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úvod
Základní organizace Èeského svazu ochráncù pøírody již  dovršila
dvaadvacet let své èinnosti.  Za dobu svého pùsobení   ovlivnila mnoho
èinností spojených s ochranou pøírody  v našem mìstì a jeho okolí.
Již rok je možno projít se Smyslovì nauènou stezkou Údolím
Skuhrovského potoka.  Za tøi roky  navštivily pøednášky, rukodìlné
èinnosti èi výstavy v prostorách Ekocentra  Podorlicko stovky
návštìvníkù.  Fotosoutìž a následná výstava  má po druhém roèníku
mnoho pøíznivcù.
Spolupráce s Mìstem  Èeská Tøebová,  s Pardubickým krajem se
projevuje v podpoøe, která pomáhá  zlepšit, rozšíøit a zkvalitnit práci
pro veøejnost. V tomto roce to byla napøíklad  velmi rozsáhlá práce
èlenù související s prùzkumem a ochranou  orchidejí, která vyvrcholila
vydáním krásného plakátu s  vyobrazením tìchto chránìných a
vzácných rostlin. Nìkolik  vydaných skládanek s  dùležitými a
zajímavými informacemi pro obèany mìsta je také dùkazem této
spolupráce.
V závìru roku se nìkolik èlenù stávající organizace rozhodlo založit
novou  organizaci.  Vše probìhlo a byla pøipravena smlouva o
spolupráci obou organizací.
Pøi  základní organizaci pracovaly oddíly Mladých ochráncù pøírody
Freoni a Køeèíci a pøipravuje se k registraci nový oddíl Puštíci, který v
závìru roku pracoval zkušebnì.
ZO ÈSOP spolupracuje s regionálním sdružením ÈSOP okresu Ústí
nad Orlicí  a s regionálním sdružením ÈSOP Pardubického kraje.
Naše základní organizace je  jednou z nejvìtších organizací
Pardubického kraje.
Na závìr je tøeba podìkovat   všem èlenùm  za jejich celoroèní  èinnost,
a už se jednalo pøímo o práci v terénu, zajišžování programù,
zlepšování ekologického vìdìní nebo o èinnost spolkovou.

Dìkuji.
Vìra Malátková, pøedsedkynì ZO ÈSOP 52/01
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podìkování
Arnika Praha
Ateliér  Lubomír Imlauf
B. Sedláèek,  dlaždické a zednické práce Èeská Tøebová
Centrum dìtí a mládeže ÈSOP Praha
Eko Bi s.r.o. Èeská Tøebová
Ekola s.r.o. Libchavy
EVRO Èeská Tøebová
Gymnázium Èeská Tøebová
Klub èeských turistù  Èeská Tøebová
Klub ochrany dravcù a sov DZ
Krajský úøad Pardubického kraje
Kulturní  centrum Èeská Tøebová
Lesy Èeské republiky s.p.
MAJA - prodejna chovatelských potøeb
Mìstský úøad Èeská Tøebová
Milan Kylar - millennium media
MVDr. Jiøí Karlík
Obecní úøad Rybník
OIK Èeská Tøebová
Orlické noviny
Státní fond životního prostøedí
Svaz skautù a skautek, støedisko Javor Èeská Tøebová
Ústøední výkonná rada ÈSOP
ZO ÈSOP Zelené Vendolí
ZO ÈSOP Zlatá studánka
ZŠ Habrmanova ulice Èeská Tøebová
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èlenská základna
Èlenská  základna,  kterou na zaèátku roku tvoøilo 27 dospìlých èlenù,
se  v prùbìhu roku rozrostla na  44 èlenù. V závìru roku po založení
další  organiazace    došlo  k   dvojímu   èlenství   nìkterých   èlenù.
V oddílech  Mladých  ochráncù pøírody,  tak jako každý rok, dochází
ke zmìnám,  hlavnì  na zaèátku  a na konci školního roku. V záøí  byl
založen nový oddíl MOP Puštíci, který do konce roku pracoval
zkušebnì a nyní probíhá jeho registrace. Oddíl MOP Køeèíci pøešel
v listopadu do nové organizace. Celkem je v oddílech MOP přes 50
èlenù. Je potìšitelné, že právì z tìchto oddílù se hlásí po dovršení
18ti let nejvíce èlenù do základní organizace.
Celkem  se  èlenové  za  celý  rok  sešli  na   tøech èlenských schùzích.
V bøeznu  na výroèní èlenské schùzi zvolili výbor, který v prùbìhu
roku zaznamenal nìkteré zmìny. Ve funkci vedoucího Ekocentra byla
opìt potvrzena Jana Èerná, která se však této funkce v listopadu
vzdala.

Výbor základní organizace se sešel na  šestnácti výborových schùzích
a pracoval v tomto složení:

Vìra Malátková     -   pøedseda
Hana Grundová     -   místopøedseda

Hana Dušková - hospodáøka
Marie Pechancová - jednatelka  ( do 18.10.2003)
Marta Heptnerová -  jednatelka  ( od 18.10.2003)

Karel Tomeš - èlen výboru
Lenka Zajíèková - èlen výboru
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hospodaøení
pøíjmy:                                               Kè
Finanè. pøíspìvek  Mìsto È.T.        13 000,-
Finanè. dotace a pøísp. MOP          29 844,-
Èlenské pøíspìvky                             7 760,-
Pøijaté úroky                                          953,25
SFŽP                                                71 000,-
Granty  Pardubický kraj                  140 000,-
Ostatní pøíjmy                                    60 634,60
pøíjmy celkem                                  323 191,85

výdaje:
Materiál. výdaje                              46 919,50
Služby a práce                                53 911,90
Obèerstvení na akcích                      4 587,80
Náklady Ekocentra                          14 682,-
Èinnost   MOP                                 34 714,80
Pøíkazní smlouvy                              23 100,-
Poplatky spoøitelny                             2 256,80
Nauè. stezka                                    18 185,10
Nákup  DIM                                      98 342,90
Den Zemì                                           4 025,20
Zájezdy, exkurze                              16 023,10
Ost. výdaje                                       38 016,90
výdaje celkem                                 354766,-

Výsledek hospodaøení je ztráta  ve výši  31 574,15 Kè. I v  tomto roce
jsme nejvíce finanèních prostøedkù získali formou dotací,  pøíspìvkù
a grantù  na zcela konkrétní aktivity.
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kontakty pro rok 2004
adresa

 Základní organizace ÈSOP
Táborská 689, Èeská Tøebová, 560 02

adresa
Ekocentrum Podorlicko

U stadionu 602, Èeská Tøebová 560 02

telefonní kontakty
pøedseda   603 990 965   (Malátková)
jednatelka  604 913 420   (Heptnerová)

vedoucí Ekocentra Podorlicko   732 751 423 (Dušánková)
správce Ekocentra Podorlicko   737 755 907 (Grund )

e- mail
freoni@atlas.cz

web
www.csop-uo.cz

bankovní spojení
èíslo úètu 1321780399/0800

Èeská spoøitelna a.s., Èeská Tøebová

IÈO
64 77 21 96

èíslo registrace Úøadu pro ochranu osobních údajù
000 113 83/001
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zájezdy
ZO ÈSOP uspoøádala pro své èleny  a  pro  další  zájemce  tøi
autobusové zájezdy.
První zájezd navazoval na program Dne dravcù a byl to zájezd do
Záchranných stanic ohrožených volnì žijících živoèichù  do Vendolí
a na Pasíèka.  Souèástí  zájezdu  byla i prohlídka Toulovcových
Maštalí.  Zájezdu   se   zúèastnili   i  èlenové  MOP  Køeèíci  a  Freoni
a  také úèastnici  pøedchozího Dne dravcù.
Druhý  jarní zájezd byl po Letohradsku. Navštívili jsme restaurovaný
mlýn v  Píseèné,  kde  nás majitel seznámil i s péèí o staré stromy,
PR Letohradskou bažantnici, kde nás provázel èlen ZO ÈSOP
v Letohradì pan Hatka,  a potštejnské údolí. Hlavním prùvodcem
celého zájezdu byl pan Radim Urbánek – etnograf vysokomýtského
muzea.
Podzimní zájezd smìøoval   do  Uhøínova, do repliky støedovìké
vesnice. Prùvodcem byl opìt Radim Urbánek.
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publikaèní èinnost
V  roce  2002 a 2003  jsme  s  podporou  Mìsta  Èeská Tøebová,
Obce Rybník   a   Pardubického  kraje  vydali  tyto publikace:

Smyslovì nauèná stezka
Prùvodce smyslovì nauènou stezkou

Pes v Èeské Tøebové
Rádce obèana Èeskotøebovska

Škola na stezce
Ekocentrum Podorlicko

Programy Ekocentra Podorlicko
Jak pomoci malému je•kovi

Jak pomoci zranìným volnì •ijícím zvíøatùm
  Nauèná stezka - samolepka

Orchideje Èeskotøebovska- plakát
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nauèná stezka
Nauèná  stezka Údolím Skuhrovského potoka je plnì využívána
obèany k pravidelným procházkám. V letošním roce zde vedla i èást
trasy dálkového pochodu  Za èeskotøebovským kohoutem, který
poøádá Klub èeských turistù.
ZO ÈSOP na stezce pøipravila dva programové dny.  Vítání jara bylo
urèeno kolektivùm,  rodinám i jednotlivcùm.  Pøipravené úkoly na
stezce  vedly  k hlubšímu poznání okolí stezky, její fauny i flory. Další
podzimní akce  se jmenovala Rodina na stezce, byla urèena pro
rodinné kolektivy, kde   úkoly  byly  smìøovány  ke znalostem rodièù
i dìtí o pøírodì,  nìkteré úkoly byly zamìøeny na ruèní dovednosti.
Nauèná  stezka je velmi využívána v  našem programu Škola na
stezce, který je pøipraven pro školní kolektivy,  využívají jej však i rùzné
zájmové kolektivy, napøíklad  skautské èi turistické oddíly.
V koncipovaných programech navštívilo stezku v roce 2003 více než
1600 lidí.
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Provoz nauèné stezky
Smyslovì nauèná stezka byla otevøena v roce 2002.  V roce 2003
jsme na ní provádìli opravy ponièených informaèních tabulí,  jejich
pøekrytí plexisklem, nátìry a opravy smyslových prvkù a sekání
xerofytní louky. Opravy finanènì podpoøily Obec Rybník, Pardubický
kraj a Lesy ÈR.

Péèe o orchideje
Již tøetí rok mapujeme výskyt  orchidejí  na Èeskotøebovsku. Bylo
prozkoumáno  45   lokalit a nálezy potvrzeny na 16ti  z nich,  z  toho
3  lokality byly   objeveny    poprvé. Bylo nalezeno 7 druhù  orchidejí
a  byly  stanoveny  podmínky  pro  jejich záchranu.
Již øadu let provádíme  údržbu dvou lokalit  vstavaèe mužského ve
Skuhrovì.  Jednu z lokalit pravidelnì kosíme, následnì uklízíme
pokosonou hmotu,  druhá skuhrovská lokalita byla prosvìtlena
uklizením proøezaného  porostu.
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ekocentrum Podorlicko
ZO ÈSOP  je nájemcem  pavilonu bývalé mateøské školky. Zde je
zøízeno Ekocentrum Podorlicko, které má v náplni hlavnì ekologickou
výchovu pro dìti, mládež a dospìlé.  Vedoucím Ekocentra Podorlicko
byla  do listopadu 2003 Jana Èerná. V Ekocentru se konalo mnoho
akcí,  napøíklad rukodìlné èinnosti, pøednášky, výstavy. Byla zde za
pomoci Pardubického kraje instalována minerologická sbírka, která
bude sloužit i do budoucna  pro  názornìjší ekologickou výchovu.
Prostory Ekocentra využivají i jiné organizace. Bylo zde  jednání
Regionálního sdružení ÈSOP, jednání pražského ekologického
sdružení  Arnika, sdružení Zelený kohout zde uspoøádalo setkání
obèanù ohlednì problematiky  rychlostní komunikace R 35.
Programy v Ekocentru Podorlicko navštìvují  obèané ze širokého okolí
Èeské Tøebové.
V souvislosti s návštìvou smyslovì  nauèné stezky Údolím
Skuhrovského potoka využilo Ekocentrum  nìkolik skupin skautù,
turistické oddíly i školní tøídy z celé Èeské republiky.
Ekocentrum využívá ke svým schùzkám jako klubovnu oddíl MOP
Puštící,  iniciativa Ekoklubko a pravidelnì se zde schází výbor ZO
ÈSOP. Veškerá spolková èinnost je také smìøována do prostor
Ekocentra.
V prostorách Ekocentra je vybudováno i zázemí, které potøebuje
základní organizace ke své èinnosti. Má zde uložen veškerý materiál
pro údržbu  nauèné stezky, pro terénní práce na orchidejových
loukách i pro další  èinnosti v terénu.  Za podpory Pardubického
kraje byla zakoupena kopírka, která slouží ke zlepšení servisních
služeb pøi rukodìlných, výstavních i pøednáškových èinnostech a pro
jejich lepší propagaci. Zároveò jsou v Ekocentru uloženy veškeré
tiskoviny, které základní organizace potøebuje ke své èinnosti.

celoroèní èinnost
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Péèe o zeleò
V  okolí  mìsta   obnovujeme remízky, a to   výsadbou  stromù  v
souladu s historickými údaji.  V roce 2003     jsme  udìlali  inventarizaci
zelenì  námi  vysázené  od  roku 1981. Opìt jsme   založili  miniškolku
z náletových stromkù.

Pøednášky a výstavy
V prostorách Ekocentra Podorlicko jsme v roce 2003 pøipravili pro
veøejnost 3 výstavy  a 14 pøednášek s rozliènou tématikou: orchideje,
houby, astronomie, cestování, lidové zvyky  a další dle možností
lektorù. Znaèný ohlas mìly dvì fotovýstavy zamìøené na život v
pøírodì, které naše základní organizace pøipravila v prostorách
výstavní sínì Kulturního centra Èeská Tøebová.

celoroèní èinnost

Péèe o •ivotní prostøedí
Upozornili  jsme kompetentní orgány  na katastrofální
protipovodòovou  úpravu øeky Tøebovky v Opatovì.
Sledovali jsme neoprávnìné   zásahy do životního prostøedí.

Péèe o ptactvo

Pravidelnì jsme èistili  hnízdní budky. Uskuteènili jsme exkurzi za
hnízdìním ptactva a také  soutìž pro mládež ve výrobì budek, krmítek
a potravy do krmítek.
Ve spolupráci se záchytnou stanicí pro volnì žijící živoèichy byla
provádìna  péèe o handicapované ptáky. V letošním roce byla osvìta
zamìøena právì na možnosti záchrany volnì žijících ptákù.
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práce s mláde•í
Puštíci

Puštíci pracují jako oddíl MOP, pøestože ještì nemají  øádnou
registraci. Poprvé  se sešli  25. záøí  a pravidelnì se zúèastòovali
života základní organizace úèastí na  všech výstavách.  Zorganizovali
nìkolik výletù, napøíklad spolu s Freony do Záchranné stanice Zelené
Vendolí a dále pak do ZOO Olomouc o vánoèních prázdninách. Mìli
velmi dobré výsledky v soutìžích, které poøádala  naše  základní
organizace.
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Naše ZO ÈSOP 52/01 se stala symbolickým spoluvlastníkem stoletého
jedlobukového karpatského lesa nedaleko Valašských Kloboukù na
høebeni  Královce v  CHKO Bílé Karpaty. Symbolicky  odkoupila  90m2

a pøedala tak další zachránìnou plochu lesa pod ochranu Èeského
svazu ochráncù pøírody.
Ke konci ledna 2004 zakoupil Èeský svaz ochráncù pøírody  celých
4,2 ha stoletého jedlobukového lesa v Bílých Karpatech za smluvenou
èástku 650 000,- Kè. Díky všem dárcùm se podaøilo ÈSOP zachránit
tento unikátní kousek pùvodní karpatské krajiny pøed plánovaným
vykácením.
Projekt „Záchrana bìlokarpatského jedlobukového lesa“ je zahrnut
v programu „Místo pro pøírodu“, který je rozvíjen už od roku 1998.
Jedná se o program nestátní ochrany pøírodního a kulturního dìdictví,
který je pod patronací Èeského svazu ochráncù pøírody v partnerství
s dalšími podobnì zamìøenými organizacemi.
Každých 1600 Kè umožní trvale navrátit pøírodu na plochu 100m2,
dar ve výši 2000Kè dovolí trvale zachránit jeden staletý strom urèený
k pokácení.
Pøíroda potøebuje pøedevším místo. Tam, kde dnes vzkvétá a kde se
z jejích pùvabù  mùžeme  všichni  radovat,  potøebuje  mít  možnosti
i  nadále se nerušenì rozvíjet. Tam, kde už o své místo pøišla, ji musíme
dát nový prostor. Splatíme tak dluh, který vùèi ní i sobì máme...

……. a pak možná jednou budeme schopni vnímat
 šumot listí v letním vánku,
 hudbu z ráje, která zní,

pohyb trávy, která láká k spánku,
a nebo také ke snìní.

místo pro pøírodu
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Udìlali jsme si výlet po památkách a chránìných územích
Letohradska. Nejvíce se nám líbil starý mlýn v Píseèné, kde jsme se
dozvìdìli i ledacos o údržbì starých stromù. Drželi jsme palce starším
Freonùm pøi jejich maturitì a vyplatilo se to – udìlali.
V èervnu jsme dokonèili fenologická pozorování „Hledání jara“.  Utekl
nám chytrý køeèek Chloupek, zpùsobil opakovaný policejní poplach
a pak zahynul.
V èervenci jsme si užívali prázdnin, jenom naši 4 zástupci na GLOBE
konferenci v Chorvatsku se potili nervozitou pøi obhajobì své práce
a pøi soutìžích v terénu. Vše zvládli skvìle a odmìnou jim bylo koupání
a výlet na Plitvická jezera.
V srpnu   jsme se tìšili do školy a nìkteøí na zájezd do Norska do
partnerské Globe školy.
V záøí  jsme obohatili náš zvíøecí koutek o pakobylky a køeèíky
džungarské. Zaèali jsme plnit úkoly Støíbrné niti. Udìlali jsme si výlet
do Svitav na kroužkování ptákù a do Chocnì na mykologickou
výstavu. Tam jsme všichni vyhráli v tombole a to se nám moc líbilo.
V øíjnu  jsme vyrábìli umìlé zkamenìliny, zúèastnili se soutìže na
nauèné stezce ve Skuhrovì a uklízeli lokalitu chránìného vstavaèe
mužského. Spoleènì s MOP Puštíci jsme byli na výletì ve Vendolí,
kde jsme pojmenovali poranìnou labuž z Polièky na Helenu.
V listopadu  jsme zkoumali žilnatinu listù  a pøipravili jsme program
na vernisáž fotografické výstavy  „Voda a život kolem ní“. Donesli
jsme vodu ze studánek a na vernisáži ji spoleènì s rybími dobrotami
nabízeli jako pohoštìní. Dìlat hostesky se nám moc líbilo.  Byli jsme
na výletì v Praze, na výstavì Voda a život  a na setkání Klubu Tereza.
V prosinci  jsme byli na zajímavém programu Medové chaloupky
v Ekocentru Podorlicko.

práce s mláde•í
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den dravcù
2. bøezna 2003  se  uskuteènil  již  druhý roèník tématicky zamìøeného
dne.  Byl  vìnován  dravým ptákùm a jeho souèástí  byla øada
pøednášek. Jednou z nich byla   pøednáška o puštících, která byla
doprovázena ukázkou živých handicapovaných jedincù. Povídání o
výru velkém na Vysoèinì doplnil lektor mnoha diapozitivy.  Ve
spolupráci s Klubem ochrany dravcù a sov byla v prostorách
Ekocentra   nainstalována  výstava Králové nebes v ohrožení o Akci
Falco, ke které  byla smìøována i další pøednáška. Ve veèerních
hodinách probìhlo terénní vyhledávání sov s ukázkou noèního
odchytu za úèelem kroužkování.
Druhý den jsme navštívili Záchrannou stanici pro volnì žijící zvíøata
Zelené Vendolí u Svitav.
Akce se zúèastnilo témìø  60 lidí z celé Èeské republiky.

15

Podorlicko. Podíleli  jsme  se také na úklidu u Ekocentra a na smyslovì
nauèné stezce Údolím Skuhrovského potoka . Pustili jsme se do
sledování studánek. Byli jsme na exkurzi u akvaristy. Prošli jsme
s ornitology nauènou stezku k pramenùm Svitavy a vidìli jsme
krásného dudka  chocholatého.
V kvìtnu  jsme se  zúèastnili celostátní soutìže GLOBE GAMES
v Karviné. Letos jsme nezvítìzili , ale na Ostravsku se nám i tak líbilo.
Ètyøi naši èlenové obhájili v Karviné práci „Vliv teplot vzduchu na výskyt
respiraèních onemocnìní“ a byli vysláni na celosvìtovou konferenci
GLOBE do Chorvatska.

práce s mláde•í
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den  Zemì
22.  dubna  2003   se   v  zahradì  mateøské školky ,  ve   které  stojí
i  areál  Ekocentra Podorlicko,  konal koncipovaný  Den Zemì urèený
pro èeskotøebovské základní školy. Již pøedem byla vyhlášena soutìž
o nejdelšího hada  z kelímkù od jogurtù a dále pak dìti mìly možnost
zkusit si dovednosti související s ochranou pøírody a ekologií životního
prostøedí.  Celkem se zúèastnilo pøes tøista dìtí z prvních stupòù
základních  škol.  Dìti  z  mateøské  školky  se  celé  akce zúèastnily
v rámci své dopolední vycházky.
23. dubna  2003  probìhl pøímo v Ekocentu Podorlicko koncipovaný
Den Zemì pro žáky druhého stupnì základních škol, kteøí nejdøíve
provedli úklid  v  okolním parku a  kolem budov mateøské školky a
pak si mohli zkusit rùzné hry s námìtem ekologie pøímo v prostorách
Ekocentra Podorlicko.
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práce s mláde•í
Souèástí   naší  ZO ÈSOP jsou  i  oddíly  Mladých  ochráncù  pøírody
( MOPíci).
Oddíl Freoni vede H.Grundová a tvoøí jej pøevážnì studenti gymnázia.
Freoni se úspìšnì úèastní soutìží Globe Games a Støíbrná nit.
Oddíl Puštíci byl založen v roce 2003 a vede jej V.Malátková. Puštíci
podnikají zejména víkendové akce a podílejí se na provozu záchytné
stanice ohrožených živoèichù.
Oddíl Køeèíci vede J. Èerná. Oddíl byl souèástí naší ZO do listopadu
2003, poté pøešel do novì vzniklé ZO ÈSOP.

Freoni
Po celý rok pokraèovali MOPíci v sledování poèasí v rámci programu
GLOBE  a starali se zodpovìdnì o zvíøata v chovatelském koutku.
Pokraèovali  i  v  pøírodovìdných soutìžích a úèastnili se pøednášek
a dalších akcí ZO ÈSOP.
V lednu  a  únoru   jsme sledovali stopy a tìšili se na jaro. Naše
hledání jara pokraèovalo až do èervna .  Sledovali jsme 12 druhù
rostlin a 3 druhy ptákù  a svá pozorování porovnávali se sledováním,
které provádìli naši pøátelé v Norsku.
V bøeznu jsme se zúèastnili Dne dravcù a  moc se nám líbilo v lese
noèní  houkání sov. Udìlali jsme si také výlet do Záchranné stanice
ve Vendolí a do Toulovcových maštalí, odkud jsme si dovezli kromì
modøin (bylo namrzlo) i základ pro naši sbírku mechù.  Tøídenní setkání
oddílù MOP v Ekocentru Podorlicko bylo plné soutìží a  výletù.  Sešli
jsme se  s Køeèíky, Stopaøi E a s troskami Troseèníkù.
V dubnu   jsme   se podíleli na   akci ZO „Hledání   jara   na  stezce“
a pøipravili jsme pro malé školáky  soutìže ke  Dni Zemì u Ekocentra
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mykologické dny
V øíjnu   pøipravila  skupina  èlenù  naší  základní  organizace   spolu
s Mykologickým klubem Choceò  velmi nároènou výstavu a následnì
i pøednášku  na téma „Houby“. Ve dvou dnech navštivili výstavu jak
žáci   èeskotøebovských    škol v  rámci své výuky,  tak  samozøejmì
i zájemci z øad dospìlých   èeskotøebovských obèanù. Každý
návštìvník  si  mohl vyplnit  znalostní test a následnì se i pøesvìdèit
o svých znalostech pøi pøednášce pana Tmeje z Chocnì.
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fotosoutì•
Druhý roèník fotosoutìže probìhl v øíjnu a  listopadu.  Do konce øíjna
mohl každý obèan pøedat své soutìžní fotografie na téma „Voda a
život kolem ní“. Protože téma bylo zajímavé a jeho možnosti
dostateènì široké,   zúèastnilo se  pøes tøicet soutìžících všech
vìkových kategorií. Celkem se  na výstavì objevilo témìø sedmdesát
fotografií od fotografù z celé republiky. Na nedìlní vernisáži výstavy,
která probìhla ve výstavní síni Kulturního centra v Èeské Tøebové,
zaznìly  básnièky  o  vodì,  pøednesené  mladými  ochránci pøírody
z oddílu Freoni.


