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Úvodník
Opět je za námi další rok, který byl z mého pohledu asi nejhektičtější od počátku
existence naší organizace. Podařilo se rozeběhnout Ekocentrum Čapí hnízdo, které
bylo otevřeno pro návštěvníky od července 2011. Během celého roku se pak stavěl
nový areál Centrum Ochrany fauny ČR Hrachov. Díky opakování výběrových řízení
na vybavení se zkomplikovala výplata peněz ze Státního fondu životního prostředí.
Stálo to mnoho sil a nervů! Bez pomoci zejména Pavla Hlaváčka bychom to finančně
asi „neudejchali“. Mé poděkování patří všem zaměstnancům, kteří mi věřili, že to
dopadne dobře. Někteří chodili 4 měsíce do práce zdarma a nikdo neodešel. Této
důvěry ve mě si obrovsky cením. Otevření Hrachova se díky neserióznosti stavební
firmy Kaziko a.s. odsunuje do jarních měsíců 2012. Doufám, že tato firma vše dotáhne
ke zdárnému konci. Věřím, že nadcházející rok bude po všech stránkách klidnější
a budeme si užívat nových pracovišť. Touto cestou děkuji všem, kteří se na práci či
na podpoře našeho sdružení podíleli. Bez vás by to nešlo.
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. Záchrannou
stanicí projede každým rokem okolo 700 zvířat. 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
environmentální výchovy a osvěty Středočeského kraje. Centrum ekologické výchovy
má pobočky ve Voticích, Příbrami, Táboře a na Farmě Čapí hnízdo u Olbramovic.
Zde pravidelně realizujeme 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 i jednotlivci.

DOBŘÍŠ
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BENEŠOV U PRAHY

VOTICE

SEDLČANY
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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.)
Stanice pro zraněné živočichy se nachází v okrajové části města Votice. První částí
areálu je prostor přístupný veřejnosti. Tady se nachází budova Centra ekologické
výchovy a je tu umístěna expozice trvalých handicapů. V jarních a letních měsících
zde probíhají výukové programy pro MŠ a ZŠ, akce pro veřejnost apod. Druhá
část areálu, kde se nachází malá veterinární ošetřovna a karanténní prostory, je
veřejnosti nepřístupná.

V roce 2011 bylo naší výjezdovou službou zajištěno cca 600 výjezdů a více než
700 zvířat. Nejčastějším důvodem přijetí zůstávají zranění (popáleniny, zlomeniny,
pohmožděniny, otřesy…). Následují zbytečně odchycená mláďata (ježčata, zajíčata,
srnčata, předčasně vylétlá ptáčata kosů a drozdů) – tomu se samozřejmě snažíme
předejít důkladnou osvětou na dané téma. Výjimkou bohužel není ani úmyslné
ublížení ze strany člověka (střelná zranění, otravy …).

Záchranné
transfery
V tomto roce pracovníci naší záchranné stanice zajistili šest lokalit (Drhovy, Nový
Knín, Čenkov, Petrovice, Prostřední Lhota, Bratřejov), kde dochází k masivní jarní
migraci obojživelníků hibernujících na suchu.

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).
Díky pravidelnému zajištění rizikových lokalit se počet obojživelníků rok od roku
pomalu navyšuje. V roce 2011 bylo během jarních transferů bezpečně přeneseno
12 456 ex.

Spolupráce
VOŠ a SZeŠ Benešov
Již druhým rokem úspěšně spolupracujeme s Vyšší odbornou školou a Střední
zemědělskou školou Benešov. Studentům prvního ročníku oboru veterinářství
poskytujeme individuální praxi po celý školní rok. Ve školním roce 2010/2011 u nás
absolvovalo individuální praxi 32 studentů, v tomto školním roce 25 studentů.

Psí útulek
Domov fauny
K dalším aktivitám naší záchranné
stanice patří úzká spolupráce
nejen se psím útulkem Domov
fauny v Hrachově, ale i se Základní
kynologickou organizací ve Slavkově.
Díky této spolupráci se snažíme
ovlivnit chování pejskařů nejen
ve městě, ale i ve volné přírodě.

Krajská veterinární
správa
V srpnu tohoto roku v naší záchranné stanici vzniklo nové odběrné místo pro příjem
vzorků svaloviny z ulovené černé zvěře. Vzorky dále putují do Státního veterinárního
ústavu v Praze, kde jsou podrobeny parazitologickému vyšetření. K diagnostice
svalovce stočeného je nejčastěji používána tzv. trávicí metoda. V laboratorních
podmínkách jsou larvy trichinel z vyšetřované svaloviny uměle uvolňovány díky
kyselému prostředí a přítomnosti žaludečního enzymu pepsinu. Pod mikroskopem
je ihned potvrzena či vyloučena přítomnost parazita. Do konce roku si do záchranné
stanice našla cestu téměř všechna okolní myslivecká sdružení s cca 60 vzorky.

Centrum		
ekologické výchovy

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v uplynulém roce opět rozšířilo
a zkvalitnilo svou nabídku služeb a akcí zejména pro školy. Bylo realizováno více
akcí, a tím se také zvýšil počet účastníků.
Cílovou skupinou našich vzdělávacích akcí jsou školy všech stupňů a široká veřejnost
na území okresů Benešov, Dobříš, Milevsko, Příbram, Sedlčany, Soběslav, Tábor,
Votice a Písek.

Výukové programy
Centrum ekologické výchovy nabízí
27 programů pro mateřské školy,
38 programů pro základní školy
a 2 programy pro střední školy.
Programy jsou nejčastěji realizovány
přímo ve školách, nebo v jejich blízkosti,
kam lektoři dojíždí. I v letošním roce
přibylo škol, které si naše programy
pravidelně objednávají, a to buď
jednotlivě, nebo pravidelně jako
celoroční cyklus.
S obsahem jednotlivých témat se žáci
seznamují formou her, diskuzí, výkladem
nebo pracovními listy.
V roce 2011 se zúčastnilo výukových
programů 12.772 žáků z mateřských
a základních škol.

EVP		
Základní školy		
Mateřské školy
CELKEM		

Počet účastníků
2 995
9 777
12 772

Počet výukových programů
121
445
566

Exkurze do stanice
Školní i zájmové kolektivy s oblibou navštěvují záchrannou stanici pro zraněné
živočichy. Exkurze do stanice 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 2012 se exkurze do stanice
zúčastnilo 94 kolektivů v počtu 1620
návštěvníků.
Stanici mohou navštívit
i neorganizované skupiny z řad
veřejnosti. Stanice je pro zájemce
otevřena celoročně v otvíracích
hodinách. Během roku 2012 navštívilo
stanici 521 návštěvníků.

Exkurze
do Ekocentra Farmy
Capí
hnízdo
ˇ
Nově otevřená pobočka ekocentra Ochrany fauny ČR v areálu Farmy Čapí hnízdo
zahájila svou činnost od 1.7. 2011. Ekocentrum je otevřeno veřejnosti i školním
kolektivům každý den v týdnu od jara do podzimu. Pod vedením odborníka se
seznámí s různými druhy zvířat volně žijících na našem území a možnostmi jejich
ohrožení. Součástí prohlídky je exkurze po naučné stezce, kde se návštěvníci
seznamují s okolní krajinou, a tím, jak ji člověk ovlivňuje a přetváří, a také
s hospodářskými zvířaty (koně, ovce, skot, kozy). V roce 2011 navštívilo areál 2949
návštěvníků.

Soutežní
ˇ
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 2011 se těchto soutěží zúčastnilo 370 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 významného dne např. Den Země, Den zvířat apod., či jsou motivovány
ročním obdobím.
			
datum
akce
18. 1. 2011
Jak přezimují zvířátka – akce pro MŠ
20. 1. 2011
Jak přezimují zvířátka – akce pro MŠ
18. 4. 2011
Den Země pro MŠ
18. 4. 2011
Den Země pro ZŠ
19. 4. 2011
Den Země pro ZŠ
20. 4. 2011
Den Země pro ZŠ
20. 4. 2011
Den Země pro ZŠ
20. 4. 2011
Den Země pro MŠ
26. 4. 2011
Den Země pro ZŠ
27. 4. 2011
Den Země pro ZŠ
27. 4. 2011
Den Země pro MŠ
17. 5. 2011
Symboly jara
19. 5. 2011
Symboly jara
23. 5. 2011
Ptáci a savci, soutěž pro ZŠ
6. 6. 2011
Symboly jara
8. 6. 2011
Symboly jara
26. 9. 2011
Soutěž pro ZŠ Ptáci a savci
22. 9. 2011
Den bez aut
4. 10. 2011
Vítání podzimu – akce pro MŠ 	
3. 10. 2011
Vítání podzimu – akce pro MŠ 	
		
Počet účastníků celkem

počet
účastníků
169
134
101
677
540
196
164
377
249
299
229
150
173
131
77
49
44
56
188
228
4 231

místo
konání
Tábor
Tábor
Milevsko
Milevsko
Příbram
Votice
Tábor
Tábor
Sezimovo Ústí
Písek
Písek
Tábor
Tábor
Tábor
Příbram
Příbram
FČH
Tábor
Tábor
Příbram

ˇ
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 k jejich
využití ve výuce. Během roku 2011 bylo
uskutečněno celkem 57 seminářů,
kterých se účastnilo 1230 pedagogů.

Akce pro verejnost
ˇ
Jako každý rok, tak i během roku
2011 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 18 akcí s účastí 935 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 2011
konalo celkem 14 s účastí 1330
návštěvníků.

Prímestské
ˇ
ˇ
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 2011 proběhlo celkem
16 turnusů letního tábora, kterého se
zúčastnilo celkem 278 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
2011 uspořádáno 26 a zúčastnilo se
jich 351 účastníků.

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 2933 účastníků.
Přehled soutěží realizovaných v roce 2011
1. 9.–31. 12. 2010
V jaké zvířátko bych se chtěl na jeden den proměnit
1. 11. 2010–31. 1. 2011
U nás v Kocourkově
15. 12. 2010–15. 4. 2011 Sběr pečiva
15. 3.–30. 6. 2011
Nelej olej
1. 1–31. 5. 2011
Fotosoutěž „Svět za okenním sklem“
1. 10.–30. 11 .2011
Sběr kaštanů a žaludů
1. 9.–30. 11. 2011
Novinářská kachna
1. 9. 2011–30. 9. 2011
Rok našeho stromu
1. 9. 2011–31. 12. 2011 	 Stromy v městském prostředí
1. 9.–31. 12. 2011
Kouzelný oříšek
		

Počet účastníků celkem

750
204
200
308
75
415
66
300
12
603
2 933

Težíme
ˇ
hliník
V roce 2011 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 63 mateřských, základních
i středních škol.V soutěži se celkem nasbíralo 6.632 kg hliníku, a sbíralo 12.508
žáků.

Výstavy
V areálu stanice pro zraněné živočichy se během celého roku konají výstavy:
Název výstavy
Lidová architektura + sekerky
Fotografická soutěž psi
Čus Vydrus
„Hliník se odstěhoval do Říčan“
„Rok našeho stromu“

Termín
únor
únor, stále trvá
duben, květen, červen
červenec – listopad
září, říjen

Autor
Skanzen Vysoký Chlumec
veřejnost
Vydry Třeboň
Muzeum Říčany, partner OFČR
MŠ, ZŠ

ˇ
Úcast
na akcích
jiných organizací
Ochrana fauny ČR se v roce 2011 účastnila 11 akcí jiných organizací, kdy
zajišťovala jedno nebo více soutěžních stanovišť. Těmito akcemi prošlo téměř 7.000
návštěvníků.

Vydané materiály
Informovanost veřejnosti probíhá vydáváním informačních materiálů, které jsou
distribuovány široké veřejnosti, školám, úřadům do informačních center apod.
• Kapesní kalendářík 2011
• Křepelka polní
• Leták „Co dělat když“
(tisk podpořilo město Příbram)
• Leták „Co dělat když“ – dotisk
(tisk podpořilo město Tábor)
• Leták „Neberte mláďata jejich
matkám!“ – dotisk
• Leták „Přikrmování ptactva v zimních
měsících“ – dotisk
• Leták „Stanice pro zraněné
živočichy“ – dotisk
• Nabídka programů pro školní rok
2011/2012
• Metodická brožura s pracovními listy
a aktivitami pro učitele mateřských
škol „Ať je živo na zahradě“
• Metodická brožura pro učitele
základních škol „Nelej olej“

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

ˇ
Celkový pocet
ˇ
úcastníku
na akcích
v roce 2011
Akce
počet akcí
počet účastníků
Výukové programy
568
12 682
Návštěvníci stanice	 	
521
Exkurze stanice školy
58
1 620
Exkurze Ekocentrum Čapí hnízdo	 	
2 949
Semináře
57
1 230
Přednášky a filmové večery pro veřejnost
14
835
Řemeslné a výtvarné dílny
26
351
Akce pro rodiče s dětmi
14
1 320
Hromadné akce pro školy
20
4 231
Soutěže
9
2 183
Terénní exkurze
4
100
Příměstské tábory
9
278
Soutěžní dny pro školy
4
370
Účast na akcích jiných organizací
11	 
Pobytové akce
7
131
Výstavy
7
CELKEM
808
28 801
Těžíme hliník z našich domácností	 	 12 508

Projekty
Evvoluce
je projekt určený pro učitele a žáky základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií z celé České republiky. Tento tříletý projekt odstartoval 1.
listopadu 2009 a je realizován týmem odborníků Centra ekologické výchovy Ochrany
fauny ČR v Táboře a ZO ČSOP Zvoneček ve Vraném nad Vltavou.
Tento projekt má pomoci
školám při výuce aktuálních
témat dnešní společnosti,
které jsou nedílnou součástí
základního vzdělávání
v České republice.
Jde o témata z oblasti
environmentální, mediální,
multikulturní, osobnostní
a sociální výchovy, výchovy
demokratického občana
a výchovy k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech.
V rámci projektu vzniká celkem 30 tematických balíčků, které obsahují materiály
pro učitele do výuky, jakými jsou pracovní listy, praktické pomůcky, prezentace pro
interaktivní tabuli a metodiky. Učitelům zapojeným do projektu nabízíme semináře,
na kterých jim představíme výukové balíčky a mohou je zde i získat. Veškeré
materiály, které vznikly z projektu, jsou pedagogům k dispozici na našich webových
stránkách www. evvoluce.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky, a to
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OPVK).

Během roku 2011
vzniklo v projektu
Evvoluce patnáct
originálních výukových
balíčků. Do projektu je
již zapojeno více než
500 základních škol
z celé České republiky
a učitelé materiály
hojně využívají.

Balíčky vytvořené
v roce 2011
• Ahoj kamarádi, máme
vás rádi
• Ty a já
• Nabiti energií
• Babo raď
• Dobré ráno Nízká
Lhoto
• Abychom si rozuměli
• Na nákupech nejste
nikdy sami
• Na ptačích křídlech
• Jak se máte,
Šimákovi?
• Jiní, a přeci stejní
• Ať je živo na zahradě
• Příroda v offsidu
• WC a jiné záludnosti
Padouch
hrdina?

nebo

• Aby nám bylo doma
dobře
• Příroda si (ne)poradí

Druhý rok na faune
Tento projet probíhal od září 2010 do června 2011. Projekt byl realizovány v rámci
programu LEADER 2007–2013. Cílem projektu bylo zvýšit zájem o tradiční česká
lidová řemesla, a tím je zachovat pro další generace. Projekt se věnoval rozšířením
nových hospodářských činností s ohledem na trvale udržitelný rozvoj regionu.
V rámci projektu byly v areálu Ochrany fauny ve Voticích realizovány řemeslné kurzy
pro širokou veřejnost. Realizace kurzů s touto tématikou se setkala s velkým zájmem
a kurzy byly u veřejnosti velice oblíbené a hojně navštěvované.

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. Sdružení spojuje 18 organizací.
Občanské sdružení podporuje vzájemnou
spolupráci členských organizací. Zajišťujeme informační servis a výměnu zkušeností
nejen pro členské organizace.

Financní
ˇ
zpráva 2011

Výrok auditora

Výkaz
zisku
a ztát

Rozvaha

Zamestnanci
ˇ
Pavel Křížek
předseda
Ing. 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 handicapovaná zvířata,
práce ve stanici
Jana Volková
vedení a tvorba
výukových programů,
lektorská činnost,
organizace a vedení akcí
Ing. Jitka Boušková
vedení a tvorba
výukových programů,
lektorská činnost,
organizace a vedení akcí

Ondřej Kunc
výjezdy a péče
o handicapovaná 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
Mgr. Magda Ženíšková
metodik, lektor
Ondřej Kalivoda
programátor grafik, vývoj
www stránek a aplikací,
flash hry, grafické práce
Jaroslava Lutovská
administrativní pracovník
Olga Šebková
vedení výukových
programů pro MŠ,
výtvarné a řemeslné dílny

Simona Sbiegay
lektorská činnost,
průvodcovství, vedení
výukových programů
Ing. Martin Prudký
lektorská činnost,
průvodcovství, vedení
výukových programů
Lucie Špinarová
tvorba webových stránek
a facebooku

Naši cinnost
ˇ
podporují
D. I. Seven, a.s.
SIPADAN a.s.
Agrofert holding, a.s.
Hell
Ompromotion s.r.o.
Grainr perfoam s.r.o.
Sázavafest

Fyzické osoby
Jarmila Kopečková
Jan Kořistka
JUDr. Bc. Rudolf Kožušník
Johana Křepelová
Nela Kuthanová
Svatava Lukešová
Milan Masopust
Martin Mazná
Petr Mikcha
Petr Mucha
Jan Novotný
Zdeněk Novotný
Adéla Poláková
Martin Řepal
Karel Smileh

Štěpán Banča
Richard Beneš
Vlasta Bílá
Marie Brdová
Jindřiška Břehovská
Jiřina Hejduková
Magda Hesová
Lenka Hořejší
PhDr. Marie Hrušková
Helena Hrůzová
Ivanka Hubáčková
Miloslava Jelínková
Ing. Pavla Jirků
Jana Jiráňová
Naděžda Klevisová

Jitka Smolíková
p. Smutný
Ondřej Sůsa
Anna Svačinová
Jan Svěcený
Marie Šebková
p. Šlemenda
Ilona Šmeledová
Marie Šrámková
Eva Štibingerová
Miroslava Štroblová
Zdeněk Vlasák
Jan Žižka

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

Benešov
Bukovany
Bystřice
Čerčany
Český Štemberk
Čtyřkoly
Divišov
Drahňovice
Hvězdonice
Chocerady

Chotýšany
Chrást
Krhanice
Křivsoudov
Lešany
Lštění
Maršovice
Nespeky
Netvořice
Neveklov

Ostrov
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
Krásná hora nad Vltavou
Láz
Lazsko
Lhota u Příbrami
Milín
Narysov
Pečice
Rožmitál pod Třemšínem
Smolotely
Solenice
Tochovice
Trhové Dušníky
Vševily
Vysoká u Příbrami
Zalužany
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

Oldřichov
Planá nad Lužnicí
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

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

Adoptivní rodice
ˇ
7. 2.
7. 2.
16. 2.
1. 6.
1. 6.
25. 7.
10. 7.
1. 8.
1. 9.
1. 11.
22. 12.

Marcela Čáslavková – výr velký
Richard Vaněk – sýc rousný
Ilona Šlemendová – sýc rousný
Michaela a Michal Šedivý – liška obecná
Kačenka a Mareček Šedivý – sýc rousný
Jakub Jelínek – vydra říční
Kristina Jírů – Puštík obecný
Lenka Tomanová – puštík obecný
ZŠ Břeclav – liška obecná
Hana Pudilová – kavka obecná
Naďa Klevisová – puštík obecný

ˇ
dekujeme

TÁBOR
Tábor

PŘÍBRAM
Příbram

SEDLČANY
Sedlčany

VOTICE
Votice

DOBŘÍŠ
Dobříš

SOBĚSLAV
U Prahy
PRAHY
Benešov u
Soběslav BENEŠOV

