelné scenérie zapadajícího slunce. Kvapem se blíží soumrak, a tak i my 
se kvapem vracíme ke studánce, kde chceme nocovat. Náhle se ochlazuje                  
a fouká studený vítr. Na dřevěných lavičkách, ve veškerém oblečení, které 
s sebou máme, zalézáme do spacáků. Chvíli si povídáme, avšak hlasy se pomalu 
odmlčují a pohlcuje nás temná noc.  

Za zpěvu ptáků se budíme do slunného rána. Voda ve studánce tiše ševelí 
a my si užíváme snídaně v trávě. Dále jsme dohodnuti s ostatními, že je budeme 
čekat na lesním plácku U křížku, kde se nachází turistický rozcestník. Asi        
po hodině čekání se konečně setkáváme. Trasu si rozdělujeme na dvě cesty. 
Jedna skupinka se vydává po značce k hoře Svatého Klimenta a dále kolem 
Horazdovy studánky k lesní chatě Nová louka. Druhá skupina, s hosty                
od Jihlavy, vyráží po blízkých přírodních památkách. Zanedlouho se nám otvírá 
překrásný sluncem zalitý palouk s dominantou kamenného Kozla. Sluncem již 
zalitá skála je fascinující. Čas nás nutí pokračovat dále. Přicházíme na horu 
Ocásek, které dominují majestátné staré buky. Záhy sestupujeme na blízký 
skalní útvar Kazatelna. Odtud je zajímavý výhled na Koryčanskou přehradu           
a věž hradu Cimburk. Po milém zážitku odcházíme stezkou k lesní chatě Nová 
louka. Zde se setkáváme v plném počtu. Dále procházíme dubovým lesem              
a hledáme Zigmundovy skály. Už nám řádně zarostly, chvíli je hledáme. Odtud 
se kocháme výhledem na vzdálený hrad Buchlov. Malá svačinka, a pílíme             
do údolí k Osvětimanům. Vranovými žleby putujeme přes Osvětimanské skály 
až k Račí studánce na Dlouhé řece. Polední slunce nás nutí k malé zastávce. 
Léto je však suché a studánka jen odkapává. Zásoby vody se nám míjí, a tak nás 
situace popohání k další cestě. Máme v úmyslu dosáhnout hradu Buchlova.           
Po hodině narážíme na vážnou překážku,  a tou je rychlostní silnice č. 50, kterou 
je velmi obtížné v daném provozu bez úhony přejít. Uf, konečně jsme v bezpečí 



na druhé straně. Příkrým chodníkem ztěžka vystupujeme pod hrad. Pst,                
na malém návrší se objevila rodinka daňků. Ti se však ani nehnou, neboť              
po krátkém zkoumání zjišťujeme, že jsou ze dřeva. A je tu hrad Buchlov.              
Po zaslouženém výstupu vyhledáváme odpočinek, dopřáváme si večeři. Přestože 
jsme prožili překrásný slunečný den, na noc se opět zvedá studený vítr a celkově 
se silně ochladilo. Přesouváme se na nedaleké hradní sklepy, kde už na nás 
čekají naše prastaré lípy, pod které zaléháme. Po náročném dni záhy usínáme.  

Noc byla bezesná, zato ranní brzké probuzení za zvukotu těžkého hmyzu              
nad hlavami bylo hektické. Ještě v polospánku se oháním paží nad hlavou, 
zvuky se však nemění. Otevřu oči a nevěřím svému zraku, těsně nad námi, 
v průzoru na ranní modré obloze, krouží chlap na rogalu. Aby toho nebylo málo, 
přidává se k němu ještě jeho kamarád, takže bzučí ve dvojici. To už se probouzí 
i ostatní a nevrle hrozí na nezvané hosty. Snad uslyšeli naše výkřiky a brzy se 
vzdálili z doslechu. Čeká nás poslední den a návrat domů. Bohatě posnídáme 
zbylé zásoby.  Naši přátelé tato místa ještě neznají, proto volíme trasu tak, aby 
viděli co nejvíce zdejších pamětihodností. Při odchodu se ještě všichni otáčíme                  
a máváme černé paní Buchlovské. Ubíráme se ke kapli Svaté Barbory, která se 
všem velmi líbí. Dále putujeme k Čertovu sedlu, kde se nejprve zastavíme                 
na nové jižní vyhlídce. Sám bych nevěřil, jaká je to odtud podívaná do kraje. 
Sestupujeme, snad až nebezpečnou stezkou, od Čertova sedla do doliny                
pod Břesteckou skálu. Malá zastávka na kávu, a pokračujeme dále na osadu 
Chabaně, kterým vévodí starý sekvojovec obrovský. „Jú, tož to je obr“,                 
po krátkém obdivu pokračujeme na Dubový díl směrem k vesnici Salaš. Cesta 
vesele ubíhá, povídáme si o zážitcích a radujeme se z okolní voňavé přírody.             
A už nás vítá polední Salaš. V bufetu u hřiště poobědváme. Ještě několik doušků 
chladného nápoje a spěcháme před horkým sluncem okolo památníku padlých. 
Protože nás pohlcují hvozdy, stínem se ploužíme směrem na Bunč. Při cestě          
tu stojí stará lovecká chata Hubertka. Zanedlouho se chladíme vodou                    
ze studánky U Lvích hlav. Osvěženi odcházíme dále k turistické chatě Bunč. 
Chatu pro velkou návštěvnost míjíme. Spěcháme do Divok, kde krátce 
hodnotíme zdařilý výšlap. Tak zdrávi došli, ahoj někdy.    
                                                    Josef  Snopek 

 

 

 

 

 



 

Hospodaření 

Bankovní účet  k 31.12.2017 Kč 61610 

Pokladna k 31.12.2017 Kč 10084 

Finanční prostředky celkem k 31.12.2017 Kč 71694 

Hospodaření v roce 2018 

Příjmy 

Pohádkový les -vstupné Kč 35100 

Ostatní příjmy Kč 12159 

Úrok z BÚ Kč 8 

Členské příspěvky Kč 3150 

Příspěvek na činnost od Obce Zdounky Kč 57400 

Příjmy celkem Kč 107817 

Výdaje 

Výdej ES - NZ nezahrnuté v příspěvku obce Kč 100 

Výdej příspěvek na činnost od Obce Zdounky Kč 57400 

Výdaje PL nezahrnuté v příspěvku obce Kč 122 

Provozní režie Kč 77009 

Odvod členských příspěvků Kč 3150 

Výdaje celkem Kč 137781 

   

Rozdíl příjmů a výdajů Kč -29964 

   

Bankovní účet k 31.12.2018 Kč 36687 

Pokladna k 31.12.2018 Kč 5043 

   

Finanční prostředky celkem k 31.12. 2018 Kč 41730 

 
 



 
 

Komentář k příjmům a výdajům v roce 2018 
 

Základní organizace dosáhla v roce 2018 příjmů ve výši 108 tis. Kč. 
Příjmy získala organizace vlastní činností, pohádkovým lesem 35 tis. Kč. 
Významnou částkou 57 tis. Kč přispěl Obecní úřad Zdounky.  
Výdaje roku 2018 byly směřovány na další etapu obnovy kreseb tabulí NS              
ve výši 21 tis. a oprava NS a klubovny 18 tis. Kč. Výdaje roku 2018 činily 
celkem 138 tis. Kč. 

Činnost celé organizace je podrobně komentována ve výroční zprávě         
za rok 2018. 

K 31. 12. 2018 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 2018. 

   Jarmila Šoltísová 
hospodář 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré doklady jsou řádně vedeny a souvisí s hlavní činností organizace. 
Prostředky byly použity v souladu s plánem práce pro rok 2018 a odsouhlaseny 
členskou schůzí.            

Byla provedena inventura majetku a nebylo shledáno závad. 
  Zdeněk Zbránek  

revizor  



Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2019 

 

1.  Výroční členská schůze dne 8. 2. v 18.00 hod. TES Divoky   

2.  Registrace organizace   

3.  Doplnění internetových stránek  

4.  Plánování brigád na NS (Z. Zbránek, J. Snopek) 

5.  Brigáda k akci „Otvírání studánek“ (Z.  Zbránek) 

6.  Akce „Ukliďme svět“ 

7.  Otvírání studánek 20. 4. ve 14.00 hod.  

8.  Sečení naučné stezky, vyřezání křovin, úprava terénu (Z. Zbránek,            
J. Snopek)  

 
9.  Příprava  Pohádkového lesa  (J. Snopek, Z. Zbránek, J. Šoltísová, 

M.Vávra) 
 

10.  Procházka lesem plným pohádek - 41. ročník, 18. 5. v 9.00 hod. 

11.  Letní přechod Chřibů  (J. Snopek) 

12.  Celostátní setkání členů ČSOP  

13.  Poznávací zájezd  

14.  Obnova tabulí naučné stezky 

15.  Oprava klubovny – vagónu 

16.  Výroba a rozmístění ptačích budek (M. Vávra, J. Snopek, Z. Zbránek) 

17.  Předsilvestrovský výšlap na Brdo  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce přejí 

Ochránci přírody Divoky 

 

Tradiční akce pro veřejnost v roce 2019: 

20. dubna - Den Země a otvírání studánek 

ve 14.00 hod. u studánky V Zápletách 

18. května - Procházka lesem plným pohádek 

od 9.00 do 12.00 hod. – les Boří 

říjen – Den stromů 

prosinec – Tradiční výstup na Brdo 

Děkujeme za přízeň v roce 2018 

a přejeme hodně 

kouzelných zážitků v přírodě v roce 2019



 

 

ZO ČSOP Divoky 
občanské sdružení 

Tyršova 266, 768 02 Zdounky 
IČO 47935758 

 
 

 
Seznam členů v roce 2018 

 
Sedláček Josef      předseda 
Snopek Josef      místopředseda 
Sedláčková Miloslava     jednatel 
Šoltísová Jarmila      hospodář 
Bajerová Marcela      člen výboru 
Zbránek Zdeněk      revizor 

 
         Hanáčková Hana 
         Jura Stanislav 
         Jurová Magda 
         Pavelka Jiří 
         Pavelka Jiří ml. 
         Pavelková Petra 
         Rokos Jiří 
         Rokosová Marie 
         Rokos Martin 
         Straděj Josef 
         Strelec Tomáš 
         Strelec František 
         Šoltís Petr 
         Vávra Milan 
         Vymětal Petr 
         Zelenková Jiřina 

 

 
 

 
 



Památný strom Těšanská lípa

Památný strom lípa u Skaštic



Rozhledna Brdo

ČSOP Divoky
VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

Zdounky Zákostelí - Tořič včelonosný (Ophrys apifera)


