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E-MAIL: posta@csop-strakonice.net WEB: www.csop-strakonice.net 

Předseda ZO: 

Ing. Vilém Hrdlička, Čelakovského 252, 386 01 Strakonice, tel. 383 333 048 

Vedoucí CEV a MOP: 

Mgr. Zdeňka Skalická, dr. Jiřího Fifky 866, 386 01 Strakonice, tel. 383 387 196 

mobil ČSOP 607 672974 nebo 725 871 104 

Vedoucí Ekocentra Strakonice: 

Ing. Jan Juráš, Ekoporadna při Šmidingerově knihovně – pobočka Za Parkem,  

Husova 380, 386 01, Strakonice tel.: 383 323 021, jan.juras@knih-st.cz 

Pořádání akcí: 

Mgr. Alena Hrdličková,  Šmidingerova knihovna – pobočka Za Parkem, Husova 380, 386 01, 

Strakonice tel.: 383 323 021, alena.hrdlickova@knih-st.cz 
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Plán činnosti ZO 20/01 ČSOP Strakonice na rok 2014 

 
Program schůze konané dne 04.02.2014 v prostorách sdružení Cassiopeia (Husova ulice 

č.p. 380) od 18 hod. Schůze byla zahájena v 18:30 z důvodů nedostatečného počtu členů 

a pozdního příchodu předsedy ZO. Předseda přišel pozdě z rodinných důvodů. Schůzi 

zahájil a vedl p. Juráš. 

 

Zpráva o činnosti naší ZO za rok 2013. Viz přehled akcí a kalendárium. 

Zpráva o hospodaření a finančních prostředcích. Viz příloha zápisu. 

Zpráva o činnosti MOP – viz příloha zápisu. 

Volba výboru  

Zaplacení členských příspěvků na rok 2014 a příprava na zaregistrování naší ZO. 

 ---------------- 

Návrhy činnosti: 

 

Přenos obojživelníků, hlavně žab přes silnici v době jejich rozmnožování:  

březen na křižovatce Volyňské x spojnice mezi Kapsovou Lhotou a Radošovicemi (zábrany 

se budou stavět zřejmě 15. 3., pak se bude hlídat začátek tahu a pak několik týdnů 2 x denně 

přenášet. Zajistí p. Juráš. Hrdličkovi se budou hlavně podílet na transferu obojživelníků na 

úseku silnice Strakonice – Nebřehovice, případně úseku silnice odbočka silnice Radomyšlská 

– Řepice. 

 

Způsob a zajišťování činnosti – práce podle plánu péče na PP Pastvina u Přešťovic a PP 

Sedlina. Podání žádosti na zahrnutí ČSOP ZO Strakonice do zájemců o provádění plánu péče 

na Krajský úřad v Českých Budějovicích. Zajistí: předseda v případě, že bude ze strany členů 

ZO nebo veřejnosti zájem o vykonávání této činnosti a ze strany OŽP Krajského úřadu pro 

Jihočeský kraj nebude zvýšena administrativní náročnost. Práce budou prováděny tak, aby je 

bylo možno vykonat v rozsahu 2 členů. Předběžně bude termín brigád vyvěšen na webových 

stránkách ZO. První brigáda bude PP Sedlina – hrabání listí, a to i bez zprávy z OŽP KÚ pro 

JK. Možno se domluvit na klučení náletových dřevin na PP Pastvina u Přešťovic – únor, 

počátek března. 

 

Účast členů na likvidaci invazních rostlin (PR Kuřidlo, Kalvárie, popř. PP Tůně u Hajské). 

Konec května, začátek června. Zajistí: Hrdličkovi. 

 

Účast členů ZO ČSOP Strakonice na ochraně ohrožených druhů ptactva a netopýrů 



v souvislosti se zateplením budov v městě Strakonice. Výzva předsedy k členům ZO pro účast 

na této akci. V případě nezájmu členů zajistí předseda ZO. 

 

Vyvěšení ptačích budek a jejich čištění v Rennerových sadech, při Mlýnském náhonu a na 

Podskalí. Již takřka hotovo. Zbývá čištění ptačích budek v hradním „safari“. Může být pojato 

jako akce MOPíků. Zajistil: p. Jan Juráš. Dokončí: předseda. 

 

Účast na jednáních s OŽP MÚ Strakonice (kácení dřevin rostoucích mimo les, tah 

obojživelníků, neplánované „zkrášlovací“ akce, havárie atd. V případě nezájmu ze strany 

členů ZO bude tato akce omezena pouze na jednání, kde by mohlo dojít k zjevnému porušení 

zákona o ochraně přírody. Zajistí předseda, p. Juráš, případně další aktivní členi ZO. 

 

Návrh na zakoupení dalších 5 budek – sýkorníků. Zajistí předseda – vyzváni zúčastnění členi 

ZO na výroční členské schůzi. 

  

Krmení drobného ptactva – krmítko v parčíku u okresního soudu ve Strakonicích. 

Zakrmování prováděli v rámci činnosti ZO členové výboru a MOPíci. 

 

Monitorování hnízdění rorýsů a netopýrů v souvislosti se zateplováním domů. Zajistí: 

předseda, popřípadě p. Juráš. 

 

Účast členů na akcích MÚ Strakonice vztahujících se k ochraně životního prostředí, 

architektonickým návrhům a stavebním zásahům ve městě. Výzva předsedy k členům ZO 

k účasti na těchto akcích. Poslední akce Dny zdravého města Strakonice se účastnili předseda 

a p. Jan Juráš z Ekoporadny při ŠK Za parkem ve Strakonicích a v obecenstvu ještě 1 členka a 

2 nečlenky ZO. Strakonická veřejnost nemá podle diskuzních příspěvků zájem o ochranu 

zeleně, životního prostředí. Má však zálibu v kritice a neúčasti na správních řízeních. 

 

Projednat možnost výsadby dřevin s OŽP MÚ Strakonice. V případě zájmu členů zajistí 

předseda ZO. 

 

Čištění studánky Skleněnky na Podskalí ve Strakonicích: jaro a podzim 2014. 

Zajistí: MOPíci, předseda (minimálně 2x ročně) – duben 2014 

 

Čištění studánky u Skočic – duben 2014. 

Odsouhlaseno. Kdo: předseda 

 

Příprava na registraci ZO 20/01 ČSOP Strakonice, Ekocentra Strakonice a MOP. Bude 

provedeno přes webové rozhraní a musí být odesláno písemnou formou. Důvodem je vysoký 

poplatek za vystavení elektronického podpisu. 

Zajistí: elektronickou aktualizaci zajistí předseda ZO, písemně + výběr členských příspěvků 

výbor ZO. 

 

Možnost prezentace aktuálního dění a regionálních přírodních událostí v prostorách 

Šmidingerovy knihovny na pobočce Za Parkem formou klipartu. Dále využití publikační 

možnosti v elektronickém časopisu KOMPOST. Kontakt: p. Jan Juráš, Hrdličkovi. 

 

Výlet pro členy ZO 20/01 ČSOP Strakonice a spřízněné přírodomilce. Naplánování provede 

pí Alena Hrdličková. Doporučeje se provedení výletu formou samofinancování, třeba 

s možností přespání. Viz výlet do Rokycan, Strašic a Dobříva z roku 2013. 

 

Plán a zajištění přednáškové činnosti při ZO 20/01 ČSOP Strakonice a Gymnáziu Strakonice. 

Plánování provádí pí Hrdličková a pí Skalická. Průběžná aktualizace akcí na webu ZO ČSOP 

Strakonice a Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Zajistí výbor ZO. Aktualizaci webu ZO 



zajistí předseda. 

 

Plán a zajištění přírodovědných a vlastivědných vycházek při ZO 20/01. Průvodcovská 

asistence. Zajistí Hrdličkovi, p. Jan Juráš, případně další členi ZO a vybraní nečleni. 

 

Sčítání kání (Buteo 2013/2014): Zajišťují Hrdličkovi. 

 

Minimálně 2x týdně je kontrolována poštovní schránka a kancelář ZO 20/01 ČSOP 

Strakonice. V mrazivých dnech je zapínáno elektrické topení. Zajistil předseda. V případě 

čerpání dovolené nebo odjezdu rodiny Hrdličkovy mimo město na několik dní je nutno 

schránku vybírat. Minulý rok nám takto prošla smlouva ČSOP x NET4GAS. Vrácena jako 

nedoručená. Posléze řešeno přes předsedu až v září -> listopadu 2013. 

 

V začátku tohoto roku nebyla projednána ani podána žádná žádost naší ZO 20/01 ČSOP 

Strakonice s cílem získání finančních prostředků. Jedním z důvodů nepodání žádosti je 

nevázání ZO na poskytovatele finančního prostředku a zachování nezávislosti. Finanční 

prostředky na ptačí budky, krmítko budou sehnány jinou cestou. 

 

Inventarizace majetku za rok 2014 – termín: březen – duben 2014. Termín a zprávu o 

výsledku zajistí revizor. 

 

Návrh a odsouhlasení členů výboru ZO 20/01 ČSOP Strakonice + zaplacení členských 

příspěvků. 

Schůzovní činnost – minimálně 4x ročně.  

Stav finančních prostředků na účtu ZO ČSOP Strakonice za rok 2013 – příloha zápisu 

 

 

 

Ustanovení výboru ZO 20/01 ČSOP Strakonice ve složení:  

Předseda – p. Vilém Hrdlička, jednatel – p. Jan Juráš, hospodář – pí Jitka Svobodová, revizor 

– p. Radim Paulič. 

Vedoucí MOP: pí Zdenka Skalická. pí Jitka Svobodová, pí Alena Hrdličková. 

Vedoucí Ekocentra Strakonice: p. Jan Juráš. 

V souvislosti s ustanovením výboru podává navrhovaný předseda p. Vilém Hrdlička roční 

výpovědní lhůtu na funkci předsedy. To znamená, že na rok 2015 odstupuje z funkce 

předsedy a jakéhokoliv člena výboru. S tím souvisí i předjímání závazků ZO k jiné právnické 

osobě, které budou překlenovat datum 31.12.2014 a staly by se v některých případech 

neplatnými. 



Plán činnosti ZO 20/01 ČSOP Strakonice na rok 2014 

 
 

Přenos obojživelníků, hlavně žab přes silnici v době jejich rozmnožování:  

březen na křižovatce Volyňské x spojnice mezi Kapsovou Lhotou a Radošovicemi (zábrany 

se budou stavět zřejmě 15. 3., pak se bude hlídat začátek tahu a pak několik týdnů 2 x denně 

přenášet. Zajistí p. Juráš. Hrdličkovi se budou hlavně podílet na transferu obojživelníků na 

úseku silnice Strakonice – Nebřehovice, případně úseku silnice odbočka silnice Radomyšlská 

– Řepice. 

 

Způsob a zajišťování činnosti – práce podle plánu péče na PP Pastvina u Přešťovic a PP 

Sedlina. Podání žádosti na zahrnutí ČSOP ZO Strakonice do zájemců o provádění plánu péče 

na Krajský úřad v Českých Budějovicích. Zajistí: předseda v případě, že bude ze strany členů 

ZO nebo veřejnosti zájem o vykonávání této činnosti a ze strany OŽP Krajského úřadu pro 

Jihočeský kraj nebude zvýšena administrativní náročnost. Práce budou prováděny tak, aby je 

bylo možno vykonat v rozsahu 2 členů. Předběžně bude termín brigád vyvěšen na webových 

stránkách ZO. První brigáda bude PP Sedlina – hrabání listí, a to i bez zprávy z OŽP KÚ pro 

JK. Možno se domluvit na klučení náletových dřevin na PP Pastvina u Přešťovic – únor, 

počátek března. 

 

Účast členů na likvidaci invazních rostlin (PR Kuřidlo, Kalvárie, popř. PP Tůně u Hajské). 

Konec května, začátek června. Zajistí: Hrdličkovi. 

 

Účast členů ZO ČSOP Strakonice na ochraně ohrožených druhů ptactva a netopýrů 

v souvislosti se zateplením budov v městě Strakonice. Výzva předsedy k členům ZO pro účast 

na této akci. V případě nezájmu členů zajistí předseda ZO. 

 

Vyvěšení ptačích budek a jejich čištění v Rennerových sadech, při Mlýnském náhonu a na 

Podskalí. Již takřka hotovo. Zbývá čištění ptačích budek v hradním „safari“. Může být pojato 

jako akce MOPíků. Zajistil: p. Jan Juráš. Dokončí: předseda. 

 

Účast na jednáních s OŽP MÚ Strakonice (kácení dřevin rostoucích mimo les, tah 

obojživelníků, neplánované „zkrášlovací“ akce, havárie atd. V případě nezájmu ze strany 

členů ZO bude tato akce omezena pouze na jednání, kde by mohlo dojít k zjevnému porušení 

zákona o ochraně přírody. Zajistí předseda, p. Juráš, případně další aktivní členi ZO. 

 

Návrh na zakoupení dalších 5 budek – sýkorníků. Zajistí předseda – vyzváni zúčastnění členi 

ZO na výroční členské schůzi. 

  

Krmení drobného ptactva – krmítko v parčíku u okresního soudu ve Strakonicích. 

Zakrmování prováděli v rámci činnosti ZO členové výboru a MOPíci. 

 

Monitorování hnízdění rorýsů a netopýrů v souvislosti se zateplováním domů. Zajistí: 

předseda, popřípadě p. Juráš. 

 

Účast členů na akcích MÚ Strakonice vztahujících se k ochraně životního prostředí, 

architektonickým návrhům a stavebním zásahům ve městě. Výzva předsedy k členům ZO 

k účasti na těchto akcích. Poslední akce Dny zdravého města Strakonice se účastnili předseda 

a p. Jan Juráš z Ekoporadny při ŠK Za parkem ve Strakonicích a v obecenstvu ještě 1 členka a 

2 nečlenky ZO. Strakonická veřejnost nemá podle diskuzních příspěvků zájem o ochranu 

zeleně, životního prostředí. Má však zálibu v kritice a neúčasti na správních řízeních. 

 

Projednat možnost výsadby dřevin s OŽP MÚ Strakonice. V případě zájmu členů zajistí 

předseda ZO. 



 

Čištění studánky Skleněnky na Podskalí ve Strakonicích: jaro a podzim 2014. 

Zajistí: MOPíci, předseda (minimálně 2x ročně) – duben 2014 

 

Čištění studánky u Skočic – duben 2014. 

Odsouhlaseno. Kdo: předseda 

 

Příprava na registraci ZO 20/01 ČSOP Strakonice, Ekocentra Strakonice a MOP. Bude 

provedeno přes webové rozhraní a musí být odesláno písemnou formou. Důvodem je vysoký 

poplatek za vystavení elektronického podpisu. 

Zajistí: elektronickou aktualizaci zajistí předseda ZO, písemně + výběr členských příspěvků 

výbor ZO. 

 

Možnost prezentace aktuálního dění a regionálních přírodních událostí v prostorách 

Šmidingerovy knihovny na pobočce Za Parkem formou klipartu. Dále využití publikační 

možnosti v elektronickém časopisu KOMPOST. Kontakt: p. Jan Juráš, Hrdličkovi. 

 

Výlet pro členy ZO 20/01 ČSOP Strakonice a spřízněné přírodomilce. Naplánování provede 

pí Alena Hrdličková. Doporučuje se provedení výletu formou samofinancování, třeba 

s možností přespání. Viz výlet do Rokycan, Strašic a Dobříva z roku 2013. 

 

Plán a zajištění přednáškové činnosti při ZO 20/01 ČSOP Strakonice a Gymnáziu Strakonice. 

Plánování provádí pí Hrdličková a pí Skalická. Průběžná aktualizace akcí na webu ZO ČSOP 

Strakonice a Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Zajistí výbor ZO. Aktualizaci webu ZO 

zajistí předseda. 

 

Plán a zajištění přírodovědných a vlastivědných vycházek při ZO 20/01. Průvodcovská 

asistence. Zajistí Hrdličkovi, p. Jan Juráš, případně další členi ZO a vybraní nečleni. 

 

Sčítání kání (Buteo 2013/2014): Zajišťují Hrdličkovi. 

 

Minimálně 2x týdně je kontrolována poštovní schránka a kancelář ZO 20/01 ČSOP 

Strakonice. V mrazivých dnech je zapínáno elektrické topení. Zajistil předseda. V případě 

čerpání dovolené nebo odjezdu rodiny Hrdličkovy mimo město na několik dní je nutno 

schránku vybírat. Minulý rok nám takto prošla smlouva ČSOP x NET4GAS. Vrácena jako 

nedoručená. Posléze řešeno přes předsedu až v září -> listopadu 2013. 

 

V začátku tohoto roku nebyla projednána ani podána žádná žádost naší ZO 20/01 ČSOP 

Strakonice s cílem získání finančních prostředků. Jedním z důvodů nepodání žádosti je 

nevázání ZO na poskytovatele finančního prostředku a zachování nezávislosti. Finanční 

prostředky na ptačí budky, krmítko budou sehnány jinou cestou. 

 

Inventarizace majetku za rok 2014 – termín: březen – duben 2014. Termín a zprávu o 

výsledku zajistí revizor. 

 

Návrh a odsouhlasení členů výboru ZO 20/01 ČSOP Strakonice + zaplacení členských 

příspěvků. 

Schůzovní činnost – minimálně 4x ročně.  

Stav finančních prostředků na účtu ZO ČSOP Strakonice za rok 2013 – příloha zápisu 

 

 

 

 

 



Ustanovení výboru ZO 20/01 ČSOP Strakonice ve složení:  

předseda – p. Vilém Hrdlička, jednatel – p. Jan Juráš, hospodář – pí Jitka Svobodová, revizor 

– p. Radim Paulič.  

Vedoucí MOP: pí Zdenka Skalická. pí Jitka Svobodová, pí Alena Hrdličková 

Vedoucí Ekocentra Strakonice: p. Jan Juráš 

V souvislosti s ustanovením výboru podává navrhovaný předseda p. Vilém Hrdlička roční 

výpovědní lhůtu na funkci předsedy. To znamená, že na rok 2015 odstupuje z funkce 

předsedy a jakéhokoliv člena výboru. S tím souvisí i předjímání závazků ZO k jiné právnické 

osobě, které budou překlenovat datum 31.12.2014 a staly by se v některých případech 

neplatnými. 

 

Hlasování se účastnili všechny přítomní členové. Jednohlasně odsouhlaseno složení výboru. 

Nikdo nebyl proti.  

Proti návrhu činnosti nebylo připomínek. 



 

 

 

Přehled akcí konaných ve spolupráci Šmidingerovy knihovny a ZO 20/01 

ČSOP Strakonice (uvedeno formou pozvánek, které byly uveřejněny 

v médiích a na webových stránkách ŠK a ZO ČSOP). 
 

Přednášky  

 

17.12.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v 

úterý 17. 12. Příroda všemi smysly (s promítáním). Mgr. Petra Tůmová z CEGV Cassiopeia o 

svých zkušenostech se zážitkovými aktivitami pro děti i dospělé – příběhy, nápady, tipy... Od 

17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia. 

20.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 20.11. na přednášku Kroužkování ptactva – mýty a skutečnost (s promítáním). Jaroslav 

Fořt (ornitolog ze ZO ČSOP Blatná) o užitečnosti kroužkování pro ochranu ptactva, o jeho 

průběhu, zajištění jeho bezpečnosti, o zpětných hlášeních prozrazujících pohyb našich 

opeřenců... Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia. 

14.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 14.11. na přednášku ČT 14. 11. Nebuďme kyselí, buďme zdraví (přednáška s 

ochutnávkami). Přednáší Hanka Synková, terapeutka známá jako bývalá redaktorka 

rozhlasového Kolotoče a autorka několika velmi oblíbených knih. Od 18:00 v restauraci 

Baobab. 

09.10.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 09.10. Africká odysea (s promítáním). RNDr. František Pojer (z ředitelství Agentury 

ochrany přírody a krajiny) o tahu černých čápů, jejich ochraně u nás i v cizině a o dalších 

zajímavostech z ornitologie. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia. 

18.09.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 18. 9. na promítání a vyprávění „Fotografie z letních cest do přírody“ (Slovensko, 

Chorvatsko, Vysočina...). Se svými snímky se mohou připojit i ti, kdo se předem ohlásí v 

půjčovně Za Parkem nebo na hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720. Od 17.00 v promítacím 

sále strakonického gymnázia. 

26.06.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 26. 6. na přednášku Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.: Sakrální architektura ve 

Strakonicích - místní kostely a kaple (přednáška s promítáním). Ohlédnutí za úspěšným 

cyklem komentovaných prohlídek po strakonických památkách, doplnění dalších informací, 

možnost dotazů. V promítacím sále strakonického gymnázia, o hodinu dříve než obvykle - od 

16:00 hod. 

28.05.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 28. 5. na přednášku o Kompostování – nejen na zahradě (s promítáním). Přednáší Ing. 

Jan Juráš. Teoretické poznatky i praktické rady. Od 17.00 v promítacím sále strakonického 

gymnázia. 

10.04.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 10. 4. - Románovou krajinou (s promítáním). Přednáška Ing. Miroslava Šobra, 

pracovníka OŽP MÚ Strakonice. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia. 

19.03.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v 

úterý 19.3. na přednášku Ing. Josefa Pecky: Zajímavosti středního Pootaví – přednáška s 

promítáním. Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia. 

13.02.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 13.2. na přednášku RNDr. Petra Pavlíka ze ZO ČSOP Blatná: Ptáci (a lidé a jiná havěť) 

v zemědělské krajině – přednáška s promítáním. Od 17:00 v promítacím sále strakonického 

gymnázia. 

09.01.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé ve 

středu 9.1. - doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.: Satelitní městečka a český venkov 



(přednáška s promítáním). Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia. 

 

Ostatní akce  

 

09.12.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 

09.12. na Tvořivý podvečer s p. Hanou Taschnerovou: „Drobné dárky – andílci, hvězdy, 

ozdobné rámečky...“ 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv 

mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Potřeby budou připraveny, ale hodilo by se 

přinést i vlastní (papíry, papírové krajky, jehla, nit, nůžky, lepidlo Herkules...). 

08.12.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 

hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na 

pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i 

zpěvu zveme také veřejnost. 

01.12.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

pokračující výstavu výstava obrázků p. Julie Režné: Kvítí, motýli, brouci... V půjčovně pro 

děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380) do 2. 12. (otevírací doba: PO a ČT 13 - 

18, ST 8 – 12). 

01.12.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

pokračující prodej přebytečných knih, výstavku větviček na určování, akci Paměť 

strakonických stromů a Nejmilejších knih - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za 

Parkem (Husova 380). 

25.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 

25.11. na Tvořivý podvečer s Mgr. Petrou Tůmovou – „Ruční papír“ 17:00 – 19:00 hod. v 

půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na 

podívání). Potřeby budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní (staré noviny a něco na 

ozdobení, např. snítky bylin nebo kousky barevného lýka). 

10.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou další 

společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 

18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu 

nebo i zpěvu zveme také veřejnost. 

01.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

pokračující výstavu výstava obrázků p. Julie Režné: Kvítí, motýli, brouci... V půjčovně pro 

děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380) do 2. 12. (otevírací doba: PO a ČT 13 - 

18, ST 8 – 12). 

01.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

pokračující prodej přebytečných knih, výstavku větviček na určování, akci Paměť 

strakonických stromů a Nejmilejších knih - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za 

Parkem (Husova 380). 

01.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

pokračující prodej přebytečných knih, výstavku větviček na určování, akci Paměť 

strakonických stromů a Nejmilejších knih - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za 

Parkem (Husova 380). 

14.10.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 

14.10. na Tvořivý podvečer s p. Alenou Šimáčkovou – Lampiónky, svícínky, strašidýlka... 

17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. 

hodinou, třeba jen na podívání). Potřeby budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní 

(např. barevé papíry, karton, fólie nebo pergamen, vydlabané dýně... podle toho, co si kdo 

chce vytvořit). 

13.10.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou další 

společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 

18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu 

nebo i zpěvu zveme také veřejnost. 

02.10.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou od 2. 10. v 

rámci Týdne knihoven na pobočku, kde začíná také prodej darovaných knih (otevírací doba: 



PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12). 

01.10.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na Výstavu 

větviček na určování, pokračují akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v 

půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380). 

19.09.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou ve čtvrtek 

19.09. na questingovou cestu parkem „Poklad Rennerových sadů“ (ve spolupráci s CEGV 

Cassiopeia) – zážitková objevná hra na pomezí moderní šipkované a geocachingu. 8 – 13 pro 

školy, mezi 13 – 18 pro děti i dospělé (třeba i celé rodiny). Start v půjčovně Za Parkem 

(Husova 380). S sebou nic než tužku a papír, přijít lze kdykoliv během odpoledne, hra trvá 

nejméně 30 minut. Více na hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720. 

16.09.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 16. 

9. - na Tvořivý podvečer s p. Boženou Legátovou – Paličky ze svazků bylin. 17:00 – 19:00 

hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na 

podívání). Potřeby budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní: tenký provázek, 

nůžky, rostlinný materiál (na vyzkoušení stačí i stébla trávy nebo jiné rostliny s rovným 

stonkem). 

15.09.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 

hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na 

pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i 

zpěvu zveme také veřejnost. 

01.09.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na Výstavu 

kvetoucích rostlin na určování, akca Burza nápadů na cestování, Paměť strakonických stromů 

a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem (Husova 380). 

Otevírací doba: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12. 

26.08.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou ve dnech 

31.07. - 26.08. na akci "Pobočka - Ekoporadna - Kompost". Výstava k 10. výročí půjčovny Za 

Parkem. Činnost v minulosti i v současnosti, služby čtenářům, akce pro veřejnost, ukázky 

výrobků z Tvořivých podvečerů, úryvky z časopisu Kompost, zajímavosti, perličky... ŠK, 

vstupní hala. 

26.08.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 

26.08. na zahajovací utkání pro hráče scrabblu (i pro úplné začátečníky). 17:00 – 19:00 hod. v 

půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na 

podívání). Hrací potřeby budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní. Není třeba se 

předem hlásit, naopak bude možnost se přidat ještě dodatečně a pokračovat v hraní i v dalších 

týdnech, z domova. 

01.08.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vám nabízí na pobočce 

ŠK Za Parkem, na telefonním čísle 380 422 720 nebo na hrdlickova@knih-st.cz možnost 

domluvit případně i další akce, např. společnou cestu několika rodin na kole, spojenou s 

komentovanou prohlídkou některého z chráněných území, apod. 

01.08.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na ukázky 

kvetoucích rostlin na určování, akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v 

půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO a ČT 13 - 

18, ST 8 – 12, během prázdnin nezměněna (kromě středy 28. 8., kdy bude zavřeno). 

01.07.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na ukázky 

kvetoucích rostlin na určování a další výstavky (fotografie a texty k 10. výročí pobočky, 

Burza námětů na cestování, Paměť strakonických stromů, Nejmilejší knihy) - v půjčovně pro 

děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce o prázdninách: vždy ve ČT 

13 – 18 (kromě 4. 7.), další dny viz www.knih-st.cz. 

20.06.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou ve čtvrtek 

20.6. na Tvořivý podvečer s p. Františkem Langmajerem: Vycházkové hole ze samorostů 

Čtvrtek 20. 6. mezi 17:00 a 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv v 

tomto časovém intervalu, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby budou připraveny, ale 

hodilo by se přinést i vlastní (samorosty, nůž, pilku, brusný papír). Pro děti budeme mít na 

hraní a vyrábění kudrnaté hoblinky. 



05.06.2013  Ve středu 5. 6. se koná na pobočce (Husova ul. č. 380) a na dvoře za domem 

od 14 do 18 hod. Bližší seznámení s činností pobočky, Ekoporadny a CEGV Cassiopeia. 

Vege-grilovačka a další pohoštění, prezentace měsíčníku Kompost, výstavka z historie i 

současnosti pobočky, ukázky z akcí „Burza námětů na cestování“, „Nejmilejší knihy“, 

„Paměť strakonických stromů“ aj., ukázky výrobků z Tvořivých podvečerů. Dále stolní hry 

pro velké i malé (scrabble, šachy, šprtec, 3D piškvorky, ovčín...), pohybové hry (od 14:30 do 

17:00 – týmové hry Awana, chůdy, panák, ostrovy aj.), hry s ekologickou tematikou, 

koncertík kantelistů (od 17:00 do 18:00),, skládání z papíru, hádanky, a další tradiční i méně 

známé zábavy inspirované činností pobočky a světem literatury. Pro nové čtenáře možnost 

získat roční zápisné do ŠK zdarma. 

01.06.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na Výstavku 

z dějin i současnosti pobočky, ukázky kvetoucích rostlin na určování, akce Paměť 

strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za 

Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12. 

26.05.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 26. 

5. další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se 

od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu 

nebo i zpěvu zveme také veřejnost. 

06.05.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 

6.5. na Tvořivý podvečer s p. Janou Věženskou – korálkové náušnice a přívěsky. 17:00 – 

19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba 

jen na podívání). Potřeby budou připraveny, ale hodilo by se přinést i vlastní: větší korálky, 

vlasec, konponenty (afro háčky či jiné zapínání, kroužky), nůžky. 

01.05.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

pokračující Výstavku kvetoucích rostlin na určování, akce Paměť strakonických stromů a 

Nejmilejší knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na 

pobočce: PO a ČT 13 - 18, ST 8 – 12. 

28.04.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 28. 

4. další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další nástroje. Koná se 

od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu 

nebo i zpěvu zveme také veřejnost. 

04.04.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou ve čtvrtek 4. 

4. na Tvořivý podvečer s p. Františkem Langmajerem – barevné kouzlení s kružítkem 

(dekorace, přání, předlohy na mandaly...). Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici 

č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby k 

předvedení budou připraveny, ale hodilo by se přinést si i vlastní (papír, pastelky aj., kružítko, 

pravítko). 

01.04.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na Výstavku 

kvetoucích rostlin na určování, akce Paměť strakonických stromů a Nejmilejší knihy - v 

půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO a ČT 13 - 

18, ST 8 – 12. 

04.03.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 

4.2. na Tvořivý podvečer s p. Janou Věženskou - PO 4. 3. - Iris folding - velikonoční obrázky 

a přáníčka. Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv 

mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby k předvedení budou 

připraveny, ale hodilo by se přinést si i vlastní (nůžky, balicí nebo jiné barevné papíry, 

izolepa, čtvrtky, tužka, pravítko). 

01.04.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

Velikonoční hraní na kantely PO 1. 4. - další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích 

ŠK), případně i další nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) 

ve spolupráci s o. s. Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost. 

01.03.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

pokračující zimní výstavu větviček, výstavka Paměť strakonických stromů a akce Nejmilejší 

knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO 



a ČT 13 - 18, ST 8 – 12. 

10.02.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 

10.02.2013 na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další 

nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. 

Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost. 

04.02.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 

4.2. na Tvořivý podvečer s p. Janou Věženskou - korálková přáníčka a náramky (viz např. 

www.bizujana.717.cz). Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít 

kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby k předvedení 

budou připraveny, ale hodilo by se přinést si i vlastní (karton, tenké jehly, nitě, bavlnky, 

drobné korálky). 

01.02.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

pokračující zimní výstavu větviček, výstavka Paměť strakonických stromů a akce Nejmilejší 

knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO 

a ČT 13 - 18, ST 8 – 12. 

20.01.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 

20.01.2013 na další společné hraní na kantely (vyrobené při akcích ŠK), případně i další 

nástroje. Koná se od 18.00 na pobočce Za Parkem (v Husově ul. č. 380) ve spolupráci s o. s. 

Spona. K poslechu nebo i zpěvu zveme také veřejnost. 

07.01.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v pondělí 

7.1. na Tvořivý podvečer s p. Janou Věženskou – nitěná grafika (viz např. www.bizujana.cz). 

Mezi 17:00 – 19:00 hod. v půjčovně v Husově ulici č. 380 (lze přijít kdykoliv mezi pátou a 

sedmou hodinou, třeba jen na podívání). Materiál a potřeby k předvedení budou připraveny, 

ale hodilo by se přinést si i vlastní (karton, jehly, nitě, nůžky). 

02.01.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou od 2.1. na 

pokračující zimní výstavu větviček, výstavka Paměť strakonických stromů a akce Nejmilejší 

knihy - v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce Za Parkem. Otevírací doba na pobočce: PO 

a ČT 13 - 18, ST 8 – 12. 

 

MOPíci 

 

Prosinec 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na dvě 

poslední letošní páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz v 16:00, a to: 6. 12. před hradem u 

kanceláře CIAO (půjdeme na chvíli ven a pak budeme vyrábět vánoční ozdoby a dárky), 13. 

12. u psího útulku (navštívíme pejsky a přineseme jim na přilepšenou piškoty). 

Listopad 2013 – MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na 

schůzky přírodovědného kroužku MOP - sraz každý týden v pátek v 16:00 před hradem u 

kanceláře CIAO. Pro mladší a případně i starší děti, rodiče, ale i dospělé bez dítěte. Chodit lze 

i nepravidelně. 1. 11. půjdeme na hřbitov, rozsvítíme svíčky na opuštěných hrobech a 

připomeneme si svátek Dušiček. 8. 11. si uděláme posvícení. Při dalších schůzkách budeme 

stopovat, pozorovat hvězdy, vyrábět dárky pro strakonický charitní jarmark... 

Říjen 2013 - MOP  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na 

schůzky přírodovědného kroužku MOP - hlavně pro děti předškolního a mladšího školního 

věku s někým dospělým z rodiny. Lze chodit i nepravidelně. Schůzky přírodovědného 

kroužku MOP - sraz každý týden v pátek v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Při kroužku 

se může scházet i skupinka dospělých bez dětí, případně také oddíl starších školáků. Na 18. 

10. je domluvena návštěva na zahrádce u Taschnerových. Při dalších schůzkách budeme 

sbírat plody a listy, vyrábět z nich, pouštět draka... 

Září 2013 - MOP  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na 

schůzky přírodovědného kroužku MOP - hlavně pro děti předškolního a mladšího školního 

věku s někým dospělým z rodiny. Lze chodit i nepravidelně. Sraz každý týden v pátek (kromě 

6. 9.) v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Při kroužku se může scházet i skupinka 

dospělých bez dětí, případně také oddíl starších školáků. Chodíme hlavně ven, někdy i do 

klubovny apod., podle toho, kdo přijde a jaké vyjde počasí. Na 13. 9. je domluvena návštěva u 



koziček a dalších zvířat na hradě (budeme moci i k nim za ohradu), ukázka rozebraných 

ptačích budek a vyprávění o péči o ně. Při dalších schůzkách si řekneme zážitky z prázdnin, 

připravíme si vlastní pouť a jiné radosti. 

Červen 2013 - MOP  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na Páteční 

schůzky kroužku MOPíků pro děti, rodiče a další zájemce Lze chodit i nepravidelně. 7. 6. se 

zúčastníme oslav ŠK (sraz v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO), 14. 6. se podíváme do 

psího útulku (sraz v 16:00 před útulkem) a 21. 6. půjdeme do Městského lesa na třešně na 

zahrádku rodiny Skalických (sraz v 16:00 na dopravním hřišti u ZŠ krále Jiřího z Poděbrad). 

Květen 2013 - MOP  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na Páteční 

schůzky kroužku MOPíků pro děti (od nejútlejšího věku), rodiče a další zájemce. Lze chodit i 

nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. 3. 5. pojedeme do Řepice na 

lanové hřiště (zpět pěšky po zpevněných cestách), 24. 5. se podíváme na farmářské trhy a pak 

půjdeme na Šumavskou (na hřiště a podívat se na rozkvetlou skalku). Další květnové schůzky 

budou ve znamení květů – budeme se z nich těšit, zkoumat jejich rozdíly, mikroskopovat, 

povídat si o opylování... 

Duben 2013 - MOP  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na páteční 

schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti, rodiče aj. Sraz vždy v 16:00 před 

hradem u kanceláře CIAO. Na 5. 4. je domluveno sestavování nových ptačích budek – 

ukázka, jak mají vypadat, co je důležité, atd. Na 12. 4. jsme pozváni na zahrádku p. Z. 

Skalické nad městem a podívat se pak na kytičky i do lesa. Při dalších schůzkách budeme 

čistit studánku Skleněnku, hrát kuličky a další jarní hry. 

Březen 2013 - MOP  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na páteční 

schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel (kromě 1. 2.). Sraz vždy v 16:00 před 

hradem u kanceláře CIAO. Na 22. 3. je domluvena návštěva na zahradě u Taschnerů – ukázka 

pletení pomlázky, velikonoční zdobení aj. Při dalších schůzkách (nepůjdeme-li ven vyhlížet 

jaro) budeme vyrábět, zpívat atd. Do kroužku může přijít kdokoliv, i bez dítěte (i 

jednorázově) a třeba jen tak přihlížet a ptát se na zajímavosti z přírody. 

Únor 2013 - MOP  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou páteční 

schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel (kromě 1. 2.). Sraz vždy v 16:00 před 

hradem u kanceláře CIAO. Na 8. 2. je domluvena návštěva koziček a dalších zvířat na hradě 

(budeme moci i přímo k nim za ohradu) a také ukážeme, jak se čistí ptačí budky. Při dalších 

schůzkách (nepůjdeme-li si hrát ven) budeme mikroskopovat, vyrábět atd. Kroužek lze 

navštěvovat i nepravidelně, i bez dítěte, ani není nutné se zapojovat do jeho vedení. 

Leden 2013 - MOP  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na páteční 

schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel (kromě 4. 1.). Sraz vždy v 16:00 před 

hradem u kanceláře CIAO – činnost záleží na počasí (doplnění krmelce v lese, noční 

sáňkování, stopování a jiné hry se sněhem, klouzání na ledě...). Také budeme dávat pozor, 

jestli neuvidíme nějakého vzácného zimního ptačího zatoulance. Jindy budeme v klubovně 

mikroskopovat a zkoumat nalezené přírodniny. Připoneme si také básničky a písničky o zimě. 

 

Kratší přírodovědné a vlastivědné vycházky  

 

16.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zve v sobotu 16. 11. na 

tradiční přírodovědnou procházku ke sv. Janu a přes Věno a Domanice do Strakonic (10 km). 

Sraz ve 12:55 před nádražím ČD. Ve 13:09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. Odtud se 

půjde po zpevněných cestách. Tentokrát se bude cestou povídat hlavně o ochraně vodních 

měkkýšů.Souvisí s akcí BUTEO 2012/2013. 

10.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zve v neděli 10. 11. 

přírodovědnou exkurze do pískovny V Holi (provede a přírodní zajímavosti přiblíží Ing. 

Vilém Hrdlička, předseda ZO ČSOP Strakonice) a úklid v rámci mezinárodní kampaně 

"Ukliďme svět! - Clean up the world!". Sraz 13:30 Na Dubovci, nebo 14:00 v pískovně. Pytle 

budou zajištěny, s sebou pouze rukavice. Pokusíme se okolí této cenné lokality zbavit 

odpadků. Účastníci se mohou těšit na odměnu ve formě teplého občerstvení. 

04.06.2013  Šmidingerova knihovna zve na Procházku rozkvetlou Kalvárií (cca 2 km). 



Úterý 4. 6. - Vede p. Petra Tůmová z CEGV Cassiopeia (seznámení se vzácnou hájovou 

květenou a faunou, odborný komentář, možnost kvízu pro děti), sraz v 17:00 na Podskalí před 

Zavadilkou. 

15.05.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou ve středu 15. 5. 

na povídání s p. Karlem Skalickým na hřbitově u sv. Václava (sraz v 18:00 u kostela) o 

osobnostech zde pochovaných. Ukážeme si náhrobky, budeme mít klíče i od kaplí, v případě 

silného deště apod. přejdeme na hrad do sucha. 

06.04.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou dne 6. 4. na 

komentovanou prohlídku kaplí a kostela sv. Václava na hřbitově. Sraz ve 14:00 před 

kostelem. Vede doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Po skončení půjdeme ještě k 

Václavské lípě a pak na Starou řeku, kde kromě přírodovědných pozorování zároveň 

zkontrolujeme pořádek od listopadové akce „Ukliďme svět“. Pytle budeme mít s sebou, takže 

stačí si vzít jen rukavice. 

03.04.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou ve středu 3. 4. na 

procházku k nalezišti dymnivky duté ve štěkeňském parku. Je domluvena i možnost prohlídky 

zámku. Sraz v 17:01 na zastávce Dobrá Voda (mladějovický autobus jede z nádraží v 16:40, 

staví v Ellerově ulici). Zpět lze jet v 17:59 nebo v 18:56. 

23.03.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v 

sobotu na komentovaná prohlídka v kostele Navštívení Panny Marie Bolestné na Podsrpu 

(včetně ambitů, kam se běžně nelze dostat). SO 23. 3. - sraz ve 14:00 před vchodem kostela. 

Vede doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Po skončení bude možno se podívat ještě na 

tůně u Hajské a pak pokračovat po zpevněných cestách podél řeky do Strakonic. Přesto 

doporučujeme voděoddolnou obuv. 

16.03.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v 19. 1. na 

každoroční přírodovědnou procházku ke sv. Janu a přes Domanice do Strakonic (10 km). SO 

16. 3. - sraz v 10.55 před nádražím ČD. V 11.09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. 

Odtud se půjde po zpevněných cestách. Tentokrát se bude cestou povídat hlavně o ochraně 

obojživelníků. Souvisí s akcí BUTEO 2012/2013. 

09.02.2013  Komentovaná prohlídka v ambitech a v kostele sv. Prokopa SO 9. 2. - ve 

spolupráci s Muzeem středního Pootaví, sraz ve 14:00 před vchodem kostela. Vede doc. Ing. 

arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. 

19.01.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v 19. 1. na 

každoroční přírodovědnou procházku ke sv. Janu a přes Řepické rybníky (10 km). Sraz v 

10.55 před nádražím ČD. V 11.09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. Odtud se půjde do 

Strakonic pěšky po zpevněných cestách. Tentokrát se bude cestou povídat hlavně o původních 

druzích keřů v naší krajině.Souvisí s akcí BUTEO 2012/2013.  

 

 

Zájezdy  

 

07.12.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 

07.12. na výlet. Sraz ve 12:15 před mapou na AN, ve 12:30 jede vodňanský autobus do Jinína. 

Máme domluvenou prohlídku kostela a pak se spolu s p. Pavlem Sáňkou podíváme na faru, po 

vsi a do okolí, řekneme si místní pověsti a zajímavosti. Zpět půjdeme pěšky přes Nebřehovice 

(asi 7 km).www.mapy.cz 

30.11.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 30. 

11. na výlet. Sraz v 8:50 před mapou na AN, v 9:00 jede pražský autobus do Písku. Podíváme 

se na Svatováclavské skály a odpoledne navštívíme charitní jarmark ve waldorfské ZŠ 

Svobodná. Zpět jede např. autobus v 18:02.www.mapy.cz 

19.,20.10.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v SO 

19. 10. - NE 20. 10. (nebo se lze připojit jen na část, tj. bez noclehu) - přírodovědný zájezd na 

Rokycansko. Levný, vyzkoušený nocleh s možností přitápět, doprava vlakem a autobusem. 

Spaní na vojenských postelích v pokojích po 2-6 lidech. Domluven je program v rokycanské 

hvězdárně, návštěva rokycanského a strašického muzea a hamru v Dobřívě. Počítá se s pěšími 



cestami různé kvality do 10 km, lze se přesouvat i autobusem. Přihlášky a bližší informace: na 

pobočce Za Parkem, na hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720.www.mapy.cz 

06.10.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na pěší výlet 

přírodovědný výlet. Začátek v 9:15 na zastávce ČD v Tchořovicích, kde se připojíme k 

ornitologické akci Festival ptactva a uvidíme veřejné kroužkování a pozorování se členy 

blatenské ZO ČSOP (viz www.cso.cz). Vlak ze Strakonic do Blatné jede v 7:07 (sraz v 7:00 

před nádražím, z Blatné cca 5 km pěšky, zpět vlakem z Tchořovic). Voděvzdorná obuv je více 

než vhodná. Ráno lze jet přes Nepomuk až na místo, vlak jede ze Strakonic v 

6:52)www.mapy.cz 

22.09.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou pěší výlet 

"Symbióza rybníků a stromů" (trasa: Štěkeň - rybník Záhořčí - rybník Močidlo - rybník U 

Křížku - lesní nádrže U Antonína mezi Štěkní a Slatinou - výhled na rybníky Vítkovský a 

Barachovec - zpět do Štěkně) s povídáním o péči o vysazené stromy. Vede a místopisné 

zajímavosti přiblíží PaedDr. Václav Žitný. Sraz: v 11:15 na náměstí před OÚ ve Štěkni (vlak 

ze Strakonic jede v 10:23). Zpět do Strakonic po dohodě buď pěšky (např. přes Slatinu), nebo 

vlakem.www.mapy.cz 

24.08.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v SO 24. 8. - 

přírodovědný výlet na Prachaticko (cca 12 km pěšky). Sraz v 6.55 před nádražím ČD, v 7.07 

jede vlak (s přesedáním) do Husince. Odtud se půjde na zříceninu stavebně ojedinělého hradu 

Osule a pak na vlak do Strunkovic nad Blanicí (jede např. v 15:48). Podle přání by šlo 

případně trasu a program pozměnit. Cesta-necesta vede skrze kopcovitou krajinu. Nutná 

terénní obuv.www.mapy.cz 

13.07.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 13. 

7. na přírodovědný výlet na Sušicko. Sraz v 6:45 před nádražím ČD. V 6:52 jede vlak do 

Velkých Hydčic. Podle zájmu a počasí se podíváme pěšky buď do Těchonic na místní draha 

(kde se díky přepásání udržuje bohatá květena – viz www.sanceprodraha.cz), nebo na některé 

z bližších chráněných území, nebo do horažďovického muzea (včetně výstavy p. F. Zemena a 

I. Jany „Prácheňsko ve fotografii“). Zpět jede vlak každé dvě hodiny. Nutná terénní 

obuv.www.mapy.cz 

25.06.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v úterý 25. 6. 

na celodenní výlet na Dobříšsko a do Průhonic (popř. do Rožmitálu – podle počasí). Vede 

Mgr. Alena Hrdličková z půjčovny Za Parkem. Cena zájezdu je 200,- Kč včetně vstupů, platí 

se hned při přihlášení, a to v hlavní knihovně na dospělém oddělení. Program: zámek v 

Dobříši a park, průhonický park nebo Podbrdské muzeum, zaměřeno na spisovatele spjaté s 

navštívenými místy.www.mapy.cz 

22.06.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 22. 

6. na Přírodovědný výlet na Hrad u Skočic (cca 10 km pěšky). Sraz ve 12:20 na stanovišti č. 

23 na autobusovém nádraží. Ve 12:30 jede autobus do obce Skočice. Odtud se vydáme po 

turistické trase k vrcholu kopce Hradu, kde si prohlédneme přírodní rezervaci s bohatými 

společenstvy rostlin a živočichů a také zbytky pravěkého a slovanského hradiště. Z vrchu 

budeme pokračovat přes obec Vitice do Svinětic, odkud jede vlak zpět do Strakonic v 16:02 

nebo 18:02. Provede nás Ing. Jan Juráš z Ekoporadny při Šmidingerově knihovně. Výstup na 

vrchol hradu je středně namáhavý. Cesty jsou místy nezpevněné.  www.mapy.cz 

18.05.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 18. 

5. na přírodovědný výlet (cca 12 km). Sraz ve 12:15 u mapy na autobusovém nádraží, ve 

12:30 jede vodňanský autobus do Drahonic. Odtud půjdeme po zpevněných cestách přes 

smíšený les Míchov do Ražic, kde budeme pozorovat vodní a jiné ptactvo. Zpět jede vlak 

např. v 17:51 nebo v 18:40.   www.mapy.cz 

06.05.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 6. 5. 

na přírodovědný výlet. Sraz ve 4:45 na nádraží ČD, v 5:02 se odjíždí vlakem (a pak 

autobusem) do Borovan. Bude i možnost přidat se k místní akci Vítání ptačího zpěvu 

(pozorování, poznávání podle zpěvu...). Zpět lze jet v 13:35 nebo v 17:35.   www.mapy.cz 

27.04.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 27. 

4. na přírodovědný autobusový zájezd na Žatecko: Krásný Dvůr (zámek, arboretum s 



parkovými pavilony, prastarý Goethův dub...), Žatec (chmelařské muzeum, možnost oběda, 

klášterní zahrady s bylinkami, chmelnice). Cesta zpět kolem kláštera Mariánská Týnice. 

Návrat do 20 hod., cena 250 (sleva: 150) Kč. Přihlášky a informace na hrdlickova@knih-st.cz, 

383 323 021 nebo v knihovně.  www.mapy.cz 

23.02.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na 

přídodovědný výlet do Střelských Hoštic a Horažďovic v sobotu 23. 2. Sraz v 8:45 před 

mapou na AN, v 9:00 jede sušický autobus do Střelských Hoštic. Podíváme se do muzea 

voroplavby a půjdeme po zpevněných cestách pěšky na Dominku a do Horažďovic (nebo 

jinam, podle počasí a dohody). Dobrá obuv nutná v případě chůze z Dominky do 

Horažďovic!. Lesní a polní cesty. Po cestě si budeme všímat různých zajímavostí, hlavně 

přírodních, povídat o přírodě, zahradničení apod. Zpět jede např. autobus ve 13:45.  mapka  

www.mapy.cz 

26.01.2013  Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na výlet do Prahy. 

Sraz v 8:45 před mapou na AN, v 9:00 jede autobus. Navštívená místa závisí na dohodě, 

plánuje se např. výstava v Národním zemědělském muzeu (o dopravě potravin, jejich balení 

aj.) a naučná stezka s přírodními a historickými zajímavostmi (bývalé hospodářské usedlosti, 

vinice, hřiště na způsob keltských staveb...). Zpět jede např. autobus v 17:15. 

 

V průběhu výše zmíněného období probíhala pravidelná a bohatá činnost MOPíků při ZO 

ČSOP Strakonice. Schůzky se konaly a konají každý pátek ve společné kanceláři ZO a 

Ekocentra nebo ve Šmidingerově knihovně na pobočce Za Parkem. V případě aspoň trochu 

příznivého počasí venku. Děti využívají naučný a osvětový materiál ZO a jsou odborně a 

pedagogicky vedeny v duchu poznání a ochrany přírody. Schůzek se účastní i rodiče nebo 

prarodiče dětí. Rozvedeno v textu níže. Některé z aktivit dětského kolektivu jsou 

podporovány Sdružením MOP. 

 

 

Sumář k počtu pořádaných akcí 
 

Během roku se pod hlavičkou pobočky a strakonické ZO ČSOP konala řada akcí, které mají 

už dlouholetou tradici. Celkový počet účastníků na těchto akcích v roce 2013 dosáhl 2128. 

Nejnavštěvovanější byly vycházky. Účastnilo se jich 501 lidí. Stejně jako v minulém roce 

byly úspěšné i přírodovědné přednášky, které se konají v budově gymnázia. Těch bylo v 

tomto roce 9 s celkovou účastí 346. Další vyhledávanou akcí jsou Tvořivé podvečery 

pořádané v prostorách půjčovny (9 s účastí 329 osob). Celodenní zájezdy se konaly 3 (účast 

85 osob). Na MOPících se sešlo 498 dětí s rodiči atd. 

 

Stejně jako v letech 2008 – 2013 se každý pátek kromě prázdnin scházel kroužek Malých 

ochránců přírody (MOP) pro předškolní a mladší školní děti a jejich rodiče nebo prarodiče, 

případně další účastníky. Kromě toho se konaly i další akce pro kroužek (sobotní výlet + o 

prázdninách tábor). Celková účast dětí a dospělých na všech těchto aktivitách včetně schůzek 

dosáhl 498. Děti z kroužku se umí samy zabavit, a tak se zúčastňují s rodiči i výletů a 

přednášek, kde buď vše sledují, nebo si hrají a neruší – tím pádem rodiče mohou navštěvovat 

přírodovědné akce, aniž by si museli zařizovat hlídání dětí. Zpráva p. Skalické je přílohou. 

 

Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách- rok 2013: 

2013 
Typ ptačí 

budky 
Obsazena Poznámka: 

Podskalí - u 

pivovaru 
Rehkovník Ne Lesy ČR, převěšen pod jeskyni 

Podskalí - u 

pivovaru  
sýkorník Ano Lesy ČR 



Podskalí - u 

pivovaru - zelený 

tank 

sýkorník Ano Lesy ČR 

Podskalí - Na 

Zavadilce 
sýkorník Ano Lesy ČR 

Podskalí - u 

Dorotky 
sýkorník Ano p. Vaněček 

Podskalí - pod 

jeskyní 
sýkorník Ano p. Vaněček 

Podskalí - u 

dětského hřiště 
sýkorník Ano p. Vaněček 

  

2013 
Typ ptačí 

budky 
Obsazena Poznámka: 

parčík u kostela sv. 

Markéty 
sýkorník > Ne 

ptačí budka - ZŠ Povážská, na 

smrku, zimoviště 

parčík u kostela sv. 

Markéty, tržnice 
sýkorník > Ne 

ptačí budka - ZŠ Povážská, 

zimoviště 

parčík u kostela sv. 

Markéty, tržnice 
sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská 

parčík u kostela sv. 

Markéty, tržnice 
sýkorník > Ne ptačí budka - ZŠ Povážská 

  

2013 
Typ ptačí 

budky 
Obsazena Poznámka: 

Mlýnská stoka sýkorník > Ano ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira 

Mlýnská stoka sýkorník > Ano 
ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira - 

vrabec 

Mlýnská stoka sýkorník > Ne 
ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira - 

brhlík - zimoviště 

Tržní sýkorník > Ne 
ptačí budka - ZŠ Povážská, staré 

Fezko - zimoviště 

Tržní sýkorník > Ano 
ptačí budka - ZŠ Povážská, staré 

Fezko, značka povodně 1954 

Tržní sýkorník > Ano 
ptačí budka - ZŠ Povážská, staré 

Fezko, značka povodně 1954 

U Náhonu sýkorník > Ano 
ptačí budka - ZŠ Povážská, staré 

Fezko, rozcestí, vrabec 

U Náhonu sýkorník > Ano 
ptačí budka - ZŠ Povážská, staré 

Fezko, rozcestí, vrabec 

U Náhonu sýkorník > Ano 
ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, 

druhý břeh, rehek? 

U Náhonu sýkorník > Ne 
ptačí budka - ZŠ Povážská, druhý 

břeh 

  



2013 
Typ ptačí 

budky 
Obsazena Poznámka: 

Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami 

Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, pod terasami 

Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj 

Pod Hvězdou špačkovník Ano Lesy ČR, konec teras, háj 

Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj 

Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj 

Pod Hvězdou sýkorník Ano Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec 

  

2013 
Typ ptačí 

budky 
Obsazena Poznámka: 

Rennerovy sady - 

východ 
sýkorník Ne Lesy ČR, u altánu, zimoviště 

Rennerovy sady - 

východ 
sýkorník Ne SOŠ Volyně, u ruje vlasaté 

Rennerovy sady - 

západ 
sýkorník Ano SOŠ Volyně, kaštan 

Rennerovy sady - 

západ 
sýkorník Ano SOŠ Volyně, javor 

Rennerovy sady - 

západ 
šoupálkovník Ne Lesy ČR, javor babyka 

Rennerovy sady - 

západ 
sýkorník Ano 

SOŠ Volyně, akát u tělocvičny - 

vrabec 

  

2013 
Typ ptačí 

budky 
Obsazena Poznámka: 

Čelakovského ulice 

- bašta 
sýkorník Ne samovýroba, sršen obecná 

Čelakovského ulice 

- bašta 
sýkorník nekontr. samovýroba, převešena o 50 m dále 

  

2013 
Typ ptačí 

budky 
Obsazena Poznámka: 

Safari - hrad sýkorník nekontr. Lesy ČR 

Safari - hrad sýkorník nekontr. Lesy ČR 

Safari - hrad sýkorník nekontr. Lesy ČR 

Safari - hrad kosovník nekontr. Lesy ČR 

 

 

Celkem ZO 20/01 ČSOP Strakonice spravuje 41 ptačích budek. Nejúspěšnější lokalitou se 

z hlediska hnízdního biotopu jeví oblast Mlýnské stoky. Ptačí budky jsou umísťovány se 

souhlasem OŽP MÚ Strakonice. 

 



Výsledky přenosu žab na Volyňské silnici. 
Lokalizace tahu a zástěn: silnice I. třídy č. 4 ze Strakonic do Volyně. 

Koordináty: 49°13'53.753"N, 13°54'55.501"E - 49°13'30.205"N 13°54'30.701"E 

Délka úseku: okolo 870 m. 

Termín sběru: zástěny byl napnuty ode dne 09.03.2013 a sejmuty dne 05.05.2013. První tah 

žab začal dne 09.04.2013. Tah byl ukončen 23.04.2014. 

Počty přenesených obojživelníků: 

Ropucha obecná (Bufo bufo): 638 ks přeneseno. 

Skokan hnědý (Rana temporaria): 1 ks. 

Přejeto: 20 ks ropuch obecných, které vesměs migrovaly po polní cestě od Vlčin nebo od 

křižovatky Strakonice, Volyně, Radošovice, Kapsova Lhota, tj. v místech, kde nebylo možné 

postavit zástěny. 

 

Silnice od Strakonic k Nebřehovicím. Zde bylo v první den tahu, 09.04.2013, přeneseno mezi 

375 ks žab. Jednalo se o ropuchy obecné a sběr trval necelé 1,5 h. Počet mrtvých ropuch 

obecných byl 68 ks. Koordináty: 49°14'24.325"N, 13°54'55.622"E - 49°14'6.934"N, 

13°57'12.495"E. Délka úseku 2 800 m. Na této lokalitě jsme již cílený sběr neprováděli 

z důvodů malého počtu sběračů a absence zástěn. 

 

Další lokalitou, kde jsme prováděli sběr obojživelníků, byla silnice 3. třídy č. Strakonice – 

Řepice. Zde postupují obojživelníci z pole pod kopcem Hradec přes zmiňovanou silnici 

k rybníku Okrouhlík. Poprvé zde byl tah zaznamenán dne 09.04.2013. Ve většině případů se 

jednalo o ropuchy obecné, kterých jsme přenesli 57 ks a 1 ks ropuchy zelené. Počet mrtvých 

kusů – ropuch obecných byl 18 ks. Koordináty: 49°16'57.311"N, 13°55'10.088"E - 

49°16'57.225"N, 13°55'28.703"E. Délka úseku 300 m. Sběr byl prováděn bez zástěn. Na 

mapce je tento úsek vyznačen číslicí 3. Délka úseku je namalována červeně. Směr tahu rovněž 

červeně - šipkami. Cílem tahu byl rybníček Okrouhlík, kde se kromě ropuch obecných 

vyskytují kuňky ohnivé (Bombina bombina) a rosničky zelené (Hyla arborea). 

 

Vlastní technologie a upřesnění přenosu je zpracováno ve zprávě zaslané na OŽP KÚ pro 

Jihočeský kraj dne 24.01.2013. 

 

 

Účast ZO 20/01 ČSOP Strakonice na asistenčních činnostech 

s OŽP MÚ Strakonic: 
 

Během zmíněného období jsme se vyjadřovali k zateplení následujících domů v souvislosti se 

zateplením z hlediska výskytu rorýsů, zpěvného ptactva a netopýrů: 

 

Rorýsi a jiné ptactvo: 
(Vyjádření k výskytu rorýsů obecných, břehulí říčních, čejek chocholatých aj. ptactva popř. netopýrů 

ve vztahu k OŽP MÚ Strakonice.) 

 

Tržní č.p. 1154 výskyt rorýsů ze severní strany každý rok. Východní stranu osidlují později. 

Je to takřka jediný panelák ve Strakonicích, kde se s jejich výskytem nespletete. 

Mládežnická č.p. 1227 bez záznamu. 

Kosmonautů č.p. 1236 strakapoud velký na základě rozšíření vletových otvorů u ptačích 

budek. 

Mlýnská č.p. 1088, 1089 – bez záznamu. Možný výskyt jiřiček a vlaštovek hnízdících v 

konstrukcích balkónů.  

Mlýnská č.p. 1065 - dva hnízdící páry rorýsů obecných, východní a jižní strana domu. 

Kosmonautů č.p. 1244, 1233 - jižní strana těchto bloků je bez záznamu výskytu rorýsů 

obecných. Severní strana domu č.p. 1233 – hnízdí!!!  Záznam již z roku 2012. V konstrukcích 



balkónů jim hnízdí vlaštovky a jiřičky. Jiřička obecná č.p. 1233 – východní strana pod 

balkony, č.p. 1256 – balkon, č.p. 1248 – balkon. Ve spárách možná sýkory. 

Kosmonautů č.p. 1232, 1234 odkryté krytky na severní straně, č.p. 1236, č.p. 1222 odkrytá 

krytka na západní straně. Záznam je z roku 2008. V roce 2012 jsem pozoroval snahu o 

zahnízdění rorýsů ze severní strany č.p. 1244, ale velký pohyb to nebyl. Spíše pokusy. Možné 

zahnízdění sýkor a vrabců. 

Kosmonautů č.p. 1243 - rorýsi neprokázáni. 

Obránců Míru č.p. 1248 - rorýsi zde nejsou, je zde však možné, že v dilatačních spárách jsou 

netopýři. Zjistil jsem to detektorem. Jedná se přesněji o stranu ze dvora a dilatační spáru u 

průchodu. 

Šumavská č.p. 252 – bez záznamu hnízdění rorýsů obecných. 

Netopýr velký?  - ulice Kosmonautů č.p. 1247, č.p. 1248, silný signál v průchodu do dvora. 

Proletují mezi jmenovanými domy a parčíkem. Určení druhu nejisté.  

 

Střela – upozornění OŽP MÚ Strakonice na výskyt a hnízdění čejek chocholatých pole a 

louka při západním břehu Střelského rybníku. Hlášeno rovněž ČSO. 

 

Výskyt a hnízdění břehulí říčních V Holi – komunikace s OŽP MÚ Strakonice během období 

duben – srpen 2013. Pravidelná jednání před příletem břehulí říčních s OŽP MÚ Strakonice 

zastoupené Ing. Ondřejem Feitem a zástupcem Technických služeb města Strakonice, které se 

koná v lokalitě pískovny V Holi. Je dohodnut postup prací v této pískovně, sjednán rozsah 

prací a ochrana bezobratlých, obojživelníků a hnízdiště břehulí říčních. 

 

Sázení stromů: 
 

Minulý rok naše ZO 20/01 ČSOP Strakonice neprováděla vysazování stromů, vyjma 

soukromých aktivit jednotlivých členů.  
 
 

Účast ve správních řízeních ve věci kácení dřevin: 
 

Minulý rok naše ZO 20/01 ČSOP Strakonice účastnila 9 správních řízení ve věci kácení 

dřevin rostoucích mimo les. Ve všech případech byla zastoupena J. Jurášem nebo předsedou 

ZO 20/01 ČSOP Strakonice. Na účast byl vesměs použit volný čas nebo náhradní volno 

zmíněných účastníků. Podrobnější popis jednotlivých řízení je přístupný v kanceláři naší 

základní organizace. 
 
 



Přehled brigád ZO 20/01 ČSOP Strakonice - 2013. 
(Brigády jsou vypsány pro členy naší ZO. Mohou účastnit i nečleni a spřátelená veřejnost.) 

Smluvní akce 

PP Pastvina u Přešťovic- 

Likvidace ohnisek třtiny křovištní a ruderalizovaných ploch (1c - 3x/rok), kosení 

travobylinných porostů silně zarůstajících dřevinami nebo ruderály (1b - 1x/rok). 

sběr a odvoz (likvidace) hmoty, kosení semixerotermních trávníků (1a - 1x/3 roky 

- 2007, 2010, 2013).  

Plocha  Termín  Datum  

1a - 0.32 ha  IX. - X., 1x/ 3 roky - 2013  08.10.,10.10.2013 

1b - 0.05 ha  VIII. - IX. 1x - možno společně s 1a  03.09.2013 

1c - 0.04 ha  1. pol. VI.  26.06.2013 

 

přelom VII. - VIII 07.08.2013 

konec IX., 3x ročně - 0.12 ha (blíže viz plán 

péče 2007-2016)  
24.09.2013 

Mimo plán 

péče 

16:45 h ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, 

odstraňování náletových dřevin 
29.04.2013 

Mimo plán 

péče 

kontrolní výjezd, odstraňování náletových 

dřevin - pálení, vyhrabávání stařiny 
23.06.2013 

Mimo plán 

péče  

16:30h ŠK Za parkem - kontrolní výjezd, 

odstraňování náletových dřevin - pálení, 

trhání třtiny křovištní 

17.07.2013 

Mimo plán 

péče  

9:30h - kontrolní výjezd, odstraňování 

náletových dřevin - spodní lom 
01.09.2013  

 

PP Sedlina u Rovné - - 

lokalita O. pallens - shrabání a odvoz padanky, likvidace výmlatků dřevin, individuální 

ochrana kvetoucích jedinců  

Plocha  Termín  Datum  

Se 1  - 0.08 ha  IX. - XI., sběr klícek, hrabání  

30.10.2013:16:00 *** 

02.11.2013:10:00 ŠK Za 

Parkem 

Se 1 - 0.08 ha  
konec IV. - počátek V, kvetení O. pallens, 

instalace klícek  

24.04.2013 - aplikace 

klícek na zbylé vstavače 

bledé 

Mimo rozpis prací podle plánu péče  

18.03.2013 - kontrolní 

výjezd s pracovníkem 

OŽP KÚ pro JK  

23.03.2013 - kontrolní 

výjezd, hrabání listí, 

zakrytí klíckami 

16.04.2013 ŠK - hrabání 

listí, zaklopení klíckami 

09.07.2013 - ruční trhání 

file:///F:/Flash1/INTERNET/csop/obsah/brigady/pp/pastviny_prestovice.jpg
file:///F:/Flash1/INTERNET/csop/obsah/brigady/pp/sedlina_rovna.jpg
file:///F:/Flash1/INTERNET/csop/obsah/brigady/brigady/20070314_sedlina.jpg


invazních rostlin 

  

Nesmluvní akce 

leden - únor 

2013 

čištění ptačích budek, kontrola jejich upevnění - Rennerovy sady, 

Mlýnský náhon, parčík u Markéty, Podskalí, hradní "safari" 

09.03.2013:09:00 

stavění zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici do Volyně u 

křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, Strakonice, Volyně. Účast: 4 

členi ZO 20/01 ČSOP Strakonice, 1 člen MOP při ZO 20/01 ČSOP 

Strakonice, 6 sympatizujících nečlenů naší ZO. Kontrola na lokalitě 

prováděna 1x až 3x denně podle aktuálního počasí a tahu žab, pouze 

ve 3 členech naší ZO a jednoho sympatizujícího nečlena. 

11.05.2013:13:00 
Ukliďme svět! Sraz na Dubovci. Úsek od Strakonic při Volyňce až do 

Volyně 

10.11.2013:13:00 Ukliďme svět! Sraz na Dubovci. Pískovna V Holi 

05.05.2013 

odinstalování zástěn proti přechodu obojživelníků přes silnici 

Strakonice - Volyně, u křižovatky Radošovice, Kapsova Lhota, 

Strakonice, Volyně 

červen - červenec trhání netýkavky malokvěté na Kalvárii (většinou Pá, So, Ne) 

červen - červenec 
vyžínání a trhání netýkavky malokvěté v PR Kuřidlo (většinou Pá, So, 

Ne) 

 

K diskuzi: 

Příspěvek p. Juráše k účasti na brigádách pořádaných na PP Pastvina u Přešťovic a PP Sedlina 

ve smyslu aktivnější, silnější účasti členů na těchto akcích. Podpořil předseda ZO. 

Příspěvek předsedy k registraci členů do ZO ve smyslu obeslání stávajících členů dostupnými 

prostředky, popř. osobním kontaktem, s tím, že proběhla výročná členská schůze a zda zaplatí 

členské příspěvky a budou nadále, byť pasivními členy ZO, nebo svou působnost v řadách ZO 

ČSOP Strakonice ukončí. Jde o ty členy, kteří o činnost ZO nejeví velký zájem a svým 

váháním o zaplacení členských příspěvků a setrváním v řadách ZO tlačí činovníky 

k provedení registrace na poslední chvíli. Jako termín uzavření registrace byla navržena 1 

dekáda března 2014. Dále v tomto směru předseda navrhuje výjimky – obejití členů 

v důchodovém věku a zeptat se na pozici členství. 

Příspěvek p. Juráše na řešení prostor ZO. Naskýtá se možnost volných prostor v budově 

Šmidingerovy knihovny Za Parkem za nájemní cenu. Připomínky předsedy MOP a předsedy 

ZO ve smyslu stávajících prostor ZO v strakonickém hradu č.p. 1, které jsou ZO poskytovány 

městem Strakonice bezplatně, pouze za platbu vodného a stočného a elektřiny. 

Příspěvek předsedy o předání vedení ZO ČSOP Strakonice do rukou některého z mladších 

členů v důsledku jejich osobního příkladu při akcích ZO. Tím je sledováno vtažení mladších, 

aktivních lidí do činnosti ZO.  

Příspěvek předsedy k samofinancování akcí ZO v souvislosti s vazbou na donátora. Např. 

účast na povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, o které žádá donátor a následná pozice 

organizace při sporném názoru. Např. Johnson Controls x ZO povolení pokácení smrků 

pichlavých nebo MÚ Strakonice x ZO pokácení dřevin v oblasti cyklostezky u Hajské. Dále 



v některých případech neúměrná administrativní činnost a zmatečnost při vykazování čerpání 

prostředků. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finanční vyhodnocení sestavila a přednesla: Jitka Svobodová 

Zpráva o MOPících: Zdeňka Skalická 

Přehled akcí: Alena Hrdličková 

 

Sestavil: Vilém Hrdlička  

předseda ZO 20/01 ČSOP Strakonice 

Účast: 

Přítomni: 
členi: p. Juráš, p. Paulič, p. Treybal, pí Treybalová, pí Bošková, pí Skalická, pí Svobodová, pí 

Šimáčková, sl. Šimáčková, p. Hrdlička. 

Omluveni: pí Hrdličková z rodinných důvodů – úmrtí v rodině. 

Nečleni: sl. Petříková 



Mopíkování v roce 2013 

 

Naše netradiční Mopíkování, které sdružuje děti i s jejich maminkami, případně dalšími 

dospělými, už má malé výročí - už pět let se pravidelně scházíme a přátelíme nejen s přírodou 

(jsme malí ochránci přírody), ale i spolu navzájem a je nám spolu dobře. Je potěšitelné, a 

myslím, že je to hlavně zásluhou Alenky Hrdličkové, že každý rok přicházejí nové maminky a 

nové děti. Někdy přivedou i další kamarády ze školky, a tak se občas stane, že je nás i víc než 

20. 

Tradičně patří k nejoblíbenějším schůzky u zvířátek, tj. u koziček, kdy nás pan Lebeda pustí 

dovnitř svého areálu a dovolí nám krmit své svěřence suchým chlebem, mrkvemi a jablíčky. 

Zároveň děti mohou vidět čištění nebo vyvěšování budek. Díky paní Zdychyncové zase 

zpravidla dvakrát ročně navštěvujeme psí útulek s dárky ve formě piškotů. Také návštěvy na 

zahrádkách se dětem líbí. Zvláštní díky patří rodině Taschnerových, kde se dětí dozvědí nejen 

spoustu zajímavého o včelařství a astronomii, ale mají připraveno i výborné pohoštění i tipy 

na výtvarnou činnost.  

Velkým přínosem je pro nás to, že na naše schůzky až z Chanovic dojíždí Eva Legátová. 

Obohacuje naše schůzky jak o ukázky různých živočišných druhů, tak i o výtvarné náměty 

(podle jejích návrhů jsme vyráběli např. papírové vánoční stromečky, výrobky z čajových 

sáčků aj. a některé z našich výrobků našly své uplatnění na předvánočním charitním jarmarku 

pro dárce kostní dřeně).  

K našim tradičním činnostem patři také čištění studánky Skleněnky,na Podskalí, naše vlastní 

pouť v parčíku za hradem, letos jsme měli i posvícení s vybranými lahůdkami vegetariánské 

kuchyně. Nezapomínalo se ani na přísloví, básničky a hádanky vztahující se k jednotlivým 

obdobím roku, v knihovně i klubovně se seznamujeme i s přírodovědnou literaturou, 

v klubovně i s mikroskopováním a prací s binokulární lupou.   

Hlavní zásadou našich schůzek byla pohoda  a v duchu J. A. Komenského  poznávání přírody 

kolem nás hrou. 

Sepsala: Zdeňka Skalická 


