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                                                                                                                    V Borech, 28.4.2007. 
 

Pane Ambrozku,  
 
nevím, co všechno Vás vedlo k napsání Vašeho dopisu. První dojem z něj, nezlobte se 

– asi toho o činnosti SMOP moc nevíte. Je mi dost úzko při představě, že by se snad mělo 
měnit něco, co přece tak dobře funguje! 

Než jsme se stali členy MOP fungovali jsme pod hlavičkou Pionýra. Ještě i v době, 
kdy tato organizace ztratila svoji popularitu. Za to, že jsme dneska Mladými ochránci přírody 
vděčíme právě Janě a Michalovi, SMOP v Praze.  

Ukázali nám, jak jednoduše dosáhnout na finance, které ke své činnosti potřebujeme. 
Stačí jen vyplnit jimi skvěle vypracované formuláře, které nám podstrčí doslova pod nos. 
Díky nim tak nemáme problém s účastí na táborech a víkendových akcích, protože jsou rodiče 
schopni je zaplatit. Pravidelně využíváme i možnosti dotace na vybavení oddílu. O něčem 
takovém se dospělákům z naší ZO může jen zdát! 

A nejde zdaleka jen o finance pro děti. Zajistili a zajišťují všechny potřebné kurzy pro 
nás vedoucí – kurzy na hlavní vedoucí, zdravotníky. Pořádají pravidelně školení pro 
hospodáře. Metodickým zpravodajem JUV nám každý měsíc poskytují úplný informační 
servis. O webových stránkách a možnosti elektronické komunikace nemluvě. Zkrátka snaží se 
pomoci v tom, co pro naši práci s dětmi tolik potřebujeme.  

Nesetkali jsme se s tím, že by nebyli ochotni nám v čemkoliv podat pomocnou ruku. A 
hlavně ten pocit, že v tom nejsme sami, a že stojí někdo za námi! Nejsme pražský oddíl, i 
přesto si rozhodně nemyslíme, že bychom kvůli tomu stáli na vedlejší koleji.   

I proto, že spolupráce se SMOP tak dobře funguje, rozhodli jsme se my vedoucí 
v letošním roce zrušit svoji registraci u ČSOP a nově se registrovat u MOPíků. Proč platit 
členství někomu, s kým toho moc společného nemáme? U MOPíků jsme doma. 

Ať už tomu, vážený pane Ambrozku, věříte nebo ne - to, že naše „dětské vedení“ 
v Praze tak dobře funguje, nutí i nás k zamyšlení nad vlastní prací a ke snaze zlepšovat se. A 
my jim za to děkujem! 

 
Co závěrem? Jestli chcete něco měnit, tak činnost SMOP rozhodně ne! 
 
 
 
 
                                         S pozdravem Dagmar Křížová – vedoucí MOP Bobeš Bory 


