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Vážený pane předsedo, 
naše základka vznikla v roce 1981 a někteří naši členové se věnovali rovněž práci s dětmi. 
Činnost oddílu mop (v té době nazývaném FFNI) postupně prorostla do ZO, jako mop jsme se 
zaregistrovali asi v roce 1994. 
Nyní při naší ZO pracují dva oddíly mop Lid Medvědího potoka a Racek, ze 120 členů naší ZO je 100 
dětí. Myslíme si, že by to nebylo možné bez výborné spolupráce s Janou Stibralovou a Michalem 
Kulíkem, bez projektů na MŠMT ČR jejich prostřednictvím podaných a uskutečňovaných. 
Obracíme se na ně s dotazy z oblastí podvojného účetnictví, metodiky práce s dětmi, s možnostmi 
řešení výchovných problémů atp. a vše je operativně rychle řešeno. Je nám poskytován takový servis a 
možnosti, které bychom v jiných dětských organizacích nenašli. Naše připomínky k činnosti byly vždy 
akceptovány. 
Podporujeme myšlenku, že enviromentální výchova a práce s mopíky  má v ČSOP důležité místo. 
Myslíme si, že členská základna vyrůstající z vlastních odchovanců je jedno z nejlepších řešení a na 
základě dlouhodobých zkušeností si velice vážíme práce SMOPu. Obáváme se, že při zavedení méně 
operativního modelu by mohlo dojít k odlivu dětských členů a částečné  ztrátě smyslu naší činnosti. 
 
K bodům ve Vašem dopise uvádíme: 
1) Nevíme do jaké míry je SMOP uzavřen či otevřen ostatním mopíkům v ČR,  podle jeho vyhlášení  
    ale může být členem každý oddíl mop v ČR.   
    SMOP plně zajišťuje a realizuje řadu projektů podporujících  činnost všech registrovaných mopíků  
    z celé České republiky. Rovněž předpokládáme, že uhrazením členského příspěvku za dítě 100 Kč  
    na rok se prakticky oddíl stává členem sdružení. 
    O tom všem má přehled KDM a účinně to ovlivňuje. V KDM  by mohly být zastoupeny           
    všechny kraje, ale nejsme si jisti, že by to ještě něco mohlo zlepšit. Důležité je operativní a rychlé    
    jednání. Účinná komunikace vedoucích, resp. základek s KDM podle našeho názoru funguje. 
2) Aktivity jako Zelená stezka – Zlatý list, Ekologická olympiáda, Zachraňme studánky, fotografická  
    soutěž, Hledání jara a další jsou otevřeny všem dětským členům ČSOP a vůbec veškeré mládeži.  
    Jejich koordinací a zajišťováním se zabývá KDM. 
3) Propojení databází zřejmě odporuje požadavku MŠMT ČR (jakožto hlavního donátora SMOP) vedení 
odděleného účetnictví a registrace členů – dětí, nutnost kvůli počtu dětských členů v organizaci. 
Neznáme přesně co je a není možné vzhledem k registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů.   
 
KDM by měla být jediná složka v ČSOP, která se bude zabývat a koordinovat činnost dětí – členů 
ČSOP, činnost ČSOP pro neregistrované děti a spolupracovat se SMOP.  
 
 Pane předsedo, věříme, že i náš názor a zkušenosti Vám pomohou při řešení vzniklé situace a 
vše už bude jen čím dál tím lepší.  
 
 
V Olomouci dne 27.4.2007     
 
      Mgr .Kateřina Čechová, předsedkyně ZO 
     Mgr. Jaroslav Marx, vedoucí mop Lid Medvědího potoka 
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