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            Informace o programu Tansition Facility 2004 
 
Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl vytvořen Evropskou komisí pro nově 
přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální 
kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. 
Program je zaměřen na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fondů, v  
období let 2004-2008. 
 
V rámci tohoto programu byl podpořen  projekt podaný Českým svazem ochránců přírody 
„Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy 
občanů“. 
 
Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení občanů do řešení problémů 
ochrany přírody a krajiny v ČR. Konkrétně se jedná o zlepšení informování veřejnosti o 
aktualitách v ochraně přírody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu řešení standardních 
problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny;  zapojení veřejnosti do akcí a programů ČSOP a 
celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru. 
 
Cílovými skupinami jsou  ekologické neziskové organizace v ČR,  krajské, městské a obecní 
úřady, správy velkoplošných chráněných území a veřejnost.  
 
V rámci projektu budou realizovány následující výstupy:  
- vydání a distribuce tiskovin (krajské informační zpravodaje, rádce pro řešení problémů 

v oblasti OPK, leták Nátura 2000, manuál Vzorové projekty z praktické péče o přírodu) 
- zprovoznění  informačních služeb na krajské úrovni 
- školení zástupců NNO 
- zapojování veřejnosti do akcí ČSOP 
- příprava společných projektů na krajské úrovni 
 
Přínos projektu pro cílové skupiny: 
- zvýšení informovanosti o problematice ochrany přírody a krajiny v ČR 
- posilování partnerství mezi jednotlivými cílovými skupinami a subjekty zapojenými do 

řešení projektu prostřednictvím přípravy společných projektů 
- posilování vlastních aktivit cílových skupin v oblasti ochrany přírody a krajiny s využitím 

výstupů projektů. 
 
 
                    
 
                      Kaleidoskop – zajímavosti, aktuality 
 
Cestovní náhrady od 1. ledna 2007 
Poslední listopadový den bylo v poslanecké sněmovně definitivně rozhodnuto, že od 1. ledna 
2007 budou všichni zaměstnavatelé postupovat podle zákoníku práce ve znění, známém již od 
června 2006. V souvislosti s tím je od ledna 2007 zrušen i zákon o cestovních náhradách, 
který umožňoval vyplácet cestovní náhrady nejen zaměstnancům, ale v naší praxi běžně i 
členům ZO, kteří jako dobrovolníci používali soukromé auto k zajišťování akcí ZO. Nový 
zákoník práce již cestovní náhrady obsahuje, ale jejich proplácení umožňuje pouze 
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zaměstnancům a osobám pracujícím např. na dohodu o provedení práce (u té však musí být 
dodržena minimální mzda, musí v ní být cestovní náhrady uvedeny, je potřeba odvádět daň 
apod.). To znamená, že dobrovolníkům od 1.1.2007 již nelze vyplácet cestovní náhrady za 
auto za dosavadních podmínek. Nepříznivá novinka se netýká jen ČSOP, ale i všech ostatních 
občanských sdružení založených na dobrovolné činnosti svých členů. Nové předsednictvo 
ÚVR se touto problematikou zabývá a v některém z dalších příspěvků doporučí „jak na to“ a 
na co si dát pozor. 
                                                                                      Jana Stibralová 
 
Povinnost zavedení podvojného účetnictví odložena 
Zákonem č. 264/2006 Sb. O změně zákoníku práce, článkem LXIX v části šedesáté se mění 
délka tzv. přechodného období, po které mohou mj. občanská sdružení a jejich organizační 
jednotky nadále vést jednoduché účetnictví. Tímto zákonem se umožňuje pokračovat 
v jednoduchém účetnictví o 1 rok déle, tj. až do dne 31. prosince 2007. Zákon dále říká, že to 
platí jen pro organizace, které k 31.12.2004 vedly jednoduché účetnictví (JÚ). Protože k 
faktickému zrušení JÚ došlo k 1.1.2004, pak ty organizace, které vznikly v roce 2004, musí 
od svého vzniku vést podvojné účetnictví!  Tato změna nijak zvlášť nemění strategii ve 
vzdělávání účetních, hospodářů a dalších činovníků, kteří zajišťují nebo budou zajišťovat 
přechod článků ČSOP na „podvojné“ účetnictví. I přes uzákoněný odklad stále trvá nutnost 
přechodu (plus problematika nově vzniklých subjektů, které musí vést podvojné účetnictví a 
proto budeme pokračovat v pořádání potřebných seminářů. 
 
                                                                                Ing. Erik Geuss, člen ÚVR ČSOP 
 
 
Zvíře v nouzi 
 
Český svaz ochránců přírody pokračuje ve veřejné sbírce Zvíře v nouzi 
 
Dne 3.prosince 2005 odstartovala kampaň Zvíře v nouzi, která upozorňuje na problematiku 
záchrany zvířat v České republice. Záchranné stanice zabývající se záchranou poraněných a 
jinak handicapovaných zvířat z naší přírody přijímají ročně tisíce jedinců. V roce 2005 tento 
počet činil více než 8 tisíc zvířat a příjmy poraněných živočichů každoročně rostou. Náklady 
na tuto 
Péči jsou značně vysoké. Český  svaz ochránců přírody se proto obrací na všechny přátele 
přírody, kterým není lhostejný osud častou vinou člověka poraněných zvířat. 
 
Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou 
začleněny do  Národní sítě pro handicapované živočichy, koordinaované Českým svazem 
ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde 
mnoho tisíc potřebných živočichů. Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, 
popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 
55% se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Pomoci můžete všem stanicím 
provozovaným neziskovými organizacemi. 
 
Snažíme se pomáhat zvířatům v nouzi. Pomozte nám, prosím, i Vy! 
 
Pošlete svůj dar na účet číslo: 33553322/0800 u ČS a.s. Pokud chcete podpořit konkrétní 
stanici, připište ke své platbě variabilní symbol konkrétní stanice uvedený na mapce. 
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Nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na číslo 87777 (platí pro 
všechny operátory a 02 Telefonica, cena DMS je 30 Kč+DPH). Konkrétní stanici můžete 
podpořit zasláním DMS ZVIREVNOUZI + jméno stanice uvedené na následující mapce 
(např. DMS ZVIREVNOUZI NEMCICE).   
 
 

 
 
 
Biogeografický seminář v Darovanech (Česko)  k soustavě Natura 2000 
  
Stínový seznam Natura 2000 , který byl vytvořen za spolupráce více než 50 dobrovolníků, je 
ukázkou koordinované spolupráce ochránců přírody v ČR. Tento seznam slouží jako  podklad  
k oponentuře  a doplnění seznamu státního. Pro Jihomoravský kraj byl seznam vydán na CD, 
který je k dispozici v Domě ochránců přírody. Připomínky ke státnímu seznamu byly 
vzneseny na  biogeografickém semináři v dubu 2006. Mojmír Vlašín  se zúčastnil tohoto 
semináře  jako zástupce nevládních organizací  sdružených v Koalici pro Naturu a prosazoval 
rozšíření a doplnění evropsky významných lokalit. 
 
  
Vánoční stromky – stromy pro život 
 
 Projekt už je součástí aktivit ochránců přírody v Brně  od r1999. V současné době se na 
projektu podílí ZO ČSOP Veronica, Lipka – školské zařízení pro environmentální  výchovu, 
Rezekvítek a YMCA Brno. Projekt spočívá v prodeji vánočních stromků v kontejneru 
(květináči) a v jejich výsadbě do lesního porostu. Jako dřevinu pro živý vánoční stromek jsme 
zvolili jedli bělokorou, která patří v současné době k ohroženým druhům lesních dřevin. 
Protože akce spojené s výše uvedeným projektem zaznamenaly velký ohlas u veřejnosti i 
medií, chtěli bychom, aby se projekt rozšířil i do dalších obcí a měst v České republice. 
Metodika je pro další zájemce k dispozici v Ekologické poradně Veronica v Brně, 
v elektronické podobě je součástí této výroční správy. 
 
 
Obojživelníci a doprava 
 
Veronica dlouhodobě spolupracuje s AOPK ČR na monitoringu kolizních míst obojživelníků 
na pozemních komunikacích.. Nejdůležitější předností  databáze je uveřejnění dosavadního 
výsledku mapování tahových cest. Tato uzemí jsou rozdělena podle krajů a obsahují  
následující údaje: kraj, obec, popis úseku, ochranná opatření, ohrožené druhy, počty přejetých 
jedinců a typ tahu. Metodika ochrany obojživelníků je pro další zájemce k dispozici v 
Ekologické poradně Veronica 
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Ochrana  netopýrů 
 
Dlouhodobě se věnuje ochraně netopýrů vyvěšováním speciálních budek a zabezpečováním 
zimovišť. Dříve kontrolovaná zimoviště v oblasti Štěpánov nad Svratkou (Mír, Na barytě a 
další) byla předána  do patronace S CKO Žďárské vrchy (dr. Čejka) Veronica si ponechala 
patronát nad 4 zimovišti netopýrů:Stříbrnice, Valerie. Machosluj, a Maršovská vodní. Prvé 
dvě jsou opatřeny mříží pro zamezení přístupu nepovolaných osob. Zvýšení počtu zimujících 
jedinců ve Valerii svědčí  o jednoznačném přínosu uzavření této podzemní prostory. Spornější 
výsledky vykazuje Stříbrnice, zřejmě proto, že byla opakovaně (celkem 6x) narušena mříž a 
nezmámí pachatelé vnikly dovnitř. Druhé dvě jsou navštěvovány málo a jejich zabezpečení 
není nezbytné. Všechny štoly jsou pravidelně sledovány z hlediska výskytu zimujících 
netopýrů a jejich počty jsou hlášeny do celostátního sčítání organizovaném  Českou 
společností na ochranu netopýrů 
  
Mojmír  Vlašín  
 
 
Pozor na termíny 
ÚVR ČSOP vyhlašuje tradiční výběrové řízení „Ochrana biodiverzity“ i výběrové řízení na 
podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků „Místo pro přírodu“ pro rok 2007. 
Uzávěrka pro podávání projektů do obou výběrových řízení je tentokrát již 5.února 2007! 
Texty i formuláře obou jsou ke stažení v „aktualitách“ na www.csop.cz                        
 
 
 
                             Stalo se a proběhlo v roce 2006 
 
54/01  ZO  ČSOP  Rosnička 
Listopad: Tradiční akce: Hrabání listí v parku NKP Český Krumlov-akce pro rodiče 
s dětmi, prohlídka zámku, besedy na ekologická témata, hry, soutěže pro děti 
Prosinec: brigáda g NKP Kounicovy koleje, předvánoční posezení pro členy ZO 
 
54/44  ZO  ČSOP  Veronica 
9. září – Evropská noc pro netopýry u Sloupsko-šošůvských jeskyní 
Pozorování netopýrů, povídání o jejich praktické ochraně, soutěž o ceny.  
14. září – oslava Brněnského stromu roku - Dub v Novém Lískovci  
Odpolední slavnost, ve 14:00 hod -  soutěže pro družiny, 16:00 akce pro veřejnost – a 
sázení stromu, v 18:00 hod- lampiónový koncert.  
24. září - Jablečná slavnost v Hostětíně 
Přijeďte slavnostně zahájit další sezónu hostětínské moštárny. 
29.–30. září - Exkurze na ekofarmu 
Zveme Vás na exkurzi po ekologické farmě s možností nákupu a objednávek biopotravin.  

29.–30. září - Biojarmark na Zelném trhu 
Tradiční jarmark biopotravin a bioproduktů na Zelném trhu v Brně. 
2. října – Setkání přátel přírodní zahrady – Méně známé ovocné druhy dřevin 
Úvodní přednáška našeho největšího odborníka na ovocné dřeviny prof. Vojtěcha 
Řezníčka, CSc.  
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3. října − Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá … 
Vernisáž výstavy fotografií v 16 h. Brněnské zahrádky, ulice, řeky, brownfields a zeleň od 
Josefa Ptáčka a Richarda Suchého. 

4. října − seminář o obnovitelných zdrojích energie ve Zlíně 
Celodenní seminář v rámci  projektu Energy 4 Cohesion 
6.-8. října – Akce Šobes 
Víkendová brigáda pro dobrovolníky v rezervaci Šobes v NP Podyjí, údržba a 
znovuvýstavba zídek ve vinici pro kriticky ohroženou užovku stromovou. Doprovodný 
program, přednášky o Podyjí, solárních kolektorech, živočiších.  

15.října – Zeleň v Brně – panelová diskuse 
Diskuse odborníků, zástupců Veřejné zeleně města Brna, Magistrátu města Brna k péči a 
stavu zeleně v Brně.  
24. října – Slavnostní oficiální otevření budovy Centra Veronica Hostětín 
12 –16 h. Podrobnější informace na webové stránce www.veronica.cz/hostetin. 
6. listopadu – Setkání přátel přírodní zahrady – začátek v 17.30 h 

 

11.-12. listopadu –oslava v novém centru Veronica Hostětín - světový den 
pasivních domů 
Podrobnější informace na webové stránce www.veronica.cz/hostetin. 
14. listopadu - Konference k soutěži studentských prací o životním prostředí  
Vyhlášení  výsledků studentských prací  
20.listopadu – repríza představení Rozrazil -  Divadlo Husa na provázku 
www.provazek.cz 

23. listopadu – OSLAVA!!! – 20 let časopisu Veronica 
22.prosinec – Prodej vánočních jedliček v Ekologické poradně Veronica 
4. prosince – Setkání přátel přírodní zahrady – začátek v 17.30 h. 
Zamyšlení nad uspořádáním zahrady podle modelu lesa a o vzájemném příznivém 
působení ve společenství rostlin. 
5.prosince – Zelený Mikuláš  
Přijďte se podívat, kdo to prodává v Ekologické poradně Veronica vánoční jedličky 
v květináči.  
Zelený Mikuláš podaruje děti, které splní ekologické kvízy a soutěže.  
 
54/48  ZO  ČSOP  Jestřábník 
Pobyty v přírodě – výpravy oddílu Mladých ochránců přírody (MOP) Jestřábník 
Brigáda na PP Netopýrky 
 
55/03  ZO  ČSOP  III.ZO 
Biotechnické zásahy v NPP Stránská skála 
Terénní vymezení země Moravy na západní hranici 
Účast na společenských akcích (Moravská dělnická akademie), polemika s veřejnými činiteli  
   
55/07  ZO  ČSOP  Pozořice 
Dokončení kosení mokřadu a odklizení trávy 
Brigáda v EC Jelenice – dovoz dřeva (2 vlečky) 
Pochod Vildenberský (naučná stezka) – zajištění trasy a ohně a soutěží pro děti 
Jelenice Chrostíci – kontrola a čištění ptačích budek 
Brigáda v EC Jelenice – dovoz dřeva (1 vlečka) 
Účast na Dni otevřených dveří p PP Kavky a na Jablečných slavnostech v Hostětíně 
Brigáda a Setkání k 20.výročí vysázení aleje plodonosných stromů pro zvěř (MAM) 
Pobyt 2 skupin Brontosaurů v EC Jelenice (vykopali 18 jam pro sázení stromků) 
Návštěva studánek opravených Táborníky Wild Hours z Olšan a navázání spolupráce s nimi 
Třídenní výlet MOPíků s programem na Rychtu krásensko 
Článek „20 let naší činnosti“ pro Pozořický zpravodaj 4/2006 
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Lesní lidé – terénní hra u Jelenice 
Stavba haťové lávky v Biosférické rezervaci Panská zahrada 
 
 
 
 
55/09  ZO  ČSOP  Újezd u Brna 
Vyčištění náhonu od nánosů u mlýna ve Zbýšově v rámci stálého přítoku vody z řeky Litavy 
do náhonu. 
Ořezávání stromů v obci. 
 
 
56/15  ZO  ČSOP  Centrum ekologické výchovy Pálava 
23. – 24.9. Cvičení TAI-CHI 
30.9.Hraní s textilem 
5.10.Živočichové v našich zahradách 
Přednáška Heleny Vlašínové o prospěšných a nežádoucích zvířátkách na našich zahradách. 
7.10.Ptačí festival 
Ukázka odchytu a kroužkování ptáků, pozorování vodních ptáků na rybníku, povídání                           
o významu ptáků v krajině… 
Pozorování vodních ptáků a povídání o jejich životě… 
10.10.Landart – malířem bez palety 
Tvoření společného díla z přírodních materiálů pro rodiny s dětmi. 
28.10.Ubrousková technika 
Jak se dá za pomoci ubrousků snadno a jednoduše ozdobit celá řada povrchů.  
31.10.Brambory, brambory – soutěžní ochutnávka pro veřejnost 
2.11. Česká krajina v Rumunsku 
Přednáška Pavla Klvače o životě našich krajanů v Banátu. 
23.11.Netopýři se nepýří 
Přednáška Tomáše Bartoničky o životě našich netopýrů. 
sobota  Košíky z pedigu 
25. 11. 2006 Vypleteme si jednoduchým způsobem košíky z vnitřní části liány Calamus rotang                         
pedigu). 
7.12. Veselé historky z praxe pracovníka ochrany přírody II. 
Přednáška Romana Zajíčka. 
9.12. Svíčky a ozdoby ze včelího vosku 
 
58/07  ZO  ČSOP  Ždánice 
Národní finále Indiánské stezky – soutěž o ochraně přírody   8.- 10.září 2006 
Enviromentální víkendovky 
Úklid naučné stezky Ždánický les 
Budování Haluzické hájenky 
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                              Připravujeme na leden až květen 2007 
   
 
54/01  ZO  ČSOP  Rosnička 
Únor: Zimní táboření na Vysočině-akce pro rodiče s většími dětmi, brigáda, hry, soutěže – ve 
spolupráci se ZO ČSOP Margarita z Jihlavy 
 
 
54/44  ZO  ČSOP Veronica 
8.ledna– Setkání přátel přírodní zahrady 
Jak doplnit vitamíny v zimě, možnosti nakličování a rychlení zeleniny tradiční i netradiční.  
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, 17.30−19 h. 
Pořádá Ekologická poradna Veronica • Helena a Světlana Vlašínová • 542 422 757 
9.ledna – Exkurze za netopýry v Brně 
Exkurze s výkladem RNDr. Mojmíra Vlašína začíná ve 14h v poradně na Panské 9. 
Pořádá • Ekologický institut Veronica • Lucie Nováková • 542 422 757 
11.-31.ledna – Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá ... 
V galerii Vaňkovka je ke shlédnutí výstava fotografiích Richarda Suchého a Josefa Ptáčka 
za výtvarného zpracování Rostislava Pospíšila. Výstava je zaměřena na brněnské řeky, 
dřeviny, zahrádkářské kolonie, brownfields a individuální doprava. 
Pořádá • Ekologická poradna Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
13.-14.ledna – Jak se do kraje volá I. 
První ze čtyř dvoudenních víkendových školení pro zástupce z občanských sdružení a 
iniciativ je zaměřeno na téma VEDENÍ KAMPANÍ. Školení proběhne v budově Rychta 
Krásensko a je plně hrazeno fondy EU – programem Transition Facility. Zájemci musí být 
členy občanského sdružení a je třeba se předem nahlásit. 
Pořádá • Ekologický institut Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
23.ledna – Panelová diskuse – Mendlovo náměstí a územní plán 
Diskuse pro odborníky i veřejnost v Kulturním a komunitním centru Slévárna Vaňkovka, 
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Ve Vaňkovce 1 v Brně v17 h. v rámci projektu Jak se do kraje volá, tak se z kraje ozývá. 
Pořádají Ekologický institut Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
27.ledna – Rozrazilový ples 
Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2 v 19.30 h. 
Prodej vstupenek  v Ekologické poradně Veronica a na Rezekvítku (Kamenná 6). 
Pořádají Rezekvítek a Veronica • Hana Chalupská, 542 422 757 
5.-4.února – Jak se do kraje volá II. 
Druhé ze čtyř dvoudenních víkendových školení pro zástupce z občanských sdružení a 
iniciativ je zaměřeno na téma FINANCOVÁNÍ/FUNDRISING. Školení proběhne v budově 
Rychta Krásensko a je plně hrazeno fondy EU – programem Transition Facility. Zájemci 
musí být členy občanského sdružení a je třeba se předem nahlásit. 
Pořádá • Ekologický institut Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
5.února - Setkání přátel přírodní zahrady  
Biologická ochrana rostlin, možnost využití volně žijících i uměle chovaných dravých 
organismů na zahrádkách. Zasedací místnost Domu ochránců přírody na Panské ulici 9 v 
Brně. 
Pořádá Ekologická poradna Veronica • Helena a Světlana Vlašínová • 542 422 757 
6. února – Certifikátor 2 
Další divadelní kus  A.I.D.S. (autoři Mojmír Vlašín a Michal Rezek) u příležitosti svátku 
svaté  Veroniky. Divadlo Barka, 18.30. Vstupenky budou v prodeji na Ekocentru a u 
Kudrny. Info: Mojmír Vlašín • 542 422 757, mojmir.vlasin@veronica.cz 
20.února – Panelová diskuse – Hypermakety 
Diskuse pro odborníky i veřejnost v Kulturním a komunitním centru Slévárna Vaňkovka, 
Ve Vaňkovce 1 v Brně v17 h. v rámci projektu Jak se do kraje volá, tak se z kraje ozývá. 
Pořádají Ekologický institut Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
3.-4.března – Jak se do kraje volá III. 
Třetí ze čtyř dvoudenních víkendových školení pro zástupce z občanských sdružení a 
iniciativ je zaměřeno na téma PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . Školení proběhne 
v budově Rychta Krásensko a je plně hrazeno fondy EU – programem Transition Facility. 
Zájemci musí být členy občanského sdružení a je třeba se předem nahlásit. 
Pořádá • Ekologický institut Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
5.března – Setkání přátel přírodní zahrady 
Různé možnosti pěstování rostlin ve smíšených kulturách, umění vybrat plodinám 
správné sousedy. Zasedací místnost Domu ochránců přírody na Panské ulici 9 v Brně. 
Pořádá Ekologická poradna Veronica • Helena a Světlana Vlašínová • 542 422 757 
20.března– Panelová diskuse – Veřejné prostory, cesty pro pěší 
Diskuse pro odborníky i veřejnost v Kulturním a komunitním centru Slévárna Vaňkovka, 
Ve Vaňkovce 1 v Brně v17 h. v rámci projektu Jak se do kraje volá, tak se z kraje ozývá. 
Pořádají Ekologický institut Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
31.března – Jarní výsadba jedliček 
Sraz všech účastníků 10:00 hodin na zastávce Lesní školka za Soběšicemi, směrem na 
Útěchov (autobus č.57 z vozovny Husovice odjíždí v 9.33 hodin, autobus č. 43 z Králova 
pole - nádraží odjíždí v 9:41 hodin). Od zastávky na místo výsadby Vás povedou také 
šipky. Pořádá Rezekvítek ve spolupráci se ZO ČSOP Veronica • 542 422 750 
31.března -2.dubna – Jak se do kraje volá IV. 
Závěrečné dvoudenní víkendové školení pro zástupce z občanských sdružení a iniciativ je 
zaměřeno na téma MÉDIA. Školení proběhne v Brně a je plně hrazeno fondy EU – 
programem Transition Facility. Zájemci musí být členy občanského sdružení a je třeba se 
předem nahlásit.  
Pořádá • Ekologický institut Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
2.dubna − Setkání přátel přírodní zahrady −  
Teplmilné zeleniny, známé i neznámé, pěstování a využití v kuchyni. Výměna semen i 
receptů. Zasedací místnost Domu ochránců přírody na Panské ulici 9 v Brně. 
Pořádá Ekologická poradna Veronica • Helena a Světlana Vlašínová • 542 422 757 
Den Země v Brně 
Jarní jarmark ke Dni Země v Brně. Pátek 9–17 h. 
Pořádá ZO ČSOP Veronica • Hana Chalupská • 542 422 757 
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 Tradiční oslava Dne Země v Pouzdřanech 
Vycházka na Pouzdřanskou step spojená s vernisáží výstavy v Domě U Klimešů.  
Pořádají • Nadace Veronica a redakce časopisu Veronica • Dalibor Zachoval • 542 
422 756 
 
54/48  ZO  ČSOP Jestřábník 
Den Země v Novém Lískovci       24.dubna 2007 
Vedení kolektivu mladých ochránců přírody – MOP Jestřábník 
Práce na CHÚ – PP Netopýrky 
 
55/03  ZO  ČSOP  III.ZO 
Biotechnické zásahy v NPP Stránská skála 
Terénní vymezení země Moravy na západní hranici 
 
 
 
55/07  ZO  ČSOP  Pozořice 
Veřejná výroční schůze s představiteli spolupracujících organizací 
Beseda Příroda Kuby 
Vítání jara na Jelenici 
Den Země se soutěžemi pro děti   2.dubna 2007 
„Ukliďme svět“ – Kněží Hora 
Naučná stezka Františka Neužila 
Otevírání studánek a Vítání ptačího zpěvu 
Panská zahrada dokořán – otevření naučné stezky 
 
 
55/09  ZO  ČSOP  Újezd u Brna 
Podsadba stromků na vysázených lokalitách-obalování,okůlování (41 lokalit), výřez křovin 
z průtočního profilu koryta toku Litavy 
Ořez vzrostlých stromů v obci 
 
56/15  ZO  ČSOP  Centrum Ekologické Výchovy Pálava 
11.1.Přednáška pro veřejnost - Úspory energie v domácnosti 
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, 19:00, vstup zdarma  
Přednáška pracovníka Hnutí Duha  
27.1.Rukodělný kurz - Síťování 
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, začátek v 9:00, cena: 320Kč/os. 
3.-4.2.Základy reflexní terapie, základy léčení energií 
Kurz vedou Petr Valenta a Mikaello Rakas 
8.2.Přednáška pro veřejnost - Čím topit aneb obnovitelné zdroje energie 
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, 19:00, vstup zdarma 
Přednáška Martina Mikesky z Hnutí Duha 
24.2.Rukodělný kurz – Smaltované šperky 
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, začátek v 9:00, cena: bude stanovena  
24.-25.2.Cvičení TAI-CHI pro maminky s dětmi 
Kurz vedou Petr Valenta a Mikaello Rakas 
8.3.Přednáška pro veřejnost - Ekologické stavitelství, zateplování domů a bytů 
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, 19:00, vstup zdarma 
Přednáška Ing. Ludvíka Trnky z brněnské ekoporadny Veronica 
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13.3.Vernisáž výstavy I Vy můžete žít eko! * 
místo: MěÚ Mikulov, 19:00, vstup zdarma 
16.3.Miminka v bavlnce  
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, 16:00, vstup zdarma 
Akce v rámci celorepublikové kampaně Týden opravdových plen 
24.3.Rukodělný kurz - Malování na hedvábí 
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, začátek v 9:00, cena: bude stanovena 
26.-30.3 Sběr hliníku a baterií 
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, každý den od 8 do 17 hodin 
Každoroční sběrová soutěž jednotlivců i třídních kolektivů 
12.4.Rukodělné odpoledne pro maminky s dětmi  
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, 16:00, cena bude stanovena 
14.4.Kurz hry na didgeridu 
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, začátek v 9:00, cena: bude stanovena 
21.4.Den Země 
místo: PR Turold, Mikulov, začátek v 10:00, vstup zdarma 
Ekologické hry a soutěže pro děti i dospělé, den otevřených dveří v jeskyni Na Turoldu. 
22. 4.Exkurze na ekofarmu - celodenní výlet  
17.5.Ochutnávka biopotravin  
místo: CEV Pálava, Náměstí 32, Mikulov, začátek v 19:00, cena bude stanovena 
26.5.Vítejte na Pálavě 
místo: NPR Děvín, sraz v 10:00 na hradě Děvičky nebo u studánky, vstup zdarma 
Exkurze pro zájemce o místní přírodu. Akce pro širokou veřejnost v rámci Evropského dne 
parků. 
 
58/07  ZO ČSOP Ždánice 
XXXVII. Vítání jara, vařením jarní polévky v kotlíku na ohništi – U Salaše  
                 - Sobota   24. března 2007 
Den Země – Vítáme jej rejem světlušek a broučků  -  Zámecký park ve Ždánicích 
                 -  Pátek     27. dubna  2007 
Krajské finále Indiánské stezky  -  Haluzická hájenka 
- Víkend  22. – 24.  června  2007 
 

                         
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Nevládní organizace v kraji věnující se ochraně přírody a krajiny 
 
Arnika Vyškov 
vyskov@arnika.org 
 
Asociace ochránců zvířat 
milhem@atlas.cz 
 
 Česká asociace pro obnovitelné energie 
prosova@feec.vutbr.cz 
 
Děti Země Brno,  Klub za udržitelnou dopravu 
dz.brno@ecn.cz     tel.  545 210 393        Cejl 48/50   Brno 
 
EkoCentrum Brno 
zbynek@ecb.cz      tel.  545 246 403        Ponávka 2   Brno 
 
Hnutí Brontosaurus 
kancelar@brontosaurus.cz 
 
Hnutí Brontosaurus – BRĎO Vlkani 
dalimil.toman@seznam.cz 
. 
Hnutí Duha – Přátelé Země ČR 
veprici@quick.cz 
 
Klub Bicyklové Brno 
bicybo@seznam.cz 
 
Klub českých turistů JM oblast 
ludek@leder,cz        tel. 736 754 070       Křížkovského 29    Brno 
 
Klub českých turistů Boskovice 
vychodil@bosnet.cz  tel. 516 453 066      Legionářská 6   Boskovice 
 
Klub turistů a lyžařů Brno 
ktlbrno@volny.cz 
 
Liga lesní moudrosti Brno 
hplc@volny.cz 
 
Liga lesní moudrosti 
bhomola@volny.cz 
 
Liga lesní moudrosti Břeclav 
jezek_pavel@ccentrum.cz 
 
Lipka -  enviromentální vzdělávání 
lipka@lipka.cz   tel. 543 211 264            Lipová 20 
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Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí 
mu.prochazka@letovice.net        tel. 516 482 216 
 
Nadace Partnerství 
pship@ecn.cz                              tel. 515 903 111        Údolní 33  Brno 
 
 
Nadace Veronica 
 jasna.flamikova@ecn.cz           tel.  542 422 775         Panská 9   Brno    
 
Nesehnutí Brno 
jirikozelouh@seznam.cz            tel. 543 245 342        Údolní 44   Brno 
 
Nezávislé sociálně ekologické HNUTÍ NESEHNUTÍ Boskovice 
nesehnuti.boskovice@seznam.cz                                 Vísky 62   Vísky u Letovic 
 
Občané Brna proti stavbě rychlostní silnice R43 v trase Kuřim-Troubsko 
janapalkova@seznam.cz 
 
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách 
spackova.marie@volny.cz 
 
Občanské sdružení Ochránci přírody a krajiny 
puk.jaromir@volny.cz 
 
Občanské sdružení SMRK 
smrk.o.s@seznam.cz                   tel. 549 244 745        Ramešova 10     Brno 
 
Občanské sdružení za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku 
stefanf@volny.cz 
 
Občanské sdružení Za udržitelný život ve městě Boskovice 
                                                    Tel. 516 452 265      U templu 8    Boskovice 
 
Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady 
singule@seznam.cz 
 
Unie pro řeku Moravu 
jaroslav.ungerman@ecn.cz,  unie.rekamorava@ecn.cz          Panská 9    Brno 
 
YMCA Brno 
brno@ymca.cz                        tel.   541 215 533 
Ptačí centrum 
zdenek.machar@olny.cz 
 
Rezekvítek 
reditel@rezekvitek.cz          tel. 534 216 483                      Kamenná 6   Brno 
 
Sdružení Ulita 
Mirek-eldorado@email.cz 
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Spolek pro opuštěná zvířata 
Spoz.brno@mymail.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Obecně o ČSOP 
 
Český svaz ochránců přírody                               
 
 
Český svaz ochránců přírody je největším českým sdružením zabývajícím se ochranou 
přírody, krajiny a životního prostředí s velmi rozmanitou činností. Ta se týká péče o přírodně 
cenná území, provádění přírodovědných průzkumů a mapování, přes programy zaměřené na 
ochranu biodiverzity, péči o handicapované živočichy, ochranu kulturních památek, práci 
s dětmi, mládeží, osvětu veřejnosti až po účast ve správních řízeních. V roce 2006 Český svaz 
ochránců přírody oslavil již 27. výročí svého vzniku. 
 
Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je fakt, že 
svoje činnosti provádí především v základních organizacích  a prostřednictvím dobrovolníků. 
K dnešnímu dni máme řádně zaregistrováno 360 základních organizací s 5217 členy, 
v kolektivech Mladých ochránců přírody, kterých je 121, je zaregistrováno 3357 dětí a 
mládeže. Spolu s individuálními členy, kterých je 66,  členská základna čítá 8640 členů.     
 
Představujeme naše programy: 
 
- ČSOP dlouhodobě pečuje o více než 3500 hektarů přírodně cenných ploch, 200 

památných stromů, 320 hektarů historických parků a více než 30 památkových objektů 
 
-    po dlouhá léta se základní organizace ČSOP starají o podporu ohrožených druhů rostlin a         
      živočichů v rámci programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo např. 
      provedeno mapování výskytu orchidejí, vážek, obojživelníků, ledňáčků, ale také starých    
      krajových odrůd ovocných dřevin. Mimo mapování, která přinášejí cenné informace pro 
      ochranu přírody, byly realizovány rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy    
      organizmů. Například byly čištěny, opravovány a nově instalovány různé hnízdní  
      podložky a budky pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. Pro obojživelníky byly 
      zbudovány tůňky a mokřady, pro plazy zase suché kamenné zídky a pro ledňáčky bylo  
      upraveno několik břehových úseků podél vodních toků. V loňském roce se do realizace 
      280 projektů zapojilo 77 základních organizací ČSOP, 11 jiných občanských sdružení a 
      2 jednotlivci. 
 
- zařízení Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy ročně přijmou téměř 
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10 tisíc zraněných volně žijících živočichů 180 druhů, z nichž se po vyléčení do přírody 
navrací přes 50 %. Na podporu jejich činnosti a získání finančních prostředků byla 
vyhlášena veřejná sbírka „Zvíře v nouzi“. 

 
- do tradiční přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý list se pravidelně  

zapojuje 4 tisíce dětí 
 
- ČSOP každoročně organizuje českou část akce UNEP „Ukliďme svět“. Od roku 1993, 

kdy ČSOP tuto akci koordinuje, se do ní zapojilo 600 subjektů (nejen z ČSOP), uklízet 
přišlo 85.900 obyvatel (dětí, mládeže a dospělých) a sebralo se 901.500kg odpadu. 

 
- nechceme také jen nečinně přihlížet změnám, kterými naše příroda a krajina vinou 

člověka procházejí. Chceme výrazně a aktivně přispět k zachování a obnově našeho 
přírodního a kulturního dědictví. Proto jsme vyhlásili dlouhodobou celostátní kampaň 
„Místo pro přírodu“. Cílem kampaně je získání finančních prostředků na výkupy 
přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů, stepních lokalit, 
květnatých luk a dalších ohrožených stanovišť)  s cílem zajištění jejich trvalé ochrany, 
pozemků tvořícím součást navrženého územního systému ekologické stability za účelem 
jejich postupného převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně), pozemků 
v okolí vodních toků vhodných k jejich postupnému převedení do přírodního stavu 
v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů 
apod.) 
 

- rozsáhlá je i naše publikační činnost. Vydáváme metodiky zaměřené na rostlinnou a 
živočišnou říši. Z posledních nejzajímavějších to jsou: Péče o dřeviny rostoucí mimo les, 
Ochrana velkých šelem v České republice, Ježci – vše podstatné o ježcích a jejich 
ochraně. Nezapomínáme ani na naše členy. Pro ty vydáváme členský časopis Krása 
našeho domova. 

 
Český svaz ochránců přírody se neomezuje jen na ochranu přírody v rámci České republiky. 
Aktivně spolupracujeme se Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny a dalšími 
zahraničními partnery.   
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                         Regionální centrum a základní organizace v kraji 
           
Regionálním centrem pro Jihomoravský kraj je  ČSOP Regionální sdružení  v Brně, 
se sídlem v Brně na ulici Panská 9. 
ČSOP Regionální sdružení v Brně je dobrovolné sdružení ZO ČSOP především v okresech 
Brno-město a Brno-venkov, Hodonín a Znojmo..  V současné době sdružuje 11 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 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 Veronica, 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 ZO ČSOP a jiné dobrovolné neziskové organizace.RS ČSOP zajišťuje provoz a 
činnosti Ekocentra „Dům ochránců přírody“. 
Organizační struktura Regionálního sdružení ČSOP v Brně 
Nejvyšším orgánem je Rada volená sněmem, která má 9 členů, v jejím čele je předseda, který 
je statutárním zástupcem organizace. Rada RS ČSOP se schází zpravidla jednou měsíčně a 
koordinuje činnost a hospodaření RS ČSOP mezi sněmy, které se konají 2x ročně. 
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Regionální centrum pro Jihomoravský kraj zorganizovalo v uplynulých letech několik 
setkání členů a příznivců ČSOP v kraji v rámci Sněmů RS v Brně – např. 16.10.2004 
v  Mikulově,  9.4.2005 v Pozořicích na Jelenici,  22.4.2006 v Pouzdřanech. 
 
Společně se ZO ČSOP Veronica je pravidelně vydáván plán akcí pořádaných RS, ZO 
Veronica a dalšími ZO , plán je rozesílán všem ZO v kraji, kanceláři ÚVR, redakci časopisu 
Krása našeho domova a dalším subjektům. 
Na webových stránkách se pravidelně prezentuje a aktualizuje plán činnosti a jsou zde 
informace a odkazy na stránky dalších ZO. 
Regionálním sdružením ČSOP je každoročně od roku 1995 udělována Cena Jana Šmardy 
oceňující konkretní 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.  Podrobnější inforamce o oceněných najdete na  
www.csopbrno.cz 
Již od roku 2000 pořádá RS ČSOP v Brně velmi oblíbené a navštěvované exkurze se 
zaměřením na studánky, prameny a ochranu přírody do okolí Brna.  Kromě toho se zabývá i 
mapováním a kontrolou kvality vody ve studánkách a pramenech v okolí Brna. Spolupracuje 
s RNDr. Olgou Skácelovou z hydrobiologické laboratoře Moravského zemského muzea a 
s chemikem Rudolfem Pecháčkem, pro kterého je voda opravdu životní láskou a přímo 
posedlostí, navštívil a provedl rozbory snad 80% všech studánek a pramenišť na Moravě i 
v Čechách, na svých prázdninových toulkách po Evropě neustále objevuje nové. 
Již šestým rokem odpovídá na dotazy týkající se nejen kvality vody ve studánkách, ale i 
balených vod prodávaných v obchodech ve Studánkové poradně Domu ochránců přírody 
v Brně  každé pondělí od 14,00 h do 17,00 h. Tuto službu jsme zavedli za finanční pomoci 
MŽP i na našich webových stránkách www.csopbrno.cz/studankovaporadna. 
V rámci projektu Studánky byly v letech 2001 a 2002 vydány mapky turistických tras – 
průvodci Studánky města Brna a okolí, jedná se o 12 tras. 
Z další činnosti Regionálního sdružení ČSOP v Brně je nejvýznamnější projekt        
Brněnský strom roku, tato anketa byla původně vlastně poprvé zorganizována Regionálním 
sdružením v roce 2000, od té doby proběhlo několik ročníků a navázaly na ni další NNO 
včetně nadace Partnerství, která pořádá celorepublikovou anketu. 
Dále RS ČSOP pořádá v rámci své osvětové činnosti přednášky, např. loni to byly cykly 
Tvorba Územního plánu města Brna 2010-2020 a Problematika kácení dřevin v Brně. 
RS ČSOP v Brně je zakládajícím členem Koalice za záchranu Wilsonova a Kohoutovických 
lesů a podílí se v rámci koalice do znovuzapojení bývalého lyžařského svahu do lesoparku. 
 
Předsedou RS ČSOP v Brně je Ing. Oldřich Bednář, jediným zaměstnancem Alena Rokosová 
Kontakty:  Ing. Oldřich Bednář    tel. 549248261    robinia@volny.cz 
                   Alena Rokosová            tel.542422753     rscsop.brno@ecn.cz 
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C o    c h y s t á m e  ? 
 
STUDÁNKY  U  KŘTINSKĚHO  POTOKA 
Neděle  1.4.2007 
Sraz účastníků v 9,30 h před nádražím Adamov-zastávka (odj.Brno hl.nádraží v 9,02 h, 
Blansko 9,30h). Pro zájemce o delší cestu je možnost z králova Pole-nádraží autobusem č. 43 
(odj. v 8,26 h) dojet do Útěchova a po modré značce 3 km z kopce do Adamova dojít. 
Trasa exkurze vede kolem nově upravené Bažantí studánky ( dříve U Kalicha ) k dobře ukryté 
studánce „Pod Hradskou“ vybudované v r. 1940. Od ní budeme pokračovat po vrstenicové 
cestě kolem pramene „Pod jasanem“ s klasickým pomníčkem a k nové „ Kančí studánce „  
z roku 2004, která je pojata už moderněji. Porovnáme také vydatnosti pramenů po letošní 
zimě. Dále sejdem k vývěru Křtinského potoka u Býčí skály a podél potoka se budeme vracet 
do Adamova. Nezapomeneme se podívat ani na vývěr u Jáchymky-Eviny jeskyně a na 
pramen Ferdu u hutě Františka v Josefově. 
Vede Ruda Pecháček ze Studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová 
z Moravského zemského muzea-hydrobiologické laboratoře. 
Délka trasy z Adamova do Adamova je 13 km a plánovaný návrat je přibližně ve 14,00 h. 
Vlaky jezdí v pravidelném hodinovém intervalu. 
 
PRAMENY  OKOLO  KOHOUTOVIC 
Neděle 27.5.2007 
Sraz účastníků v 9,00 h na zastávce Dunajská ve Starém Lískovci. Odjezd v 9,10 h autobusem 
č.69 do Bosonoh. Z konečné půjdeme podél Lískoveckého potoka k jeho prameni pod ulici 
Jámy. Od pramene budeme pokračovat po žluté turistické značce směrem na Kohoutovice. 
Mineme známý dub Troják na rozcestí tří cest a po zelené značce kolem ohrady s divokými 
prasaty dojdeme k pomníku ruského letce u rybníčka a nepojmenované studánky. Ta je ale 
bez vody. Dále po zelené značce dojdeme do Kohoutovic k vývěru vody u hřiště pod 
kohoutovickou Babou a ke studánce Blažence. Od Blaženky sejdeme do Pisárek k poslední 
studánce Čertíku. Celková délka trasy je 13 km. 
Vede Ruda Pecháček ze Studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová 
z Moravského zemského muzea-hydrobiologické laboratoře. 
 
SNĚM  ČSOP  RS  V BRNĚ  SPOJENÝ  SE  SETKÁNÍM  ZO  ČSOP  
JIHOMORAVSKÉHO  KRAJE 
 
28. dubna  2007   v Malovaném domě u Klimešů v Pouzdřanech u Břeclavi 
   
 
  
 
  Základní organizace ČSOP  Jihomoravského kraje 
 
53/24  ZO  ČSOP  Ponikva 
- údržba ekologicky významných území, pozemkový spolek 
- problematika zemědělství, problematika energetiky 
Mgr. Magdalena Kotoučová, Hybešova 51, 678 01 Blansko 1       
ponikva@seznam.cz 
54/01  ZO  ČSOP  Rosnička 
- péče o zeleň 
Ing. Oldřich Bednář, Zeleného 50, 616 00 Brno 
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robinia@volny.cz  
54/13  ZO  ČSOP  Ciconia 
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy 
Josef Kraus, Sokolovská 76, 186 00 Praha 
hanouskovavera@volny.cz 
54/14  ZO  ČSOP  Brněnsko 
- údržba ekologicky významných území 
- přírodovědné průzkumy 
Vlastimil Martiško, Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 
54/15  ZO  ČSO  Narcis 
- péče o zeleň 
- přírodovědné průzkumy 
- problematika odpadů, problematika zemědělství 
- působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost 
Jiří Vašíček, Myslivecká 14, 620 00 Brno-Tuřany 
mvranek@iol.cz  
54/17  ZO  ČSOP  Geobios 
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň 
- ochrana vod, problematika odpadů, problematika lesního hospodářství 
- působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost 
Karel Gasnárek, Fleischnerova 31, 635 00 Brno  nebo  P.O.BOX 69,656 69 Brno 2 
54/19  ZO  ČSOP  Vatra 
- údržba ekologicky významných území 
A.Ryšavý, Sušilova 3, 680 01 Boskovice 
arysavy@seznam.cz 
54/36  ZO  ČSOP  
-    péče o zeleň  
Kociánka 19a, 612 00 Brno 
54/44  ZO  ČSOP  Veronica 
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy, stanice pro handicapované živočichy 
- ochrana vod, problematika odpadů, problematika lesního hospodářství, problematika 

zemědělství, problematika energetiky, účast ve správních řízeních 
- působení na děti a mládež, informační centrum, vydávání periodik 
Programy ochrany biodiverzity ČSOP:  Sledování a ochrana obojživelníků, Rod Ciconia a 
ostatní brodiví, Sledování a ochrana netopýrů 
Registrované ekocentrum: Veronica, Panská 9, 602 00 Brno 
Ing. Antonín Buček, RNDr.Yvonna Gaillyová, Panská 9, 602 00 Brno 
veronica@ecn.cz 
www.veronica.cz 
 
 
54/45  ZO  ČSOP  Pozemkový spolek Hády 
- údržba ekologicky významných území,pozemkový spolek 
- problematika těžby nerostů a hornin 
- působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, provoz naučné stezky 
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Hády, Kamenná 6, 639 00 Brno 
Mgr. Václav Izák, Panská 9, 602 00 Brno 
vaclav.izak@seznam.cz 
www.ecn.cz/psh 
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54/48  ZO  ČSOP  Jestřábník 
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež, osvětové akce 

pro veřejnost 
Ing.Libor Palášek, č.p. 107, 683 07 Krásensko           adresa ZO:Ondrouškova 3,635 00 Brno 
jestrabnik@email.cz 
www.jestrabnik.cz 
54/49  ZO  ČSOP  Sykovec-Medlov 
- ochrana vod 
Pellicova 25, 602 00 Brno 
54/RS  ČSOP Regionální sdružení v Brně 
- účast ve správních řízeních 
- osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, vydávání periodik 
Registrované ekocentrum: Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno 
Alena Rokosová, Panská 9, 602 00 Brno 
rscsop.brno@ecn.cz 
www.rscsop.brno 
55/003  ZO ČSOP  III.ZO ČSOP v Brně 
- údržba ekologicky významných území,péče o kulturní památky 
Jaroslav Nesiba, Gajdošova 80, 615 00 Brno 
55/07  ZO  ČSOP  Pozořice 
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň 
- ochrana biodiverzity 
- ochrana vod 
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, 

působení na děti a mládež 
- osvětové akce pro veřejnost,informační centrum, provoz naučné stezky 
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Sledování a ochrana obojživelníků, Podpora 
hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích, Ochrana mokřadů v lesích 
Registrované ekocentrum:  Ekostředisko mládeže Jelenice, Na Větráku 332, 664 07 
Pozořice 
Zdeněk Kohout, Na Větřáku 332, 664 07 Pozořice 
szkohout@volny.cz 
55/09  ZO  ČSOP  Újezd u Brna 
Nám. Sv. Jana 35,  664 53 Újezd u Brna 
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň 
- účast ve správních řízeních 
56/02  ZO  ČSOP Břeclav 
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, pozemkový spolek 
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy 
- problematika lesního hospodářstí, účast ve správních řízením 
- působení na děti a mládež 
  
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí, Sledování a 
ochrana dravců a sov, podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích, Ochrana 
mokřadů v lesích, ochrana biodiverzity lesních vodních toků 
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Aluia dolního toku řeky Dyje, Břetislavova 8, 
690 02 Břeclav 
František Krause, Břetislavova 8, 690 02 Břeclav 
otakar.prazak@wordonline.cz 
www.csop-bv.hyperlink.cz 
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56/03  ZO ČSOP  Adonis 
- problematika dopravy, problematika zemědělství 
- působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, provoz 

naučné stezky 
Náměstí 30, 692 01 Mikulov 
info@adonis-mikulov.cz 
www.adonis-mikulov.cz 
56/05  ZO  ČSOP  Šatava 
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň 
- ochrana vod 
Luboš Mrkvica, Dlouhá 28, 691 25 Vranovice 
mrkvazavin@tiscali.cz 
56/13  ZO  ČSOP  
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň 
- přírodovědné průzkumy, záchranné transfery 
- ochrana vod, problematika těžby nerostů a hornin, problematika zemědělství 
-  působení na děti a mládež 
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Jablokoň, Náměstí 32, 692 01 Mikulov 
Mgr. Karel Malina, Poštovní 7, 692 01 Mikulov na Moravě 
www.sweb.cz/jablokon/index/ 
56/14  ZO  ČSOP Lednice 
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, pozemkový spolek, péče o kulturní 

památky 
- přírodovědnéprůzkumy 
- působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost 
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Lednice, Václavkova 200, 691 44 Lednice 
Mgr. Václav Špatka, sídliště Osvobození 555, 691 44 Lednice na Moravě 
spatka@lednice.cz 
56/15  ZO  ČSOP  Centrum Ekologické Výchovy Pálava 
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, 

působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, provoz 
naučné stezky 

Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět! 
Registrované ekocentrum: Centrum ekologické výchovy Pálava, Náměstí 32, 692 01 
Mikulov 
Náměstí 32, 692 01 Mikulov 
cev@palava.cz 
www.cev.palava.cz 
58/04  ZO  ČSOP  Svatobořice-Mistřín 
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy 
Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Rod Ciconia a ostatní brodiví 
Jaroslav Zaňát, V Novinách 10, 696 04 Svatobořice 
jaroslav.z@volny.cz 
58/06  ZO  ČSOP  Bílé Karpaty 
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, pozemkový spolek 
- ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy 
- problematika zemědělství 
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, 

působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, provoz 
naučné stezky, vydávání periodik 
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Programy ochrany biodiverzity ČSOP: Orchideje, Obnova květnatých luk 
Programy ekologické výchovy ČSOP: pořádání soutěže Zelená stezka – Zlatý list, kampaň 
Ukliďme svět! 
Akreditovaný pozemkový spolek: PS Čertoryje, Bartolomějské nám.47, 698 01 Veselí nad 
Moravou 
Registrované ekocentrum: Ekocentrum Bílé Karpaty   
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou 
csop@bilekarpaty.cz 
www.bilekarpaty.cz/csop/ 
58/07  ZO  ČSOP  Ždánice 
- péče o zeleň 
- ochrana vod, problematika energetiky 
- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, 

působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, provoz 
naučné stezky 

Programy ekologické výchovy ČSOP: program Zachraňme studánky, kampaň Ukliďme 
svět! 
Mgr. Josef Chvila,  PP -  7,  696 32 Ždánice 
j.chvila@tiscali.cz 
58/10  ZO  ČSOP  Radějov 
- údržba ekologicky významných území 
- záchranné transfery 
Jan Dubravec, č.p. 323,  696 67 Radějov 
dubravec@tiscali.cz 
58/13  ZO  ČSOP  Astacus 
- údržba ekologicky významných území, péče o zeleň 
- přírodovědné průzkumy 
Jiří Kouřil, Školní 136, 696 31  Bukovany u Hodonína 
58/15  ZO  ČSOP  Suchov 
- údržba ekologicky významných území 
Pavla Švrčková, č.p. 253,  696 71 Suchov   
        
 
        
   
 
- druhé číslo vyjde v měsíci červnu 2007 
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