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Sdružení Krajina ve zkratce
Sdružení Krajina je občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra ČR dle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,  IČ: 265 25 771.

Založeno: 1997, pod názvem Sdružení Krajina pracuje od roku 2001

Poslání dle stanov: Aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního 
prostředí v České republice.

Struktura organizace: Nejvyšším orgánem je sněm všech řádných členů, který volí 
radu. Rada dohlíží na běžný chod organizace a jmenuje ředitele odpovědného za 
odbornou činnost, zaměstnance a realizaci projektů.
V roce 2012 mělo Sdružení Krajina 39 členů (18 řádných, 21 běžných a 1 čestný 
člen). 

Zaměstnanci v roce 2012:
  K.Marečková – ředitelka, granty, louky
  D. Sobotková – pozemky, administrativa 
  T. Blažek (leden, únor) – péče o louky, public relation, poradenství 
   + brigádníci - (9, přepočteno 0,47 úvazku)
Celkem 2,2 přepočtených úvazků + dobrovolníci (cca  70 osob)

Statutární zástupci: předsedkyně Mgr. Petra Doležalová
   ředitelka Ing. Kateřina Marečková

Kontakty: info@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz
tel.566 521 259 (kancelář),  775 239 691 (ředitelka)
kancelář: Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Sdružení Krajina je členem Sítě ekologických poraden STEP, Asociace ekologických 
organizací Zelený kruh a Koordinačního uskupení NNO Vysočiny (KOUS Vysočina).

SEV Krajinka                                                                                               
Pobočka Sdružení Krajina zřízená 9.6.2005 za účelem ekovýchovné a osvětové čin-
nosti pro školy a veřejnost.

Statutární zástupce: tajemník Ing. Tomáš Blažek

Zaměstnanci v roce 2012:
 T. Blažek (od března) – péče o louky, administrativa 
 + brigádníci – (3, přepočteno 0,19 úvazku)

Kontakty: info@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz
tel. 566 521 259 (kancelář), 777 045 586 (tajemník)
kancelář: Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
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Úvodník
Vážení čtenáři této výroční zprávy,
těší mě, že Váš zrak zavítal k těmto řádkům. Dovolte mi na úvod stručný pohled na 
cestu, kterou Sdružení Krajina v minulém roce šlo ...

Jako zásadní věc cítím to, že se sdružení daří z cesty neuhýbat a držet si vytyčený 
směr. Daří se nadále budovat pozemkový spolek – tj. pronajímat a vykupovat přírodně 
cenné pozemky. Máme za to, že zvolený postup stabilizuje ochranu a péči o tato úze-
mí – louky, ke kterým má právní vztah společenství lidí, kterým není lhostejná ochrana 
přírody, nebude možné snadno přeměnit například na smrkovou monokulturu. 
V roce 2012 se například podařilo vykoupit a pronajmout několik pozemků na lokalitě 
Rychtářky (budoucí přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov) a zahájit zde ruční 
kosení v místech, která ležela desítky let ladem. Jednalo se jen o malou část této říční 
nivy, ale i tak to cítíme jako dobrý začátek péče o toto území.
Těší nás, že se i v loňském roce podařilo nadále rozvíjet systém zapojování veřejnosti 
do ochrany přírody a krajiny prostřednicvím podpory akcí drobných neziskovek na 
Vysočině. Zdá se nám, že tento systém má velký potenciál do budoucnosti. Budeme 
se snažit o to, aby pokračoval. 
V minulém roce se podařilo některé projekty úspěšně dokončit a jiné jsme zahájili.
S našimi členy a příznivci jsme se několikrát do roka potkali při společných akcích - 
botanické procházce, hrabání luk na Fryšavě a Samotíně, čištění tůní v Novém Městě 
na Moravě a výsadbách stromořadí v Maršovicích. Vyrazili jsme i na společný výlet 
za netopýry do Moravského krasu.
Listopadem loňského roku končilo tříleté období trvání veřejné sbírky Stopa v krajině. 
Sbírku jsme vyúčtovali a připravili její pokračování na další roky. 
S nadějí vyhlížíme do budoucna a věříme, že se nám se Sdružením Krajina podaří 
udržet správný kurz i v roce 2013. 

Přeji vám příjemné čtení 
Kateřina Marečková, ředitelka Sdružení Krajina
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O činnosti
Těžiště činnosti Sdružení Krajina spočívá především v praktické péči o přírodu a kra-
jinu. Sdružení se zabývá zejména kosením podmáčených luk a vyřezáváním náletů
z nich, výsadbami stromořadí, čištěním a obnovováním tůní apod. Lokálně je zaměře-
no na kraj Vysočina a Pardubický kraj.
Dalším směrem činnosti sdružení je ochrana živočichů a rostlin (mravenci, obojživelní-
ci, botanický monitoring). 
Zabývá se taktéž poradenstvím pro venkovské obce, ekoporadenstvím, informováním 
veřejnosti a podporou drobných neziskových organizací zabývajících se ochranou 
přírody.

POZEMKOVý SPOLEK A PéČE O PříRODU
Sdružení Krajina funguje již od roku 2001 jako pozemkový spolek – kupuje a pro-
najímá si pozemky v přírodně cenných lokalitách. Důvodem je zajištění  trvalé péče
o tyto pozemky a zamezení jejich nežádoucího využití. V případě Sdružení Krajina se 
jedná zejména o podmáčené květnaté louky. Cílem je zachovat pro budoucí generace 
louky, které budou bohaté svou biodiverzitou, budou plnit důležitou funkci v krajině 
jako regulátor vodního režimu a v neposlední řadě budou malebnou součástí našeho 
životního prostředí.  
Pozemkový spolek  v průběhu roku 2012 vykoupil 3 luční pozemky o výměře cca 2 ha. 
Bylo také uzavřeno pět nových nájemních smluv na 14 pozemků v celkové výměře 9,2 
ha, Sdružení Krajina má nyní v nájmu 170 ha luk.
Děkujeme za nemalý finanční dar na výkupy pozemků paní Zlatě Hálové.

Péče o louky
Aby si podmáčené louky zachovaly svou přírodní hodnotu, je třeba, aby byly každý 
rok pokoseny. Kosení bylo v roce 2012 zajištěno na 161 ha podmáčených luk ve 40 
lokalitách v okresech Žďár n.S., Chrudim, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Pardubice. 
O finanční prostředky na ruční kosení každý rok žádáme AOPK ČR- Správu CHKO 
Žďárské vrchy a krajské středisto Havlíčkův Brod, AOPK ČR - Schprávu CHKO Želez-
né hory a krajské středisko Pardubice, dále odbor ŽP Kraje Vysočina, odbor životního 
prostředí a zemědělství Pardubického kraje a středisko AOPK Havlíčkův Brod. Ruční 
kosení na cca 25 ha luk bylo z větší části financováno zemědělskými dotacemi v rámci 
agroenvironmentálních 
opatření pro podmáče-
né louky.
Práce na loukách byly 
taktéž v tomto roce 
podpořeny výtěžkem 
veřejné sbírky Stopa
v krajině. Obnos, který 
se rovná tomuto výtěž-
ku, vkládá Sdružení Kra-
jina ze svého rozpočtu 
do Fondu budoucnosti. 
Výnosy tohoto fondu 
budou v příštích letech 
opět přispívat k financo-
vání prací na loukách.



Díky dotacím zajišťujeme sezónní práci mladým lidem a místním drobným zeměděl-
cům, nemalou část prací na loukách odvádí kolektiv zaměstnanců sdružení. S prací na 
loukách pomáhají i dobrovolníci.
Konkrétně v roce 2012 se do této činnosti zapojilo 11 brigádníků, více než 10 země-
dělců, 4 neziskové organizace a cca 70 dobrovolníků.
Přehled našich luk a fotografie z nich naleznete na našich webových stránkách –
www.sdruzenikrajina.cz 

Mravenci
Stabilní populace mravenců Formica polyctena je monitorována v přírodní památce 
Šebeň nedaleko obce Dobrá voda na Velkomeziříčsku. Nadále také probíhá monito-
ring a péče o lokalitu lesních mravenců – přírodní památku Rodlen v okrese Šumperk.  
Sledujeme také lokality Zdiměř a Dolany na Olomoucku a přírodní památku Studený 
kout na Prostějovsku. Péči o tyto lokality lesních mravenců zajišťují dva členové Sdru-
žení Krajina – pan Jan Daňo a Mgr. Bc. Milan Daďourek. 

Obojživelníci
V roce 2012 byla při příležitosti ukončení revitalizačního projektu „otevřena“ Laguna 
u Bohdalova. Tato lokalita je domovem celé řady vzácných obojživelníků, při slav-
nostní akci si několik desítek dětí ze základní školy v Bohdalově poslechlo odbornou 
přednášku o žábách a čolcích. 
Za účelem zlepšení životních podmínek zejména skokana hnědého se uskutečnilo jarní 
čištění tůní na louce za obchodním domem Billa v Novém Městě na Moravě.
Podrobnosti se dočtete v sekci akce pro veřejnost. 

Výsadby stromořadí
Ke stovkám stromů vysázeným díky tradičním podzimním výsadbám, pořádaným již 
více než deset let, přibylo v roce 2012 několik dalších desítek stromů. Kde jsme letos 
sázeli, jak se to dařilo a kolik lidí nám s výsadbami pomáhalo, se můžete dozvědět
v části Akce pro veřejnost.
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Projekty 2012                                                                                                                 
Veřejná sbírka Stopa v krajině
30. listopadu skončilo tříleté období, na které byla veřejná sbírka Stopa v krajině 
oznámena. Čistý výtěžek sbírky od 1.12.2009 činil 129.410 Kč. Za rok 2012 přibylo 
na sbírkovém účtu 12.320 Kč. Za prodej certifikátů to bylo 300 Kč, za prodej magne-
tek a samolepek 7230 Kč, za benefiční koncert v Praze 4046 Kč a za úroky 744 Kč. 
Každým rokem většinu své energie věnujeme kosení luk. O to víc nás těší pomoc ostat-
ních. Za uspořádání benefičního koncertu děkujeme agentuře The Prague Concert Co. 
Za propagaci sbírky a benefičního koncertu v kostele U Salvátora v Praze děkujeme 
Seniorátu pražskému Českobratrské církve evangelické. Za pomoc s prodejem mag-
netek a samolepek  děkujeme kolegům ze spřátelených neziskovek, a to ze Středis-
ka ekologické výchovy Mravenec z Pelhřimova a Ekoinfocentra z Jihlavy. Kompletní 
informace k projektu jsou k nalezení na webových stránkách www.stopavkrajine.cz.

Spolu s přírodou
S přispěním Nadace VIA  a ČSOB jsme v roce 2012 zahájili realizaci projektu, který 
má dva cíle. Jedním je získat místní obyvatele pro péči o obnovenou přírodní památ-
ku Laguna u Bohdalova a druhým iniciovat revitalizaci cenné soustavy nivních luk
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na území právě vyhlašo-
vané přírodní rezervace 
Meandry Svratky u Milov 
– místně nazývané Rych-
tářky. Spolu se členy příro-
dovědného kroužku Zubři 
z Bohdalova jsme provedli 
jarní úklid Laguny. Násle-
dovalo slavnostní „ote-
vření“ spojené s exkurzí
a výkladem o životě oboj-
živelníků, kterého se účast-
nili zástupci kraje Vysočina,
a obce Bohdalov a také 
žáci místní základní ško-
ly. Žáci přírodovědného 
kroužku uskutečnili také 
dva rozhovory s pamětníky 
z Bohdalova, kterí vzpomí-
nali na dřívější využití lokality. Projekt pokračuje v roce 2013, kdy se chystáme probá-
dat historii lokality Rychtářky. Povídat si budeme se starousedlíky, kteří si pamatují, jak 
se na loukách okolo řeky Svratky dříve hospodařilo a s jejich pomocí se budeme snažit 
shromáždit historickou fotodokumentaci. Na projektu spolupracujeme s obcí Křižánky. 
Přírodní památku Laguna u Bohdalova osadíme panely informujícími o lokalitě a jejím 
přírodním bohatství.

Zapojování veřejnosti do praktické ochrany přírody
Sdružení Krajina s přispě-
ním společnosti Jihomo-
ravská plynárenská, a.s. 
vyhlásilo ve spolupráci 
s občanským sdružením 
Chalupa v roce 2012 
další, již páté kolo pro-
gramu na podporu akcí, 
zaměřených na zapojení 
veřejnosti do ochrany pří-
rody. Podporovány jsou 
akce zaměřené na péči
o zvláště chráněná území, 
přírodně cenné lokality, 
stromořadí, veřejnou zeleň 
ve městech, zeleň v kraji-
ně, na údržbu a čištění stu-
dánek, opravu drobných 
kulturních staveb v krajině apod. Finanční prostředky na akce získa-  lo 15 neziskovek. 
V minulém roce jsme také začali jednat s dalším donátorem, který je ochoten financo-
vat výsadby stromořadí. 
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Sdružení Krajina získalo ocenění
Vloni potřetí vyhlásil Kraj Vysočina anketu Skutek roku. V několika kategoriích mohla 
veřejnost nominovat ak-
tivity, které v roce 2011 
přispěly k rozvoji regio-
nu. Sdružení Krajina bylo 
nominováno za realizaci 
projektu obnovy Přírodní 
památky Laguna u Boh-
dalova. O nominovaných 
činech fyzických osob 
hlasovala na jaře 2012 
veřejnost, vítězné projekty 
právnických osob vybírala 
odborná porota. V pro-
storách zámku v Náměšti 
nad Oslavou bylo slav-
nostně předáno celkem 24 
cen. Sdružení Krajina zde 
převzalo ocenění Skutek roku 2011 v oblasti životního prostředí. Postoupili jsme i do 
přeshraničního kola, kde náš projekt soutěžil s oceněnými projekty z Dolního Rakous-
ka. Zde jsme již v silné konkurenci ocenění nezískali.

Akce pro veřejnost
Probouzení broučků
Jako každoročně se na jaře konala na ná-
městí ve Žďáře nad Sázavou akce DDM 
Žďár s názvem Probouzení broučků. Opět 
jsme se zúčastnili a naplnili jeden stánek 
různými přírodninami a obrázky zvířátek
a rostlin.  Děti s radostí soutěžily a zkouše-
ly své znalosti společně s rodiči. 

Botanická vycházka 
V sobotu 26. května 2012 jsme pořádali 
v pořadí čtvrtou botanickou vycházku. 
Tentokrát jsme navštívili louky v blízkém 
i vzdálenějším okolí řeky Svratky u Sněž-
ného a Milov. Odborný výklad zajišťoval 
Mgr. Jan Košnar a Mgr. Petra Doležalová.



Tůňky pro obojživelníky jako nové!
V sobotu 15.9. jsme čistili tůně u supermarke-
tu Billa v Novém Městě na Moravě. Na louce 
u třech polozarostlých tůní se nás sešlo cca 15 
nadšenců s rýči, lopatami, krumpáči, hráběmi 
a jedním „žufánkem“ (nástroj na vybírání jí-
mek - velmi se osvědčil na bahno ze dna tůní) 
a dali jsme se do boje s drny, trávou, spada-
nými větvemi, odpadky a bahnem.
Boj proběhl úspěšně a tůně již nyní čekají na 
skokany hnědé, kteří se v této lokalitě vysky-
tují a tůně jsou jedním z jejich zimovišť. Vyčištění tůní by mělo pomoci zejména z jara, 
kdy žáby vykladou do tůní svá vajíčka. 

Sázení stromů
Poslední akcí v sezóně je každoročně sá-
zení stromů. Tentokrát jsme sázeli v sobotu 
20. října podél cesty vedoucí z Maršovic 
na Studnice. Bylo krásné počasí a podařilo 
se nám vysázet 60 ovocných stromů a 15 
keřů. Akce se zúčastnilo 40 lidí. Odpoledne 
byl opět pro účastníky výsadeb připraven 
kulturní a kulinářský program ve stodole
v Počítkách. Promítali jsme si staré grotesky 
a zahrála i kapela.

Dobrovolnické akce
I v roce 2012 jsme pokračovali v akcích pro 
firemní dobrovolníky. Proběhlo hrabání loka-
lity Šafranice, na kterou zavítalo 12 dobro-
volníků z Městského úřadu v Novém Městě 
na Moravě. Dobrovolníci z ČSOB Pojišťovny 
z Pardubic nám zase pomáhali hrabat naši 
louku na Rychtářkách, kterou jsme v loňském 
roce kosili poprvé. Firemní dobrovolnictví se 
nám osvědčuje. Dobrovolníci nám pomohou 
s různou prací, většinou při hrabání trávy v lo-
kalitách, kde je nutno trávu stahovat na plach-
tách, nebo kde je nasazení jakékoliv techniky 
neefektivní.
Při práci je také dostatek času na rozhovor
o smyslu a významu naší práce. 
V červenci se konala tradiční dvoudenní dob-
rovolnická akce, kterou pořádá ve spolupráci 
s námi občanské sdružení Lysina lenina. Hra-
bali jsme opět lokalitu U studní na Fryšavě
a Haltýř na Samotíně. Akce se zúčastnilo cca 
20 lidí, příznivců sdružení Lysina lenina, i čle-
nů a příznivců Sdružení Krajina. 
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Další aktivity                                                                                                                                  
Poradenství pro venkovské obce – Místní agenda 21
I v roce 2012 jsme se věnovali Místní agendě 21. Pro obec Křídla, kde Tomáš Blažek 
působil v roli koordinátora MA21 a projektu zdravá obec, jsme zpracovávali projekt 
na podporu zavádění Místní agendy 21, ze kterého byly financovány volnočasové
a sportovní aktivity v obci. Koncem roku se nám podařilo najít v Křídlech místního 
koordinátora, kterému jsme tyto aktivity předali. 
Tomáš Blažek se za Sdružení Krajina účastnil práce Pracovní skupiny pro Zdravý kraj 
a MA21.  Pracovní skupina zajišťuje komunikaci krajské samosprávy s ostatními aktéry 
v kraji, kteří se touto problematikou zabývají. Sdružení Krajina v pracovní skupině 
působí jako neziskovka, která se věnuje podpoře Místní agendy 21 na malých venkov-
ských obcích.  

KOUS
Jako v předchozím roce, tak i v roce 2012, se naši zástupci podíleli na činnosti Koor-
dinačního uskupení NNO Vysočiny (zkráceně KOUS). Posláním tohoto občanského 
sdružení, kterého jsme členy, je podporovat rozvoj neziskového sektoru v kraji. Účast-
nili jsme se jednání výkonné rady KOUS a vzdělávacího projektu Leporelo. Podařilo 
se nám pro sekci Ekologie a životní prostředí KOUS vyjednat finanční podporu od 
Kraje Vysočina ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na podporu akcí, 
které ve prospěch přírody pořádají neziskovky v kraji.

Finanční zpráva za rok 2012
Výsledkovka (tis. Kč)

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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.....................................................................................................
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Čerpání dotačních prostředků a nadačních darů: (v tis. Kč)
Nadace VIA           50
MŽP – PPK – ruční kosení luk              56
SFŽP EVVOP           67
AOPK ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské 
středisko Havlíčkův Brod – fin. příspěvek na péči o ZCHÚ    317
SZIF – platba na plochu        561
OPŽP – Laguna u Bohdalova      - 8
Veřejná sbírka            12
 

Aktiva                       Stav k 1.1.2012 Stav k 31.12.2012
Dlouhodobý majetek celkem         2566       2648
   Dlouhodobý nehm. majetek celkem           0   0
   Dlouhodobý hmotný majetek celkem     2878   2960
   Dlouhodobý finanční majetek celkem           0   0
   Oprávky k dlouh. majetku celkem       -312    -312
Krátkodobý majetek celkem      1755                    1998
   Zásoby celkem                      0   0
   Pohledávky celkem         134   201
   Krátkodobý finanční majetek celkem       803                               1118
   Jiná aktiva celkem         818   679
AKTIVA CELKEM          4321 4646

Pasiva                  Stav k 1.1.2012     Stav k 31.12.2012
Vlastní zdroje celkem        4118       4550
    Jmění celkem               106   106
    Výsledek hospodaření celkem          4012   4444
Cizí zdroje celkem         203   96
   Rezervy celkem             0   0
   Dlouhodobé závazky celkem                    0   0
   Krátkodobé závazky celkem               73         59
   Jiná pasiva celkem         130  37
PASIVA CELKEM              4321   4646

Rozvaha (tis. Kč)
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Komentář
Zvýšení výnosové položky „přijaté příspěvky“ byl způsoben přesunem části finančních 
prostředků na kosení luk do formy dotace – finančního příspěvku pro vlastníky nebo 
nájemce pozemků k uskutečnění opatření  ke zlepšení přírodního prostředí dle zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Sdružení Krajina vrátilo Kraji Vysočina část krajského příspěvku projekt Obnova La-
guny u Bohdalova, nedočerpání příspěvku vzniklo v důsledku dosažených úspor při 
výběru dodavatele – snížením ceny prací klesla i výše kofinancování.

Pobočka SEV Krajinka
Výsledkovka (tis. Kč)

Náklady            Hlavní činnost
      Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.)     20
      Služby celkem        757      
Osobní náklady celkem             333      
Daně a poplatky celkem            1      
Ostatní náklady celkem       52
      NÁKLADY CELKEM                    1163
Výnosy                  Hlavní činnost
      Tržby za vlastní výkony celkem       523
      Ostatní výnosy            2
      Provozní dotace celkem (SZIF)       824
      Přijaté příspěvky celkem           0
      VýNOSY CELKEM        1349

VýSLEDEK HOSPODAřENí před i po zdanění      186

Aktiva     Stav k 1.1.2012                Stav k31.12.2012
      Krátkodobý majetek celkem                  1003    1058
          Pohledávky celkem             0     2
          Krátkodobý finanční majetek celkem        765     670
         Jiná aktiva celkem         238    386
      AKTIVA CELKEM       1003     1058
Pasiva      Stav k 1.1.2012      Stav k 31.12.2012
      Výsledek hospodaření celkem        817     1003
      Cizí zdroje celkem         186         55
          Krátkodobé závazky celkem        186          34
          Jiná pasiva celkem             0         21
      PASIVA CELKEM       1003     1058

Čerpání dotačních prostředků a nadačních darů: (v tis. Kč)
SZIF – platba na plochu        150
SZIF – agroenvironmentální opatření      296

Rozvaha (tis. Kč)
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2012 pomáhali, a to jak našim členům a příznivcům, 
tak i spolupracovníkům, brigádníkům, dobrovolníkům a také dárcům.
Děkujeme za dar na podporu naší činnosti Jihomoravské plynárenské, a.s. a Mgr., Bc. 
Milanu Daďourkovi.
Zvláštní dík bychom chtěli vyjádřit paní Zlatě Hálové, PhDr., CSc., která věnovala 
nemalou finanční částku na výkupy pozemků. Zároveň všem, kteří přispěli do veřejné 
sbírky Stopa v Krajině, ať už zakoupením certifikátu či jiným způsobem, paří velký dík.

Děkujeme také vlastníkům pozemků v zájmových lokalitách, kteří nám svůj pozemek 
pronajali či prodali, a tím nám umožnili zajišťovat zde dlouhodobou péči.

Dále pak děkujeme těm, kteří v roce 2012 finančně podpořili naši činnost:  Nadace 
VIA, Ministerstvo životního prostředí ČR, AOPK ČR - Správa chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod, AOPK ČR - Správa chráněné krajin-
né oblasti Železné hory a krajské středisko Pardubice, Státní zemědělský intervenční 
fond, Státní fond životního prostředí ČR, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad 
Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje.

Poděkovat chceme také dalším, kteří nám pomohli s uskutečněním projektů: Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Nadace Veronica, Zelený kruh, Zemědělská agentura 
střediska Žďár n. S., Chrudim a Havlíčkův Brod, Zemědělská a.s. Krucemburk, Lesní 
správa Šternberk, Lesní správa Nové Město na Moravě, ZO ČSOP Mravenec Pelhři-
mov, ZO ČSOP Formica Liberec, ZO ČSOP Bory, ZO ČSOP Kámen, ZO ČSOP Velké 
Meziříčí, Český svaz ochránců přírody Praha, Dům dětí a mládeže Žďár nad Sáza-
vou, Lysina lenina a D. Šimek, Centaurea, Ekoinfocentrum, Mikroregion Novoměstsko, 
Grafies 3+, Ornitologický klub Vysočina, knihovna M.J.Sychry Žďár n.S., město Žďár 
nad Sázavou, město Nové Město na Moravě, obec Věcov, obec Sobíňov, obec Dědo-
vá, obec Kameničky, městys Sněžné, obec Křižánky, obec Dobrá Voda, obec Jeníkov, 
obec Fryšava, obec Radostín, obec Sobíňov, Mgr. M. Daďourek, Mgr. H. Daďour-
ková, Ing. M. Pitková, Mgr. J. Flamiková, Ing. L. Čech, Ing. J. Joneš, Mgr. J. Slanino-
vá, Mgr. V. Peřina, Ing. Z. Koberová, Ing. Vašíček, Ing. Konvalinka s rodinou, Mgr.
P. Doležalová, Ing. J. řetický,  Mgr. Jan Košnar,  Z. Slonek, Ing. Mgr. Jan Sedláček,
Z. Tatíček, Ing. Arch. P. Pleskačová, J. Kučera s rodinou, J. Novák, P. Kříž, K. Švando-
vá, M. Kavalír, J. Sekerková, K. Rossí, F. Tržil a další.

Pokud Vás naše činnost zaujala a rádi byste přidali ruku k dílu nebo pomohli svými 
zkušenostmi, budete vítáni. Chcete-li se stát členem Sdružení Krajina, stačí o to písem-
ně požádat na adrese: Rada Sdružení Krajina, Počítky 2, 591 01 Žďár n. S. nebo na: 
info@sdruzenikrajina.cz.
Další informace o členství najdete na našich internetových stránkách www.sdruzeni-
krajina.cz v rubrice „O Sdružení“.
Stojíte-li o pravidelné zasílání informací o činnosti a pozvánek na akce Sdružení Kraji-
na, můžete se přihlásit k odběru newsletteru (přihlásit se lze na www.sdruzenikrajina.
cz). Informace jsou zasílány cca 2x do měsíce.

ěk uj e me !
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