ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ČSOP je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem
o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana
a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova
a podpora trvale udržitelného života. ČSOP existuje od roku 1979
a mezi členy naleznete odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě „jen“ mají rádi přírodu. V 301 základních organizacích
po celé České republice pracuje okolo 7,5 tisíce dospělých členů
a 1350 dětí do 18 let je zapojeno ve Sdružení mladých ochránců
přírody (www.mopici.cz).

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice
Kněžice 109, 675 21 Okříšky
pracoviště:
Centrum ochrany přírody a Pozemkový spolek Chaloupky
Radonín – za obecním úřadem areál bývalého JZD
tel.: +420 721 321 281
e-mail: info@csopknezice.cz
www.csopknezice.cz

ČSOP is a civil society organization gathering people who share an
active interest in nature conservation and environment. Its main
goals are to protect and restore natural habitats, landscape and environment, to promote and provide environmental education and
to support sustainable living. ČSOP has existed since 1979 and its
members come from the ranks of environmentalists, experienced
volunteers as well as enthusiasts who „simply“ love nature. In 301
local chapters all over the Czech Republic there are about 7.5 thousand adult members and 1350 children up to 18 years are organized
in Groups of Young Environmentalists (www.mopici.cz).
ČSOP ist eine Bürgervereinigung deren Mitglieder das Interesse
verbindet, für die Umwelt und den Naturschutz aktiv zu werden.
Unsere Aufgaben beschränken sich jedoch nicht nur auf Naturschutz und Renaturierungsmaßnahmen. Weitere Arbeitsschwerpunkte
sind die Durchführung von Umweltaufklärung und Förderung eines
nachhaltigen Lebens. ČSOP wurde in 1979 eingerichtet. Experten,
erfahrene Freiwillige und alle andere, die die Natur „einfach“ gern
haben, findet man in ČSOP. Etwa 7.500 ČSOP-Mitglieder arbeiten in
301 Grundorganisationen im Dienst der Natur. Momentan 1350 Kinder sind in zu unserer Organisation gehörenden Gruppen als Junge
Naturschützer engagiert (www.mopici.cz).
WWW.CSOPKNEZICE.CZ
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ZO ČSOP KNĚŽICE

CENTRUM OCHRANY PŘÍRODY CHALOUPKY

POZEMKOVÝ SPOLEK CHALOUPKY

ZO ČSOP Kněžice je místní základní organizace celostátního Českého svazu ochránců přírody, která sídlí nedaleko obce Kněžice
v jihovýchodní části kraje Vysočina. Svou činnost zahájila v roce
1988. Od roku 1991 působí v sídle ZO ČSOP Kněžice Středisko
ekologické výchovy Chaloupky, od roku 2002 jsme Regionálním
centrem ČSOP pro Vysočinu. Od roku 2008 funguje pod ZO ČSOP
Kněžice odborné pracoviště Centrum ochrany přírody Chaloupky
a Pozemkový spolek Chaloupky. K hlavním aktivitám organizace patří odborné činnosti v ochraně přírody, péče o významné přírodní
lokality a krajinu. Provozujeme vlastní ekologické hospodářství
s chovem ovcí. Máme celkem 9 zaměstnanců a 24 členů.

• plány péče a monitoring zásahů v přírodně cenných územích
• semináře k ochraně přírody pro státní správu, NNO a veřejnost
• projekty na ochranu přírody
• biologické průzkumy a monitoring cenných území

• údržba a péče o přírodně cenná území
• odborný servis a poradenství v péči o přírodně cenná území
pro státní správu, NNO a veřejnost
• spolupráce s firemními dobrovolníky
• přednášky a exkurze pro zájmové skupiny

ZO ČSOP Kněžice is a local chapter of the state-wide organization
the Czech Union for Nature Conservation which is located near the
village Kněžice in the south-eastern part of the Vysočina Region.
It was founded in 1988. Since 1991 the Centre for Environmental
Education Chaloupky has been working in the seat of the ZO ČSOP
Kněžice, since 2002 we are the Regional Centre of ČSOP in the Vysočina Region. In 2008 we founded the professional Centre for Nature
Conservation and the Land Trust. Main activities of our organisation
are special work in nature protection, management of important habitats and landscape conservation. We carry on an ecological sheepfarming. We have 9 employees and 24 members together.
ZO ČSOP Kněžice ist eine örtliche Grundorganisation des Tschechischen Naturschutzverbandes , dessen Sitz sich unweit vom
Dorf Kněžice im südöstlichen Teil des Kreises Vysočina befindet. Es
wurde in 1988 gegründet. In 1991 wurde das Umweltbildungszentrum Chaloupky von ZO ČSOP Kněžice errichtet, seit 2002 ist ZO
ČSOP Kněžice das Regionalzentrum des Tschechischen Naturschutzverbandes im Kreis Vysočina. In 2008 wurde von ZO ČSOP Kněžice das Zentrum für Naturschutz und der Landtrust gegründet.
Die Hauptaktivitäten von unserer Organisation sind die Facharbeit
im Naturschutz, die Pflege um die wichtige Lebensräume und die
Landschaft. Wir betreiben die ökologischen Schafzucht. ZO ČSOP
Kněžice hat zusammen 9 Mitarbeiter und 24 Mitglieder.

• management plans and surveys of management activities in valuable natural habitats
• lectures and conferences about nature protection for local and
regional authorities, NGOs and public
• creating projects in nature conservation and landscape protection
• carrying out biological field research and surveys of valuable
natural habitats
• Managementplans und Monitoring der Massnahmen in den wertvollen Biotopen
• Vorträge und Schulungen zur Naturschutz für Ort- und Regionalverwaltung, NGOs und Öffentlichkeit
• Naturschutzprojekten
• biologische Untersuchungen und Kartierungen der wertvollen
Biotope

• management of valuable natural habitats
• expert services and consultancy in management of natural habitats for local and regional authorities, NGOs and public
• co-operation with volunteers
• lectures and excursions for interested groups
• Pflege der wertvollen Biotope
• Fachservice und Beratung in der Naturschutz für Ort- und Regionalverwaltung, NGOs und Öffentlichkeit
• Mitarbeit mit den Freiwilligen
• Vorträge und Führungen für Interessengruppen
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