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Úvod 
 
ZO ČSOP Podorlicko 52/01 – Česká Třebová je  
největší základní organizace v regionu Ústí nad 
Orlicí. V roce 2004 zde došlo k některým změnám, 
které se odrazily i v činnosti celé organizace. 
Začátek roku byl poznamenán odchodem některých 
členů do nově vzniklé ZO ČSOP Zlatá studánka 
52/15. Vzhledem k této situaci bylo nutné svolání  
mimořádné členské schůze a mnohá jednání 
výboru. Jednání se týkala hlavně majetkových 
záležitostí a prostoru  Ekocentra. Na členské schůzi 
dne 16.1.2004 zástupci obou organizací podepsali 
„Smlouvu o spolupráci a dohodu o využívání prostor 
Ekocentra“.  Na této schůzi byl také přijat nový 
název organizace, který koresponduje s názvem 
Ekocentra – tj.  ZO ČSOP Podorlicko. 
V polovině roku se stávající hospodářka vzdala své 
funkce, ze zdravotních důvodů, a výbor byl nucen 
přistoupit ke kooptaci nového pokladníka.  
V následném období  se činnost  organizace 
stabilizovala a stávající členská základna  mohla 
pokračovat v  započatých krátkodobých akcích i 
dlouhodobých programech. 
Každý pracoval dle svých možností a vlastní chuti  
do ochrany přírody a  ochrany životního prostředí. 
Celoroční dobrá spolupráce a tvůrčí atmosféra 
vyvrcholila v závěru roku, kdy se členové se svými 
přáteli sešli  poslední den roku při  Průchozím 
silvestrovském programu. 
Na závěr  je mou  milou povinností poděkovat všem 
členům organizace za příjemně a smysluplně 
strávené dny.   

Věra Malátková 
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Členská základna 
 

ZO ČSOP Podorlicko 52/01 měla ke konci roku 
2004 - 30 dospělých členů a 51 dětí  ve dvou 
oddílech MOP - Mladých ochránců přírody.  Freoni - 
pracují při Gymnáziu Česká Třebová pod vedením 
Hany Grundové. Puštíci - využívají ke své činnosti 
prostory  Ekocentra a pracují pod vedením Věry 
Malátkové.    
 
 
 
Seznam členů : 
 
Dědoch Antonín, Drahoš Miroslav, Dudek Martin, 
Dušánek Jiří, Dušánková Jana, Dušánková Jitka, 
Dušková Hana, Grund Jiří, Grundová Hana, Hampl 
Václav, Haňáková Helena, Haňáková Věra, Heptner 
Pavel, Heptnerová Marta, Hübl Radek, Hüblová 
Eva, Janzová Alice, Jeník Jindřich, Kargerová 
Andrea, Kašparová Lucie, Kohout Richard, 
Malátková Věra, Mikolecký Milan, Páral Ivo, 
Sedláček Bohuslav, Smolová Jana, Štěpánová 
Lucie, Tomeš Karel, Urbánková Radka, Zajíčková 
Lenka. 
 
 
Členové výboru : 
 
Malátková Věra, Grundová Hana, Dušková Hana  
( do 30.6.2004 ), Heptnerová Marta, Dušánková 
Jana, Zajíčková Lenka, Sedláček Bohuslav, Hübl 
Radek ( od 1.7.2004 ) 
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Kontakty pro rok 2005 
 

Adresa:                 ZO ČSOP   Podorlicko, 
                              Táborská 689,  
                               560 02 Česká Třebová 
 
 
Telefonní kontakty:              
předseda: 603 990 965 (Malátková)                      
jednatelka: 604 913 420 (Heptnerová)    
místopředseda: 775 902258 (Grundová)    
vedoucí Ekocentra: 732 751 423 (Dušánková) 
správce Ekocentra: 775 959 907 (Grund) 
 
 
 
e- mail:                       freoni@atlas.cz 
web :                          www.csop-podorlicko.org 
web stezka:               www.rybnik.cz/stezka 
 
 
 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 1321780399/0800 
Česká spořitelna.a.s., Česká Třebová 

 
 

 
IČO:                         64 77 21 95 
 
Číslo registrace úřadu pro osobní ochranu 
údajů:                      000 113 83/001 
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Publikační činnost 
 

Průvodce naučnou stezkou 
Mapka naučné stezky 

Plakát – Orchideje českotřebovska 
 
 

Skládanky: 
Jak pomoci malému ježkovi 

Jak pomoci zraněnému volně žijícímu zvířeti 
Mravenci a legislativa 
Dejte pěvcům domov 
Krmítka a co do nich 
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Celoroční činnost 
 
Do celoroční  činnosti  je možné zahrnout  veškerou 
práci, kterou členové ZO vykonávají pravidelně 
v průběhu  každého roku.  
Karel Tomeš se velmi pečlivě a svědomitě stará o 
zeleň a též o školku z náletových stromků. 
Pavel Heptner, Karel Tomeš a Jiří Grund 
pravidelně pečují o hnízdní podmínky pro ptáky 
vyskytující se ve městě a jeho okolí. Jedná se o 
výrobu a obnovu budek, čištění a jejich přesnou 
evidenci. Pravidelným čištěním umožňují úspěšnější 
hnízdění ptactva. 
Většina  členů se stará v zimě o krmítka umístěná 
na svých zahradách nebo ve svém okolí. 
Podporou i pomocí v praktické činnosti jsou členové 
v Záchranné stanici pro volně žijící zvířata 
Charlie. 
Velkou měrou je činnost  zaměřena na 
ekologickou výchovu široké veřejnosti i 
mládeže. Největší akce tohoto typu je již 
každoročně Den Země. Pro žáky základních škol 
jsou pořádány ekologické hry a soutěže. V zahradě 
Ekocentra byly tentokrát připraveny rozličné úkoly 
pro jednotlivce a zároveň byla uspořádána soutěž 
pro třídní kolektivy ve sběru hliníkového  odpadu. 
Celoročně se také věnuje skupina nadšenců 
terénnímu průzkumu, následné péči a evidenci  
studánek  v okolí města. Za pomoci mladých 
ochránců Freonů se podařily rozbory vody v části 
z nich. 
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Výbor základní organizace 
 

Předseda :                   Malátková Věra 
Místopředseda :         Grundová Hana 
Jednatel :                    Heptnerová Marta 
Hospodář :                 Dušková Hana 
                                    Hübl Radek ( od 1.7.2004)                     
Správní řízení:            Sedláček Bohuslav 
Kronikář:                     Zajíčková Lenka 
Vedoucí Ekocentra:   Dušánková Jana 
 
 
Výbor se v loňském roce absolvoval 19 schůzek. 
V průběhu roku 2004 byly uspořádány 3 členské 
schůze.    
 
Vydal výroční zprávu za rok 2003 
 
Zřídil a pravidelně obnovuje webové stránky 
 
Podal 12 návrhů na grantové řízení, z toho bylo 
8  úspěšných  
 
Zástupci organizace se pravidelně zúčastňovali 
jednání s Městským úřadem Česká Třebová, 
schůzek Regionálního sdružení ČSOP, 
konferencí a jednání ÚVR ČSOP, Konferencí 
NNO Pardubického kraje (KONEP). 
 
 
 
Tři zástupci organizace se zúčastnili 
celostátního setkání ČSOP v Sedmihorkách a 
další pak konference ČSOP v Kunraticích. 
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Kontakty a spolupráce s médii : 
 
Českotřebovský zpravodaj 
 
Orlické noviny 
 
Český rozhlas 
 
OIK TV 
 
Mladá fronta DNES 
 
Rádio METUJE 
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Smyslově naučná stezka 

 
Smyslově naučná stezka  „Údolím Skuhrovského 
potoka“, kterou ZO Podorlicko provozuje, byla 
v roce 2004 doplněna o „hmatárium“ dřevin. 
Informační tabule byly opatřeny novým nátěrem.  
Pravidelně je nutné doplňovat a opravovat 
„čichárium“, dendrofon a hmatové cestičky. Údržba 
xerofytní louky byla zajištěna sekáním a vyžínány 
byly i prostory okolo informačních tabulí. 
Financování údržby a oprav Stezky bylo realizováno 
z grantu EVVO Pardubického kraje a za podpory 
Obce Rybník.  Všech 16 tabulí bylo vybaveno 
samolepkami se symboly a s textem : „Údržbu 
stezky podpořily Pardubický kraj a Obec Rybník“.  
Na Stezce byly zmapovány studánky. Bylo také  
obnoveno značení. 
 
Naučná stezka má vlastní internetovou  stránku 
www.rybnik.cz/stezka a  ZO ČSOP  zajišťuje její 
pravidelnou aktualizaci. 
 
 
ZO ČSOP Podorlicko uspořádala v roce 2004  dvě 
úspěšné jednodenní akce pro veřejnost . V dubnu to 
bylo  „Hledání jara na stezce“  a na podzim  
„Rodina na stezce“.  
Školám byly rozeslány informace o možnosti využití 
Stezky a výukového programu Škola na stezce.  
Naučnou stezku také navštívilo cca 200 dětí na 
školním výletě, které ZO ČSOP vybavilo průvodci a 
průzkumnými listy. Stezka je hojně navštěvována 
po celou sezónu také neorganizovanými turisty, 
cykloturisty a lyžaři.  
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Orchideje 
 

Mapováním orchidejí v okolí České Třebové se ZO 
ČSOP Podorlicko zabývá již třetím rokem. Děje se 
tak v rámci programu Biodiverzita – orchideje. 
V roce 2004 probíhalo sledování na nových 
lokalitách v okolí Třebovic a Semanína, zároveň 
byly ověřovány lokality v okolí Skuhrova a Přívratu. 
Také byla navázána spolupráce s ochránci přírody 
ze Svitavska – ZO ČSOP Rybák. 
 
Na sledovaných lokalitách byly potvrzeny tyto 
druhy: 

 
 
 

 bradáček vejčitý 
 prstnatec májový 
 vstavač mužský 
 vstavač obecný 
 prstnatec pletní 
 vemeník dvoulistý 
 vemeník zelenavý 
 kruštík širolistý 
 kruštík bahenní 

 
 
 
 
 
V budoucnu se ZO Podorlicko chce, rámci nového 
grantu, zaměřit také na lokality s výskytem druhů - 
pětiprstky žežulník a pětiprstky hustokvěté. 
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                            Soutěže a výstavy 
 
V roce 2004 uspořádala ZO ČSOP Podorlicko  pro 
veřejnost 10 soutěží a 5 výstav. Realizace těchto 
akcí byla podpořena granty na podporu EVVO 
Pardubického kraje.  
Na praktickou ochranu přírody byly zaměřeny tyto 
soutěže : „O nejlepší ptačí budku“, „Ptačí krmení“,  
„Ptáci na krmítku“.  Některé soutěže byly součástí 
výstav -  „ Les“,“ Pomozme jim“, „Mykologická 
soutěž,“. Velký zájem byl o literární soutěž  „Paměť 
stromu“ a fotografickou soutěž  „Paměť stromů“. 
„Mineralogická olympiáda“ pořádaná ve spolupráci 
se ZŠ Habrmanova a Milaneml Michalskim  z 
Mineralogického klubu Česká Třebová obnovila 
svou tradici a byl o ni velký zájem na školách 
z regionu. Pro mladší školáky byly připraveny 
soutěže ke Dni Země.  
Největší zájem veřejnosti byl o Mykologickou 
výstavu pořádanou tradičně v říjnu  ve spolupráci se 
členy Mykologického klubu Choceň – M. Mičkou a  
L.Tmejem. Výstava byla doplněna přednáškou. 
Výstava „ Voda za humny“ byla pořádána ve 
spolupráci se Sněmem dětí ČR. 
Výstava hnízdních budek  pro ptáky byla doplněna 
ornitologickou přednáškou. 
Díky dobré prezentaci akcí se soutěží zúčastnilo 
mnoho zájemců z celého kraje. . Podařilo se 
navázat dobré kontakty s učiteli, mistry odborného 
výcviku a vychovateli z internátů. Výborná 
spolupráce byla započata s SOUŠT v České 
Třebové, se kterou byla  připravena soutěž  a 
výstava ke Dni Stromů.   
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Přednášky 
 

Vzhledem k možnosti využití grantu Krajského 
úřadu Pardubického kraje mohlo v Ekocentru 
Podorlicko proběhnout mnoho zajímavých 
přednášek. Přednášky byly nejen cestovatelské, ale 
také přírodovědné, takže obsáhly široké spektrum 
publika. 
Den dravců, který byl uspořádán ve spolupráci 
s Klubem ochrany dravců a sov. Byl organizován 
jako celodenní akce se zajímavým programem, 
např. : přednáška o motácích, akce Falco, ukázka 
sokolnictví, povídání o zdraví ptáků s veterinářem. 
Den byl zakončen večerním „houkáním“. 
Další  přírodovědné přednášky se týkaly stromů 
obojživelníků, orchidejí, ježků, ptačích budek. Velmi 
zajímavá byla přednáška pan Luboše Peškého o 
sledování čápů černých za pomoci „batůžků“.  
Kdo přišel na přednášky cestovatelské mohl 
procestovat celý svět – Bahrajn, Bajkal, Kanadu, 
Krym,   Kyrgyzstán, Kamčatku. 
Součástí programu byly i rukodělné aktivity – za 
zmínku stojí drátování lahví a hrnců, kterého se 
zúčastnilo 32 zájemců. 
O zdobení perníkových chaloupek  se pokusilo, 
s různými výsledky, více než 100 zájemců. 
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         Transfer obojživelníků 
 
Všichni obojživelníci se během rozmnožovacího 
období ( jara ) snaží dostat do svého rodného 
rybníka a najít zde partnera pro další rozmnožování. 
V našem okolí se jedná zejména o lokalitu v obci 
Přívrat, kde je dostatek vhodných vodních ploch. 
Obojživelníkům však stojí v cestě dopravní 
komunikace. Protože jejich tah probíhá v nočních 
hodinách a každé zvíře se při oslnění zastaví, přijde 
jich na silnici mnoho o život. Vzhledem k velkému 
počtu přejetých jedinců je pak  ohrožena celá 
populace.  
Jednou  z možností jak obojživelníky ochránit je 
jejich transfer přes dopravní komunikaci. Pomocí 
zábran a záchytných nádob jsou obojživelníci při 
tahu odchytáváni a později dobrovolníky přenášeni 
do rybníka. Při této příležitosti jsou zjišťovány druhy 
i počty  obojživelníků. 
 
V lokalitě Přívrat se v roce 2004 přeneslo 4 281 
jedinců těchto druhů: 
 

   ropucha obecná 
   skokan hnědý 
   rosnička zelená 
   čolek velký 
   blatnice skvrnitá 
   čolek obecný 

 
 

 
Celé akce se zúčastnilo 24 dobrovolníků v termínu 
od 4.4 2004 do 8.5 2004. 
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Čištění budek 
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Fotosoutěž 

 
Stromy jsou němými pozorovateli našeho světa. 
Věta, která utkvěla v myšlenkách  návštěvníkům již 
třetího ročníku fotografické soutěže pořádané ZO 
ČSOP Podorlicko. Téma pro rok 2004 bylo „Paměť 
stromů“. Po celé léto, až do října mohli zájemci o 
soutěž fotografovat záběry, které se týkaly stromů. 
Následná výstava se konala, ve spolupráci 
s městem Česká Třebová a Kulturním centrem, 
začátkem listopadu. Soutěžící z celé republiky 
poslali své nejlepší fotografie s cílem podělit se o 
krásy přírody. Vernisáž byla uvedena básněmi a 
písněmi o stromech, které recitovaly a zpívaly 
členky MOP Freoni, za hudebního doprovodu 
Richarda Kohouta. Rozhodování o vítězích bylo 
velmi náročné.  
Poprvé byla také zařazena nová soutěžní kategorie 
„Dokument“.  Sešlo se několik fotografií, které 
vyobrazovaly historii jediného stromu.  
Po vernisáži byla výstava otevřena pro veřejnost. 
Fotografická soutěž se stala námětem pro 
navazující literární soutěž. Tématem soutěže byla  
„Paměť stromu“ Nejvíce byla zastoupena kategorie 
12 – 20 let. Psala se próza i poezie. Během výstavy 
fotografií byl uspořádán literární večer, s přednesem 
vítězných prací.  
Obě akce, výstava i literární večer, měly velký 
úspěch.   
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Mladí ochránci přírody  
Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány 
Sdružením Mladých ochránců přírody ČSOP 
z prostředků Ministerstva ŠMT České republiky. 
 

MOP - FREONI 
V oddíle bylo organizováno 43 dětí pod vedením 
H. Grundové a L. Kašparové. 
Pravidelná činnost  probíhala v chovatelském 
koutku Gymnázia, při sledování počasí u 
meteorologické stanice, na schůzkách k programu 
GLOBE a v Ekocentru Podorlicko. 
 V chovatelském koutku se děti starají o množství 
hlodavců (osmáky, činčily, křečky, pískomily), dvě  
želvy a tři akvária s rybičkami. 
Na pravidelných schůzkách byly řešeny úkoly 
soutěže ČSOP Stříbrná nit a programu GLOBE. 
Freoni se aktivně zapojují do činnosti ZO ČSOP 
Podorlicko, zúčastňují se výstav, brigád, soutěží a 
pomáhají s mapováním. Zpracovali dokumentaci ke 
studánkám a někteří se dostali na výměnný pobyt 
na Kypr do Environmentálního centra. 
 
Celoroční chronologie akcí Freonů : 
V lednu  vystoupili s básničkami a písničkami na 
vernisáži výstavy „Pomozme jim“. Dále 
pokračovali  v soutěži Stříbrná nit a Sledování 
ptáků na krmítku. 

 V únoru  bádali v mapách, muzeu a u pamětníků 
po vzpomínkách o výskytu a historii místních 
pramenů a studánek.  

V březnu  se Freoni zúčastnili Dne dravců a začali 
s mapováním a úklidem studánek v terénu.  
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V dubnu stěhovali žáby u Přívratských rybníků a 
pomáhali s organizací Dne Země. Zapojili  se také 
do Hledání jara, do úprav na Smyslově naučné 
stezce a úklidu okolí Ekocentra. Dostali  za to 
pochvalu od MÚ v České Třebové.   

V květnu  se zúčastnili soutěže GLOBE Games 
v Brumově – Bylnici. 

V červnu  jeli tábořit do Ostrova na osadu 
Trosečníků ke Karlu Málkovi. 

V září dokončovali mapování studánek a připravili o 
tom CD 
 
V říjnu  se věnovali pozorování pavouků a část 
členů odjela do Limassolu na Kypr 
 
V listopadu připravili hudební vystoupení na 
vernisáž  výstavy Paměť stromů. 
 
V prosinci byli na výstavě Voda za humny a zdobili 
vánoční perníčky. 
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MOP – PUŠTÍCI 
 

Oddíl byl zaregistrován v březnu roku 2004 a měl 
pro začátek 8 dětí. Děti se schází nepravidelně, 
podle měsíčního plánu, v Ekocentru Podorlicko, kde 
se i pravidelně zúčastňují programů. 
 
 
 
Celoroční chronologie akcí Puštíků : 
 
V lednu členové oddílu uspořádali, pro sebe i své 
kamarády, Pexesový turnaj, kterého se zúčastnilo 
13 soutěžících. Na výstavu „Pomozme jim“ 
připravili, pro účastníky vernisáže, občerstvení. 
  
V únoru vyráběli budky pro zpěvné ptactvo. 
 
V březnu se Puštíci zúčastnili  „ Dne dravců“. 
 
V dubnu  uklízeli okolí Ekocentra, zúčastnili se 
výletu do ZOO Olomouc, pomáhali na brigádě 
v záchranné stanici Charlie, hledali studánky a 
pomáhali při transferu obojživelníků. 
 
V květnu natírali ptačí budky a pomáhali při jejich 
věšení, udělali si výlet do Kolína na akci Oregon a   
vyráběli  stříšky na studánku. 
 
V červnu drátovali kamínky, jeli do Brna na výstavu 
psů, koček, koní a hlodavců. 
 
V srpnu  uklízeli okolo Ekocentra a uspořádali 
prázdninové opékání. 
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V září  se zúčastnili soutěže  „Kdo ví !“ a podnikli  
třídenní výlet na Kubrychtovu boudu v Českém  
krasu. 
 
V říjnu připravovali podmínky pro zazimování ježků 
a zazimování studánky. 
 
 V listopadu  se účastnili na Dni dravců v Jihlavě a 
navštívili tamní ZOO. Pomáhali při přípravě 
občerstvení na vernisáži  výstavy  „Paměť stromů“. 
 
Prosinec  vyráběli a zdobili perníkové chaloupky. 
 
Členové oddílu Puštíci se celé léto starali o želvy a 
křečky v Záchranné stanici  pro volně žijící zvířata 
Charlie a pravidelně jim čistili výběhy. 
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Spolupráce ze státní správou 

V roce 2004 podala ZO ČSOP Podorlicko k MÚ 

O ČSOP Podorlicko má velmi dobrou spolupráci 
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v České Třebové generální žádost o vstup do 
správních řízení. Poté se zúčastnila jednoho 
správního řízení ( žádosti o pokácení modřínu).  
K dalším správním řízením byli zástupci ZO přizváni 
jako konzultanti, např.  u problému s výskytem 
chráněných druhů rostlin (poblíž běžecké tratě na 
Horách, u sjezdovky na „Pekláku“, v rámci regulace 
Skuhrovského potoka při ústí do řeky Třebovky).  
Pro potřeby Pardubického kraje bylo zasláno 
vyjádření k vedení komunikace R 35, z něhož 
vyplývá jako ekologicky nejšetrnější varianta trasa 
jižní. 
Pro Město Česká Třebová  jsme prováděli 
ochranářskou údržbu  (sečení, evidence druhů, 
průklest) VKP vstavačové louky u Skuhrova.  
 
 
Z
s Městským úřadem v České Třebové, zejména 
s odborem životního prostředí. Také ostatní odbory 
MÚ jsou maximálně vstřícné ( např. odbor dopravy 
– dočasná uzavírka místní komunikace při jarním 
transferu obojživelníků ). 
Velmi dobrá spolupráce je i s podniky, jejichž 
zřizovatelem je Město Česká Třebová – Teza, 
Eko Bi, Kulturní centrum. 

 
 

 

 
 

 
 



Spolková činnost 

Kromě akcí pro veřejnost proběhlo během roku 
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2004 několik akcí určených pouze pro členy ZO 
ČSOP Podorlicko.  Jednalo se o květnový výlet za 
orchidejemi na louky Bílých Karpat, který výborně 
připravili Dušánkovi. Další společnou akcí bylo 
sečení a hrabání orchidejové a xerofytní louky a 
záchrana obojživelníků u Přívratských rybníků. 
Zúčastnily jsme se i akcí pořádaných jinými ZO 
ČSOP. Byla to Noc s netopýry v Moravském krasu, 
celostátní setkání členů ČSOP v Sedmihorkách, 
konference „Dobrovolná práce pro přírodu“ v Praze, 
Světový festival ptactva pořádaný ZO ČSOP Rybák 
na Opatovsku. 
Příjemně strávené chvíle byly i na akcích 
Ekoklubka, při Medovém víkendu a na závěr roku 
při Silvestrovském posezení.  
 

 
 
 

 
 



Ekocentrum PODORLICKO 

Ekocentrum je  umíst bývalém pavilonu 

Ekocentrum PODORLICKO  
jak i 

 
kocentrum Podorlicko se v roce 2004 také stalo 
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ěno v 

mateřské školky. Prostory jsou vybaveny pro 
činnost členů základní organizace. V roce 2004 se  
podařilo doplnit vybavení také o některé věci přímo 
pro potřeby Mladých ochránců přírody.  
Na základě smlouvy o využití prostor Ekocentra 
provozovala zde svou činnost i ZO ČSOP Zlatá 
studánka. Koncem roku však smlouvu vypověděla a 
odstěhovala si majetek svůj i oddílu MOP, který 
provozuje. Tento majetek byl do té doby přístupný 
oběma organizacím. Z toho důvodu nemohlo být 
pro Ekocentrum zakoupeno z grantového řízení 
Pardubického kraje technické vybavení, které bylo 
plánováno. Bylo nutné doplnit nejnutnější vybavení 
pro činnost základní organizace i MOP ( židle 
apod.). Ekocentrum bylo také vybaveno  novým 
bezpečnostním zámkem ( nutnost pro pojištění) a 
novým promítacím plátnem. 
 
 

o prostor pro veřejnou diskus

E
veřejným prostorem pro diskuse občanů. Zamýšleli 
se zde jednak nad aktuálními záležitostmi a 
problémy regionu, ale též nad obecnými vztahy  
lidské společnosti a přírody.  
Byla zde zorganizována debata o rychlostí 
komunikaci R35. Také se diskutovalo o 
problematice hypermarketů a supermarketů za 
účasti Milana Štefance ze sociálně-ekologického 
hnutí Nesehnutí. 
 

 
 



 
Byl promítán i slavný celovečerní snímek režiséra 

schůzky  „studánkářů“, na 
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Godfreye Reggia, po němž následovala zajímavá 
reflexe filmu a osobních zkušeností diváků s tématy, 
jichž se Reggio dotkl. 
Uskutečnily se dvě 
kterých se diskutovalo o podmínkách a úpravách 
studánek.  

 
 
 
 
 

 
 
 



Spolupráce s organizacemi 

V rámci aktivit ochránců přírody se nelze vyhnout 

 

ce je členem regionálního Sdružení 

čního centra 

 

spolupráce s jinými organizacemi, které mají 
podobné programy nebo pro ZO zajímavou činnost.  
 

noho problémů týkajících se regionu bylo M
konzultováno s občanským sdružením Zelený 
kohout. 
 

rganizaO
základních organizací ČSOP Ústí nad Orlicí. Toto 
sdružení vydává Zpravodaj, do něhož ZO ČSOP 
Podorlicko pravidelně přispívá.  
 

rganizace je také členem KoordinaO
ČSOP Pardubického kraje se sídlem v Chrudimi.  
S Ekologickým centrem Paleta  spolupracuje na 
propagaci svých programů na  info – webových 
stránkách    www.ekovýchova.cz
 

rganizace každoročně poO řádá s Českou 

Klubem 

řádána 

 

mykologickou společností a Mykologickým klubem 
Choceň  Mykologické dny v Ekocentru Podorlicko. 
 
e navázána úspěšná spolupráce se ZO ČSOP J

Rybák ze Svitav, ZO ČSOP Trosečníci z Ostrova  
a také s AOP Pardubice. 
 

O ČSOP Podorlicko spolupracuje také s Z
ochrany dravců a sov, Sněmem dětí a Záchrannou 
stanicí Zelené Vendolí. 
 

 klubem kaktusářů sekce Gymnofil, byla poS
úspěšná přednáška o kaktusech. 
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Silvestr 2004 v Ekocentr  

2
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Zpráva o hospodaření 
 

Příjmy:                                                              Kč 
 
Finanční příspěvek města ČT                       7 000.- 
Finanční dotace a příspěvek MOP               25 707.- 
Členské příspěvky                                          6 300.- 
Přijaté úroky                                                       141.- 
Granty Pardubického kraje                         112 000.- 
Granty ÚVR ČSOP                                         8 000.- 
Ostatní příjmy                                               34 352.- 
 
Příjmy celkem                                           193 400.- 
 
 
Výdaje: 
 
Činnost MOP                                                33 419.- 
Granty – spoluúčast                                    136 145.-                      
Ostatní výdaje                                               29 506.- 
Pojištění                                                          3 000.- 
Dar ZO ČSOP Zlatá studánka                      10 000.- 
Poplatky bance                                               2 230.- 
 
Celkové výdaje                                         214 300.- 
 
 
 
Hospodaření v roce 2004 skončilo ze ztrátou  
20 900.-Kč. Nejvíce příspěvků bylo získáno z grantů 
na konkrétní činnosti. Tyto granty jsou však vždy se 
spoluúčastí organizace. 
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Poděkování 
 
Děkujeme všem za podporu v roce 2004 

 
Město Česká Třebová 
Pardubický  kraj 
Kulturní centrum v České Třebové 
Ústřední výkonná rada ČSOP 
SMOP ČSOP 
EVRO FOTO VIDEO v České Třebové 
Centrum dětí a mládeže ČSOP Praha 
Lesy České republiky s.p. 
Českotřebovský zpravodaj 
OIK TV Česká Třebová 
Orlické noviny 
Český rozhlas Pardubice 
EKO Bi s.r.o. Česká Třebová 
AOPK Pardubice 
Obec Přívrat 
Obec Rybník 
Klub českých turistů Česká Třebová 
Klub ochrany dravců a sov DZ 
Junák -Svaz skautů a skautek, středisko Javor 
MVDr. Jiří Karlík 
Milan Kylar – milénium média 
Hekom – kompresory 
Knihkupectví Paseka 
ZO ČSOP Zelené Vendolí, Trosečníci, Rybák 
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