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V Bohuslavicích 26. 4. 2007 
Vážený pane předsedo, vážená ČSOP, 
 
s oddílem mladých ochránců přírody pracuji již 25 let, ale v novodobé historii ČSOP dalo by se říci 
od samého začátku. To znamená od doby, kdy se ČSOP jakoby ujala těchto ochranářských oddílů po 
roce 1989. Už něco pamatuji a taky mám docela přehled o tom, jak nás, tedy lidi pracující s dětmi, 
ČSOP podporovala.  
Nějaké prostředky jsme dostali od tehdejší okresní organizace ČSOP na okrese Hodonín, která 
rozpadajíc se trousila zbytky svého jmění celkem spravedlivě po jednotlivých základkách. 
Od té doby nic. Je tedy velmi hezké, že si po téměř osmnácti letech ČSOP taky vzpomněla na 
základky, které de facto vychovávají ČSOP členskou základnu. 
V naší ZO to nevypadá moc slavně. Je tam spousta mladých lidí ( byť jen spolupracujících bez 
členství ), odchovanců oddílu Castor, a vadí jim, že: ČSOP je příliš byrokratická, že je tam moc 
úředničiny, že není ani tak důležité, co se pro přírodu udělá, ale to, co se vykáže v papírech, že Krásy 
našeho domova jsou na křídovém papíře a chodí v igelitu místo v papírové obálce, že… atd.   
Měli byste asi vědět, že spousta obyčejných lidí, jsou mezi nimi i bývalí ochranáři, už dnešní ČSOP 
nerozumí. Je fakt, že je jiná doba a i občanská sdružení se mění a jsou jiná, než dřív. Mně ale 
připadá, že ČSOP se vydala cestou příliš vzdálenou nám, řadovým členům v malých základkách… 
Proto ty malé základky zanikají. 
Rok od roku převládá v naší ZO názor, abychom vytvořili vlastní občanské sdružení, které se oprostí 
od příliš byrokratické, ztuhlé a já nevím jaké ještě ČSOP.  
Coby dlouholetý člen ČSOP jsem vždy usiloval o to, abychom  zůstali v ČSOP a členové naší 
základky tím pádem zůstali v ČSOP ( jak sami říkali ) jen kvůli mně a dětem v oddílu, jinak by asi 
už odešli. Buď k nějakému jinému ekologickému sdružení nebo by asi skončili. Netroufám si 
odhadnout, jak naše ZO dopadne po neslavných zkušenostech s letošní registrací. 
A nyní k samotnému SMOP. Dopis pana předsedy na mně působí dost podivně. K jednotlivým jeho 
bodům bych rád sdělil následující: 
Ad 1) vždyť SMOP přece je otevřeno všem ZO ČSOP z celé republiky, naše ZO je toho jasným 
důkazem – nebo jsme snad „čtrnáctá pražská základka“ ? 
Ad 2) aktivity SMOP jsou i pro nečleny ČSOP, stačí si pročíst materiály, které SMOP vydává, jasně 
to z nich vyplývá a mimo jiné například „Zlaťák“ je příkladem toho, že se to i realizuje 
Ad 3) začlenit i děti do členské databáze – tak to je jediné, s čím v dopise p. dr. Ambrozka  
souhlasím. Podle mého názoru to mělo být už dávno, protože, pokud se nemýlím, tak Stanovy ČSOP 
pohlíží na děti organizované v ČSOP (ať už individuálně nebo v rodině nebo v MOP ) jako na řádné 
členy ČSOP. 
S Michalem Kulíkem nemusím ve všem souhlasit. Přesto bych ale nikdy nenapsal to, co píši, 
kdybych o tom nebyl vnitřně přesvědčen. Stačí zvážit fakta. A fakta hovoří jasně: za celou dobu 
existence oddílu Castor to bylo právě SMOP, které nás vždy podporovalo, které nás vždy podrželo, a 
které pro nás moc udělalo. Bez nich bychom už dávno nebyli. 
 
Co kdyby se ČSOP  „šťouralo“ v něčem jiném ? 
 
S pozdravem 

Jiří Tyl, předseda ZO ČSOP 58/16 


