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390 02 Tábor
Tel.: 731 738 225
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www.evvoluce.cz
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v Příbrami
Nám. T.G. Masaryka 1
261 01 Příbram
Tel.: 731 738 225
ekocentrum@ochranafauny.cz
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Tel.: 733 424 566
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Úvod

Jakými slovy zahájit
Výroční zprávu
za rok 2010?
Jakými slovy zahájit
Výroční zprávu za rok
2010? Odpověď na tuto
otázku není jednoduchá.
Rok 2010 byl rokem, který
lze z hlediska vývoje naší
organizace považovat
za rok „velkého třesku“.
Návštěvnost akcí OFČR
vzrostla na neuvěřitelných
více než 27.000 účastníků
a počet přijatých živočichů
na více než 13.000
jedinců. A pokud se
budeme dál držet čísel,
tak počet zaměstnanců
se zvýšil o osm a počet poboček vzrostl o dvě, a to ve městech Příbram a Tábor.
Rozpracovali jsme projekt EVVOLUCE s dopadem na všechny školy v ČR. Proběhla
výstava v Národním muzeu v Praze s názvem „Světlo pro Prahu po deseti letech“. Dále
jsme získali dotaci 58 milionů Kč na vybudování reprezentačního Centra Ochrany
fauny ČR Hrachov a byla zahájena výstavba Centra ekologické výchovy v rámci areálu
kongresového centra „Farma Čapí hnízdo“. Byl to rok velkých rozhodnutí i zvratů a stál
každého z nás mnoho sil. Chtěl bych na tomto místě poděkovat celému týmu Ochrany
fauny za poctivě odvedenou práci . Dále bych chtěl poděkovat všem příznivcům
a sponzorům, dobrovolným spolupracovníkům, starostům obcí a měst a dotčeným
krajským úřadům za jejich podporu. Ochrana fauny ČR vstupuje do nové, řekl bych
přelomové etapy. Držme si palce a držte nám palce i Vy.
Pavel Křížek
předseda OFČR

O organizaci

Občanské sdružení Ochrana fauny České republiky vzniklo v roce 1998. Jeho
posláním je od počátku ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů a ekologická
výchova veřejnosti.
V roce 1998 byla vybudována fungující Stanice pro zraněné živočichy. Pro zvířata
vyjíždíme 24 hodin denně.
Současně se záchrannou stanicí vznikalo i Centrum ekologické výchovy, které
připravuje exkurze, přednášky, besedy, semináře, výstavy a další podobné akce pro
veřejnost, školy, nevládní organizace, veřejnou správu i podnikovou sféru. Počátkem
roku 2006 bylo Centrum ekologické výchovy OFČR jmenováno Krajským střediskem
ekologické výchovy a osvěty Středočeského kraje. Centrum ekologické výchovy má
pobočky ve Voticích, Příbrami a Táboře, kde pravidelně realizuje akce různého typu
pro všechny cílové skupiny. Kromě provozu stanice a ekocentra se organizace věnuje
realizaci řady programů druhové ochrany, zajišťuje péči o zachovalé přírodní lokality
v regionu, organizuje celonárodní kampaně na ochranu přírody, poskytuje odborné
konzultace a informační materiály. Ochrana fauny ČR staví na principu partnerství –
úzce spolupracuje s obcemi, městy a institucemi v regionu, s ostatními nevládními
organizacemi, sponzory a jednotlivci.

DOBŘÍŠ

PŘÍBRAM

BENEŠOV U PRAHY

VOTICE

SEDLČANY

TÁBOR

SOBĚSLAV

Stanice

Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích působí na
území Středočeského a Jihočeského kraje v rámci
pověřených úřadů s rozšířenou působností: Votice,
Sedlčany, Příbram, Dobříš, Tábor, Soběslav a částečně
Benešov u Prahy.
Počet telefonátů na našem pohotovostním čísle rok
od roku stoupá. V roce 2010 naše výjezdová služba
zajistila 888 výjezdů.
Nejčastějším důvodem příjmu stále zůstávají zranění (pohmožděniny, luxace,
fraktury…) či následky nepříznivých klimatických podmínek (zničení hnízd ptáků
a veverek větrem, podchlazení, vysílení…). Smutnou výjimkou není ani úmyslné
ublížení ze strany člověka (střelná zranění, amputace končetin nástražnými systémy,
otravy…) nebo lidská neznalost při snaze pomoci, kdy jsou zbytečně odchytávána
mláďata v domnění, že se jedná o osiřelé jedince (zejména ježčata, zajíčata, srnčata,
předčasně vylétlá ptáčata kosů či drozdů).
Pověřená
obec
Benešov u Prahy
Dobříš
Sedlčany
Příbram
Tábor
Votice
Celkem

Počet přijatých živočichů (vč. jedinců
přenesených v rámci záchranného programu)
60
7 325
3 371
1718
358
189
13 021

Počty
přenesených
obojživelníků
viz transfery.

Záchranné
transfery

V roce 2009 zajistili pracovníci naší záchranné stanice pět lokalit, kde dochází
k masivní jarní migraci obojživelníků hibernujících na suchu. Na jaře tohoto roku bylo
v rámci záchranných transferů přeneseno 7 376 obojživelníků.
V roce 2010 byla nahlášena obyvateli
obce Bratřejov nová lokalita. Vzhledem
k zajištění této lokality se rapidně
zvýšil počet přenesených obojživelníků,
a to na neuvěřitelný počet 11 755
jedinců. V padacích pastích pro
bezpečný přechod přes komunikaci bylo
zachyceno celkem devět živočišných
druhů (blatnice skvrnitá, čolek obecný,
čolek velký, kuňka obecná, ropucha
obecná, rosnička zelená, skokan hnědý,
skokan štíhlý a skokan zelený).
Lokalita

Pověřený úřad

Drhovy
Nový Knín
Čenkov
Petrovice
Prostřední Lhota
Bratřejov

Dobříš
Dobříš
Příbram
Sedlčany
Dobříš
Sedlčany

Celkový počet přenesených jedinců

Počet přenesených jedinců
5 696
633
900
563
862
3101
11 755

Spolupráce

Pro školní rok 2010/2011 jsme nově navázali spolupráci s Vyšší odbornou
školou a Střední zemědělskou školou Benešov. Studentům prvního ročníku oboru
Veterinářství poskytujeme individuální praxi v záchranné stanici. Studenti mají
možnost setkat se zde s „netradičními pacienty“. Získané znalosti z etologie,
zootechniky i veterinárního lékařství zajisté využijí i na specializovaných klinikách
při výkonu svého povolání, kde se mohou s těmito pacienty také výjimečně setkat.
V rámci poskytnutí odborné praxe dále spolupracujeme také se Střední odbornou
školou pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí.

K přátelským vztahům patří úzká
spolupráce se psím útulkem Domov
fauny a nejen s ním, ale i se Základní
kynologickou organizací Slavkov. Díky
nově navázaným kontaktům se snažíme
najít nové domovy pro opuštěné psy,
organizovat akce pro místí komunitu
pejskařů, informovat veřejnost
o aktuálním dění atd.

Centrum
ekologické výchovy

Výukové programy
Centrum ekologické výchovy nabízí 25 programů pro mateřské školy, 31 programů
pro základní školy a 2 programy pro střední školy. Naši lektoři dojíždějí s výukovými
programy i do škol.
Výukové programy pro mateřské školy
jsou připravovány aktivní formou,
děti jsou seznamovány s daným
tématem formou jednoduchých her.
Prostřednictvím připravených aktivit
si děti procvičují smyslové vnímání,
rychlost, smysl pro orientaci, paměť,
obratnost i postřeh.
Výukové programy pro základní školy
a střední školy jsou zaměřeny na
různé okruhy z oblasti průřezových
témat. S obsahem jednotlivých témat
se žáci seznamují formou her, diskuzí,
výkladem nebo pracovními listy.
V roce 2010 se zúčastnilo výukových programů 13.457 žáků ze základních
a středních škol.
EVP účastníci
MŠ Středočeský kraj

6115

ZŠ Středočeský kraj

1487

MŠ Jihočeský kraj

2670

ZŠ Jihočeský kraj

2627

jiný kraj

558

Celkem

13457

Exkurze do stanice
Školním i zájmovým kolektivům
jsou nabízeny exkurze do
Stanice pro zraněné živočichy.
Tato exkurze zahrnuje prohlídku
venkovní expozice zvířat
spojenou s odborným výkladem
a promítáním krátkého ﬁlmu
na téma ochrany přírody. Délka
programu je 1–1,5 hodiny.
Exkurze do stanice je vhodná
pro všechny věkové kategorie,
prohlídka je vždy přizpůsobena
věku účastníků.
V roce 2010 se exkurzí do stanice zúčastnilo 61 kolektivů o počtu 2092 návštěvníků.
Stanici mohou navštívit i neorganizované skupiny z řad veřejnosti. Stanice je pro
zájemce otevřena celoročně v otvíracích hodinách. Během roku 2010 navštívilo
stanici 959 návštěvníků.

ˇ
Soutežní
dny
pro školy
Pro školní kolektivy nabízíme
uspořádání zábavně naučného
dopoledne v areálu školy.
Pro soutěžní družstva ve
čtyřech věkových kategoriích
je připraveno deset stanovišť,
na nichž družstva žáků mezi
sebou soutěží ve vědomostech,
ve znalostech přírody a ochrany
životního prostředí. Školy si
mohou vybrat z nabídky soutěží
na různá témata – Zvířata
a rostliny, Příroda kolem nás,
Život kolem vody nebo Život
v lese.
V roce 2010 se těchto soutěží zúčastnilo 569 žáků.

Hromadné akce
pro školy
Během celého roku jsou pro školní kolektivy
připravovány zábavně naučné akce, jejichž
cílem je zvýšit zájem žáků o životní prostředí.
Akce jsou připravovány u příležitosti
významných dní např. Den Země, Den zvířat
apod., či jsou motivovány ročním obdobím.

datum

akce

20. 1. 2010
25. 1. 2010
20. 4. 2010
21. 4. 2010
22. 4. 2010
22. 4. 2010
24. 4. 2010
27. 4. 2010
12. 6. 2010
3. 6. 2010
8. 6. 2010
7. 6. 2010
14. 9. 2010
16. 9. 2010

Ptačí den v botanické zahradě pro MŠ
Ptačí den v botanické zahradě pro MŠ
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Hrátky se zvířátky pro MŠ
Hrátky se zvířátky pro MŠ
Soutěž pro SŠ – 4 kola
Soutěž pro ZŠ
Soutěž pro ZŠ
Soutěž pro ZŠ
Když nás zvířátka potřebují pro MŠ
Když nás zvířátka potřebují pro MŠ
Počet účastníků celkem

počet
účastníků
87
128
326
448
143
627
122
72
46
62
40
113
85
82

místo
konání
Tábor
Tábor
Milevsko
Příbram
Votice
Tábor
Tábor
Tábor
stř. kraj
Příbram
Votice
Tábor
Tábor
Tábor

2381

Semináre
pro ucitele
ˇ
ˇ
Pravidelně během celého roku jsou
realizovány semináře pro pedagogy
základních škol. Na seminářích
předáváme učitelům materiály
pro výuku. Obsahem seminářů je
seznámení učitelů s materiály pro
výuku a proškolení učitelů v jejich
využití ve výuce. Během roku
2010 bylo uskutečněno celkem
40 seminářů, kterých se zúčastnilo
1152 pedagogů.

Akce pro verejnost
ˇ
Jako každý rok, tak i během roku
2010 bylo realizováno několik
akcí pro širokou veřejnost.
Na těchto akcích se děti
i dospělí seznamují s přírodou
v okolí svého bydliště formou
soutěžních úkolů na stanovištích
či výkladem. Mezi tyto akce patří
terénní exkurze do zajímavých
lokalit, cestopisné přednášky či
ﬁlmové večery.
Proběhlo celkem 33 akcí s účastí 490 návštěvníků.

Akce pro rodice
ˇ
s detmi
ˇ
Další formou naší činnosti jsou
víkendové akce, které jsou určeny
pro rodiče s dětmi. Zde se děti
i dospělí formou her a soutěžních
úkolů seznamují s naší přírodou a její
ochranou.
Akcí tohoto typu se během roku 2010
konalo celkem 14 s účastí 984
návštěvníků.

ˇ
ˇ
Prímestské
tábory
Příměstské tábory patří k tradičním
akcím. Tábory probíhají v Táboře a ve
Voticích. Jedná se o týdenní turnusy, na
kterých je pro děti připraven program –
každý den od 8 do 16 hodin. Program
jednotlivých turnusů je zaměřený
sportovně či přírodovědně.
Během roku 2010 proběhlo celkem
10 turnusů letního tábora, kterých se
zúčastnilo celkem 199 dětí.

Dílny
Řemeslné a výtvarné dílny pravidelně
probíhají na všech pobočkách CEV. Na
těchto akcích se účastníci učí tradiční
řemesla i různé výtvarné techniky.
Řemeslných dílen bylo během roku 2010
uspořádáno 40 a zúčastnilo se jich 495
účastníků.

Kroužky
pro deti
ˇ
Volnočasové kroužky pro děti pravidelně probíhají
ve Voticích a v Táboře. Děti zde mohou vždy jednou
týdně navštěvovat chovatelský, přírodovědný či
vlastivědný kroužek.
Kroužky probíhají pravidelně každý týden a v roce
2010 se jich zúčastnilo 605 dětí.

Souteže
ˇ
Během celého roku jsou připravovány pro veřejnost i školní kolektivy soutěže
různého typu, jako jsou fotosoutěže, výtvarné a pozorovací soutěže či soutěže ve
sběru. Soutěží se zúčastnilo více než 500 účastníků.
Přehled soutěží realizovaných v roce 2010
26. 2.–31. 5. 2010
15. 3.–31. 5. 2010
1. 1.–31. 5. 2010
15. 5.–30. 9. 2010
15. 5.–30. 9. 2010
15. 5.–30. 9. 2010
1. 10.–30. 11. 2010
1. 9.–31. 12. 2010
1. 9.–31. 12. 2010
15. 12. 2010–15. 3. 2011
1. 9. 2010–30. 9. 2011

Vynálezy z PET lahví
To se budeš bát
Květy kolem nás
Nositelé světla
Žárovka
Světlo a stín
Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
Psi ve fotograﬁích
Výtvarná soutěž zvířátka
Soutěž se sběru suchého pečiva
Rok našeho stromu

Težíme
ˇ
hliník
V roce 2010 proběhl již pátý ročník oblíbené soutěže ve sběru druhotných surovin
„Těžíme hliník z našich domácností“. Soutěž byla organizována ve spolupráci
s Ekocentrem Říčany. Do soutěže se zapojilo celkem 72 mateřských, základních
i středních škol. V soutěži se nasbíralo 7318 kg hliníku, zapojilo se 16.348 žáků.
Akci podpořil Středočeský kraj.

Výstavy
V areálu Stanice pro zraněné živočichy se během roku 2010 konaly výstavy:
•
•
•
•

Obrazy z Posázaví 11. 1. 2010–26. 2. 2010
Krajina Voticka a České Sibiře 27. 2. 2010–31. 3. 2010
Skauti 10. 4.–30. 4. 2010
Malé vodní toky Středních Čech, Fotograﬁe „Činnost stanice v roce 2009“
1. 5. 2010–11. 10. 2010
• Podblanicko a Posázaví v rekonstrukcích a kresbách 12. 10.–29. 1. 2010
Za podpory
Středočeského kraje
byla vytvořena putovní
výstava „Druhová
ochrana“, která byla
během roku vystavována
na různých místech
Středočeského kraje:

Votice
ZŠ Jankov
ZŠ Dobříš
ZŠ Miličín
ZŠ Milín
ZŠ Sedlčany
DDM Benešov
ZŠ Bystřice
Zvoneček Vrané nad Vltavou
Kladno Čabárna

14. prosince–4. ledna
4. ledna–25. ledna
25. ledna–15. února
15. února–8. března
8. března–29. března
29. března–19. dubna
19. dubna–10. května
10. května–31. května
31. května–21. června
21. června–31. srpna

ˇ
Úcast
na akcích
jiných organizací
Ochrana fauny ČR se v roce 2010 účastnila 9 akcí jiných organizací, kdy zajišťovala
jedno nebo více soutěžních stanovišť.

Vydané materiály
Informovanost veřejnosti probíhá vydáváním informačních materiálů, které jsou
distribuovány široké veřejnosti, školám, úřadům, do informačních center apod.
• Brožura „Jak chránit životní
prostředí ve Středočeském
kraji“. Náklad 25.000 ks.
• Brožura „Úsporná
a k životnímu prostředí
přívětivá domácnost“.
Náklad 5.000 ks.
Tisk těchto materiálů podpořil
Středočeský kraj.
• Leták „Ptáci na krmítku“ popisuje,
jak správně přikrmovat ptáky
v zimních měsících.
• Leták „Co dělat když“ poskytuje
informace, jak postupovat při řešení
situací týkajících se zvířat či ochrany
životního prostředí. Tisk letáku byl
podpořen městem Tábor.
• Zpravodaj Ochrany fauny I/2010
a II/2010 – občasník o přírodě,
zvířatech a činnosti organizace
v nákladech 5.000 a 5.000 ks,
podpořila společnost E.on.

• Výstavní noviny – 15.000 ks
• Kapesní kalendářík 2010
• Leták „Stanice pro zraněné
živočichy“ – 8.000 ks
• Leták „Pohotovostní číslo“ –
– 5.000 ks.
• Výstavní noviny „Světlo pro Prahu
po deseti letech“. Tisk podpořila
společnost E.on – 15.000 ks.

Ekoporadenství
Na ekoporadnu Ochrany fauny ČR se může veřejnost obrátit telefonicky, mailem či
osobně se svým dotazem z oblasti ochrany životního prostředí či zvířat. Veřejnost
také může využít rubriku „Často kladené dotazy“ na webových stránkách OFČR. Dále
jsou v rámci činnosti ekoporadny publikovány články, které pravidelně vycházejí
v rubrikách „Ekoporadna“ v řadě médií.

Celkový pocet
ˇ
ˇ
úcastníku
na akcích
v roce 2010
Akce
počet akcí
Výukové programy
590
Návštěvníci stanice
Exkurze do stanice – školy
61
Semináře
40
Přednášky a ﬁlmové večery pro veřejnost
21
Řemeslné a výtvarné dílny
40
Akce pro rodiče s dětmi
14
Hromadné akce pro školy
14
Soutěže
10
Terénní exkurze
12
Příměstské tábory
10
Kroužky pro děti
86
Soutěžní dny pro školy
6
Účast na akcích jiných organizací
9
CELKEM
Těžíme hliník z našich domácností
1
Výstava „Světlo pro Prahu po 10 letech“
1

počet účastníků
13.457
959
2.092
1.152
328
495
984
2.381
994
162
199
605
569
3.415
27.792
16.348
17.288

Projekty

Evvoluce
EVVO a průřezová témata na klíč neboli Evvoluce je projekt, který je podporován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je
realizován od roku 2009 a jeho cílem je pomáhat školám s výukou tzv. průřezových
témat. Během tří let trvání projektu vznikne 30 různých výukových balíčků pro
různé okruhy z oblasti průřezových témat. Výukové materiály jsou distribuovány do
základních škol celé ČR. Během prvních čtrnácti měsíců si projekt získal řadu učitelů
z celé ČR a je jimi často využíván jak k čerpání výukových materiálů, tak při účasti
na seminářích. Zatím se do projektu zapojilo na 400 základních škol. Během roku
2010 vzniklo v projektu Evvoluce dvanáct originálních výukových balíčků.

Rok na faune
ˇ a Druhý
rok na faune
ˇ
Toto jsou dva na sebe navazující projekty, které probíhají od roku 2009. Projekty jsou
realizovány v rámci programu LEADER 2007–2013. Cílem projektu je zvýšit zájem
o tradiční česká lidová řemesla a tím je zachovat pro další generace. Projekty se
zabývají rozšířením nových hospodářských činností s ohledem na trvale udržitelný
rozvoj regionu. V rámci projektu jsou v areálu Ochrany fauny ve Voticích realizovány
řemeslné kurzy pro širokou veřejnost. Realizace kurzů s touto tématikou se setkala
s velkým zájmem a kurzy jsou u veřejnosti velice oblíbené a hojně navštěvované.

ˇ
Lidé pro prírodu,
ˇ
príroda
pro lidi
Tento projekt byl realizován od července 2008 do června 2010. Příjemcem ﬁnanční
podpory bylo ZO ČSOP 11/11 Zvoneček. Projekt byl podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci ﬁnančního mechanismu EHP a Norského
ﬁnančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení životního prostředí ve Středočeském kraji,
zvýšit zájem obcí o otázky životního prostředí, zvýšit informovanost a ovlivnit postoje
veřejnosti v oblasti životního prostředí a realizovat péči o cenná přírodní území.
Podařilo se zvýšit počet obcí aktivně řešících problematiku životního prostředí,
zvýšit účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Projekt napomohl
ke vzdělanosti a informovanosti veřejné správy v oblasti životního prostředí,
péče o něj a ochranu přírody. Byla zlepšena péče o přírodovědně cenné lokality
a zpopularizován důvod a potřeba jejich ochrany. Celkově se zvýšil zájem veřejnosti
o přírodu a životní prostředí.

ˇ
Svetlo
pro Prahu
po 10 letech
Je tomu již dlouhých deset let, kdy usmrcení ptáci ze sloupů elektrického vedení
způsobili v Národním muzeu v Praze velký skandál. Naturalisticky pojatá výstava
s něžným názvem „Světlo pro Prahu“ měla v době privatizace energetického sektoru
vyburcovat odpovědné politiky, státní správu a zástupce energetických gigantů
k rychlému řešení problému, který tu byl desítky let ignorován. Byl to výkřik, že
utrpení ptáků na sloupech elektrického vedení bylo už dost. Metoda šoku zabrala.
Výstava byla díky svému pojetí od počátku v hledáčku všech dostupných médií,
která splnila svou úlohu a šířila zprávu o výstavě dál. Veřejnost se o toto téma
začala zajímat, o čemž svědčí 130 tisíc návštěvníků výstavy. O výstavě ﬁlmaři točili
dokumenty a všichni se ptali „proč už se to neřeší?“. Poté následoval obrovský
maratón jednání s energetiky, se státními institucemi a problematika tzv. „sloupů
smrti“ se dostala i na jednání vlády. Z přehlíženého problému se stalo téma, které
odstartovalo změnu k lepšímu. Byla přijata legislativní opatření, velkým tempem se
rozpohyboval vývoj a výroba nových technologií.
Ochrana fauny ČR nyní po deseti letech toto téma vrátila do Národního muzea,
aby opět novým originálním pojetím ukázala, že tento boj měl smysl. Expozice

byla doplněna také o problematiku ochrany biodiverzity. Výstava byla přístupná od
11. května do 3. října roku 2010. Kvůli rekonstrukci historické budovy Národního
muzea byla výstava realizována v nevyhovujících prostorách v budově bývalého
Federálního shromáždění či chcete-li v budově rádia „Svobodná Evropa“. Přesto
ji navštívilo více než 17 tisíc lidí a měla kladný ohlas. Významný byl i doplňkový
výchovný program pro děti a veřejnost.

Projekt Centrum
ˇ
Ochrany fauny cR
Hrachov
V roce 2010 jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí zprávu o schválení
vybudování Centra Ochrany fauny ČR v obci Hrachov na Sedlčansku. Příprava
rozsáhlého projektu trvala prakticky jeden a půl roku. Vznikl tak projekt, který
nemá v historii České republiky obdoby. Jedná se o komplexní řešení ochrany zvířat
v regionu. Areál má již nyní vybudovaný psí útulek a stáje pro týraná hospodářská
zvířata. Na to navazuje předložený projekt, který obsahuje vybudování moderní
stanice pro zraněné volně žijící živočichy, hospodářského zázemí, vypouštěcí věže,
rehabilitačního střediska se zimovišti, veterinární kliniky, expozice zvířat pro veřejnost
a školícího střediska pro složky IZS, státní správu a samosprávu. Realizací tohoto
projektu získá region modelové zařízení, které bude sloužit nejen zvířatům v nouzi,
ale zejména státní správě a samosprávě, Městské policii, Policii ČR, Hasičskému
záchrannému sboru a veřejnosti. Oblast Střední Povltaví tím též získá atraktivní
místo pro osvětu v environmentálním vzdělávání, které bude jistě vyhlášeným
turistickým cílem poblíž Slapské přehrady. Závěrem roku byla po výběrovém řízení
vybrána ﬁrma Kaziko a.s. k realizaci stavebních prací, která již začala areál budovat.
Tento moderní areál bude naší organizaci k dispozici v závěru roku 2011.

Krasec
Ochrana fauny ČR je členem
Občanského sdružení Krasec (Krajská
síť environmentálních center), které
vzniklo v roce 2007 na základě realizace
projektu podpořeného Evropským
sociálním fondem. Občanské sdružení
Krasec sdružuje 18 organizací, u kterých
podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Zajišťuje informační servis a výměnu
zkušeností nejen mezi členskými organizacemi.

Financní
ˇ
zpráva

Zamestnanci
ˇ

Pavel Křížek
předseda
Bc. Olina Ziglerová
vedoucí CEV, hlavní
koordinátor projektu
Evvoluce
Bc. Lucie Spálenková
vedoucí záchranné
stanice - ošetřování
a péče o zvířata,
přednášky, příprava
odborných materiálů
Pavel Šedivý
výjezdy a péče
o hendikepovaná zvířata,
práce ve stanici

Ing. Jan Čihák
výjezdy a péče
o hendikepovaná zvířata,
vedení ekoporadny, práce
ve stanici
Veronika Výborná
administrativní pracovník
Mgr. Bára Paulerová
metodik, lektor
Mgr. Kristina Zůbková
metodik, lektor
Mgr. Josef Makoč
metodik, lektor
RNDr. Lenka Barčiová
metodik, lektor

Jana Volková
vedení a tvorba výukových
programů, lektorská
činnost, organizace
a vedení akcí

Ondřej Kalivoda
programátor graﬁk,
vývoj webových stránek
a aplikací, ﬂash hry,
graﬁcké práce

Ing. Jitka Boušková
vedení a tvorba výukových
programů, lektorská
činnost, organizace
a vedení akcí

Jaroslava Lutovská
administrativní pracovník

Lucie Špinarová
ošetřování a péče
o hendikepovaná
zvířata ve stanici, akce
pro veřejnost, tvorba
webových stránek
a facebooku

Naši cinnost
ˇ
podporují

Fyzické osoby
Svatava Lukešová
PhDr. Marie Hrušková
Magda Hesová
Jan Žižka
Ondřej Sůsa
JUDr. Bc. Rudolf Kožušník
Alena Vyhnalová
Lenka Hořejší
Adéla Poláková
PhDr. Karel Kříž
MUDr. Jan Chabr
Petr Piskač
Daniel Burian
Petr Kolka
Eva Taudyová

Jan Kypta
Zdeněk Vlasák
Monika Šafářová
Tomáš Štulc
Ing. Pavla Jirků
Eva Králová
Miroslava Maršíková
Zdeněk Vlasák
Šárka Pechmanová
Pavel Kuneš
Stanislav Kraupn
Ing. Zdeněk Svoboda
Eva Francia
Mgr. Kateřina Boháčová
Ing. Zdeněk Hanák

Miloslava Turecká
Vladimír Pohořálek
Petr Halada
Stanislav Roesel
Marie Žahourová
František Vostřes
Ing. Marie Budková
Monika Sedláčková
Jiří Kut
MuDr. Jana Kolínská
Andrea Divišová
MUDr. Petr Šlemenda
Tomáš Volhejn
Helena Hrůzová

Obce
Votice
Heřmaničky
Jankov
Miličín
Neustupov
Olbramovice
Ratměřice
Střezimíř
Vojkov
Vrchotovy Janovice

Benešov
Bukovany
Bystřice
Čerčany
Český Štemberk
Čtyřkoly
Drahňovice
Hvězdonice
Chocerady
Chotýšany

Chrást
Krhanice
Lešany
Maršovice
Nespeky
Netvořice
Neveklov
Popovice
Pravonín
Pyšely

Rabyně
Struhařov
Václavice
Vranov
Vysoký Újezd
Zvěstov

Sedlčany
Dublovice
Klučenice
Křečovice
Křepenice
Milešov
Nalžovice
Nedrahovice
Osečany
Petrovice
Počepice
Prosenická Lhota
Radíč
Sedlec-Prčice
Svatý Jan
Vysoký Chlumec
Vojkov
Chotilsko
Příbram
Bezděkov
Bohostice
Bohutín
Březnice
Dolní Hbity
Dubenec
Dubno
Horčápsko

Hříměždice
Hvožďany
Chraštice
Kamýk nad Vltavou
Kozárovice
Láz
Lazsko
Lhota u Příbrami
Milín
Narysov
Pečice
Rožmitál pod
Třemšínem
Smolotely
Tochovice
Trhové Dušníky
Vševily
Vysoká u Příbrami
Zbenice
Jablonná
Něčín
Dobříš
Borotice
Daleké Dušníky
Drhovy
Chotilsko
Mokrovraty

Něčín
Nové Dvory
Obory
Obořiště
Rosovice
Rybníky
Stará Huť
Svaté Pole
Voznice
Županovice
Nový Knín

Radenín
Radětice
Radimovice
Radkov
Ratibořské Hory
Sezimovo Ústí
Stádlec
Sudoměřice u Tábora
Vilice
Želeč u Tábora
Opařany

Tábor
Bechyně
Běleč
Dražice
Hodonice
Chotoviny
Choustník
Chýnov
Jistebnice
Komárov
Košice
Košín
Mladá Vožice
Nemyšl
Oldřichov
Planá nad Lužnicí

Soběslav
Chotěmice
Klenovice
Košice
Mezná
Mlýny
Přehořov
Řípec
Sviny
Tučapy
Veselí nad Lužnicí
Vlastiboř
Zvěrotice

Adoptivní rodice
ˇ
Adopce výra velkého
Adopce káně lesní
Adopce lišky obecné
Adopce orla mořského
Adopce čápa černého
Adopce kuny skalní
Adopce kavky obecné
Adopce káně lesní
Adopce puštíka obecného
Adopce psíka mývalovitého
Adopce výra velkého
Adopce motáka pochopa
Adopce čápa
Adopce lišky obecné
Adopce výra velkého
Adopce sýce rousného
Adopce vydry říční

Alexandra Ladmanová
Kateřina Turečková
Naděžda Kupková
H1.cz, s.r.o.
fa Michal Richtář
Renata Vikartová
Hana Pudilová
Monika Sedláčková
Irena Brůčková
Nick a Kubík Gulášovi, Karolínka a Nikolka Štorcovi
Žaneta Doležalová
Karas Republic
Vlastimil Brůček
Helena Šťastná
Marcela Čáslavková
Richard Vaněk
MUDr. Petr Šlemenda

ˇ
dekujeme

Tábor

Příbram

Sedlčany

Votice

Soběslav

Dobříš

Benešov u Prahy

