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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 
12 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 36 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.

Sněm RS ČSOP se konal 9.4.2005 na Jelenici a 9.12.2005 v Brně

Sněm na Jelenici byl současně spojený se setkáním ZO z Jihomoravského kraje v 
 rámci  Regionálního centra ČSOP.  Sněm 9.4.  schválil  zprávu o činnosti  a  zprávu 
o hospodaření a rovněž se podrobněji zabýval činností RS za uplynulé období. Na 
sněmu proběhla volba předsedy a členů Rady RS na další tříleté období. Účastníci 
sněmu byli seznámeni s problematikou tvorby nového ÚP města Brna a vytvořením 
pracovní skupiny RS, která se zúčastní veřejných diskusí pořádaných MMB a zpracuje 
základní  teze  přístupu k problematice.Dále  byli  delegáti  seznámeni  zástupcem RS 
v poradním orgánu Zastupitelstva Jihomoravského kraje – Ing. Antonínem Bučkem se 
stavem přípravy Krajské koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje, zejména o 
vyhlašování  CHÚ,  implementaci  Natury  a  roztříštěnost  a  nepřehlednost  správy 
jednotlivých typů CHÚ.Na sněmu na žádost předsedy 58/07 ZO Ždánice byla přijata 
tato ZO do RS v Brně. Dále sněm odsouhlasil  přispěním Kč 1000,-  na Sbírku pro 
Chile, pořádanou ÚVR ČSOP v Praze.
Na Sněmu 9.12. byli zástupci ZO seznámeni s činností Rady a s nejvýznamnějšími 
akcemi za období od posledního sněmu, se stavem bezúplatného převodu pozemku 
pod Domem ochránců přírody, exekucí na bývalého zaměstnance Richarda Spitta. 
Sněm odsouhlasil otevřený dopis k situaci ve Veřejné zeleni města Brna.Delegáti byli 
seznámeni s postupem prací na přípravě rekonstrukce Domu ochránců přírody.Sněm 
rozhodl o nominacích na Cenu Jana Šmardy za rok 2005. Dále byl Sněm informován o 
zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a s tím spojenou strategii rozvoje 
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enviromentální  výchovy.Dále  předseda  jedné  ze  sdružených  ZO  –  Pozemkového 
spolku Hády Václav Izák prezentoval činnost této ZO.

Rada RS ČSOP  v roce 2005:

• řešila problematiku projednávání zadání Územního plánu města Brna, formulovala 
souhrnné připomínky za pracovní skupinu při RS a samostatné připomínky týkající 
se problematiky sjezdovek v Brně 

• vybrala brněnský Strom roku 2005 – Vrbu bílou z Bosonoh 
• spolupodílela  se  na  organizaci  akcí  proti  vybudování  sjezdovky  v lesoparku 

Wilsonův les a na zalesnění stávajícího nefunkčního svahu
• řešila podněty ZO v oblasti ochrany ŽP
•  rozhodla o rekonstrukci Domu ochránců přírody a vybrala nejoptimálnější variantu 

rekonstrukce a podání žádosti o finanční prostředky na tuto rekonstrukci na Státní 
fond životního prostředí

• zabývala se přípravou Sněmů ČSOP RS v Brně

Činnost regionálního centra ČSOP pro Jihomoravský kraj

 RS zorganizovalo setkání členů a příznivců ČSOP v kraji – 9.4. v rámci Sněmu RS 
v Brně na Jelenici-zúčastnilo se 30 zástupců 12 organizací z Jihomoravského kraje. . 
 
Společně se ZO Veronica je pravidelně vydáván půlroční plán akcí, na kterém bylo v 
roce 2004 celkem 57 akcí pořádaných RS, ZO Veronica a dalšími ZO a všechny byly
určeny  i  pro  veřejnost,  akcí  pořádaných  Regionálním  sdružení  bylo  16.  Plán  je 
rozesílán všem ZO v kraji, kanceláři ÚVR, redakci  časopisu Krása našeho domova a 
dalším subjektům, o akcích informují zpravodaje městských částí a nejdůležitější jsou 
presentovány 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 ÚVR.
Články,  zabývající  se  kauzami,  kterých  se  RS  aktivně  účastní,  prezentované  v 
tiskových médiích v roce 2005 se dají počítat na desítky.

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 
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poradně jsou součástí Výroční zprávy ZO Veronica.
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 získal cenu Ing. Jiří Saul z České u Brna za celoživotní přínos ochraně přírody v 
regionu     
-2002  cenu obdržel RNDr. Miloš Holzer z Olomouce za významný přínos o návrat 
raků do moravských vod 
-2003  paní Matildě Jatiové z Brna za záchranu orchidejových lokalit a za vytypování 
lokalit pro  soustavu Natura a evropskou sít chráněných území
-2004  docentu  Ing.Jaroslavu  Horákovi  za  celoživotní  angažovanost  o  krajinu 
jihomoravských  údolních  niv   a  významný  podíl  na  zakládání  větrolamů  na  jižní 
Moravě.
-2004  profesoru Daliboru Povolnému za celoživotní přínos ochraně přírody zejména v 
oboru entomologie.
 
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. V roce 2005 to byly výstavy:   
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Výstava dětských vítězných prací celostátní soutěže Příroda kolem nás očima dětí, 
kreseb Pavla Adamce, fotografií  Jaroslava Chrásta Vysočina a Svojanov,  fotografií 
Stáni Bártové Uhranutá havrany 

Projekty a programy RS ČSOP v Brně:

Projekt  "Studánky Brna a okolí"

.
V loňském roce jsme opět zorganizovali exkurze, které jsou pořádány jako jednodenní 
pěší nebo i cyklistické výlety do okolí Brna se zaměřením na studánky, prameny a 
ochranu přírody. Exkurzí bylo uspořádáno 5, z toho tři  na jaře – do okolí Tišnova, 
z Obřan do Ochoze a do okolí Adamova,  a dvě na podzim -  do okolí Nedvědice a. 
Křtin.Byly  prováděny  rozbory  vody  a  biologické  odběry  u  nejnavštěvovanějších 
studánek.  Kromě  studánkové  poradny,  kterou  vede  a  na  dotazy  odpovídá  náš 
specialista  na čistotu  vod nejen studánek a pramenů,  ale  i  vody balené – Rudolf 
Pecháček  vždy v pondělí  od  14,00  h  do  17,00  h  v Domě ochránců  přírody,  jsme 
v loňském  roce  mohli  zprovoznit  na   našich  www. csopbrno.cz   on-line 
studánkovou
poradnu, díky podpoře programu MŽP.
V rámci tohoto projektu byly vydány v letech 2001 a 2002 mapky turistických tras – 
průvodci  Studánky  města  Brna  a  okolí,  tyto  mapky  byly  v roce  2005  bezplatně 
nabídnuty  referátům ŽP  jednotlivých  městských  částí  v Brně,  které  je  distribuovali 
občanům.

Pracovní skupina pro brněnskou zeleň

Hlavní činností  skupiny byla účast ve správních řízeních  o povolování zásahů do 
zeleně a účast na jednáních komisí pro povolování zásahů do zeleně v jednotlivých 
městských částech.  Vzhledem k dlouhodobému působení členů skupiny se již tam, 
kde  byla  účast  členů  nejintenzivnější,  neobjevovala  kontroverzní  rozhodnutí  a 
rozhodování komise a následně i příslušného odboru MČ bylo korektní. Problémem je 
však postupný úbytek starých stromů, které neobstojí v zahuštěné městské zástavbě 
tlaku urbanizace a i když se v posledních letech velmi zintenzívnily náhradní výsadby a 
dosadby již dávno zaniklých alejí, věkový průměr stromů ve městě nezadržitelně klesá.
Podařilo se získat  grant na druhou etapu realizace projektu Park-občanská zahrada v 
Brně-Králově Poli kolem památného smrku, na kterém ČSOP RS v Brně spolupracuje 
už od samého zrodu, nyní s nově založeným  občanským sdružením Smrk. Po účasti 
ve  správních  řízeních,  které  se  týkaly  vyhlášení  památného  stromu,  vyhlášení 
individuálního  ochranného  pásma  stromu,  návrhu  změn územního  plánu,  řízení  o 
pronájmu pozemku apod. proběhlo geodetické vytyčení pozemku, byla vypracována
Přípravná studie  podoby zahrady,  byl  zpracován realizační  projekt  –  to do r.2004, 
v roce  2004  bylo  kolem  celé  zahrady  instalováno  dřevěné  oplocení  zároveň 
s informačními tabulemi, které seznamují veřejnost s celou historií vzniku zahrady.
Byly zpevněny zídky a vyčištěn celý pozemek, takže mohl být zpřístupněn veřejnosti 
na první akci, která se konala 11.září a potom ještě proběhly další akce v průběhu 
podzimu za široké účasti veřejnosti. 
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 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.  Členové  rady  RS  se  podílí  na  utváření  programu 
Pozemkového  spolku  a  podílí  se  i  na  dalších  činnostech  spolku.  Další  informace 
viz.Výroční zpráva PS Hády.

.

Další aktivity RS ČSOP :

• RS ČSOP se podílelo na akcích ke Dni Země v Brně na Zelném trhu  – 
propagovalo zde svůj studánkový program a pokračování rekonstrukce zahrady na 
Ramešově ulici v Brně-Králově Poli , kde občanské sdružení Smrk ve spolupráci 
s ČSOP RS v Brně budují přírodní veřejnou zahradu, ve které se budou setkávat
lidé a příroda ve městě 

• RS ČSOP se jako zakládající člen Koalice za záchranu Wilsonova lesa ve 
spolupráci s Občanským sdružením Masarykova čtvrť, 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 a v rámci těchto akcí probíhala i propagace sbírky Místo 
pro přírodu

Brněnský  Strom  roku  2005

ČSOP RS v Brně v roce 2005 navázalo na úspěch ankety Brněnský Strom roku 
2000, 2001 a 2002 a vyhlásilo anketu pro rok 2005, aby brněnská veřejnost mohla 
i tímto způsobem projevit svůj vztah k okolí . Stromy jsou našimi partnery a mnozí 
z nás si tuto skutečnost uvědomují a chtějí pro ně něco udělat.
Proto patří velké poděkování všem, kteří do ankety přispěli svými návrhy, našli si 
čas je zpracovat mnohdy do velmi odborně i kvalitně výtvarně provedených 
nominací. Z jiných návrhů bylo cítit silné citové pouto, či dlouhodobé soužití i 
zájem.
Rada ČSOP RS v Brně vybírala ze 13 navržených stromů, které si můžete 
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prohlédnout na našich www stránkách, z těchto kandidátů byla zaslouženě 
vybrána  Kiliánova vrba v Brně-Bosonohách – obvod kmene 815 cm, výška 
25 m, stáří stromu 130 let- jedná se o nejmohutnější vrbu ve střední Evropě!
Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo na Den stromů 20.října přímo pod 
oceněným stromem za velké účasti brněnské veřejnosti, součástí vyhlášení  byla 
výstava fotografií všech navržených stromů i soutěže pro dětí o věcné ceny. 
Velké poděkování patří sponzorům ankety – Českému Telecomu, firmě Adam 
zahradnická a.s. a Ministerstvu životního prostředí.

Cykly přednášek pro veřejnost:
  Tvorba ÚP 2010-2020 a  Problematika kácení dřevin v Brně

    ČSOP RS v Brně v roce 2005 obnovilo tradici „zelených čtvrtků“ aktuálními tématy, 
které jsou zajímavé pro širokou i odbornou veřejnost. Přednášky se konaly v zasedací 
místnosti  Domu  ochránců  přírody,  oslovili  jsme  přední  brněnské  odborníky,  kteří 
seznámili  všechny přítomné s např.  ochranou  přírodních  lokalit,  ochranou nočního 
prostředí, stavem cyklostezek, průběhem tvorby ÚP včetně posouzení SEA, vodními 
toky  jako  součástí  urbanistické  struktury,  účastí  veřejnosti  ve  správních  řízeních, 
náhradními výsadbami a oceňováním dřevin, s památnými stromy v Brně apod.

Z činností sdružených ZO:     
         
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.  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  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.  Nově 
přistoupivší ZO Jestřábník se věnuje práci s mládeží a organizací akcí pro veřejnost. O 
nejpočetnější a nejvýznamnější ZO Veronica s jejím velmi širokým záběrem je nejlépe 
se dočíst v její Výroční zprávě . ( viz naše www stránky )
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Finanční zpráva RS ČSOP 
v Brně za rok 2005

Výnosy:

Příspěvek Nadace Veronica               25 000,00 Kč 
Služby STEP              24 670,00 Kč 
Služby pro SSEV Pavučina              16 712,61 Kč 
Služby a práce pro jiné organizace             352 885,30 Kč 
Pronájem místností              162 000,00 Kč 
Prodej průvodců po studánkách             7 242,50 Kč 
Úroky          620,68 Kč 
Ostatní výnosy              2 173,00 Kč 
Dary 28 865,00 Kč
Dotace město Brno 15 000,00 Kč
Výnosy celkem :             635 169,09 Kč

 

Náklady:

Mzdové náklady           145 988,00 Kč 
Cestovné 624,00 Kč 
Náklady na prodané zboží 29 822,40Kč 
Telefony,poštovné       248 872,00 Kč 
El.energie, plyn, voda  73 651,00 Kč 
Spotřeba materiálu 13 496,00 Kč 
Práce a služby  65 514,41 Kč 
Občerstvení     5 371,50 Kč 
Odpisy      104 722,00 Kč 
Dary, příspěvky     1 000,00 Kč 
Bankovní poplatky  5 509,00 Kč 
Daně,zákonné pojištění        366,00 Kč 
Ostatní         27 356,00 Kč 
Náklady celkem 722 292,31 Kč 

Hospodářský výsledek k 31.12.2005    -87 123,22 Kč 
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Údaje o členské základně
Základní organizace ČSOP sdružené v RS (Stav k 31.12.2005 )

54/01 Rosnička, Ing. Oldřich Bednář, Zeleného 50, 616 00 Brno,tel.:549248261
54/15 Narcis, Jiří Vašíček, Myslivecká 14, 620 00 Brno - Tuřany  tel.: 54522 0740
54/17 Geobios, Karel Gasnárek, Foltýnova 1, 635 00 Brno 
54/44 Veronica, Ing.Antonín Buček, Panská 9, 602 00 Brno, tel. 542422750-9
54/45 Pozemkový spolek Hády, Václav Izák,Panská 9, 602 00 Brno, tel. 542422753
54/46 Kraví hora, Libuše Haasová, Havlíčkova 31, 602 00 Brno  tel.: 543242554
54/48 Jestřábník, Ing.Petr Laštůvka, Ondrouškova 3,635 00 Brno
55/03 3. ZO Brno, Jaroslav Nesiba, Gajdošova 80, 615 00 Brno tel.: 548212175
55/04 4.Brno-venkov, RNDr. Antonín Tůma, Údolní 47, 602 00 Brno  tel.: 542213 757
55/07 Pozořice, Zdeněk Kohout, Pozořice 332, 664 07  tel.: 54422 6066
55/09 Újezd u Brna, Pavel Fila, nám. Sv. Jana 35, 664 53 Újezd u B. tel.: 54422 4234
58/07 Ždánice, Mgr.Josef Chvila, PP-7, 696 32 Ždánice, tel. 518633015 
     
Předseda  RS ČSOP v Brně 
Ing. Oldřich Bednář, Brno, tel.:549248261, e-mail: robinia@volny.cz

Členové Rady RS
Ing. Antonín Buček, CSc., Brno-Bystrc , bucek@mendelu.cz
RNDr. Yvonna Gaillyová, Brno, yvonna.gailly@ecn.cz  
Mgr. Václav Izák, Brno,  vaclav.izak@rezekvitek.cz
Ing. Ivan Mojžíš,  Viničné Šumice , vinicne.sumice@tiscali.cz  
Ing. Věrka Pospišilíková, Brno, vera.pospisilikova@ecn.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:
 Ing. Jaroslav Ungerman, Blansko

Zaměstnanci: 
Ing. Jana Drápalová, dlouhodobě uvolněná pro veřejnou funkci
Alena Rokosová, účetní, sekretariát,práce na projektech 
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Externí spolupracovníci
Rudolf Pecháček, odborník na problematiku vody a studánek
RNDr.Olga Skácelová, hydrobioložka
Michal Makovec webové stránky

Poděkování
Regionální sdružení ČSOP děkuje všem stálým příznivcům a spolupracovníkům za 
veškerou pomoc a podporu, kterou sdružení v průběhu roku poskytli. 

Manželé Kiliánovi                                                       RNDr. Jitka Pellantová
Manželé Horáčkovi                                                     Mgr. Hana Chalupská
Pan Leo Hable                                                              Ing. Antonín Buček   
Paní Věra Jelínková                                                      RNDr. Jan Hollan 
Paní Blanka Kacelleová                                                Ing. Václav Čermák  
Pan Michal Makovec                                                     Ing. Jiří Jedlička
Paní Libuše Mičolová                                                    Bc. Monika Navrátilová 
Ing. Olga Nováková                                                       RNDr. Miroslav Rokos
Ing. Jindřich Šmiták
Pan Rostislav Taraba
Ing. Martin Hádek
Mgr. Pavla Činátlová

 
V roce  2005 nás podpořili:

Statutární město Brno odb. životního prostředí
Krajský úřad Jmk odb. životního prostředí
Krajský úřad Jmk odb. regionálního rozvoje
Veřejná zeleň města Brna
MŽP ČR
Firma ADAM zahradnická a.s.
Český Telecom a.s.
Nadace Veronica
STEP
NSSEV Pavučina
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