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ČSOP Regionální sdružení v Brně (dále RS ČSOP) - seznamte se
s organizací
Regionální sdružení ČSOP v Brně je dobrovolné sdružení základních organizací
ČSOP především v okresech Brno a Brno-venkov. V současné době sdružuje
14 základních organizací. Současně je jmenován Ústřední výkonnou radou ČSOP
Regionálním centrem pro Jihomoravský kraj, kde koordinuje a plní další úkoly v rámci
ČSOP vůči všem 39 ZO v kraji. Sídlem RS je Dům ochránců přírody v centru města
Brna, který je majetkem RS ČSOP. Dům je památkově chráněn a po opravě v letech
1991 až 1994 slouží výhradně neziskovým aktivitám v oblasti ochrany přírody
a poskytování informací o životním prostředí pro veřejnost. V domě sídlí redakce
časopisu ochránců přírody Veronica, Ekologická poradna, Unie pro řeku Moravu,
Nadace Veronica a některé se sdružených ZO. Je zde rovněž upravená podkrovní
místnost pro besedy, přednášky, tiskové konference a školení. Scházejí se zde
rovněž základní organizace ČSOP a jiné dobrovolné neziskové organizace.
Společně tyto organizace zajišťují provoz a činnosti Ekocentra ČSOP „Dům ochránců
přírody“, jehož zřizovatelem je Regionální sdružení ČSOP v Brně.
Regionální sdružení ČSOP je členem BANNO (Brněnská asociace nestátních
a neziskových organizací v Brně), kde zastupuje všechny sdružené organizace ČSOP.
Organizační struktura RS
Nejvyšším orgánem RS ČSOP je sněm základních organizací, který se koná zpravidla
2x ročně. Výkonným orgánem RS ČSOP je Rada volená sněmem RS ČSOP.
Rada RS ČSOP má devět členů, v jejím čele je předseda RS ČSOP, který je
statutárním zástupcem organizace. Rada RS ČSOP se schází zpravidla jednou
měsíčně a koordinuje činnost a hospodaření RS ČSOP mezi sněmy.
Jarní sněm RS ČSOP se konal 18.5.2002 v Domě ochránců přírody na Panské 9
Sněm byl současně spojen se setkáním ZO z Jihomoravského kraje v rámci
Regionálního centra ČSOP. Sněm schválil zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření
a rovněž se zabýval spoluprací ZO v rámci kraje. Dále přijal stanoviska k aktuálním
problémům ochrany přírody Jihomoravského kraje a udělil cenu Jana Šmardy za rok
2001 Ing. Jiřímu Saulovi z České u Brna, za celoživotní přínos ochraně přírody
v regionu. Závěr sněmu byl věnován exkurzi na Pozemkový spolek Hády.
Podzimní sněm RS ČSOP v roce 2002 se konal 30.11. v Domě ochránců přírody
Sněm byl spojen s konáním semináře o pozemkových spolcích. Hlavním bodem
programu byla diskuse k problémům ochrany přírody v kraji a informace o činnosti,
zejména pak o účasti ve správních řízeních a kauzách dotýkajících se zájmů ochrany
přírody v Brně. Sněm byl dále seznámen s přípravou konání Sněmu ČSOP v Brně ve
dnech 26. a 27. 4. 2003 a stavem realizace projektů RS.
Rada RS ČSOP se v roce 2002:
· zabývala se přípravou a účastí nezávislých členů ČSOP v komunálních volbách
v Brně a podílela se na vypracování jejich volebního programu
· řešila problematiku správních řízení na kácení dřevin v Brně, na stavby významně
ovlivňující životní prostředí a problematiku záchranného transferu měkkýšů
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ohrožených vypouštěním Brněnské přehrady a obecně problematikou její čistoty
· zabývala se organizací Ochranářského country bálu, setkání ZO z Jihomoravského
kraje v Ostopovicích a rekonstrukcí dvorní fasády Domu ochránců přírody, hrazené
z vlastních prostředků (rezerva vytvořená v předchozích letech).
· řešila problematiku financování činnosti RS a stabilizaci členské základny v kraji.
Činnost regionálního centra ČSOP pro Jihomoravský kraj
RS zorganizovalo dvě setkání zástupců ZO ČSOP v kraji – 18.5. v rámci Sněmu RS
ČSOP spojeném se setkáním zástupců ZO v kraji a 30.11. opět v rámci sněmu RS.
Dále dvě setkání členů a příznivců ČSOP v kraji – 2.3. v rámci akce Ochranářský
country bál a 21.9.v rámci jihomoravského setkání členů ČSOP v Ostopovicích, která
byla jednou z nejúspěšnějších akcí, pro zajímavost uvádíme některé podrobnosti:
Program :
-dopoledne od 10.00 hod. – soutěž pro děti z MOPíků i dětské členy a příznivce
-odpoledne od.12.00 hod. – zajímavá beseda s ochranářskou tématikou, setkání
u táboráku, opékání ekologicky odchovaného zvířete, posezení s kytarou, neformální
zábava. Celkový počet účastníků: 90 osob, 7 ZO, 2 MOP, 1 individuální člen.
Společně se ZO Veronica je pravidelně vydáván půlroční plán akcí, na kterém
bylo v roce 2002 celkem 33 akcí pořádaných RS, ZO Veronica a dalšími ZO
a všechny byly určeny i pro veřejnost. Plán je rozesílán všem ZO v kraji, kanceláři
ÚVR, redakci časopisu ČSOP Krásy našeho domova a dalším subjektům, o akcích
informují zpravodaje městských částí a nejdůležitější jsou prezentovány i v ostatních
médiích. Na www.csopbrno.cz stránkách se pravidelně prezentuje a aktualizuje plán
činnosti a jsou zde informace o organizaci s odkazy na stránky dalších ZO a UVR.
Články zabývající se kauzami, kterých se RS aktivně účastní, prezentované
v tiskových médiích se v roce 2002 dají počítat na stovky.
Na všech akcích je prováděn aktivní nábor členů, což se odráží v nárůstu nových
členů. Úbytku starších členů a odumírání ZO, jejichž členové již ochranářsky vyhasli,
se ovšem téměř nedá zabránit. Jedná se o přirozený jev, nereagující na jakoukoliv
vnější aktivitu. RS zahájilo spolupráci se ZOO města Brna v programu Zelená karta
a jsou vytipováni další potenciální partneři.
Činnost Ekocentra Dům ochránců přírody
RS je zřizovatelem Ekocentra ČSOP, které přímo v centru Brna slouží široké i odborné
veřejnosti a neziskovým subjektům v ochraně přírody. RS ČSOP jako vlastník domu
se snaží vytvářet pro činnost neziskových organizací co nejlepší podmínky, takže dům
slouží jako inkubátor pro neziskové organizace. Hlavním partnerem v činnosti
Ekocentra je ZO ČSOP Veronica. Většina aktivit v Domě ochránců přírody je
zaměřena na osvětu veřejnosti. Od roku 1998 je pro veřejnost zpřístupněno přízemí
domu a otevřena Ekologická poradna, kde ZO ČSOP Veronica společně s RS nabízí
komplexní poradenské a informační služby pro veřejnost včetně provozování linky
Zelený telefon města Brna. Zde jsou poskytovány komplexní informace o stavu
životního prostředí v Brně i ČR, informace o činnosti nevládních organizací i státních
orgánů, legislativě v ŽP, možnostech získání finančních prostředků na ochranu
životního prostředí, informace o činnosti Státního fondu životního prostředí, informace
o regionálních a národních programech a strategiích. Poradenství zahrnuje i oblast
spotřebitelského chování, občanské problémy i výchovné programy. Podrobnosti
o poradně jsou součástí Výroční zprávy ZO Veronica.
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Cena Jana Šmardy
Cenu Jana Šmardy ustavil v roce 1995 sněm Regionálního sdružení v Brně, aby byly
oceněny konkrétní projekty v ochraně přírody a krajiny, ona dlouhodobá a nezištná
činnost, přispívající k zachování přírodních hodnot. Cena byla nazvána podle
významného brněnského botanika a ochranáře doc. Jana Šmardy, autora prvního
uceleného návrhu sítě chráněných území v zemi Moravskoslezské, publikovaného již
v roce 1947. S touto cenou je spojena odměna 10 000 Kč. Připomínáme, že cena za
rok:
-1995 byla udělena RNDr. Miroslavu Šebelovi, vedoucímu zoologického oddělení
Moravského zemského muzea v Brně, za vytvoření přírodní památky Betlém
a patnáctiletou péči o zachování druhové rozmanitosti tohoto přírodně cenného území.
-1996 získali Sylva a Zdeněk Kohoutovi ze základní organizace ČSOP v Pozořicích za
vybudování Ekostřediska Jelenice, vybudování a údržbu studánek v Hostěnických
lesích a péči o mokřadní orchideovou louku, která je od roku 1994 v majetku ZO.
-1997 byla cena Jana Šmardy udělena Mgr. Libuši Šamánkové za zásluhy
o vybudování několika desítek biokoridorů a biocenter na Jižní Moravě, v krajině
s naprostým nedostatkem přírodních prvků.
-1998 Mgr. Miroslavu Janíkovi z Valašských Klobouk za vybudování střediska
Kosenka, ochranu přírody a krajiny jižního Valašska péčí o karpatské louky a rozvoj
místního společenství.
-1999 byla udělena Renátě a Josefovi Ferencovým z Brna za dlouholetou úspěšnou
snahu o vyřešení migrace obojživelníků u PP Žebětínský rybník.
-2000 Janu Lukáškovi se ZO Apollo za navrácení populace Jasoně červenookého na
jeho původní lokalitu – vrch Kotouč u Štramberka.
-2001 jak je už výše uvedeno Ing. Jiřímu Saulovi z České u Brna.
Časopis Veronica
V roce 1991 se zakládající organizace brněnského RS ČSOP dohodly, že jedním
z cílů, pro který se sdružují je vydávání časopisu ochránců přírody Veronica.
Zajištěním časopisu byla pověřena ZO ČSOP Veronica, RS ČSOP poskytuje prostory
pro redakci a další činnosti v Domě ochránců přírody. Veronica je v současné době
jedním ze dvou oficiálních časopisů ČSOP u nás a vychází 6 krát do roka. Podrobně
se o náplni časopisu dozvíte z výroční zprávy ZO ČSOP Veronica, je možné ho také
zakoupit či si ho předplatit přímo v Domě ochránců přírody .
Výstavy a vernisáže:
V galerii Domu ochránců přírody jsou redakcí časopisu Veronica pořádány výstavy
fotografů i výtvarníků spolupracujících s časopisem. Za všechny jmenujme výstavy:
„Toulky přírodou v okolí Brna“ – Rudolfa Drápala a výstavu maleb a linoritů Petra
Čermáčka „Krajina v tichu volavek“.

Projekt "Studánky Brna a okolí"
V roce 2002 bylo vydáno s finanční podporou MŽP dalších 6 mapových průvodců po
studánkách: „Studánky v okolí Brněnské přehrady“, „Brněnské vrty a studánky“,
„Studánky mezi Útěchovem a Obřany“, „Studánky mezi Ponávkou a Svitavou“,
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„Studánky v údolí Bobravy“ a „Studánky v okolí Babího lomu“. Tím se cyklus 12-ti
studánkových průvodců uzavřel. Oblíbených exkurzí pro veřejnost se konalo
tentokrát šest, tři na jaře a tři v podzimním termínu. Byly prováděny rozbory vody
a biologické odběry u nejnavštěvovanějších studánek.

Pracovní skupiny pro ochranu brněnské přírody
Pracovní skupina pro chráněná území
V roce 2002 se pracovní skupina zabývala dalším vývojem kauzy Most pod hradem
Veveří, kde se nakonec podařilo v rámci správních řízení uplatnit některé připomínky
RS, ale nepodařilo se zajistit v rámci stavebního a územního řízení dostatečnou
ochranu sousedících chráněných území před zavlečením nadměrné turistické zátěže
do již dnes nevyhovujících tras.
Pracovní skupina pro brněnskou zeleň
Hlavní činností skupiny byla účast ve správním řízení o povolování zásahů do zeleně
a účast na jednání komisí pro povolování zásahů do zeleně v jednotlivých městských
částech. V těch městských částech, kde byla účast členů nejintenzivnější, došlo
k výraznému posunu v rozhodování komise směrem k odpovědnějšímu posuzování
a rovněž k přijetí zásad omezujících eventuální tlaky zvenčí. RS jako účastníkovi řízení
o vyhlášení smrku Picea abies v Brně-Králově Poli, památným stromem, se též
podařilo dosáhnout vyhlášení jeho ochranného pásma a podílí se na projektu Park –
občanská zahrada, který by měl být v jeho okolí zřízen. Nejvýznamnější akcí pracovní
skupiny pro zeleň byla anketa Strom roku 2002, tentokrát formou celoměstské ankety
spojené s terénní hrou a hlasováním pro brněnský Strom roku. Tímto stromem se stal
již dříve zmiňovaný památný smrk v Králově Poli. Činnost této skupiny finančně
podpořila Nadace Partnerství.

Pozemkový spolek Hády
Regionální sdružení ČSOP bylo společně s Rezekvítkem, sdružení pro ekologickou
výchovu iniciátorem založení ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády. Cílem
Pozemkového spolku Hády je dlouhodobá ochrana a přírodě šetrné využívání prostoru
lomu Hády, který je ve vlastnictví společnosti Českomoravský cement, a.s. Tato
přírodně velmi cenná lokalita se zachovanými teplomilnými společenstvy na výběžcích
Devonských vápenců Moravského krasu. Kulturní step na jižních svazích v těsné
blízkosti města byla velmi známou botanickou lokalitou již v minulém století.
Rezekvítek společně s ČSOP dlouhodobě spolupracují s cementárnou na ochraně
lokality a v na realizaci rekultivačního programu. V lomu a okolí jsou vyhlášeny dvě
Přírodní památky (Velká Klajdovka a Kavky) a VKP Růženin lom. V těsné blízkosti leží
Národní přírodní rezervace Hádecká planinka. V současnosti má pozemkový spolek
v pronájmu PP Kavky a VKP Růženin lom, kde realizuje a provozuje naučnou stezku
a provádí management území. Další informace viz.Výroční zpráva PS Hády.

Podpora účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech
Zapojení veřejnosti do správních řízení a podpora účasti veřejnosti v rozhodovacích
procesech patří tradičně k hlavnímu poslání a náplni činnosti Regionálního sdružení.
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V roce 2002 se RS účastnilo rozhodovacích procesů na úrovni kraje, zejména
prostřednictvím svých zástupců v rámci Regionální konference nestátních
a neziskových organizací. Jednou z důležitých aktivit bylo intenzivní zapojení do
projednávání rozpočtu kraje a zapojení do kampaně, která nakonec pozitivně ovlivnila
kapitolu životního prostředí. Podstatným posunem v účasti na rozhodovacích
procesech byl také významný úspěch kandidátů z řad ČSOP v komunálních volbách
a jejich následné zapojení do činnosti volených orgánů. V této oblasti se nejvíce
uplatňuje spolupráce s ostatními občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi
v Brněnském regionu. Zastřešující platformou této spolupráce na komunální úrovni je
v Brně Strana zelených, která díky kandidátům z neziskového sektoru a svému
volebnímu programu dosáhla významného zastoupení v komunální sféře a stala se tak
jedním z významných činitelů v ovlivnění rozhodovacích procesů.
Projekt „Prosazování principů trvale udržitelného rozvoje a účasti veřejnosti
v přípravě rozvojových strategií na úrovni Jihomoravského kraje“
Cílem projektu bylo zajištění aplikace principů trvale udržitelného rozvoje a účasti
veřejnosti při projednávání a naplňování rozvojových strategií Jihomoravského kraje,
prostřednictvím aktivních ekologických NNO se zkušenostmi v procesech
strategického plánování, prosazování práv veřejnosti na přístup k informacím
a procesech účasti veřejnosti na rozhodování.Projekt byl zaměřen rovněž na
popularizaci systému fungování nově vzniklých samosprávných celků a vytvoření
informační a komunikační sítě NNO na úrovni kraje. Cílovou skupinou projektu byli
zástupci veřejnosti, ekologických i dalších NNO kraje, reprezentanti Úřadu kraje,
zástupci samospráv kraje a samospráv měst a obcí kraje. Hlavními aktivitami projektu
byla účast zástupců NNO v pracovních skupinách Programu rozvoje Jihomoravského
kraje, komisích kraje, spolupráce se zástupcem NNO ve Výboru pro region soudržnosti
NUTS 2, expertní a pracovní skupiny NNO, kulaté stoly, konference NNO, publikace
Vezměte svůj kraj do svých rukou a vydávání informačního bulletinu, vytvoření
případové studie věnující se problematice znečištění povodí Svratky a Brněnské
přehrady, jako příklad řešení problému na úrovni kraje a prezentace výsledků práce
v médiích. Projekt podpořila Evropská unie prostřednictvím programu PHARE
ACCESS 99.
Strategie rozvoje města Brna
Regionální sdružení ČSOP společně s BANNEM a Veronicou se v roce 2002 zapojila
do připomínkování konečné verze Strategie rozvoje města Brna.
Doprava
RS ČSOP se v roce 2000 zapojilo do iniciativy Brněnský dopravní kruh. Ten tvoří 7
nevládních organizací, které se společně vyjadřují ke koncepčním záležitostem
brněnské dopravy a účastní se správních řízení na jednotlivé dopravní stavby. Aktivity
dopravního kruhu koordinuje Dopravní klub Děti Země. V roce 2002 se RS ČSOP
v Brně aktivně účastnilo prostřednictvím svého zástupce na činnosti tohoto uskupení.

Další aktivity RS ČSOP :
· RS ČSOP se podílelo na akcích ke Dni Země v Brně
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· RS ČSOP se jako zakládající člen Koalice za záchranu Wilsonova lesa ve

spolupráci s Občanským sdružením Masarykova čtvť, Nesehnutí Brno, Hnutí za
přímou demokracii, Hnutí Duha a Stranou zelených v Brně-Žabovřeskách podílela
na činnosti této koalice mající za cíl, znovuzalesnění bývalého lyžařského svahu
v tomto lesoparku.

Z činnosti sdružených organizací:
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Brně a Brně-venkově se
zabývají pestrou škálou aktivit v praktické ochraně přírody, pracují s mládeží
a vykonávají osvětovou a informační činnost. ZO ČSOP Pozořice pečuje o mokřadní
orchidejovou louku u Ekostřediska Jelenice a dlouhodobě se stará o studánky v okolí
Hostěnic. Chata Jelenice u Hostěnic je místem setkávání mladých i odrostlejších
přátel přírody. ZO ČSOP Veverka z Veverské Bítýšky chrání sovy a netopýry, zabývá
se také instalováním hnízdních podložek pro čápy. V obci je spoluzakladatelem
okrašlovacího spolku a přispívá tak k aktivnímu životu místních lidí. Členové dalších
ZO ČSOP vykonávají například strážní službu v CHKO Moravský kras i brněnských
maloplošných CHÚ, odstraňují černé skládky a pečují o některá CHÚ jako např. 3 ZO
Brno. Brněnská ZO ČSOP Atlantida se zabývá ochranou zvířat proti týrání a osvětou,
v Ekologické poradně v Domě ochránců přírody provozuje pravidelnou
specializovanou poradnu pro chovatele, snaží se o umisťování opuštěných zvířat
a lobuje za vybudování městského útulku pro opuštěná zvířata. ZO ČSOP Andromeda
s Útvarem mladých ochránců přírody Pisík pečuje o studánku Čertík, spolupracuje
s Rezekvítkem při péči o PP Kamenný vrch a stará se o vlastnoručně vysázený
biokoridor u Ivanovického potoka. ZO ČSOP Datel pořádá výpravy do přírody u nás
i zahraničí pro rodiny, ZO Rosnička prování managementové zásahy v CHÚ
a dlouhodobě se věnuje ochraně Wilsonova lesa v Brně, ZO Narcis vykonává strážní
službu v PP Černovický hájek, spolupracuje s místními myslivci při vysazování stromů
a podílejí se na rekonstrukci zeleně v Tuřanech, ZO Kraví hora se dlouhodobě věnuje
ochraně území Kraví hory jako jednoho z posledních nezastavěných kopců v centru
Brna. O nejpočetnější a nejvýznamnější ZO Veronica s jejím velmi širokým záběrem je
nejlépe se dočíst v její Výroční zprávě .
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Finanční zpráva RS ČSOP v Brně
za rok 2002
Výnosy:
Dotace z fondů Evropské unie
Příspěvky od Nadace Partnerství
Zúčtování fondů-převod dotace do r.2003
Dotace MŽP ČR
Příspěvky od ÚVR ČSOP
Služby pro Sdružení pro podporu Rec v ČR
Služby pro dům ekol. výchovy Lipka
Služby a práce pro jiné organizace
Pronájem místností
Prodej průvodců po studánkách
Úroky
Ostatní výnosy
Výnosy celkem :

506 967,80 Kč
64 000,00 Kč
13 460,50 Kč
80 000,00 Kč
15 000,00 Kč
19 000,00 Kč
10 000,00 Kč
458 453,60 Kč
72 000,00 Kč
49 352,00 Kč
11 601,90 Kč
9 212,10 Kč
1 309 047,90 Kč

Náklady:
Mzdové náklady
Cestovné

474 739,00 Kč
4.042,00 Kč

Náklady na prodané zboží
Telefony,poštovné,předplatné
El.energie, plyn, voda
Spotřeba materiálu
Práce a služby
Občerstvení
Odpisy
Dary, příspěvky
Bankovní poplatky
Ostatní

15 491,90 Kč
219 120,80 Kč
38 345,70 Kč
58 342,70 Kč
410 349,34 Kč
5 867,60 Kč
100 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 848,90 Kč
1 746,00 Kč

Náklady celkem
Hospodářský výsledek k 31.12.2002

1 358 893,94 Kč
- 49 846,04 Kč
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Údaje o členské základně
Základní organizace ČSOP sdružené v RS (stav k 31.12.2002)
54/01 Rosnička, Ing. Oldřich Bednář, Zeleného 50, 616 00 Brno, tel.: 549 248 261
54/15 Narcis, Jiří Vašíček, Myslivecká 14, 620 00 Brno-Tuřany, tel.: 545 220 740
54/17 Geobios, Karel Gasnárek, Foltýnova 1, 635 00 Brno
54/26 Datel, Ing. Jana Krutilová, Tyršova 48, 612 00 Brno, tel.: 541 216 706
54/38 Andromeda, Hana Drozdová, Ant. Slavíka 4, 612 00 Brno, tel.: 546 224 256
54/41 Atlantida, Iva Krajíčková, Presslova 39, 602 00 Brno, tel.: 543 241 407
54/44 Veronica, Ing. Antonín Buček, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 750-9
54/45 Pozemkový spolek Hády, Václav Izák, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 753
54/46 Kraví hora, Libuše Haasová, Havlíčkova 31, 602 00 Brno, tel.: 543 242 554
55/03 3. ZO Brno, Jaroslav Nesiba, Gajdošova 80, 615 00 Brno, tel.: 548 212 175
55/04 4. Brno-venkov, RNDr. Antonín Tůma, Údolní 47, 602 00 Brno, tel.: 542 213 757
55/07 Pozořice, Zdeněk Kohout, Pozořice 332, 664 07 Pozořice, tel.: 544 226 066
55/09 Újezd u Brna, Pavel Fila, nám. Sv. Jana 35, 664 53 Újezd u B., tel.: 544 224 234
55/14 Veverka, Ing. Zdeněk Tauš, Nábřežní 475, 664 71 Veverská Bítýška,
tel.: 514 420 508
Předseda RS ČSOP v Brně
Ing. Oldřich Bednář, Brno, tel.: 549 248 261, e-mail: robinia@volny.cz
Členové Rady RS
RNDr. Zdeňka Balcarová, CSc., Brno, balcarova@stred.brno.cz
Ing. Antonín Buček, CSc., Brno-Bystrc, bucek@mendelu.cz
Ing. Jana Drápalová, Brno, drapalova@nliskovec.cz
RNDr. Yvonna Gaillyová, Brno, yvonna.gailly@ecn.cz
Ing. Ivan Mojžíš, Viničné Šumice, vinicnesumice@iol.cz
RNDr. Pavel Trnka, CSc., Brno, trnka@mendelu.cz
Jiří Vašíček, Brno-Tuřany, mvranek@iol.cz
RNDr. Mojmír Vlašín, Brno, mojmir.vlasin@ecn.cz

Revizor:
Pavel Víteček, Brno
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Zaměstnanci:
Ing. Jana Drápalová, tajemnice, koordinátorka projektů
Alena Rokosová, účetní – mateřská dovolená
Radka Kolková, účetní
Externí spolupracovníci:
Mgr. Natálka Chrastilová, zabývá se anketou „Strom roku“
Rudol Pecháček, odborník na problematiku vody a studánek
RNDr. Olga Skácelová, hydrobioložka
Staňa Bartová, grafická spolupráce
Rudolf Drápal, fotograf
Poděkování
Regionální sdružení ČSOP děkuje všem stálým příznivcům a spolupracovníkům za
veškerou pomoc a podporu, kterou sdružení v průběhu roku poskytli. A také děkuje
všem dobrovolníkům, jménem měkkýšů z Brněnské přehrady, za pomoc při návratu do
jejich přirozeného prostředí v období vypouštění přehrady.
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