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Kdo jsme 

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP) je zájmovou 
složkou Českého svazu ochránců přírody, která sdružuje a podporuje 
základní organizace ČSOP pracující s dětmi a mládeží. Naším posláním 
je prohlubování kladného vztahu k životnímu prostředí a aktivní 
ochraně přírody u mladé generace. 

Zvláštní postavení SMOP ČSOP je zakotveno ve Stanovách ČSOP, kde 
se o něm mj. říká, že „je zájmovou složkou Svazu s právní 
subjektivitou, která má celostátní působnost pro oblast práce s dětmi 
a mládeží v rámci Svazu.“ Organizaci a úkoly SMOP ČSOP určuje 
Souhrnná směrnice Práce s dětmi a mládeží v ČSOP a úkoly Sdružení 
MOP. SMOP prakticky funguje v postavení pobočného spolku ČSOP. 
Úkoly může SMOP dostávat i od Sněmu a Ústřední výkonné rady 
ČSOP, které je současně poradním orgánem. 

Výroční zpráva SMOP ČSOP 
proto stručně shrnuje 
pouze aktivity v oblasti 
a mládeží v celém Českém 
svazu ochránců přírody. 
O dalších aktivitách Svazu v 
roce 2021 se dočtete v jeho 
výroční zprávě, kterou je 
možné získat v elektronické 
podobě na webu ČSOP 
(www.csop.cz) nebo v tiště-
né podobě v Domě ochránců přírody ČSOP v Praze. 

  

http://www.csop.cz/
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Členové Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP v roce 
2021 

Členem SMOP ČSOP se může stát jakákoli řádně registrovaná základní 
organizace ČSOP, která má při ČSOP zaregistrován oddíl mladých 
ochránců přírody (MOP). Podmínky přijetí určuje Smlouva o sdružení 
ZO do SMOP. Prostřednictvím svého zástupce v Radě SMOP ČSOP 
mohou ZO aktivně ovlivňovat směr, priority, způsob a pravidla práce 
s dětmi a mládeží v ČSOP. 

Členství ve SMOP ČSOP pro základní organizace s oddíly však není 
povinné. ZO, které pracují s dětmi a mládeží v ČSOP mají pro svou 
činnost stejnou podporu a servis, bez ohledu na členství ve SMOP 
ČSOP. 

Aktuálně máme registrováno ve SMOP ČSOP 60 oddílů při 57 ZO. 
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Rada SMOP ČSOP 

Rada SMOP ČSOP je nejvyšším orgánem SMOP ČSOP. Každá ZO 
sdružená ve SMOP ČSOP je v Radě zastoupena jedním zástupcem. 

K 31. 12. 2021 byly členem Rady SMOP ČSOP tyto ZO ČSOP (abecedně 
podle názvu ZO): 

1. ZO ČSOP Dinosaurus, Praha (MOP Dinosaurus), 
2. ZO ČSOP Hostivice (MOP Kajky), 
3. ZO ČSOP Javorníček, Valašské Meziříčí (MOP Falco), 
4. ZO ČSOP Jilm, Zbiroh (MOP Šneci), 
5. ZO ČSOP Nová Bystřice (MOP Liščata), 
6. ZO ČSOP Kulíšek, Rokycany (MOP Brontosaurus a MOP Ledňáček), 
7. ZO ČSOP Lacerta, Praha (MOP Lacerta), 
8. ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“, Praha (MOP Ginkgo), 
9. ZO ČSOP Nové Hrady (MOP Mladí myslivci a ochránci přírody No-

vé Hrady), 
10. ZO ČSOP Origanon, Praha (MOP Origanon), 
11. ZO ČSOP Oriolus, Prostějov (MOP Rejsci), 
12. ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory (MOP Mladí ochránci Jizerských 

hor Liberec a MOP Zbojníci Osečná), 
13. ZO ČSOP Puštíci, Jaroměř (MOP Puštíci), 
14. ZO ČSOP Spálené Poříčí (MOP Mechovci), 
15. ZO ČSOP Strom, Praha (MOP Sportík), 
16. ZO ČSOP Vlašim (MOP Včelojedi), 
17. ZO ČSOP Vyšší Brod (MOP Vlci), 
18. ZO ČSOP Zásmuky (MOP Šestka), 
19. ZO ČSOP Zvoneček, Vrané nad Vltavou (MOP Nezmaři a MOP 

Draci), 
20. ZO ČSOP 01/30 TROJA (oddíl Pterodactylus), 
21. ZO ČSOP 68/12 Lubno (oddíl Markazíni), 
22. ZO ČSOP 37/02 Ophidia (oddíl Ophidia Junior Ranger), 
23. ZO ČSOP 13/19 Včelaříci (oddíl RAKOVČELAŘÍCI),  
24. ZO ČSOP Šípek, České Budějovice (Hirundo). 
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Výbor SMOP 

Výbor SMOP ČSOP volí Rada SMOP ČSOP a podle jejího usnesení 
zejména řídí činnost a hospodaření SMOP ČSOP v období mezi jednot-
livými jejími jednáními.  

Aktuální složení členů Výboru: 

Předseda: Milan Maršálek (ZO ČSOP “Natura, quo vadis?”) 
Hospodář: Erik Geuss (ZO ČSOP Dinosaurus) 
Člen výboru a místopředseda: Daniel Šatra (ZO ČSOP Kulíšek) 
Člen výboru: Milan Petr (ZO ČSOP Zásmuky) 
Člen výboru: Jan Kirschner (ZO ČSOP Strom) 
Revizor: Jiří Kučera (ZO ČSOP Hostivice) 

Výbor byl v tomto složení zvolen dne 5. 10. 2021 na výroční volební 
schůzi. Do 5. 10. 2021 zastával funkci předsedy a statutárního zástup-
ce Jiří Kučera. 

Kancelář SMOP ČSOP 

SMOP ČSOP má pro zajištění své činnosti zřízenu vlastní kancelář, kte-
rá sídlí v pronajatých prostorách Domu ochránců přírody v Praze, 
v Michelské ulici č. 5, Praze 4, společně s kanceláří Ústřední výkonné 
rady ČSOP. 

Agendu kanceláře zajišťoval v roce 2021 čtyřčlenný tým ve složení 
Lenka Žaitliková, Renáta Kazdová, Irena Drástalová, Tereza Rádsetou-
lalová. Řada aktivit organizovaných kanceláří SMOP ČSOP pak probí-
hala ve spolupráci s externisty a dobrovolníky. 

Lenka Žaitliková je od 21. srpna 2021 v dlouhodobé pracovní ne-
schopnosti a její agendu převzala z největší části Renáta Kazdová, kte-
rá ji i zastupuje. Školení mopíků převzala Irena Drástalová a veškerou 
agendu spojenou se soutěžemi převzala Tereza Rádsetoulalová. 
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Činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží v ČSOP 

Aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží podporované a koordi-
nované SMOP ČSOP se dají v jednoduchosti rozdělit na dvě základní 
oblasti.  

Jednou je pravidelná činnost s dětmi v oddílech mladých ochránců 
přírody, která probíhá na úrovni základních organizací. 

Druhou je pak organizace celostátních soutěží ČSOP, kterou koordinu-
je přímo SMOP ČSOP (na jejich zajištění spolupracuje s řadou dalších 
subjektů mimo ČSOP) a organizačně zajišťuje především finálová ná-
rodní kola a všechny další související aktivity a akce. 
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1. Oddíly mladých ochránců přírody „mopíci“ 

Hlavní část práce s dětmi a mládeží v ČSOP spočívá v organizované 
činnosti mopíků, tedy oddílů mladých ochránců přírody, pracujících při 
jednotlivých základních organizacích ČSOP. Podpora práce s oddíly 
dětí má v ČSOP více než 25letou tradici. Působnost oddílů pokrývá 
v podstatě celou ČR. 

I když má každý oddíl svůj výchovný systém, všechny oddíly se snaží 
posilovat kladný vztah dětí k přírodě a ohleduplné chování vůči svému 
okolí, které zahrnuje přírodu, životní prostředí i vztahy s ostatními 
lidmi. Důraz je kladen na aktivity a pobyt v přírodě, který má na děti 
a mládež zásadní formující vliv. 

Oddíly pořádají v rámci své systematické činnosti pravidelné schůzky, 
jednodenní i vícedenní výpravy do přírody, letní tábory a další příro-
dovědné, ochranářské a osvětové akce (účasti na brigádách ZO ČSOP, 
Den Země apod.). Účastní se též přírodovědných soutěží a dalších ak-
tivit jak v rámci našeho Svazu, tak i mimo něj. 
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V roce 2021 bylo při ČSOP registrováno 59 oddílů mladých ochránců 
přírody s celkovým počtem 1 267 dětí do 18 let (z toho 47 ve věku 15-
18 let, o které se staralo 364 dospělých, celkem tedy 1678 lidí zapoje-
ných do oddílové činnosti. (Další dětské členy do 18 let má ČSOP mi-
mo oddíly v rodinném a individuálním členství.) I když naše oddíly jsou 
velmi různorodé, z pohledu statistiky se dá říci, že v roce 2021 měl 
průměrný oddíl ČSOP 21 členů a 6 vedoucí.  

V roce 2021 proběhlo celkem 22 oddílových táborů, z toho 20 jich 
žádalo o podporu. Tábory trvaly dohromady 273 dní a zúčastnilo se 
jich více jak 630 mopíků. 

Dále oddíly mopíků uspořádaly 264 akcí v délce 1 – 6 dnů. 

 

Podpora činnosti oddílů mladých ochránců přírody 

Podpora oddílů v ČSOP probíhá na dvou úrovních. V první řadě je to 
přímá finanční podpora k zajištění základních oddílových potřeb 
a činností (klubovny, materiál pro činnost), v druhé rovině jde 
o nefinanční podporu od poradenství, přes pojištění, až po organizaci 
a nabídku školení a dalších akcí pro vedoucí a členy. 

Činnost oddílů ČSOP podpořilo v roce 2021 především Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy v rámci Programů státní podpory práce 
s dětmi a mládeží a partner ČSOP a na krajské úrovni také Magistrát 
Hlavního města Prahy.  
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1.1. Finanční podpora 

a) Podpora pravidelné celoroční činnosti 

V roce 2021 proběhla podpora oddílů ve čtyřech tradičních oblastech: 
podpora kluboven, letních táborů, akcí a metodického vybavení. 

Hlavním kritériem podpory pravidelné činnosti byl počet dětských 
členů oddílů a aktivita oddílu (počet uspořádaných akcí). 

O podporu požádalo 53 oddílů. Nájemné kluboven mopíků bylo 
podpořeno částkou 36 355 Kč, jednalo se celkem o 17 kluboven. 
Největší zájem byl o podporu na materiální vybavení pro oddílovou 
činnost. Celkem pro své oddíly pořídily vybavení za 107 252 Kč. Dále 
bylo částkou 1 292 Kč podpořeno pořádání oddílových akcí, které 
z důvodu proti pandemických opatření nemohly konat. 

 

 

b) Podpora letních táborů 

V roce 2021 proběhlo celkem 22 oddílových letních táborů, z toho 21 
jich žádalo o podporu. Tábory trvaly dohromady 273 dní a zúčastnilo 
se jich více jak 470 mopíků. Letní tábory byly podpořeny částkou 40 Kč 
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na každý den strávený mopíkem na táboře. Za tábory SMOP ČSOP 
vyplatil příspěvek v celkové výši 240.901Kč. 

c) Podpora pražský oddílů 

SMOP ČSOP převzal správu financí z dotace Magistrátu hl. m. Prahy 
(podmínka donátora), v rámci které bylo rozděleno sedmi pražským 
ZO („Natura, quo vadis?“, Strom, Troja, Origanon, Lacerta, Dinosaurus 
a Ochrana Herpetofauny) celkem 893 100 Kč na základě jejich 
projektů. Jednotlivé projekty základních organizací byly zaměřeny na 
podporu oddílů, konkrétně na nájem a drobnou údržbu kluboven, 
letní tábory i kratší akce. Finance byly odeslány jednotlivým 
realizátorům projektů (ZO). SMOP ČSOP koordinoval rozdělení 
a finální vyúčtování dotace a pomáhal jednotlivým ZO s přípravou 
a kontrolou projektů podle zadání výběrového řízení. 
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d) Podpora Letní kempy 2021 

V roce 2021 vypsalo MŠMT výzvu Letní kempy 2021 jako reakci na dlouho-

dobou izolaci dětí a mládeže v domácím prostředí během pandemie. 

Celkem se uskutečnilo 17 letních kempů, kterých se účastnilo 321 dětí. 

Do výzvy Letní kempy se zapojilo 17 organizací, 12 dětských oddílů  SMOP 

(Sdružení mladých ochránců přírody) a také 2 ekocentra ČSOP. Každý Letní 

kemp měl vlastní zaměření. Během konání letních kempů, měly děti mož-

nost navštívit české památky, jako jsou hrady, zámky, nebo místa zaměřená 

na vědecká poznávání jako je Techmania Science centre v Plzni či Botanické 

a Zoologické zahrady napříč republikou. Další kempy byly zaměřené 

na rukodělné činnosti a tím spojené poznávání řemesel našich předků, hasič-

ské a zdravotnické dovednosti a zkušenosti. Jiné kempy se zaměřily na po-

znávání přírody nebo sportovní činnosti, jízdu na lodích či raftech. Každý 

kemp byl opravdu jedinečný. 

Počet dětí v jednotlivých kempech se pohyboval mezi 15 – 27.  Na jednom 

letním kempu se podílelo 2 – 5 lektorů. 
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1.2. Nefinanční podpora 

ČSOP je členem České rady dětí a mládeže a využívá členských výhod, 
kterými je zejména hromadné úrazové pojištění dětí a vedoucích 
a pojištění odpovědnosti vedoucích za škodu. V roce 2021 úrazové 
pojištění využili 2 mopíci. 

Kancelář SMOP ČSOP tradičně poskytuje všem vedoucím mopíků, ale 
i dalším členům ČSOP nebo zájemcům o práci s dětmi, poradenský 
servis, který se týká např. legislativy pro práci s dětmi a mládeží, 
administrativy NNO, finančních zdrojů apod. Ten probíhá emailem, 
telefonicky nebo osobně. Dále vedoucí oddílů ČSOP, činovníky ZO 
i veřejnost informuje prostřednictvím webu www.mopici.cz. 

1.3. Školení, kvalifikace a výměna zkušeností 

V průběhu roku 2021 jsme pokračovali ve vzdělávacích aktivitách jako 
v roce předchozím. Vedoucím jsme nabídli opět příležitost 
k vzdělávání v oblasti vedení táborů (akreditace Hlavní vedoucí tábora 
a oddílu). Tento kurz jsme z důvodů opatření Covid-19 museli rozdělit 
do dvou částí. První část proběhla v online prostředí na podzim roku 
2020. Druhá, závěrečná část, proběhla na jaře 2021 v budově ekocen-
tra ČSOP, kde si účastníci osvojili mimo jiné i zážitkovou formou první 
pomoc. Distančně celý kurz nejde uskutečnit, proto jsme zvolili tuto 
formu. Úspěšně kurzem prošlo 15 vedoucích.  

a) Kurz pro hlavní vedoucí tábora 

Kurz pro hlavní vedoucí tábora v roce 2021 proběhl v online prostředí. 

Zúčastnilo se ho 15 vedoucích. 

b) Zdravotnický seminář 

K proškolení našich vedoucích v oblasti táborového zdravotníka 
využíváme již řadu let profesionální organizaci ZDrSEM. Jejich kurzem 

http://www.mopici.cz/
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s akreditací Zdravotník zotavovacích akcí pro děti a mládež v roce 
2021 úspěšně prošel jeden vedoucí. 

c) Vítr do plachet 

Tento kurz je každoročně zaměřen na vybrané téma (pedagogika a 
psychologie, vodácký výcvik, nocování v přírodě,...). V roce 2021 kurz 
kvůli protiepidemickým opatřením neproběhl. 

d) VOYAGE - Základní kurz pro začínající vedoucí 

Na podzim jsme připravili pro začínající vedoucí kurz Voyage, kde se 
během pěti dní účastníci proškolili v dovednostech potřebných 
k vedení schůzky, plánování výprav, základech pedagogiky a psycholo-
gie, táborového vaření, základy oddílového účetnictví, legislativní mi-
nimum a také zážitkovou formou první pomoci. Kurz se pořádal 
v Radnicích v Plzeňském kraji. Zúčastnilo se 20 začínajících vedoucích. 

e) Setkání vedoucích 

Všichni vedoucí byli pozváni oddílem Junior Ranger Jizerské hory 
ke sdílení zkušeností na podzimním Setkání vedoucích, které se 
uskutečnilo v Jizerských horách. Byli jsme ubytováni v objektu terénní 
stanice Tetřeví chaty uprostřed CHKO Jizerské hory. V sobotu jsme 
navštívili NPR Jizerskohorské bučiny (letos v létě zapsány jako první 
přírodní lokalita na seznam světového přírodního a kulturního dědictví 
UNESCO). 

Někteří zájemci se účastnili kulturního programu na Prezidentské 
chatě k 25. výroční založení horského spolku spojený s křestem nové 
knihy "Tichými stezkami" od Siegfrieda Weisse za účasti význačných 
osobností regionu. V Neděli nás hlavní vedoucí Tomáš Klimovič 
provedl do tetřívčích center na Hejnickém hřebeni. Také zbyl čas na 
diskusi, výměnu zkušeností, hraní společenských her i zpěv při kytaře. 
Celkem se zúčastnilo 15 vedoucích. 
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1.4. Materiální a metodická podpora 

Koncem roku jsme všem oddílům nabídli v rámci tzv. zimního 
metodického balíčku: 

• sadu samolepek Ptáčata našich mokřadních druhů, které jsme 
vydali k tomuto účelu; 

• karetní hru kvarteto - vážky, nové metodické návody pro 
pozorování přírody (v pdf); 

• zápisník mladého přírodovědce; 

• atlasy do kapsy Ptáci, Hmyz, Ptáci do kapsy; 

• klíče k určování vodních bezobratlých, půdních bezobratlých a 
lučních bezobratlých; 

• kelímek s lupou k jejich pozorování 

• kalendář ČSOP; 

• deskovou hru Invazivní dáma; 

• hru Rybník a hru Zelený Petr; 

• pexeso chráněné druhy; 
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• pexeso Naše orchideje; 

• píšťalku; 

• karabiny; 

• kapsu na dokumenty; 

• pod tácky s veverkou; 

• plecháček s logem ČSOP a vážkami; 

• Knížky: Jedlé rostliny z přírody a Jedlé rostliny na poli a v lese. 

Jako každý rok si vedoucí sami zvolili, jaká kombinace materiálů se jim 
pro práci s oddílem hodí a ta jim byla zdarma poskytnuta. Materiální 
podporu využilo 40 oddílů. 

2. Soutěže ČSOP 

Výraznými a tradičními aktivitami Svazu jsou celostátní soutěže pro 
děti a mládež Zlatý list a Ekologická olympiáda. Jednotlivé ročníky 
soutěží sice probíhají v rámci školního roku, avšak v kalendářním roce 
vyvrcholí každý ročník soutěží finálovými národními koly, které 
probíhají během měsíce června. 

2.1. Zlatý list 

Zlatý list je soutěž kolektivů určena dětem ve věku do 15 let (žákům 
základních škol). V přírodovědných znalostech mezi sebou soutěží 
šestičlenná družstva z oddílů, kroužků i škol. 

Na jaře 2021 proběhl tzv. Zlatý list v karanténě – online podoba 
soutěže. Celkem bylo vyplněno téměř 1 400 přírodovědných testů.  

Ve školním roce 202/21 Po uvolnění restrikcí proběhla 3 základní kola 
s celkovým počtem 103 účastníků a 7 krajských kol, kterých se 
zúčastnilo 544 dětí. Krajská kola se uskutečnilo v těchto krajích: 
Královéhradecký, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Pardubický, 
v kraji Praha a Vysočina. 
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Národní kolo 

Národní kolo se z důvodu protiepidemických opatření pro 49. ročník 
neuskutečnilo. 

 
V září se s novým školním rokem 2021/22 rozběhl jubilejní 50. ročník 
Zlatého listu. K tomuto výročí vzniklo nové logo. Základní i krajská kola 
proběhnou na jaře 2022. 

 

Další informace o Zlatém listu jsou k dispozici na webu soutěže 
www.zlatylist.cz 

2.2. Ekologická olympiáda 

Ekologická olympiáda je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. 
V drtivé většině soutěží kolektivy reprezentující střední školy. 

Během jara 2021 se uskutečnila druhá část krajských kol 26. roční-

http://www.zlatylist.cz/
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ku Ekologické olympiády ve školním roce 2020/21. Ten byl již tradičně 
tematicky propojený. Tématem celého ročníku bylo „Sucho a klima-
tické změny“. Krajská kola proběhla v 11 krajích ČR a dvě kraje se 
zařadily do tzv. Zbytkového kola (z důvodu protiepidemických 
opatření nebyl v těchto krajích naplněn minimální počet vysílajících 
subjektů, aby mohlo proběhnout regulérní KK). KK neproběhlo ve 
Zlínském kraji 

 

26. ročníku Ekologické olym-
piády se zúčastnilo 242 stu-
dentů v krajských kolech a 
dalších 38 v kole národním. 
Většina krajských kol proběh-
la on-line formou včetně kola 
národního. Vzhledem k to-
mu, že soutěží tříčlenné 
týmy, připadá na krajské kolo 
průměrně 7 soutěžních tý-
mů. Průměrné krajské kolo trvalo 2,5 dne. 
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Národní kolo 

Národní kolo EO proběhlo 9. – 11. 6. 2021 on-line formou ve spolu-
práci se Správnou KRNAP pod vedením Michala Skalky. Nejdříve stu-
denti poměřili své síly při poznávání přírodnin a znalostním testu. 
Následoval praktický úkol. Své zjištění a názory poté obhajovaly 
v prezentaci před porotou. Ta hodnotila nejen odbornou část, ale také 
úroveň prezentace (vč. projevu). Porota ocenila nejen znalosti, ale i 
vynikající projev týmů na prvních místech. Novinkou se stalo psaní 
detektivky na dané téma. 

Vítězem 26. ročníku EO se stal tým z Gymnázia Šumperk z Olomouc-
kého kraje, před druhým Gymnáziem Jírovcova z Českých Budějovic a 
třetí místo obsadil tým z Gymnázia Budějovická z Prahy. 
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Odborná porota NK EO: 

Mgr. Lucie Buchbauerová – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Ing. Dan Bílek – Správa KRNAP, pracoviště ekologické výchovy 

Mgr. Jana Tesařová - Správa KRNAP, redakce časopisu Krkonoše-
Jizerské hory  
Ing. Lenka Žaitliková – ZO ČSOP Kulíšek  
Ing. Milan Maršálek – ZO ČSOP „Natura, qou vadis?“  

Odborní partneři národního kola: 

Agentura ochrany přírody a krajiny 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Správa KRNAP 
 

Národní kolo organizačně zajistilo Sdružení mladých ochránců přírody 
ČSOP ve spolupráci se Správnou KRNAP. Na odborné spolupráci se 
podílela řada dalších organizací, institucí a firem. 

V září se s novým školním rokem rozběhl 27. ročník Ekologické olym-
piády. Po dobré zkušenosti z předchozích let bylo opět určeno základ-
ní téma celého ročníku, k němuž byla vydána odborná metodika, 
„Obnova krajiny (rekultivace, remediace etc.)“. Pořadatelé do konce 
kalendářního roku uspořádali celkem 9 krajských kol v těchto krajích: 
Středočeském, Olomouckém, Zlínském, Ústeckém, Plzeňském, Jiho-
moravském, Pardubickém, v Praze a v kraji Vysočina. (Ročník bude 
pokračovat jarními koly v roce 2022.) 

2.3. Finanční podpora soutěží 

Obě soutěže na celostátní úrovni významně finančně podpořily 
NET4GAS, s. r. o. a Státní fond životního prostředí ČR. Podpora se tý-
kala základních a krajských kol. Pražská kola ZL i EO byla podpořena 
také Magistrátem hl. m. Prahy. Národní kolo proběhlo pouze jedno 
pro Ekologickou olympiádu bez významnější dotace. 
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2.4. Dunajský umělec 

V roce 2021 jsme byli požádáni Ministerstvem životního prostředí, 
abychom se ujali organizování mezinárodní soutěže. Akce jsme se ujali 
a úspěšně jsme ji zorganizovali. 

Dunajský umělec 2021 (Danaube Art Master 2021) je mezinárodní 
soutěž organizovaná ve spolupráci Global Water Partnership Central 
and Eastern Europe (GWP CEE) s International Commission for the 
Protection of the Danaube River (ICPDR).  

Soutěž žáky motivuje k bližšímu poznání jejich místní (lokální) řeky a 
jejího okolí, aby se na ni podívaly zblízka, zamyslely se, jak je důležitá 
pro životní prostředí, a vytvořily v její bezprostřední blízkosti nápadité 
umělecké dílo. Dunajský umělec představuje řeku nejen jako takovou, 
ale poukazuje i na její skutečnou hodnotu, důležitost a upozorňuje na 
smysl ochrany životního prostředí. 

Účastníci musí pocházet ze země spadající do oblasti povodí Dunaje 
nebo jeho přítoků, tedy: Německa, Rakouska, České republiky, Slo-
venska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srb-
ska, Černé Hory, Rumunska, Bulharska, Moldavska či Ukrajiny. V rámci 
České republiky mohou soutěžit účastníci ze všech krajů. 

Soutěžící jsou rozděleni do skupin podle věku: 

• Junioři: 6–11 let 

• Teenageři: 12–18 let 

Soutěžící se mohou zúčastnit jednotlivě, jako třída, nebo jako skupina 
o maximálním počtu 4 osoby. 

Soutěž probíhá na dvou úrovních – národní a mezinárodní, přičemž 
vítězové národních kol postoupili do kola mezinárodního.  
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Statistiky k soutěži: 

Soutěžní kategorie Junior Teenager 

Artwork 40 9 

Video 2 4 

Mapa 1 7 

 

Celkem se hodnotilo 63 uměleckých děl. 

Pořadatelé soutěže: 

Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a 
International Commission for the Protection of the Danaube River 
(ICPDR).  

 
  

https://www.gwp.org/en/GWP-CEE/
https://www.icpdr.org/main/
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Zpráva o hospodaření Sdružení mladých ochránců přírody 
v roce 2021 

Bude doplněna po uzavření účetnictví r. 2021. 

 

Rozvaha 

AKTIVA 01.01.2021 31.12.2021 

A.II. Dlouhodobý majetek celkem 52 52 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -52 -52 

B. Krátkodobý majetek celkem 1 884 1 622 

II. Pohledávky celkem 1 175 1 308 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 708 313 

IV. Jiná aktiva celkem 1 1 

AKTIVA CELKEM 1 884 1 622 

PASIVA     

A. Vlastní zdroje -601 -270 

II. Výsledek hospodaření celkem --601 -270 

B. Cizí zdroje celkem 2 485 1 892 

II. Dlouhodobé závazky celkem 1 160 1 260 

III. Krátkodobé závazky celkem 237 262 

IV. Jiná pasiva celkem 1 088 370 

PASIVA CELKEM 1 884 1 622 

 

Výkaz zisku a ztráty v roce 2021 

A. NÁKLADY 2021 

I. Spotřebované nákupy celkem 896 

III. Osobní náklady celkem 1 555 

V. Ostatní náklady celkem 1 938 
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VIII. Poskytnuté příspěvky 5  

NÁKLADY CELKEM 4 394 

B. VÝNOSY   

I. Provozní dotace celkem 3 740 

II. Přijaté příspěvky celkem 256 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 728 

IV. Ostatní výnosy 1 

VÝNOSY CELKEM 4 725  

Výsledek hospodaření před zdaněním 331 

Výsledek hospodaření po zdanění 331 

V roce 2021 měla kancelář SMOP ČSOP k dispozici finanční prostředky 
ve výši 4 725 000 Kč. Náklady na provoz kanceláře a vyplacená 
podpora pro oddíly i soutěže byly 4 394 000Kč. 

Zisk za rok 2021 tedy činí 331 000 Kč. 
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Poděkování 

Poděkování za spolupráci a pomoc v roce 2021 patří zejména těmto 
organizacím a osobám: 
 
Česká rada dětí a mládeže 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Státní fond životního prostředí ČR 

Ministerstvo životního prostředí 

NET4GAS, s. r. o. 

Hlavní město Praha 

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

ZO ČSOP Strom 

Luděk Hrnčíř 

Jaroslav Síbrt 

Milan Maršálek 

Kateřina Landová 

Lucie Buchbauerová 

Michal Skalka 

Tomáš Kozel 

Ondřej Kolouch 

Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy 

Ústřední výkonná rada ČSOP 

o. s. ZdrSem – první pomoc zážitkem 

…a všem dalším, kteří se podíleli na organizaci našich akcí a nezištně 
nám poskytovali podporu a informace. 

Děkujeme! 


