
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
předem se Vám chci omluvit, že se opět zmíním o něčem, co už jsem 

několikrát psal. Sám nemám rád zaseklou desku, ale nemůžu si pomoci. 

Vždy když píšu úvodní slovo do Zpravodaje, pokaždé si uvědomím 

pomíjivost času. Je prostě neuvěřitelné, jak ten čas „letí“. Vidím to jako 

dnes, když jsem psal minulé úvodní slovo, a to už je skoro půl roku. Co 

s tím? Nic, to je život. Z větší části je jen na nás, jak se chopíme svého času, 

který tu máme vyměřený, a proto se snažme ho nějak smysluplně využít. 

Jelikož přišel podzim a s ním často spojená inverze, rozhodl jsem se s ní 

bojovat. Přístroj na boj s inverzí se mi objevit nepodařilo, i když by se 

mnohým lidem postižných inverzí ve spojení se špatnou kvalitou ovzduší 

takový vynález hodil. Já měl jiného pomocníka, kótu 1362 m n. m. Ano, je 

to Boubín. Je něco neuvěřitelného vidět východ slunce po několika dnech 

mlhy. Člověk si musí přivstat, to je pravda, ale ta energie, co se Vám 

najednou rozproudí v žilách po tak dlouhé době v pološeru, je 

k nezaplacení. Mlha se jeví jako moře a člověk vidí neobvyklá panoramata. 

Jen vystupující páry Temelína nad obzorem dají tušit, že mlha ve 

skutečnosti není moře, a že tam někde dole je svět, který známe. 

Přeji Vám všem pohodové čtení a budu se těšit někdy příště. 

Jiří Šejna, předseda ZO ČSOP Šumava 
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Po téměř čtyřletém úsilí se po-

dařilo Městu Vimperk dokončit 

projekt „Systém nakládání s bio-

odpady Vimperk“. Hlavní součás-

tí projektu byla stavba „Kom-

postárny Vimperk“ s možností 

zpracování téměř všech druhů 

biologicky rozložitelných odpadů 

– trávy, listí, větví, sena, slámy, 

odpadů z kuchyní, kalů a dalších. 

Dne 22. září 2011 byla za účasti 

starosty města Vimperk, dodava-

telů staveb a strojního vybavení a 

dalších hostů kompostárna slav-

nostně otevřena. 

Po úvodním slovu vedoucího 

odboru životního prostředí Ing. 

Josefa Kotála se ujal slova staros-

ta města Vimperk Ing. Bohumil 

Petrášek a po něm další hosté. 

Pásku slavnostně přestřihli Bo-

humil Petrášek a Josef Kotál, za 

dodavatele Petr Čechal ze spo-

lečnosti Strabag, Josef Pták ze 

společnosti Dřevotvar a Miroslav 

Hůrka ze společnosti AGRO-

EKO.  

Po slavnostním otevření si hosté 

prohlédli areál kompostárny a 

byli seznámeni s jejím provozem.  

 

 
Ochrana přírody 

Kompostárna Vimperk slavnostně otevřena 

Hodnota celého projektu pře-

sahovala 31 mil. korun a jeho 

součástí je vlastní kompostárna, 

dozrávací plocha v Pravětíně, 

nákup strojního vybavení (např. 

drtič, nakladače, překopávač, 

prosívač) a dodávka kompostérů 

občanům pro zahradní kom-

postování. Kompostárna Vim-

perk je použitou technologií prv-

ní svého druhu v Čechách a věří-

me, že i ostatním bude příkladem 

v moderním pojetí zpracování 

bioodpadů.  

 

Více informací na www.vimperk.cz –  životní prostředí.

 

 

Ing. Josef Kotál 

vedoucí odboru ŽP 

Foto: Martin 
Kalous 

pokračování na další stránce…
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Foto: Martin 
Kalous 
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Ochránci přírody slaví úspěch – na jaroškovských  
vápencích kvetou po pěti letech opět hořečky 

Na loučkách v okolí starého 

lomu u osady Jaroškov nedaleko 

Stach po pěti letech vykvetly jed-

ny z nejcennějších rostlin Šuma-

vy a Pošumaví – hořečky. Kon-

krétně hořeček mnohotvarý čes-

ký (viz foto) a hořeček nahořklý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hořečky byly v minulosti velmi 

hojným druhem občasných past-

vin, krátkostébelných luk a naru-

šovaných míst, jako jsou lesní 

lemy, okraje lomů či cest. Avšak 

v důsledku upuštění od hospoda-

ření nebo jeho změnou, došlo 

k tomu, že v České republice se 

z běžných a hojných druhů staly 

druhy kriticky ohrožené a na po-

kraji vyhynutí. 

V Čechách tak je nyní jen něko-

lik desítek lokalit s jejich výsky-

tem, nejvíce jich je právě 

v Pošumaví. 

O louku u Jaroškova se začala 

ZO ČSOP Šumava starat v roce 

2009 ve spolupráci s Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR a 

s vlastníky zdejších pozemků. Do 

té doby se zde nehospodařilo vů-

bec, nebo velmi špatně, což bylo 

v rozporu s biologickými potře-

bami těchto rostlin. 

Péče o tuto loučku nebyla a 

stále není nijak jednoduchá. Brzy 

na jaře, když sleze sníh a trochu 

vyschne půda, je třeba důkladně 

vyhrabat zbytky stařiny a narušit 

tak půdu. Hořečky to mají 

velmi rádi a potřebují to pro

svůj růst. Jelikož zde stále na-

růstá velké množství biomasy, 

provádí se zde další zásah 

v podobě seče na konci května. 

Poté se už nechá louka svému 

osudu, aby se hořečky mohly vy-

víjet a růst. Po jejich odkvětu, tj. 

na konci října, se provádí opět 

kosení celého pozemku. Loni se 

zde navíc odstranili i některé ná-

letové dřeviny, které lokalitu zby-

tečně zastiňovaly. 

O tom, že zde hořečky nekvetou 

několik let, se ví na základě spo-

lupráce s odborníky. To, že letos 

po pěti letech vykvetly, je důka-

zem toho, že se o lokalitu ZO 

ČSOP Šumava správně stará, a že 

práce našich členů a příznivců 

není zbytečná. 

Evropsky významná lokalita Jaroškov 
také s ohroženou tolijí bahenní 
(foto: Jakub Hromas) 

pokračování na další stránce…
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Velešínská parta ochranářů (a 

příznivců) se v letošním roce 

mimo ,,běžnou“ péči o  

genofondovou plochu a údržbu 

stromů pustila i do generální 

opravy pramene Srdíčko. Tento 

pramen s výbornou vodou totiž 

poctili svojí návštěvou vandalové 

a celý ho poničili. Na naši výzvu 

zareagovala slušná parta lidí a 

tak jsme se pustili s vervou do 

práce. Dovršením celého díla 

byla instalace parádní dubové 

tabule s názvem pramene a umís-

tění rozboru vody, který splňuje 

normu pro pitnou vodu ve všech 

sledovaných položkách. 

 
Ochrana přírody 

Celoroční činnost ZO ČSOP Velešín

Výhrab a odnos stařiny z lokality v roce 2009 (foto: Jakub Hromas)

Jakub Hromas

ZO ČSOP Šumava 

pokračování na další stránce…
Foto: archiv ZO ČSOP Velešín
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Je s podivem, že i v této chaotické době se najdou 

lidé, kteří neváhají a jdou dělat něco i pro jiné. Všem 

takovým patří poděkování a já jen tak soukromě dou-

fám, že jich bude přibývat. 

V letošním roce se nám podařilo s pomocí odbor-

níků zachránit mladého čápa, který přistál 

,,bez podvozku“ při prvním zkušebním letu.  

pokračování na další stránce…

Foto: archiv ZO ČSOP Velešín

Foto: archiv ZO ČSOP Velešín
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Vítězové soutěže „Jihočeská ratolest“ si odnesli ceny

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Jihočeská krajská síť environmentálních center Krasec dnes vyhlásila výsledky 

1. ročníku soutěže projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Zároveň tím zahájila 

vícedenní seriál akcí zaměřených na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu „Jihočeské dny 

s Krascem“. V týdnu od 7. do 11. listopadu proběhnou v krajském městě konference pro učitele základních 

a středních škol, semináře pro širokou veřejnost (například „Trvá ohrožení šumavských lesů“ nebo 

„Stromy a hmyz“) a výstavy jako je „Strom v betonu“. Kompletní přehled akcí a podrobností k nim 

naleznete v příloze. 

 

pokračování na další stránce… 

Jeho vypuštění po měsíčním léčení u rodného hnízda 

bylo pro všechny účastníky velkou událostí. Držíme 

mu palce na cestě do teplých krajin. 

Všem čtenářům a příznivcům přírody přeji krásný 

podzim. 

 

Jiří Růžička 

 předseda ZO ČSOP Velešín 

Foto: archiv ZO ČSOP Velešín
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Své projekty do 1. ročníku Jiho-

české ratolesti přihlásilo 24 obcí, 

škol, místních iniciativ a ne-

ziskových organizací, které sou-

těžily ve čtyřech kategoriích. 

V kategorii obcí komisi nejvíce 

oslovil projekt Svazku obcí Bla-

tenska „Všechno lítá, co peří má“ 

zaměřený na ochranu ptáků. Me-

zi školami si nejlépe vedl projekt 

Mateřské školy Slavonice „Prů-

vodce naučnou stezkou Korálky 

poznání“. V kategorii místních 

občanských iniciativ byl oceněn 

projekt Apicentra vzdělávání 

Václava Jakše orientovaný na 

rozvoj včelařství a mezi nezisko-

vými organizacemi s profesio-

nálními zaměstnanci zvítězilo 

občanské sdružení Vespolek 

s projektem „Dosadba vyso-

kokmenných starých odrůd 

stromů podél historických pol-

ních cest v krajině Chlumecka“. 

Tyto čtyři projekty po převzetí 

ceny představili přítomným sami 

zástupci oceněných organizací. 

„Všem, kteří projekty předložili, pa-

tří velké poděkování. Dělají něco na-

víc a jen málokdo a málokdy to ocení. 

Mám-li být adresný, smekám před 

paní Vlastou Šimečkovou a jejími ko-

legyněmi z MŠ Fr. Ondříčka. Na Den 

Země v jejich provedení se každý rok 

těším už od zimy“, říká Ing. Ivo Mo-

ravec, radní města České Budějo-

vice a jeden ze členů hodnotící 

komise. 

Cena byla udělena celkem dese-

ti projektům, jejich přehled je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uveden v příloze. Vítězové obdr-

želi finanční příspěvek od Jiho-

českého kraje, certifikát a pestrý 

balíček regionálních, bio a fair 

trade produktů. Ceny předával 

předseda Krasce Petr Kurz a 

radní Jihočeského kraje Ing. Ka-

rel Vlasák.  

„Soutěž má smysl, bylo by dobré 

prvním ročníkem skutečně zahájit 

tradici zviditelnění, ocenění a propa-

gaci projektů, které se vztahují k 

EVVO, ochraně přírody a udržitelné-

mu rozvoji v regionu jižních Čech. 

Může se stát nejen inspirací hodnou 

následování, ale díky zviditelnění 

konkrétních projektů se může rozvi-

nout nová smysluplná spolupráce 

mezi organizacemi“, oceňuje přínos 

soutěže Jihočeská ratolest Ing. 

Libuše Jozková. 

Soutěž Jihočeská ratolest se 

koná díky podpoře Státního fon-

du životního prostředí,

 

 
Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstva životního prostředí 

a Jihočeského kraje. 

Ceny do soutěže věnovali: Slu-

nečnice České Budějovice, ob-

chod U Dobráka, Hempoint, Ve-

lehrad s.r.o., Skelná huť u Hlu-

boké, o.s. Vespolek, Epy de Mye, 

Michala Šustrová, Petra Váchová, 

Dana Hanzlikova Vašková, Lenka 

Barčiová a Lenka Smržová.  

Soutěž Jihočeská ratolest se 

koná díky podpoře Státního fon-

du životního prostředí, Minister-

stva životního prostředí a Jiho-

českého kraje. 

Ceny do soutěže věnovali: Slu-

nečnice České Budějovice, ob-

chod U Dobráka, Hempoint, 

Velehrad s.r.o., Skelná huť u Hlu-

boké, o.s. Vespolek, Epy de Mye, 

Michala Šustrová, Petra Váchová, 

Dana Hanzlikova Vašková, Lenka 

Barčiová a Lenka Smržová. 

pokračování na další stránce… 

V soutěži uspělo i Město Vimperk ve spolupráci se ZŠ Smetanova 

(foto: archiv ZŠ Smetanova) 
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Kategorie A – Obce, svazy obcí, mikroregiony 

1. místo: Svazek obcí Blatenska - Všechno lítá, co peří má – 7. ročník projektu Příroda Blatenska 

Kontakt: Vladimíra Tomanová (předsedkyně), Radka Vokrojová (manažerka), tel. 383 420 300, 

728 881 358 

Projekt měl za cíl pokračovat v EVVO na Blatensku a podnítit aktivní přístup k ochraně životního pro-

středí s cílem zajištění trvale udržitelného rozvoje. Zaměřen byl na avifaunu s důrazem na Blatensko 

(členové ZO ČSOP a ČSO přímo z Blatenska, spolupráce s CEV CICONIA, odborný garant RNDr. Pecl). 

Aktivity projektu se snažily v duchu proklamovaného „Poznej a chraň!“ přivést obyvatele a návštěvníky 

Blatenska k ochraně životního prostředí: výtvarná soutěž, soutěž mladých fotografů, ekologická výstava v 

městském muzeu v Blatné, odborné přednášky, exkurze a seminář. 

 

2. místo: Obec Bušanovice - Rok na vsi 

Kontakt: Marie Zdíková, tel. 724113581 

Projekt je zaměřen na ochranu životního prostředí na místní úrovni. Přispívá ke zlepšení environmen-

tálního povědomí mezi našimi občany od dětského věku, přes mládež až po dospělé. Snahou je navázat na 

osvědčené akce z předešlých let a zapojit do nich co nejvíce obyvatel obce a členů složek působících v obci. 

Jedná se o akce zaměřené na přírodu a ochranu životního prostředí (např. o společné výlety do okolních 

lesů s odborným výkladem), pořádání tvořivých dílen a sportovně společenských akcí na víceúčelovém 

hřišti 

 

3. místo: Město Vimperk - Stromy absolventů 

Kontakt: Ing. Josef Kotál, Ing. Ivana Tumová, tel. 388402228 

Výsadbou stromů žáky 9. tříd ve spolupráci se žáky 1. tříd vlastní prací se snažíme v mladé generaci 

vzbudit zájem o své okolí a odstranit lhostejnost k zásahům vandalů poškozujících veřejnou zeleň města. 

Žáci 1. tříd se budou po dobu své školní docházky starat o strom svých předchůdců v jeho kritickém 

období a bývalí žáci 9. tříd se mohou vracet ke „svému stromu“ při setkáních třídy po letech. 

 

pokračování na další stránce… 

Stručný popis oceněných projektů
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Žáci 9. tříd ZŠ Smetanova 
vysazují  „Stromy absolventů“ 
(foto: archiv  ZŠ Smetanova) 

pokračování na další stránce…
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Kategorie B – Školy všech stupňů 

1. místo: MŠ Slavonice - Průvodce naučnou stezkou Korálky poznání – metodika EVVO pro učitele MŠ 

Kontakt: Vítězslava Benešová, tel. 384493118, 606630399 

Korálky poznání je název publikace, kterou zpracoval kolektiv učitelek z mateřské školy na základě 

dlouhodobých zkušeností v environmentální oblasti. Na publikaci spolupracovali i významní odborníci, 

lektoři, kteří působí v oblasti EVVO. Podařilo se i získat odborného garanta PhDr.  Kateřinu Jančaříkovou 

z Environmentálního centra UK-PedF Praha, která metodiku doporučila budoucím učitelům 

v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ. Celá metodika je zpracována i v německém jazyce, doplněna o hry, 

které jsou blízké i rakouským dětem. Metodika je souborem námětů vhodných při naplňování ŠVP. 

 

2. místo MŠ Dlouhá a její součást MŠ Fr. Ondříčka - Zahradní oslava: Den Země 

Kontakt: Vlasta Šimečková, Mgr. Marie Kurincová, tel. 385524391 

Projekt stanovuje základy vztahu k životnímu prostředí, rozvíjí uvědomění zdravého životního stylu a 

formuluje postoje k ekologické problematice. Upevňuje spolupráci s rodiči. Je založen na činnostech, 

které rozvíjí kognitivní, tvořivé a praktické dovednosti dětí v rámci environmentální výchovy a zároveň 

slouží k široké propagaci. 

 

3. místo Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice - Environmentální výchova (nejen) před školou 

Kontakt: Jiřina Staňková, tel. 602330042 

Cílem projektu bylo zavedení kompostování na škole a jeho propagace, zkrášlení prostoru před školou a 

vybudování venkovní učebny. Na realizaci záměru se podíleli sami studenti, ať už v rámci výuky či práce 

ekotýmu. Na závěr byl uspořádán slavnostní celoškolní projektový den věnovaný kompostování a 

environmentálním tématům obecně. 

 

 

 

 

pokračování na další stránce… 
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Kategorie C – Místní občanské iniciativy a sdružení 

1. místo Apicentrum vzdělávání Václava Jakše o.s. - Včelařství jako součást environmentální výchovy dě-

tí, mládeže a široké veřejnosti 

Kontakt: Josef Rotbauer, tel. 603313178 

Výsledkem projektu je zvýšení všeobecného povědomí jak u dětí, tak i dospělých o ekologickém přínosu 

včel a včelaření pro zachování biodiverzity krajiny a celkové ekologické rovnováhy v přírodě a o dalších 

přínosech práce včel a významu včelích produktů pro člověka. Přínosem je i možnost začlenit mezi 

začínající včelaře dlouhodobě nezaměstnané, budoucí seniory a lidi s přiměřeným zdravotním postižením 

a nabídnout jim možnost vyplnění jejich volného času. 

Kategorie D – Neziskové organizace s profesionálními zaměstnanci 

1. místo o.s. Vespolek - Krajina Mikuláše Rutharda  2. etapa, Dosadba vysokokmenných starých odrůd 

podél historických polních cest v krajině Chlumecka 

Kontakt: Lucie Černická, tel. 732483158 

Výsadbou vysokokmenných sazenic starých ovocných odrůd jsme dosázeli chybějící stromy v ovocných 

alejích podél historicky doložených (dnes polních) cest. Vracíme druhové bohatství ovocných odrůd do 

krajiny, zachováváme genofondové bohatství místních osvědčených odrůd ovoce pro další generace. 

Sázení proběhlo dobrovolnou prací, každý, kdo přišel, si mohl zasadit svůj strom do krajiny.  

2. místo Calla – Sdružení pro záchranu prostředí - Stromy a hmyz 

Kontakt: Jiří Řehounek, tel. 605066898 

Projekt se zabýval ochranou chráněných a ohrožených druhů hmyzu vázaných na staré stromy a mrtvé 

dřevo, kteří patří k nejohroženějším skupinám živočichů v ČR. Zahrnoval tvorbu nového webu, 

vzdělávací, informační a osvětové aktivity i praktické zásahy na podporu ohrožených brouků. 

3. místo DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie - Revitalizace Křemežské kotliny 

Kontakt: Martin Střelec, tel. 774650592 

Projektem jsme zahájili řešení odtokových poměrů v zemědělské krajině Blanského lesa. Analyzovali 

jsme odtokově problematická místa, navrhli revitalizační opatření (meze, revitalizace toků, zatravnění), 

projednali s klíčovými subjekty (zemědělci, obce) a zpracovali podklady pro pilotní realizace. 

pokračování na další stránce… 
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3. – 18. listopadu 2011  

Výstava „Strom v betonu“ 

Výstava Strom v betonu brněnského Nezávislého sociálně ekologického hnutí NESEHNUTÍ ne zcela váž-

nou formou seznamuje veřejnost s vážnými problémy životního prostředí a nabízí návody, jak se do řeše-

ní těchto problémů zapojit. 

Kde: Akademická knihovna JU, Branišovská 1645/31b, České Budějovice 

Kdy: pondělí až pátek 8.00–17.00 hod., sobota 9.00–16.00 hod. 

Pořádá: Krasec 

 

1.–17. listopadu 2011 

Výstava „Calla: Prvních dvacet“ 

Výstava mapující historii a dvacet let činnosti jihočeského ekologického sdružení Calla. 

Kde: Budova Krajského úřadu, 2. patro, B. Němcové 49/3, České Budějovice  

Kdy: po a st 8.00–17.00 hod., út a čt 8.00–16.00 hod., pá 8.00–14.00 hod.  

Pořádá: Calla 

 

Petr Kurz, Lenka Barčiová 

Krajská síť environmentálních center Krasec 

 

 

Akce pořádané v rámci Jihočeských dnů s Krascem 
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Ochrana přírody 

Nová alej v pošumavské krajině – vysadili ji vimperští 
ochránci přírody

21 jabloní, 27 třešní a 8 jeřábů 

ptačích, to jsou nové dřeviny, 

které byly vysazeny do pošumav-

ské krajiny podél cest u obce 

Lčovice na Vimpersku. 

S nápadem obnovit starou 

ovocnou alej na dvou cestách 

vycházejících z obce Lčovice při-

šla paní starostka Lčovic poté, co 

obec získala cesty do vlastnictví 

od Pozemkového fondu. I naše 

organizace o této cestě věděla a 

to, že se na nás obec obrátila 

s prosbou o pomoc s jejím „oze-

leněním“, nás velice potěšilo.  

Finanční prostředky na výsad-

bu nového stromořadí se podaři-

lo získat na základě úspěšně 

podpořeného projektu z Progra-

mu péče o krajinu Ministerstva 

životního prostředí ČR. 

Sehnat finanční prostředky na 

takovéto opatření není nijak jed-

noduchá věc. Důležitý je kvalitně 

napsaný projektový záměr a pře-

devším pak dohoda všech zúčast-

něných stran, a to nejen vlastní-

ků pozemků, ale i sousedů, aby 

nově vysazené stromy nepředsta-

vovaly v budoucnu problém pro 

obsluhu cesty a okolních pozem-

ků. Výsadba pak probíhá zpravi-

dla až na podzim. Pro lčovickou 

alej jsme použili prostokořenné 

sazenice vysokokmenů. To jsou 

stromy, u kterých korunka

 

pokračování na další stránce…

Pohled na vysázenou alej
(foto: archiv ZO ČSOP Šumava) 
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vzniká až ve výšce okolo 170 cm a 

celková výška nově vysazovaných 

stromů byla i přes dva metry. 

Každý strom se pak připevnil 

k dřevěnému kůlu a byla k němu 

umístěna ochrana proti okuso-

vání od volně žijících zvířat. Na 

závěr je vždy nutné nově vysaze-

né stromy důkladně zalít. 

 

 Do lčovické aleje tak přibyly 

nové dřeviny, které mimo toho, 

že zkrášlí pošumavskou krajinu a 

poskytnou útočiště volně žijícím 

zvířatům, přinesou v budoucnu 

užitek i místním obyvatelů, neboť 

byly vysázeny kvalitní odrůdy 

ovocných dřevin. Z jabloní lze 

jmenovat odrůdy jako letní  

Ametyst, podzimní Rubín nebo 

zimní Topaz, třešně zastupuje 

„samosprašná“ Stella a „chrup-

ka“ Büttnerova. 

 
 

 

Jiří Šejna 

předseda ZO ČSOP Šumava 

 

Práce šlechtí
(foto: archiv ZO ČSOP Šumava) 



0 
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Pro veřejnost 

Národní park Šumava ve školních lavicích

Střediska Správy NP a CHKO 

Šumava opět přicházejí s novou 

nabídkou výukových programů 

pro školy. Díky úspěšnému  

přijmutí pěti projektů z  

Národních programů Státního 

fondu životního prostředí vám 

můžeme nabídnout  v tomto škol-

ním roce řadu nových výukových 

programů z téma „BIONIKA”. 

Účastníci programů nahlédnout 

pod mikroskopy, naučí se praco-

vat s GPS v terénu, vyzkouší si 

chůzi na sněžnicích či zjistí kvali-

tu šumavských vod. Samotná 

nabídka výukových materiálů je 

vytištěna díky podpoře SFŽP a 

najdete zde kromě přehledu

výukových programů středisek 

environmentální výchovy Vim-

perk, Kašperské Hory, Stožec, 

také ukázku pracovních listů a 

didaktických materiálů, které lze 

použít při výuce ve školách nebo 

doma pro zábavu. 

 

Správa NP a CHKO Šumava 

Přírodovědná soutěž Národního parku Šumava 

V rámci projektu „Zkvalitnění a 

zvýšení environmentální výchovy 

v NP Šumava” vyhlašujeme pro 

školy regionu přírodovědnou 

soutěž na téma „Národní park a 

chráněná krajinná oblast Šuma-

va. Celkem 22 přihlášených škol 

porovnají vědomosti žáků 2. až 

5. tříd v prvním kole soutěže, 

které proběhne formou hravých 

testových otázek. Před samotnou 

soutěží navštíví strážce Národní-

ho parku Šumava všechny 

přihlášené školy a představí 

účastníkům soutěže toto chráně-

né území. Tři nejlepší z každé

kategorie ze všech škol postoupí 

do druhého kola, které se bude 

konat v jarních měsících na 

Stožci a v Kašperských Horách. 

Na vítěze kromě hmotných cen 

čeká výlet do NP Šumava. 

 
Správa NP a CHKO Šumava 

Letní tábor přírodovědných kroužků 

Účastníci přírodovědných

kroužků měli možnost se zúčast-

nit letního tábora na Stožci. 

Během týdenního pobytu děti 

zachraňovaly šumavské skřítky, 

kteří je seznámili s šumavskou 

přírodou. Vedle zajímavých her a 

soutěží děti nahlédly do tajů lesa, 

vod, rašelinišť, ledovcových jezer 

a rozkvetlých luk. 

pokračování na další stránce…

Foto: archiv Správy NP a CHKO 
Šumava 
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Pro veřejnost 

První den se děti seznámily se 

skřítkem „Šumaváčkem”,  který 

je přivítal v národním parku  

Šumava a poprosil o pomoc při  

záchraně skřítků. Podmínkou 

k osvobození skřítků bylo 

 

zvládnutí množství úkolů ale i 

naučení se nových znalostí jako 

např. poznávaní šumavských 

živočichů a rostlin. Program 

tábora zpestřovaly sportovní a 

dobrodružné hry na hřišti i v

 

terénu. Kromě výprav do okolí 

Stožce se děti vydaly na výlet za 

šumavskými rašeliništi a divokou 

řekou Vydrou. 

 

Správa NP a CHKO Šumava 

Střediska environmentální vý-

chovy připravily pro volné chvíle 

nový didaktický materiál. Dva 

druhy hracích karet na téma „Ži-

vočichové v Národním parku 

Šumava” a „Rostliny v Národním 

parku Šumava” nabídnou mož-

nost kombinace hry a učení záro-

veň. Karty živočichů jsou pod-

barveny tak, abyste se zároveň 

seznámily s rozdělením živočichů 

do skupin - savci, hmyz, ptáci 

Karty můžete zakoupit na všech 

informačních střediscích Správy 

nebo je možné objednat na 

dobírku. Cena těchto materiálu je 

40,- Kč. 

 

 

Správa NP a CHKO Šumava 

Učíme se hrou 

a ostatní skupiny jako jsou např. 

obojživelníci, plazi, ryby. Karty 

rostlin jsou rozlišeny podle 

biotopů - lesy, rašeliniště, okolí 

vod, bezlesí, kde dané rostliny 

rostou. Kromě jiného se můžete 

naučit názvy jednotlivých druhů 

živočichů a rostlin latinský, ně-

mecky a anglicky. S těmito kar-

tami můžete hrát řadu známých 

her (prší, oko, mariáš, při koupi 

dvou krabiček - kanasta, žolíky 

atd.). Jedinečnost karet spočívá i 

v překrásných ilustracích Pavla 

Procházky. 
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Pro veřejnost 

Plnou parou do Českého Krumlova

pokračování na další stránce…

České dráhy ve spolupráci 

s Museem Fotoateliér Seidel 

(MFS) v Českém Krumlově přes-

ně v den výročí 120 let od otevře-

ní tratě České Budějovice – Žel-

nava (dnes Nová Pec), tedy 19. 

listopadu 2011 vypraví historický 

parní vlak na této trati.

V Českém Krumlově na nádraží 

bude připraven zajímavý pro-

gram - přivítání cestujících před-

staviteli města, malý trh, hudba. 

Pro účastníky akce bude zajištěn

 

autobusový transfer do Musea 

Fotoateliér Seidel, kde se 

odehrají divadelní prohlídky 

s názvem „Foto pro věčnost“. 

V ceně jízdenky bude i vstupenka 

do tohoto muzea. 

 

Předběžný harmonogram: 

7.23    odjezd „Párovka“ z ČB (kapacita 150 osob) 

8.07    odjezd Regionova z ČB (kapacita 704 osob) 

8.56    příjezd Regionova do ČK (9.01 odjezd do Nové Pece) 

9.20    příjezd „Párovka“ do ČK (11.15 odjezd do Nové Pece) 

     - u nádraží prodejní stánky, hudba  

9.30 - 10.00 přivítání cestujících představiteli města a pozvání na divadelní prohlídky do Musea 

Fotoateliér Seidel   

10.00 - 11.30  transport cestujících do centra - Linecká ulice (MFS) 

11.00 - 17.00  divadelní prohlídky v Museu Fotoateliér Seidel 

     - občerstvení (nápoje, pečivo) 

Vlna výstavby parních železnic 

zasáhla oblast průmyslově chu-

dých jižních Čech s určitým zpož-

děním. Provoz na trati České Bu-

dějovice - Český Krumlov - Kájov 

- Želnava byl zahájen až roku 

1892. Želnavská dráha vznikla z 

potřeby kvalitnějšího dopravního 

propojení rozsáhlého majetku 

knížecího šlechtického rodu 

Schwarzenberků pro přepravu 

grafitu z tuhových dolů v Černé v 

Pošumaví, dřeva a levné rašeliny 

z lesů na Šumavě. 

Původní návrhy plánů želez-

niční trati z Českých Budějovic 

do Černé v Pošumaví se městu 

Český Krumlov obloukem vyhý-

baly. Díky zásahu knížete Jana 

Adolfa II. ze Schwarzenberku 

byly původní návrhy upraveny a 

dne 11. prosince 1883 byl přijat 

zákon o stavbě "českomoravské 

transversální dráhy", jejíž sou-

částí měla být i trať z Českých 

Budějovic do Želnavy. Rakouská 

společnost místních drah dostala 

dne 30. 7. 1884 koncesi ke stavbě, 

ale zahájení z důvodů nerentabi-

lity dlouho odkládala. Kníže Sch-

warzenberk i představitelé obcí 

byli stále nuceni urgovat zahájení 

stavby. Konečně dne 28.8. 1890 

začala stavba trati slavnostním 

výkopem v místě dnešního česko-

krumlovského nádraží. Dodava-

telem stavby této "lokální dráhy" 

se stala pražská firma Schön & 

Wessely. Ústřední stavební kan-

celář se nacházela v panském 

domě výrobního střediska Adol-

fov (část obce Holubov).

Z historie: 
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Pro veřejnost 

První část dráhy byla dokonče-

na za 15 měsíců a vedla z Českých 

Budějovic do Kájova. Již 19. lis-

topadu 1891 mohl vyjet po želez-

nici první vlak, který měl devět 

vagónů. Svoji jízdu zahájil v Čes-

kých Budějovicích a dorazil do 

 

Českého Krumlova asi v 16,30

hodin. 

Jízda trvala něco přes dvě ho-

diny. Od 20. listopadu téhož roku 

začal pravidelný denní provoz 

dráhy, který zajišťovaly tři páry 

vlaků. V následujícím roce byla

železnice prodloužena z Kájova 

do Želnavy. Na trati postupně 

vznikaly další zastávky a stanice. 

 

Zdroj: http://www.ckrumlov.cz 

 

 

Eliška Koričarová 

Destinační management 

 Český Krumlov 

Obrázek je pouze  ilustrativní
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obydlených území Rakouska-

Uherska. 

V současné době žije a hlásí se 

k české národnosti v Rumunsku 

okolo 6 000 obyvatel. V největší 

české vesnici, v Gerniku, žije oko-

lo 500 obyvatel (rok 2002). 

V první polovině minulého století 

obývalo tuto vesnici až 1 500 na-

šich krajanů. 

 

pokračování na další stránce… 

 

Oblast s českými vesnicemi se 

nachází v jižní části Banátu, 

z jihu je ohraničena Dunajem, na 

východě městem Oršavou a na 

severozápadě Oravicí. V sou-

časné době žijí Češi v šesti vesni-

cích – Gerník, Rovensko, Svatá 

Helena, Eibentál, Šumice a Bígr. 

Českých vesnic bylo v oblasti ví-

ce, např. Svatá Alžběta, Frauvízn. 

Tyto vesnice ale již zanikly. 

První vlna českých přistěhoval-

ců přišla do oblasti okolo roku 

1823 za vidinou lepšího života a 

výdělků z těžby dřeva. Jejich 

představy se však nepodařilo na-

plnit, a tak vstoupily do svazku 

pohraničníků. Další vlna přistě-

hovalců následovala v letech 1827 

– 1828. Tu organizovaly hlavně 

vojenské úřady, které si tak zajiš-

ťovaly obranu hranic tehdy málo

  

 

Za krajany do rumunského Banátu

V rumunském Banátu žijí od 30. let 19. století naši krajané, kteří se do této oblasti vydali za lepším živo-

bytím. Pojďme se vydat za potomky tamních přistěhovalců do přírodovědně hodnotné krajiny ležící na 

levém břehu Dunaje v národním parku Železná vrata. 

Oblast Banátu je území rozprostírající se v jihovýchodní Evropě především na území Rumunska, z části 

Srbska a Maďarska. Východ oblasti ohraničují Karpaty, na jihu řeka Dunaj, západní hranici tvoří řeka 

Tisa a na severu řeka Mureš (Mároš). 

Zdroj: www.wikipedia.cz 
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Příroda, živá i neživá 

Oblast českého Banátu uzavírá 

Karpatský oblouk a končí řekou 

Dunajem, kde spadá prudce 

k jeho hladině a vytváří tzv. du-

najské soutěsky. Zdejší krajinný 

ráz tvoří poměrně kopcovitá kra-

jina, avšak s nadmořskou výškou 

nepřesahující 1 000 m. Výjimkou 

a nejvyšším kopcem oblasti je 

Svinecea Mare se svými  

1 226 m n. m. 

Geologický základ Banátu je 

tvořen vápencem. Krajina je tak 

bohatá na krasové jevy, což doka-

zuje velké množství terénních 

závrtů a různě přístupných jes-

kyní a jejich systémů. Přímo 

v Gerníku se nacházející Filipova 

díra, blízko Svaté Heleny je mož-

né navštívit Kulhavou skálu a 

jeskyni Vranovec, nebo lze dojít 

až k Turecké díře nacházející se 

mezi oběma těmito vesnicemi. 

Vesnická architektura v Gerníku 
(foto: Jana  Zrnová) 

Dvojvrchol Svinecea Mare – nejvyšší 
kopec Banátu (foto: Jakub Hromas) 

Krápníková výzdoba jeskyně Vranovec 
(foto: Jakub Hromas) 

Vstupní portál do Turecké díry 
(foto: V. Kuklík) 

Krajina okolo Svaté Heleny (foto: V. Kuklík) 

pokračování na další stránce…
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Volná krajina je zde tvořena 

mozaikou listnatých lesů tvoře-

nými převážně buky s příměsí 

jedle, potom pastvinami a políč-

ky, na kterých hospodaří místní 

obyvatelé. Zemědělská činnost je 

zde velmi těžká a oblast je celko-

vě málo úrodná, především 

z důvodu mělkého půdního profi-

lu. Nejčastěji lze vidět políčka 

v nejnižších místech vápencových 

závrtů, na kterých se pěstují 

brambory, obilí, dýně nebo ku-

kuřice. Někde se setkáme i 

s vinicemi. 

Pastviny jsou doprovázeny roz-

troušenými keři, jako jsou hlohy, 

šípky nebo drobnými skupinami 

ovocných stromů – jabloněmi, 

švestkami nebo hrušněmi. 

 

 

Sklizeň dýní u jednoho z domků v Gerníku (foto: V. Kuklík) 

Krajina plná políček a pastvin v okolí Gerníku  (foto: V. Kuklík) 

pokračování na další stránce…
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Bohužel, čím dál méně lidí 

v banátské krajině hospodaří, a 

tak řada políček a pastvin leží 

ladem a zarůstá dřevinami. 

Jelikož celá oblast leží na  

vápencovém podkladu, je ne-

smírně bohatá na květenu. Ob-

zvláště zajímavé jsou na jaře  

kvetoucí orchideje, květena bučin 

(lýkovec vavřínový, listnatce) a 

keře na pastvinách. 

 

 

 

 

Z živočichů jsou pro nás zajímavé především zá-

stupci hmyzu (tesaříci, kudlanky, roháči), plazy 

(zmije růžkatá, užovka stromová, mlok skvrnitý či 

želva zelenavá), ve volné krajině a v lesích jsou čas-

tými zástupci ptáci (datlové, žluny, včelojedi a i orel 

mořský) a ze savců chráněné  šelmy - kočka divoká, 

vlk, sysel obecný, občas je viděn i medvěd hnědý. 

Ve vápencových jeskyních přebývají netopýři – 

netopýr velký nebo létavec stěhovavý. 

Současná hrozba 

Krajinářsky hodnotné prostředí Banátu 

s českými vesnicemi je však v současné době 

ohroženo, a to již probíhající výstavbou větrných 

elektráren v okolí Svaté Heleny a plánované 

výstavby v okolí Gerníku a Rovenska.  

Vzácný obyvatel lesních potoků – mlok skvrnitý
 (foto: Jakub Hromas) 
 
Kudlanka nábožná (foto: Jakub Hromas) 
 

 
Stavba větrné elektrárny (foto: Jakub Hromas)

 

pokračování na další stránce…



Navštěvujeme chráněná 
území Evropy 
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Místní obyvatelé z těchto staveb 

nemají téměř žádný užitek a na-

víc při jejich výstavbě dochází 

k poškozování vzhledu krajiny, 

drobné sakrální architektury a 

zemědělské půdy, na které  

hospodaří zdejší obyvatelé. Vý-

stavba se tak často provádí bez 

ohledu respektování vlastnických 

práv zdejších obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelé a jejich kultura 

Zdejší obyvatelé jsou milí a 

 velmi přátelští lidé. Jejich život 

je spojený s krajinou a vesnicí, ve 

které žijí. Hlavní činností 

v současnosti je většinou země-

dělská činnost, která probíhá 

tradičním způsobem pomocí 

koňského potahu, resp. potahu 

taženým skotem. 

 

 

 

Práce v tomto regionu příliš 

není (velké doly na barevné kovy 

v Moldova Noua byly zavřeny) a 

tak se řada obyvatel začala zamě-

řovat na ubytovávání turistů při-

cházejících z Čech, na tzv. 

agroturistiku. 

 

Naši krajané v Banátu si do 

dneška dochovali tradice a zvyk-

losti, které si přivezli jejich před-

ci z domova. Ve vesnicích se do-

mluvíme jak česky, tak i rumun-

sky, platit v místní hospůdce 

můžeme v českých korunách. 

Domácí hospodyňky pečou do-

mácí chléb, vyrábí sýry a marme-

lády. Jejich kuchyně se příliš ne-

liší od té naší. Obvyklým nápojem 

je místní chutná kořalka, která se 

pije při různých příležitostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast Banátu s českými vesni-

cemi, kde se doposud zachoval 

kolorit života z 19. století spojený 

s velmi cenným a nepoškozeným 

životním prostředím, je ideálním 

místem pro poznávání, šetrnou 

turistiku, výpomoc zdejším 

obyvatelům při tradičním způso-

bu hospodaření a nebo i třeba od 

každého trochu.  

 

Jakub Hromas 

ZO ČSOP Šumava

Pracovní ruch v těsné blízkosti Svaté 
Heleny (foto: Jakub Hromas) 

Kravka v maštali – zdroj čerstvého 
mléka (foto: Jana Zrnová) 

Vodní mlýnek, tzv.  vodenice – stále se na 
něm mele mouka (foto: Jakub Hromas)

Gerník – největší česká vesnice 
s českou školou a obecním úřadem 
(foto: Jana Zrnová) 



Název organizace Ulice Město PSČ E-mailová adresa Tel. číslo

Sdružení Dřípatka (Stanice mladých 

ochránců přírody) 
Rumpálova 999 Prachatice 383 01 ngo.dripatka@dripatka.cz  

SZČ-CEV Dřípatka (školní a mimoškol-

ní environmentální výchova) 
Rumpálova 999 Prachatice 383 01 dripatka@dripatka.cz  

Spolek na ochranu šumavské přírody 
Klostermannova 

387 
Vimperk 385 01 d.zampach@tiscali.cz  

Kulturní a okrašlovací spolek Čkyně Čkyně 196 Čkyně 384 81 
pavel.pechousek@email.cz, 

dan.havlik@mymlevymokem.cz 
 

Okrašlovací spolek Zdíkov    mjirikova@seznam.cz  

ZO ČSOP 59/10 "VYSOČINA" 
Bedřicha Smetany 

130/III 
Dačice 380 01 kralova.da@quick.cz 384 422 153

ZO ČSOP 19/01 VOLARY Dlouhá 99 Prachatice 383 01 dort@tiscali.cz  

2. ZO ČSOP Jindřichův Hradec Vajgar 568/III Jindřichův Hradec 377 04  384 323 789

5. ZO ČSOP TÁBOR Krakovská 2805 Tábor 390 05 vla.dol@seznam.cz  

7. ZO ČSOP - jih, ZO 14/07 K. Tomana 9 České Budějovice 370 10 mlcoch@cb.gin.cz 387 410 128

ZO ČSOP 01/81 TERCONSULT Hřbitovní 449 Protivín 398 11 panoda@volny.cz 382 252 017

ZO ČSOP 14/11 Viridis Dukelská 65 České Budějovice 1 370 01 jkadubec@seznam.cz  

ZO ČSOP 15/07 VYŠŠÍ BROD Míru 266 Vyšší Brod 382 73 mar.zd@seznam.cz 380 746 616

ZO ČSOP 16/01 TŘEBOŇ Březanova 82 Třeboň 379 01 vbvorel@seznam.cz  

ZO ČSOP 16/04 - "KALOPANAX" Lesnická 684 Nová Bystřice 378 33  384 386 329

ZO ČSOP 18/02 MAKOV Nová Ves 10 Čížová 398 31 csop.makov@volny.cz 382 279 159

ZO ČSOP 18/08 Písek II Lázeňská 3 Písek 397 01 lhlasek@seznam.cz 382 214 551

ZO ČSOP 20/01 STRAKONICE Tržní 279 Strakonice 386 01 posta@csop-strakonice.net  

ZO ČSOP 20/04 BLATNÁ Riegrova 512 Blatná 388 01 petrp@blek.cz 383 423 644

ZO ČSOP 21/08 Medvíďata Smolínova 1167 Tábor 2 390 02  381 251 322

ZO ČSOP 21/12 Sezimovo Ústí Hanojská 2831 Tábor 5 390 05 j.jahelka@seznam.cz 381 261 275

ZO ČSOP ČIMELICE Čimelice 241 Čimelice 398 04  398 228 145

ZO ČSOP HOŘEC Nad Lomnicí 1114 Blatná 388 01 Michal.Blaha@csop.cz  

ZO ČSOP CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ Výstavní 1008 Pacov 395 01 chynov@caves.cz 381 299 034

ZO ČSOP MILEVSKO Komenského 1133 Milevsko 1 399 01 machart@kabelmi.cz 382 522 763

ZO ČSOP NOVÉ HRADY Komenského 191 Nové Hrady 373 33 csopnovehrady@seznam.cz  

ZO ČSOP Šípek Třída Míru 144 Český Krumlov 381 01 info@ekocentrumsipek.cz 380 727 733

ZO ČSOP Šumava Hraničářská 38 Vimperk 385 01 info@csopsumava.cz 777 812 835

ZO ČSOP VELEŠÍN Na Hvízdalce 503 Velešín 382 32 ruzicka@velesin.cz 739 026 248

Seznam organizací působících v oblasti ochrany 
přírody a rozvoje Jihočeského kraje 

Kontakty 
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Název organizace Ulice Město PSČ E-mailová adresa Tel. číslo

Calla – Sdružení pro záchranu pro-

středí 
Fr. Šrámka 35 České Budějovice 370 04 calla@calla.cz 387 310 166 

Centrum ekologické a globální výcho-

vy Cassiopeia ZČ HB FOREST 
Jizerská 4 České Budějovice 370 11 cassiopeiacb@centrum.cz 385 520 951 

Český nadační fond pro vydru Jateční 311 Třeboň 379 01 vydry@vydry.org 384 722 088 

Ekologický právní servis Převrátilská 330 Tábor 390 01 tabor@eps.cz 381 253 904 

Ekocentrum – Elektrárna královského 

města Písku, o.p.s. 
V Podskalí 1286/II Písek 397 01 marek.andel@quick.cz 777 061 224 

Environmentální centrum Florianus – 

trvalková školka 
Pražská 1286/II Jindřichův Hradec 377 01 

environ-

ment.florianus@seznam.cz 
774 690 755 

Jihočeské matky Nová 12 České Budějovice 370 01 jihoceske.matky@ecn.cz 387 312 650 

Ochrana fauny ČR o.s. (pobočka JČ 

kraj) 
Žižkova 250 Tábor 390 03 info@ochranafauny.cz 317 813 178 

Rosa – společnost pro ekologické 

informace a aktivity, o.p.s. 
Senovážné nám. 9 České Budějovice 370 01 rosa@rosacb.cz 387 432 030 

Severní Prácheňsko, o.s. Bořice 31 Mirotice 398 04 panhouska@volny.cz 604 842 161 

Hamerský potok, o.s. Nežárecká 103/IV Jindřichův Hradec 377 01 nezarka@email.cz 384 320 846 

O.s. Vespolek Nežárecká 2/IV Jindřichův Hradec 377 01 vespolek@ecn.cz 732 483 158 

Krasec, o.s. – krajská síť environmen-

tálních center v jižních Čechách 

Senovážné nám. 9 

(Dům služeb,   3. 

patro) 

České Budějovice 370 01 predseda@krasec.cz 

lenka.barciova@krasec.cz 

734 578 560 

775 282 002 

 

 Budeme rádi, když nám v případě nesrovnalostí zašlete aktualizované údaje. V případě zájmu lze 

v příštích číslech Zpravodaje zveřejnit i kontakty dalších organizací, které zde nejsou!  

Kontakty posílejte na email: zpravodaj@csopsumava.cz 
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Kontakty 



 

 

 

podzim – zima 2011, ročník 4. 

 

 

Vydavatel: ZO ČSOP Šumava © 2011 

Adresa: Hraničářská 38, 385 01 Vimperk 

tel.: 777 812 835 

email: zpravodaj@csopsumava.cz 

web: www.csopsumava.cz 

 

 

Redakční rada:  Jakub Hubáček, Jakub Hromas, Jiří Šejna 

 Jana Zrnová, Pavel Němčák  

Grafická úprava:  Pavel Němčák 

 

 

Vychází elektronicky dvakrát ročně zdarma. Uzávěrka příštího čísla je 30. dubna 2012, příspěvky je 

možné zasílat elektronicky či písemně na adresu organizace. 

 

 

 

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné redakční a formální změny. 

Neprošlo jazykovou úpravou a vytištěné příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. 
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ZO ČSOP Šumava 

ZZpprraavvooddaajj  oocchhrraannyy  ppřříírrooddyy aa 

kkrraajjiinnyy  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  



Na desítkách míst v ČR jsme se podíleli na otevření nových přírodně
cenných naučných stezek � Přispíváme k obnově původních
ekosystémů na rašeliništích Cínovecký hřbet, Velké tetřeví tokaniště
a rašeliniště U jezera � Rozvíjíme environmentální výchovu
a informovanost o ochraně přírody a životního prostředí � Jsme
generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a projektu
Revitalizace rašelinišť v Krušných horách s DAPHNE ČR.

Pojďte s námi na výlet
www.blizprirode.cz
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