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„Všechny knihy zežloutnou, 
ale kniha přírody má každý rok nové, 

nádherné vydání.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Christian Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Zpráva o činnosti ZO ČSOP Divoky za rok 2019 

 

     Jako každoročně zahajujeme rok výroční členskou 

schůzí. Letos nás provázely velké změny. Organizaci po 

dlouholeté činnosti opustil předseda Josef Sedláček a 

členky Marcela Bajerová, Miloslava Sedláčková a Jiřina 

Zelenková. Bylo tedy nutné doplnit výbor. Členská 

schůze odsouhlasila toto složení: 

Snopek Josef   předseda 
Zbránek Zdeněk   místopředseda 
Rokosová Marie  jednatel 
Šoltísová Jarmila  hospodář 
Strelec František  člen výboru 
Pavelka Jiří   revizor 

Členskou schůzi pozdravila Ing. Jana Ráczová 
místostarostka obece Zdounky a Ing. Antonín Polák za 
Skauty Uherské Hradiště. 
     15. března nás navždy opustil náš nejstarší a 
zakládající člen pan Josef Straděj. Vždy zůstane v našich 
srdcích. 
     Letošní termín akce „Otvírání studánek“ připadl na 
svátky velikonoční. Rozhodli jsme se tedy spojit obě 
akce v jednu. Krásný jarní den zalitý sluncem přispěl 
k velmi hojné účasti. 
     Tradiční květnový „Pohádkový les“ 18. 5. 2019 
navštívili i přes proměnlivé počasí věrní účastníci této 
akce.  



     Začátkem července jsme se vypravili na každoroční 
třídenní „Přechod Chřibů“.  
     První zářijový víkend bývá v Českém svazu ochránců 
přírody už tradičně ve znamení společného setkání. 
V letošním roce, který je zároveň rokem 40. výročí 
ČSOP, jsme se mohli společně setkat již poosmnácté, 
tentokrát na Vysočině. Jako základna bylo zvoleno 
rekreační středisko Vanov nedaleko Telče. 
     Poslední zářijový víkend jsme navštívili ZO Odry 
v Klokočově. Zástupci organizace se nám vzorně 
věnovali a provedli nás svým krajem. 
      29. září 2019 jsme také využili pozvání na výstavu 
ovoce, zeleniny a květin Zahrádkářů ve Zdounkách, k 
prezentaci činnosti naší organizace. 
     Čas adventu provází v Divokách tvořivá dílnička a 
rozsvěcení vánočního stromečku. I letos se scházíme 
v hojném počtu u dílničky pro děti i dospělé. Před 
setměním kolektivně zdobíme vánoční stromeček a 
s prvním soumrakem jej za zvuku koled rozsvítíme. 
     Končíme rok vycházkou na „Brdo“ tentokrát z 
„Kamínky“. Počasí je příznivé – lehce mrazivo. Poslední 
setkání s kamarády, teplé nápoje a rozloučení ze starým 
rokem. 
 
 
  
 

  



Otvírání studánek spojené s velikonoční dílnou 

 

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. 
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 si každoročně připomínají 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. 
 



Kulturní program zahájili naši nejmladší z MŠ Zdounky 
pod vedením paní Jiřinky Zelenkové. Vystoupení 
„Pavtria“ ze Zborovic rozpohybovalo všechny přítomné. 
Na hřišti slunečné odpoledne obohatila hudební 
skupina Telegraf z Uherského Hradiště. Ve spolupráci 
s Osadním výborem Divoky byla připravena velikonoční 
dílna, soutěže a také občerstvení. Účastníci si 
vyzkoušeli možné techniky zdobení kraslic. Nejvíce 
všechny bavilo zdobení perníkových vajíček, které 
upekla Maruška Rokosová. Zájemci si zopakovali, jak 
obtížné je uplést pevnou pomlázku nebo vyřezat 
vrbovou píšťalku. Krásné jarní počasí přilákalo nevídané 
množství příznivců. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pohádkový les - 41. ročník 

 

     Počasí bylo letos proměnlivé,  přesto přivezl 
historický vlak okolo cca 1 700 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 další oblíbené pohádkové postavičky. 
Na letošním ročníku si mohly děti sáhnou na 
opravdového hada, v kleci párek mývalů a u řepy malé 
kozy. 
Akci již řadu let pořádáme s SDH Zdounky, kterým 
bychom touto cestou chtěli 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 a posečení hřiště, kde je start i 
cíl.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Tradiční přechod Chřibů 

 

    Letošní výšlap začínáme pátečním odjezdem 

autobusem z Těšánek. Na náměstí v Koryčanech 
doplňujeme tekutiny a od kostela směrem k zámku se 
vydáváme k lesním chatám na „Zavadilce“. Po velkém 
převýšení vcházíme do stínu lesního hvozdu, který nás 
příjemně osvěží. Asi po hodince chůze se objevuje 
hájenka a první chaty. Procházíme chatovou osadou a 
míříme po lesní silničce na „Kameňák“. Míjíme místo, 
kde se za války ukrývali účastníci odboje. Po dvou 
zátočinách se otvírá malebné údolíčko s líbeznou 
dřevěnicí. Zde nás již netrpělivě očekává Zdeněk, který 
cestu absolvuje kolmo. Na jeho doporučení chvíli 
posedíme u občerstvení s výbornou kuchyní. Tu se od 
vedlejšího stolu ozývají hlasy směrem k nám a hned 
poznáváme kamaráda Břeťu, vnuka od nedaleko 
bydlících Novotných. Domlouváme si nocleh. Za svitu 
luny se zvedáme a odcházíme na nocleh k Novotným. 
Jsme očekáváni paní domu. Voňavé ubytování na seně 
nemůžeme odmítnout. Hledáme si pelíšky a zavrtaní do 
sena postupně usínáme. Ještě nad hlavou vylétla sova a 
poslední víčka se zavírají. 
Noc byla čarovná, mnozí ze spaní i vykřikovali. Ranní 
probuzení bylo příjemné. Ještě v polospánku cítím teplo 
na chodidle, co nevidím, zvědavá kobylka se přišla 
podívat na neobvyklé nocležníky a zkoušela ochutnat 
moje palce na nohou. V mžiku jsem vyskočil a vydrápal 



se po seně až nahoru, kde spali ostatní. To už byli 
všichni vzhůru. Po sdělení dojmů z noclehu se scházíme 
u studny na snídani. Zaháníme kobylku Elišku, která se 
rozhodla posnídat s námi. Po snídani se loučíme 
s majiteli a s poděkováním se vydáváme do nového 
dne, za novými zážitky. 
Je oblačno, ale neprší. Cestou lemujeme les, zakrátko 
míjíme ještě fungující drůbežárnu, která je celkem 
dobře ukryta uprostřed vzrostlého sadu u lesa. Její 
přítomnost byla cítit již z větší vzdálenosti. Opouštíme 
kvapem ono místo. Po chvíli vycházíme z lesa a tu se 
nám rozkládá jako na dlani obec Vřesovice s výhledem 
na Jižní Moravu. V místním obchůdku doplňujeme 
zásoby a záhy opouštíme obec. Následující krátký, ale 
strmý kopec nás unavil. Po zdolání jsme však 
odměněni, výhledem na Osvětimany. Míjíme přehradu 
a stoupáme přes náměstí ke kostelu odkud směřujeme 
na Smraďavku. Táhlý kopec „Spářovy“ nás opravdu 
vysiluje. Na horizontě nás pohlcuje les, zde krátce 
odpočíváme. To už nám cesta po rovině vesele ubíhá. 
Po nějakém čase nás vítá náhorní louka s chatami, která 
nese název „Hřištěk“. To už jsme blízko, scházíme 
lesním údolíčkem s chatami na parkoviště u Smraďavky. 
Od přilehlého bufetu nás zdraví druhá část naší 
výpravy. Skupinka si dopoledne prohlédla Zámek 
Buchlovice, s přilehlou záchrannou stanicí a nyní na nás 
již netrpělivě čekala. Po společném obědě máme za cíl 
Hrad Buchlov. Asi za hodinu odcházíme. Bereme to přes 



silnici č. 50, kde musíme být hodně ostražití. Přebíháme 
a okolo bufetu Tramp vystoupáme k Buchlovu. 
Vyčerpáni dosedáme na lavice pod hradem. Po 
odpočinku se domlouváme na noclehu. Děti na noc 
odjíždějí s doprovodem domů. Chtěli jsme spát pod 
Břesteckou skálou, po zprávě, že je zde uzavřeno pro 
soukromou společnost, se přesouváme na odpočivadlo 
u Buchlovského kamene.  Pod námi v údolí se do stínu 
noci halí Staré hutě. Něco k zakousnutí a šup do 
spacáků. Unaveni brzy usínáme. Ještě nás neuchvátila 
luna noci a už nás budí nějaký halas. Výprava dětí 
z nedalekého tábora si zde plnila „Bobříka odvahy“, 
čímž bylo na delší chvíli po spaní. Mezitím zjišťujeme, že 
jsme v obležení myší a jiné drobné havěti a že nám 
postupně do lesa odchází naše snídaně. Tak si potraviny 
uvázujeme pod střechu altánu. V noci nás zbudilo 
několik ran, ale to nic, to jen Zdeněk nebo Franta spadli 
ze stolu, který si vybrali za lože. Budíme se s přáním 
dobrého rána a po krátkém veselém hodnocení nočních 
zážitků se pouštíme do posledních zbytků jídla, které 
nám tu naši malí spolunocležníci zanechali. Ještě 
pěknou fotku u Buchlovského kamene a z důvodu 
zatažené oblohy svižně odcházíme. Po levé straně ještě 
zahlédneme dřímající vesničku a již nás pohlcuje temný 
les. Přicházíme na Vlčák, kde míjíme malý pramínek, 
kde začíná říčka Kyjovka. Krátké ohlédnutí na 
historickou budovu, která kdysi sloužila jako lesní 
hostinec. Cestou ještě pohled na rozhlednu Brdo a 



blížíme se k Bunči. Nevěříme počasí a na Bunči se 
dlouho nezdržujeme. Proto ukončení našeho pochodu 
hodnotíme až u Snopků na zahradě.  Zdrávi došli. Tak za 
rok. 
                                                  Pepa Snopek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Jarní brigáda 

 

 

Brigáda před akcí Otevírání studánek 
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Návštěva u ČSOP Odry 
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Celostátní setkání ČSOP Vanov 
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Brigáda únor 2019 
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Prezentace na výstavě ve Zdounkách 

 

Výroční schůze 



 

Josef Straděj 80 let 

 

Přechod Chřibů 



 

 

 

Brigáda říjen 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční dílnička  

 

Rozsvěcení vánočního stromu 



Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP 

 

 

Letos padla volba na ČSOP Kněžice, ČSOP Jihlava a 

Chaloupky o. p. s. Jako základna bylo zvoleno rekreační 

středisko Vanov nedaleko Telče. 

Bohatý program mezi kapkami deště. 
V pátek kromě registrace a ubytování účastníku již od 
odpoledne naplno běžel program. A to přednášky o 
drahých kamenech a o ptácích. Navečer program 
slavnostně zahájil předseda ČSOP Libor Ambrozek za 
účasti starosty Telče. Ke správnému společenskému 
večeru již tradičně patří posezení u ohně s písničkami. 
Ani pozorování přírody nedostalo na frak  -  zájemci 
mohli sledovat   odchyt a kroužkování sýce rousného. 
Sobotní ráno nás přivítalo souvislým deštěm, ale to 
účastníky neodradilo od připravených exkurzí, kterých 
bylo na výběr hned několik. Lokality v okolí Radonína – 
ZO ČSOP Kněžice. Byly to hlavně pastviny, výhled ze 
Salátova kopce, mokřadní louka u silnice, která zadrží 
více vody než kdejaký rybník. A k tomu povídání o 
zkušenostech s ovcemi a pastvou, o tom, co tu roste, 
běhá a létá, co se podařilo obnovit a co na svou 
záchranu ještě čeká. 
  



Kdo se nevydal po těchto lokalitách, mohl se zúčastnit 
botanické exkurze k rybníkům Horní a Dolní Mrzatec, 
výletu do údolí Vápovky a jejích přítoků nebo na 
archeologicko-geologickou vycházku na hrad Štamberk 
a do okolních žulových lomů a skal.  
Po návratu byl připraven další program – prezentace 
záchrany a obnovy studánek na Jihlavsku, povídání o 
přírodních zahradách či ukázky praktické hydrobiologie 
neboli co žije v přilehlém rybníku. Ale také Workshop 
bubnování, kde se každý, kdo chtěl, mohl snadno 
dostat do transu. 
V neděli většina účastníku zamířila do Telče, kde 
průvodce – místní historik – musel pro velký zájem 
udělat hned dvě kola exkurze po méně známých 
místech tohoto nádherného města, jež je zaslouženě na 
seznamu světového kulturního dědictví. 
Popovídání s lidmi známými, méně známými, ale i 
s těmi, které člověk potkal poprvé, a přesto snadno 
nalezl společná témata. Víkendový pobyt v přírodě 
s prohlídkou méně známých a běžně nedostupných 
lokalit. Takové a další mohou být důvody, proč jet 
příště znovu. 
 
 
 
 
 
 



Poznávací zájezd za činností ČSOP Odry 
 
Dne 27. 9. 2019 se scházíme po poledni na vlakovém 
nádraží v Kroměříži. Tentokrát vlakem odjíždíme směr 
Odry zastávka Klokočov. Na lesní zastávce u strážního 
domku nás očekávají přátelé ochranáři. Vlak byl i na 
krátkou dobu pozdržen vlivem ceremoniálu, který nás 
z jejich strany mile překvapil. Byli jsme totiž uvítáni 
chlebem a solí, což cestující vlaku i průvodčí vyvedlo 
z míry. Poté jsme zváni dovnitř k malému občerstvení. 
Nálada u krbu byla úžasná, předseda i s hospodářkou a 
další nás prostřednictvím filmu a fotografií seznamovali 
s bohatou činností jejich organizace. V pozdních 
hodinách se loučíme s domluvou, že nás příští den 
předseda Luděk Kostelník provede zdejší přírodou. 
Všichni se těšíme a brzy usínáme. Ranní rozcvička a 
polévání u studny chladnou vodou nás osvěžuje, a také 
zapříčiní opět zpomalení projíždějícího vlaku. Po snídani 
očekáváme příjezd vlaku, kterým přijíždí náš průvodce. 
Nasedáme a pokračujeme směr Budišov nad 
Budišovkou.  Po vystoupení nás průvodce Luděk vede 
na šikmé náměstíčko, kterému dominuje dvojvěžatý 
kostel, krytý břidlicí. Nacházíme se totiž v kraji břidlice. 
Míjíme muzeum s touto tématikou, otvírají však až za 
hodinu, proto usuzujeme, že budeme pokračovat dále 
abychom stihli naplánovanou vycházku. Zanedlouho 
scházíme ze silnice a kamenitou cestou do funkčního 
břidlicového lomu. Máme štěstí, že obsluha byla 



ochotna nás lomem krátce provést. Za vraty v podzemí 
se nachází doslova labyrint chodeb s těžebními díly. V 
podzemí se na pultových pilách vyrábí různé velikosti 
břidlicových desek, které končí u stavebních firem. Po 
prohlídce lomu se vracíme horizontem hřebenů 
Oderské vrchoviny. Při bohatém výkladu jsme 
upozorňováni na blízké i vzdálené pozoruhodnosti 
zdejšího kraje. Vstupujeme do lesa a okolo cesty 
nacházíme spoustu hub. Večer bude smaženice. 
Pokračujeme lesnatým údolím říčky Budišovky, tato nás 
přivádí na otevřené louky – semknuté lesy z obou stran. 
Nedaleko rekreačního střediska se ozývají duté rány. 
Právě jsme se stali účastníky technoparty, která tu bylo 
dnes pořádána. Ze spárů běsnícího roje tanečníků nás 
vysvobodil náš průvodce, který zkratkou po chodníčku 
razil cestu k vzdálenějšímu dřevěnému bufetu, kde se 
rád zastavoval na polévku při svých vycházkách. Máme 
štěstí, bylo otevřeno. Po horké polévce a pivu 
opouštíme bufet a stoupající silnicí přicházíme do 
vesnice Klokočov, která vévodí na kopci. Vraťa podotkl, 
že bychom potřebovali sehnat nějaká vajíčka na 
smaženici. Jelikož to vzpomněl, byl tímto úkolem 
pověřen. Za Klokočovem vcházíme do lesa a 
sestupujeme k lesní louce a již vidíme náš ubytovací 
domek. Máme štěstí, právě začíná pršet. Záhy nás 
dobíhá Vraťa s vejci, která koupil až v posledním 
domku. Chvíle vzpomínání a loučíme se s Luďkem. 
Děkujeme za jeho čas, který nám věnoval. Po dobré 



večeři si ještě chvíli vyprávíme u roztopených kamen a 
zakrátko zalézáme na kutě. Ráno opět koupání u studny 
a po snídani zkoumáme okolí. Hned nad ubytovnou ve 
svahu v lese nacházíme starou vodní nádrž, kterou byly 
dříve doplňovány parní lokomotivy. Ještě krátké 
výhledy do malebného údolí a vracíme se zpět. 
Chystáme se k odjezdu domů. Před polednem 
odjíždíme. Ve vlaku je ticho a každý zahloubán do oken, 
vzpomínáme na hezké setkání s přáteli z ČSOP Odry. Asi 
za dvě hodiny nás vítá domovská stanice Kroměříž, kde 
se letmo loučíme a rozjíždíme k domovům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Brigády v roce 2019 
 
I letos členové odpracovali nemálo brigádnických 
hodin.     
Začali jsme úklidem ES a inventurou majetku. Opravou 
schodů u vagónu, obnovou desatera a plechového 
zajíce. Větší opravu si vyžádalo odpočivadlo nad školou 
u „Historie“- bylo poškozeno větrem.  Také klubovna 
„Vagón“ prošla větší opravou – ostění, instalace 
darované kuchyně, oprava střechy a všechny nátěry – 
upravení boku pro uskladnění laviček, instalace okapu. 
Za spolupráce Skautů z Uh. Hradiště byla odstraněna 
sesunutá hlína za klubovnou. Vysazení stromů po trase 
NS. Do perníkové chaloupky PL byly upečeny perníky. 
Na jaře úklid u studánky a vysečení prostoru mokřadů, 
základní zprůchodnění stezky. V měsíci květnu brigádou 
před „Pohádkovým lesem“ úklid a zprůchodnění celé 
trasy. Dále byly nainstalovány dvě obnovené tabule 
(texty a obrázky). Další brigádnické hodiny členové 
odpracovali při všech pořádaných akcích, Otvírání 
studánek, Pohádkový les, Velikonoční dílna, Vánoční 
dílna. Na poslední brigádě jsme provedli kontrolu 
značení NS. 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 Pepa Snopek 
 



Akce pořádané ve spolupráci s Osadním výborem                            
Divoky 
 
   V rámci udržení tradic spolupracujeme s Osadním 
výborem Divoky a společnými silami pořádáme 
velikonoční dílnu. Tentokrát za krásného počasí na 
hřišti.   Tradičně byly vyzkoušeny všechny možné 
techniky zdobení vajec. Opět velký úspěch mělo 
zdobení perníkových vajíček. Uplést pevnou pomlázku, 
či vyrobit píšťalku není vždy snadné. 
Čas adventu provází v Divokách tvořivá dílnička a 
rozsvěcení vánočního stromečku. I letos se scházíme 
v hojném počtu první adventní neděli u dílničky pro děti 
i dospělé. Každý si mohl vytvořit vánoční přání, ozdoby 
a dekorace. Nechybělo tradiční zdobení perníčků. 
Zajímavostí bylo foukání ozdob na plátěnou tašku. 
Atmosféru dotvořila vůně punče. 
Před setměním jsme kolektivně nazdobili vánoční 
stromeček a s prvním soumrakem jej za zvuku koled 
rozsvítili. 
                                                
 

 

 

  



 

Bankovní účet  k 31.12.2018 Kč 36687 
Pokladna k 31.12.2018 Kč 5043 
Finanční prostředky celkem k 
31.12.2018 Kč 41730 
      
Hospodaření v roce 2019     
      
Přijmy     
Pohádkový les -vstupné Kč 39725 
Ostatní příjmy Kč 3257 
Úrok z BÚ Kč 5 
Členské příspěvky Kč 3600 
Příspěvek na činnost od Obce Zdounky Kč 59000 
Příjmy celkem Kč 105587 
      
Výdaje     
Výdej ES - naučná stezka Kč 14 879 
Výdej příspěvek na činnost od Obce 
Zdounky Kč 59000 
Výdaje Pohádkový les Kč 1100 
Provozní režie Kč 15200 
Odvod členských příspěvků Kč 3600 
Výdaje celkem Kč 92679 
      
Rozdíl příjmů a výdajů Kč 12908 
      
      
Bankovní účet k 31.12.2019 Kč 46105 
Pokladna k 31.12.2019 Kč 8079 
Finanční prostředky celkem k 31.12. 
2019 Kč 54184 
   
   



Komentář k příjmům a výdajům v roce 2019 
 
Základní organizace dosáhla v roce 2019 příjmů ve výši 99 tis. Kč. 
Příjmy   získala   organizace  vlastní  činností,  pohádkovým  lesem 
40 tis. Kč. Významnou částkou 59 tis. Kč přispěl Obecní úřad 
Zdounky. Výdaje roku 2019 byly směřovány na další etapu 
obnovy kreseb tabulí a celkovou opravu NS ve výši 42 tis. Kč.  
Výdaje roku 2019 činily celkem 93 tis. Kč. 
Činnost celé organizace je podrobně komentována ve výroční 
zprávě za rok 2019. 
K 31. 12. 2019 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 2019. 
                                                       

 Jarmila   Šoltísová 
                                                                 hospodář                   
 

Veškeré doklady jsou řádně vedeny a souvisí s hlavní činností 

organizace. Prostředky byly použity v souladu s plánem práce pro 

rok 2019 a odsouhlaseny členskou schůzí.     

                                       Jiří Pavelka 

                                              revizor  

 



Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2020 

 

  1. Výroční členská schůze – 7. 2.  v 18 hod.  Ekologické       
    středisko Divoky 
  2. Registrace organizace   (J. Šoltísová) 
  3. Aktualizace a doplnění internetových stránek. 
  4. Plánování brigád na NS (Z. Zbránek, J. Snopek) 
  5. Brigáda k akci „Otvírání studánek“ (Z. Zbránek, J.    
     Snopek) 
  6. Akce „Ukliďme svět“ 
  7. Otvírání studánek – 25.dubna ve 14.00 hod.                                 
      Vzpomínka na  40. let činnosti ZO ČSOP Divoky. 
  8. Sečení naučné stezky, vyřezávání křovin, úprava 

terénu (Z. Zbránek, J. Snopek) 
  9. Příprava pohádkového lesa (J. Snopek, Z. Zbránek,             
       J.Šoltísová, M. Vávra) 
 10.Procházka lesem plným pohádek (42. ročník) – 
       dne 23. května v 9.00 hod. 
 11. Výroba domečku pro hmyz a krmítka u ES. 
 12. Letní přechod Chřibů (J. Snopek) 
 13. Celostátní setkání členů ČSOP 
 14. Den stromů 
 15. Obnova tabulí naučné stezky – obrazová část 
 16. Průběžné opravy naučné stezky 
 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 2020 

25. dubna  -  Den Země a otvírání studánek 

ve 14.00 hod. u studánky v Zápletách 

23. 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 2019 

a přejeme hodně 

kouzelných zážitků v přírodě v roce 2020. 



 
ZO ČSOP Divoky 

Divoky 45 
768 02 Zdounky 
IČO 47935758 

 
 

Seznam členů v roce 2019 
 

Snopek Josef    předseda 
Zbránek Zdeněk   místopředseda 
Rokosová Marie   jednatel 
Šoltísová Jarmila   hospodář 
Strelec František   člen výboru 
Pavelka Jiří    revizor 

 
Hanáčková Hana 

Jura Stanislav 
Jurová Magda 
Pavelka Jiří ml. 

Pavelková Petra 
Rokos Jiří 

Rokosová Marie 
Rokos Martin 
Strelec Tomáš 

Šoltís Petr 
Vávra Milan 
Vymětal Petr 



 
 
 
 
 
 

 
 

Brdo 2019 

 

 

 

 

 

 
 


