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Výstava kaktusů 3
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA

V roce 2022 měla ZO ČSOP Podorlicko 50 členů a z toho 18 dětí v oddílu MOP.
Výbor organizace pracoval ve složení: Hana Grundová předsedkyně, Marie

Zajíčková hospodářka, Vít Bednář místopředseda, Jiří Grund správce ekocentra,
Alena Šplíchalová vedoucí MOP, členové výboru Martin Mička, Jana Poláková,
revizor Pavel Sedláček.

EKOCENTRUM PODORLICKO

ZO ČSOP Podorlicko v průběhu roku 2022 zajišt’ovala v ekocentru Podorlicko
celoroční provoz pro veřejnost i pro školy, dále zajišt’ovala údržbu vnitřních prostor
ekocentra a předzahrádky. Ve vnitřních prostorách ekocentra byl prováděn úklid a
oprava vybavení tak, aby provoz byl šetrnější k životnímu prostředí a snížily se
náklady provozu (instalace nízko energetických svítidel a přenosné topidlo).

V prostorách ekocentra Podorlicko jsme připravili 5 přednášek a 5 výstav (Lé-
čivky, Kaktusy, Houby, Svět netopýrů, fotovýstava Příroda očima Jany Pravcové).
Pro děti a mládež jsme připravili 6 soutěží. Školám jsme nabídli 5 druhů výukových
programů.

Jedna místnost ekocentra byla využívána jako klubovna oddílu Mladých
ochránců přírody „Orlíci“. Klubovna byla vybavena novými židlemi. Proběhlo zde
i víkendové celostátní setkání vedoucích MOP. Díky nářadí a zázemí v budově
ekocentra mohly být členy ZO ČSOP zajišt’ovány opravy naučných stezek, údržby
orchidejových lokalit. Akce a provoz ekocentra byly podpořeny z dotačního pro-
gramu „Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém
kraji v roce 2022“ a z dotace Města Česká Třebová.

H. Grundová

VÝSTAVA LÉČIVEK

V květnu v zadním sále ekocentra probíhala výstava léčivek. Živé exponáty,
nasbírané zejména v České Třebové a okolí, byly označené popiskami s názvy, způ-
soby sběru i vhodném použití bylin. Dostupná byla odborná literatura. Na zvídavé
dotazy návštěvníků odpovídaly M. Zajíčková, A. Šplíchalová, H. Grundová a J.
Poláková. K ochutnání byly bylinné čaje a št’ávy. Pro školy byl připraven výklad,
kvíz a týmová soutěž.

H. Grundová
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VÝSTAVA KAKTUSŮ

Již 7. výstava kaktusů v ekocentru probíhala od středy 25.5 do neděle 29. 5. 2022.
Navázala tak na posledních šest ročníků, které vznikly ve spolupráci s Klubem
kaktusářů.

Vystavovaný materiál byl vybrán ze sbírek J. Grunda a M. Plocra. Celoživotní
kaktusáři ukázali, že svému oboru skutečně rozumí. Byla vystavována široká
paleta různých kaktusů, a to doslova z celého světa. Fanoušek kaktusů si přišel
na své.

Jiří Grund během výstavy poskytoval nejen odborný výklad o všech kaktusech,
které byly k dispozici, ale také ochotně odpovídal na dotazy všech návštěvníků.

Pro školní návštěvy byl připraven výklad i následný kvíz.

I. Prax

VÝSTAVA SVĚT NETOPÝRŮ

Český svaz ochránců přírody vyhlásil pro rok 2022 kampaň Rok netopýrů. Již na
jaře jsme v ekocentru vystavili 4 panely, věnované problematice ohrožení netopýrů.

Program tábora oddílu „Mladých ochránců přírody Orlíci“ byl prostoupen
tématikou netopýrů a děti na závěr tábora dostaly plyšového netopýra.

V září jsme připravili v ekocentru velkou výstavu „Svět netopýrů“. Část ex-
ponátů nám zapůjčilo „Městské muzeum a galerie ve Svitavách“. Část exponátů
jsme měli vypůjčené z Gymnázia Česká Třebová. Využili jsme také informační
bannery České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) a opět panely ČSOP.
Děti z oddílu MOP propagovaly výstavu v maskách netopýrů a vítali v nich i
návštěvníky vernisáže. Členky ZO ČSOP pro vernisáž napekly i sladké občerstvení
ve tvaru netopýrů. Vernisáž začínala potmě a postupně jsme rozsvěcovali vitríny s
jednotlivými exponáty. Průvodcem na vernisáži byl zoolog Mgr. Jakub Vrána. Ten
také večer po vernisáži vedl akci Netopýří noc. Při ní jsme pomocí echolokátoru
mapovali, jaké druhy netopýrů se pohybují v České Třebové v okolí ekocentra,
na Zámostí a u Rotundy Svaté Kateřiny. Školy a školky navštěvovaly výstavu
hojně po vernisáži. Měly k dispozici výklad, soutěže nebo také výukový program s
výtvarnou dílnou.

H. Grundová

VÝSTAVY HUB

V pořadí již 19. výstava hub proběhla v ekocentru Podorlicko ve dnech 7.-9.
října. Po mnohých letech, kdy byla výstava ohrožena různými okolnostmi, byla ta
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letošní zcela bez překážek. Už od září rostl velký počet druhů na různých stanoviš-
tích (sídliště, parky, louky) a tak bylo možné vystavit i netradiční a zajímavé nálezy.
Díky dostatečným srážkám to byly i kapitální kousky - hřib smrkový vážící téměř
1,6 kg.

Díky úsilí členů a příznivců se podařilo nasbírat více než 400 druhů hub,
přičemž bylo vystaveno kolem 300 druhů. Velkou pomocí při určování druhů byla
přítomnost členů mykologického klubu Choceň. Rád bych touto cestou poděkoval
Pavlovi Brůžkovi, který přivezl velké množství hub a pomohl s přípravou výstavy.
Díky patří i manželům Pravcovým a všem, kteří výstavu připravovali.

Výstava letos byla ve znamení rodu voskovka Hygrocybe. Z tohoto rodu se
povedlo nasbírat 14 druhů. Na téma „Voskovky jsou houby“ byla i páteční před-
náška Martina Mičky, kde bylo představeno 23 druhů voskovek rostoucích v okolí
České Třebové. U příležitosti výstavy byl vytištěn k prodeji i plakát Voskovky
České Třebové. Výstava byla obohacena o houby, které si lze vypěstovat doma a
to jak ke kuchyňskému zpracování, tak k léčebným účelům, kde nejvíce pozornosti
přitahovala překrásná plodnice korálovce ježatého - Hericium erinaceus (Bull.) Pers.
Nechyběl skvělý guláš, výborná nálada i hojná účast veřejnosti všech věkových
kategorií.

V prostorách přednáškového sálu byly vystaveny fotografie na téma „Příroda
očima Jany Pravcové“, kde autorka prezentovala fotografie hub a ptáků. Zde také
10. 11. 2022 proběhla komentovaná prohlídka se samotnou autorkou fotografií.

15. 10. 2022 proběhla ještě jedna malá výstava hub a prezentace činnosti ČSOP
Podorlicko a to na akci „Den za obnovu lesa“ pořádanou společností Lesy České
republiky, s.p.

Loňský rok byl, co se týče hub, velmi bohatý, přejme si to i v roce 2023, kdy
budeme ve dnech 6.-8. 10. pořádat již 20. výstavu hub.

M. Mička

SPOLKOVÁ ČINNOST

Pro členy ČSOP byla připravena exkurze do městské vodárny a také exkurze
do expozice Živá voda v Modré u Velehradu. Zúčastnili se ornitologické exkurze.
Hospodářka ZO ČSOP absolvovala odborné školení k účetnictví, revizor se zúčast-
nil celostátního setkání členů ČSOP a předsedkyně se účastnila Krajské konference
ekologické výchovy v Litomyšli.

ZO ČSOP Podorlicko připravila pro veřejnost celkem sedmnáct akcí.
Členové organizace se také scházeli při práci v terénu na údržbě naučných

stezek, orchidejových lokalit, údržbě migračních zábran v Přívratu. Činnost orga-
nizace byla podpořena dotací Města Česká Třebová.

H. Grundová
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TERÉNNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

Ve spolupráci se skauty jsme připravili Distanční Den Země a Den skautingu v
parku Československých legií. O akci byl velký zájem.

Na jaře jsme zorganizovali pod taktovkou manželů Suchých a Aleny Šplícha-
lové akci Uklid’me Českou Třebovou – Uklid’me Rybník.

Na naučné stezce jsme uspořádali akci „Hledání jara na stezce“.
V terénu se veřejnost mohla zúčastnit 3 exkurzí (Vodárna, Netopýří noc, Ptačí

pozorování) Připravili jsme mykologickou poradnu pod Peklákem při akci Dny
lesa. Ve spolupráci s mladými ochránci přírody jsme na pikniku v Javorce připravili
výstavu vážek.

H. Grundová

KAMPAŇ UKLIĎME ČESKO

Po loňském úspěchu jednoduchého vynálezu s názvem PYTLOMAT, který
během lockdownu poskytl dobrovolníkům potřebný materiál (rukavice, pytle a
pokyny), jej členové ZO ČSOP Podorlicko nachystali u ekocentra i pro letošní
Uklid’me Česko.

Naštěstí je letos opět možné pořádat i společné vycházky. Vznikla tak akce
„Uklid’me Českou Třebovou“ a akce „Uklid’me Rybník“. Jeden sraz byl v sobotu
odpoledne na parkovišti u nové cyklostezky a tato skupina sbírala za Domovem
důchodců a na Podhorce. 8 dobrovolníků objevilo 4 nelegální skládky a sesbíralo
17 velkých pytlů odpadů.

Další lidé sbírali odpadky po druhých v okolí parkoviště „Na točně“ u hlavní
silnice ve směru ze Svitav na Českou Třebovou. I oni zde naplnili kontejner. Ve
stejný čas proběhla akce „Uklid’me Rybník“ v údolí pod „Podkovou“. Sešlo se
9 dospělých a 6 dětí zejména z oddílu Mladých ochránců přírody Orlíci. Na konci
Rybníka ve směru na Třebovice naplnili také celý kontejner, pytlů a pneumatik bylo
nepočítaně.

Akce se uskutečnila ve spolupráci s Městem Česká Třebová a zvláštní poděko-
vání patří Obci Rybník za přistavení kontejnerů na dohodnutá místa. A samozřejmě
všem dobrovolníkům, kteří i v sychravém počasí věnovali společnému úklidu svůj
čas.

A. Suchá

ČINNOST ODDÍLU MOP ORLÍCI

I v roce 2022 jsme činností oddílu rozšiřovali povědomí o tom, co dělají členové
ČSOP a co znamená vlastně zkratka MOP. Mladí ochránci přírody pod ZO ČSOP
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Podorlicko mají ke konci roku 2022 již 18 členů, jedná se o děti ve věku 7 až 12 let.
Scházejí se s oddílovou vedoucí Alenou Šplíchalovou bud’ v klubovně Ekocentra
Podorlicko v Podbranské ulici anebo v přírodě. Děti se učí, jak se rozhlížet a
pečovat o životní prostředí a aktivně se zapojují do činností kolem ochrany přírody,
často i se svými rodiči. V průběhu roku se oddíl MOP zapojil do specifických
aktivit, kterými podpořil participaci veřejnosti na péči o přírodu i mezigenerační
dialog. Členové MOP připravili sledování ptáků formou tzv. Ptačí stezky na cestě k
Floriánu. Podíleli se s oldskauty na přípravě kvízových otázek na akci „Den Země
– Den skautingu“. Na akci „Piknik v Javorce“ propagovali v kostýmech ochranu
vážek. Rok 2022 byl vyhlášen Rokem netopýrů, a tak se děti v září podílely na pří-
pravě „Netopýří noci“. Účastnily se akcí na naučné stezce „Údolím Skuhrovského
potoka“. Při akci „Den lesa“, kde měla ZO ČSOP mykologický stánek, předváděly
děti ve fotokoutku oživlé houby. Před Vánoci se děti seznámily prostřednictvím
programu „Šetrný advent“, jak slavit svátky šetrně.

V červenci 2022 byly děti z oddílu na týdenním pobytovém táboře v oblasti
Lanškrounských rybníků.

A. Šplíchalová

CELOSTÁTNÍ JEDNÁNÍ MOP V ČESKÉ TŘEBOVÉ

V České Třebové se v prvním listopadovém víkendu uskutečnila dvě zajímavá
celostátní setkání příznivců Českého svazu ochránců přírody. V pátek 4. 11. 2022 za-
sedla v prostorách ekocentra Podorlicko Rada SMOP (Sdružení mladých ochránců
přírody). Ta projednala témata týkající se práce s dětmi a mládeží, činnosti kolem
táborů a další body této prospěšné činnosti. Na zasedání navazovalo setkání vedou-
cích oddílů Mladých ochránců přírody ČSOP. Oddílů MOP je v ČR v současnosti
63. Skupina účastníků si tak mohla vyměnit své zážitky, poznatky a zkušenosti a
přitom si stihli prohlédnout zajímavá místa v okolí Č. Třebové. Navštívili např. pra-
věkou osadu Křivolík a část naučné stezky v Semaníně. Na ornitologické vycházce
v přírodní rezervaci Lanškrounské rybníky mohli zblízka pozorovat kroužkování
ptáků. Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí z krásné přírody Orlickoústecka.
V České Třebové se na pravidelných schůzkách v oddílu Orlíci schází 15 dětí, a
to bud’ v přírodě nebo klubovně v Ekocentru Podorlicko.

NAUČNÉ STEZKY

ZO ČSOP Podorlicko je provozovatelem 2 naučných stezek v okolí České
Třebové. Je to „Stezka ČSOP“ u Semanína a smyslově naučná stezka „Údolím
Skuhrovského potoka“ u obcí Rybník a Skuhrov.

Zajistili jsme opravy vybavení obou naučných stezek.
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Na Smyslově naučné stezce „Údolím Skuhrovského potoka“ byl proveden
přetisk a výměna 2 informačních tabulí (Pozvání na stezku, Stopy zvěře), dále
byly zhotoveny a osazeny 2 panely (Mravenci, Stopy zvěře). Také jsme provedli
výměnu zastřešení 1 tabule (Hlasy přírody), obnovili nátěry konstrukcí ostatních
informačních tabulí a zajistili jsme prosekávání tras.

Na semanínské „Stezce ČSOP“ jsme provedli obnovu nátěrů všech tabulí,
opravili nosné konstrukce informačních tabulí a opravili směrovky značení trasy

Pro veřejnost jsme připravili akci „Hledání jara na stezce“. Účastníci akce
dostali na startu průzkumný list a s jeho pomocí hledali jaro – tedy jarní rostliny,
motýly, žabí vajíčka a čmeláky. Objevili podle vůně záplavy bílých sasanek, žluté
orseje a petrklíče. Našli čmeláky hodující na modrých plicnících. Ve vodní nádrži
pozorovali vajíčka skokanů. Organizátoři se letos spojili s iniciativou „Česká Tře-
bová pro Ukrajinu“ a pozvali na akci i ukrajinské maminky s dětmi. Připravili pro
ně v ukrajinštině průzkumný list o jarních rostlinách a povídání o Velikonocích.
Všechny návštěvníky na trase čekalo také šest stanovišt’. Na prvním se seznámili
s ptačími vajíčky a s tahem ptáků. Na druhém stanovišti prokázali svůj postřeh a
pamět’ ve hře kimovka. U totemu si děti mohly vyzkoušet model netopýřích křídel
a netopýří gymnastiku. U ohniště si hlavně kluci upletli pomlázku a v altánku si
děvčata vyrobila jarní květinovou dekoraci. Na posledním stanovišti byl důlek a
týmy si zahrály klasickou jarní hru cvrnkání kuliček. V cíli čekaly na účastníky
odměny v podobě reflexní pásky na výlety, bonbonů, samolepek a informačních
materiálů. Většina návštěvníků si pak užila posezení na terase Nad Hrází.

Akce a opravy stezek byly podpořeny z dotačního programu „Vzdělávání,
výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2022“,
z dotace Města Česká Třebová, Obce Rybník a Obce Semanín a z programu ČSOP
NET4GAS Blíž přírodě.

H. Grundová

TERÉNNÍ PRÁCE

Členové ZO ČSOP Podorlicko provádějí terénní práce při mapování ohrože-
ných druhů rostlin z čeledi Orchideaceae, při mapování ohrožených druhů hub, při
údržbě dvou lučních lokalit s výskytem vstavačovitých rostlin, při údržbě trvalých
migračních zábran u Přívratu. Sečením je udržováno také stanovitě xerofytní louka
na smyslově naučné stezce.

Na dvou lokalitách, kde udržujeme sečením luční ekosystém, podporujeme
výskyt druhů vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač (rudohlávek) kukačka (Or-
chis morio), bradáček vejčitý (Listera ovata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Po celou vegetační sezónu jsme zajišt’ovali monitoring orchidejových lokalit na
Českotřebovsku. Práce navazuje na starší evidenci lokalit, jejíž údaje byly Janou
Polákovou zpracovány pro program Biodiverzita již v roce 2015. Nyní je sledováno
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30 lokalit z okolí České Třebové (Česká Třebová, Kozlov, Opatov, Přívrat, Rybník,
Semanín, Skuhrov a Třebovice). U každé lokality je uvedena historie pozorování,
přesná poloha na mapě (GPS souřadnice, nadmořská výška, rozloha), číslo parcely
s vlastníkem, charakteristika lokality, návrh na management, četnost sledovaných
druhů, srovnávací grafy a tabulky, fotografická dokumentace lokality a druhové
složení lokality. Údaje z monitoringu druhů byly poskytnuty Odboru životního
prostředí MÚ Česká Třebová.

Monitoring hub prováděl Martin Mička, který se zaměřil zejména na do-
kumentaci rodu voskovka (Hygrocybe). S výsledky výzkumu seznámil veřejnost
na podzim prostřednictvím plakátu „Voskovky České Třebové“ a na přednášce
„Voskovky jsou houby“.

Trvalé zábrany, umožňující bezpečný průchod obojživelníkům při jejich mi-
graci, jsou postaveny u komunikace mezi Zacharovcem a Řetovou. ZO ČSOP ini-
ciovalo vznik zábran a naší povinností je nyní udržování průchodnosti propustků.
Provedli jsme prořezání náletových dřevin a ostružiní a pročistili podchody. Infor-
mační zprávy jsme zaslali Odboru životního prostředí Pardubického kraje.

H. Grundová

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko
z České Třebové a italské základní organizace Associatione Micologica Bresadola
(AMB) Ercole Cantú z partnerského města Agrate Brianza začala v roce 2005. Od
té doby si vyměňujeme informace, materiály. Pojí nás hluboké přátelství navzdory
jazykové bariéře.

Italská delegace byla naposledy v České Třebové na Mykologických dnech v
roce 2017. Česká delegace navštívila Itálii na podzim roku 2019. Tehdy se seznámila
také se starostou města panem Simonem Sironim a s Fabiem Papottim, který má na
starost spolupráci partnerských měst. Covidové období omezilo možnost osobních
kontaktů, ale zesílilo vzájemné internetové kontakty. Epicentrum nemoci Covid
v Itálii bylo v Bergamu a to je opravdu velmi blízko partnerského města Agrate
Brianza. S obavami jsme sledovali zprávy od přátel a internetové zpravodajství.
Odhodlání italských přátel bylo povzbuzením. Respektovali všechna omezení a
pravidla omezující kontakt, včetně zákazu vycházení. Našli ale další způsoby
sdílení. Komunikovali ve skupinách přes Whatsapp a přizvali i české přátele.
Střídali se v pozorování přírody a zveřejňovali každodenní pozorování, Zejména
pozorování ptáků, na facebookovém profilu LavocedellaVolano. Vasca Volano je
území, které přátelé vytvořili jako vodní plochu pro migrující ptáky. Pro podporu
partnerství měst Fabio Papotti vytvořil facebookovou stránku „Partnerství - Ge-
mellaggio Česká Třebová - Agrate Brianza“.

V květnu 2022 navštívil Fabio Papotti a Simone Sironi Českou Třebovou a
také ekocentrum, kde probíhala příprava výstavy kaktusů a léčivek. V říjnu 2022
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jsem byla Itálii jako pedagogický doprovod studentů gymnázia, kteří se zúčastnili
akce „European Week“. Využila jsem možnosti navštívit přátele v Agrate Brianza.
Všichni se velmi zajímali o změny v našem městě. S Luisou Atzei, prezidentkou
organizace AMB Ercole Cantů, jsme se dohodly na další spolupráci. Pozvala jsem
ji k návštěvě České Třebové v roce 2023.

Byla jsem také přizvána ke spolupráci na přípravě mykologické výstavy. Tady
se sešli téměř všichni členové AMB a bylo to dojemné, i když pracovně nabité, se-
tkání. Překvapilo mne, že zde nadále používali roušky. Dohodli se tak dobrovolně
předcházet nebezpečí šíření onemocnění, když pracují v prostorách klubovny.
Připravovala se velká výstava hub pro město Milán. Celý den členové AMB jezdili
pro různých místech v regionu a ve dvanácti skupinách sbírali houby. Plodnice hub
pak dávali do misek, kde odborníci určovali jednotlivé druhy. Ty poté dostaly od
dalších členů štítek se jménem a byly zařazeny do krabic. Takto bylo nachystáno
324 druhů hub. Práce končila po půlnoci. Krabice pak brzy ráno byly odváženy
do Milána před nákupní centrum. Tam je přátelé nainstalovali na umělý trávník a
označili jmenovkami. Členové AMB na výstavě prováděli poradenství po dva dny.

Spolupráce s italskými přáteli je oboustranně inspirativní.

H. Grundová
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ - 2022
Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2022 4 395,00 Kč
Konečný zůstatek BÚ k 31.12.2022 u ČS Česká Třebová 219 873,31 Kč

Celkem příjmy 451 447,00 Kč
Celkem výdaje -451 513,86 Kč
Rozdíl -66,86 Kč

Rozpis příjmů:
Dotace na projekty od Pardubického kraje 60 000,00 Kč
Dotace Města Česká Třebová na projekty a ekocentrum 69 000,00 Kč
Příspěvek od obcí Rybník a Semanín na stezky 17 000,00 Kč
Příspěvek NEZ4GAS - obnova stezky ČSOP v Semaníně 51 000,00 Kč
Příspěvek NET4GAS - reklamní cedule 5 000,00 Kč
Příspěvek LČR - propagace spolupráce s LČR 4 500,00 Kč
Členské příspěvky 8 100,00 Kč
Členské příspěvky MOP 2 200,00 Kč
Příspěvky na činnost MOP 3 400,00 Kč
Příspěvky na MOP od UVR ČSOP 775,00 Kč
Dotace SMOP ČSOP - specifické aktivity, činnost 21 682,00 Kč
Dotace na letní tábor My a příroda od SMOP 1 960,00 Kč
Příjmy za letní tábor My a příroda od rodičů dětí 72 370,00 Kč
Peněžní dar od firmy Orlík na letní tábor My a příroda 5 000,00 Kč
Ostatní příjmy 130 235,00 Kč
Celkem 451 447,00 Kč

Rozpis výdajů:
Projekt Stezky 44 050,00 Kč
Projekt Výstavy a soutěže 40 388,00 Kč
Provoz ekocentra 144 224,00 Kč
Činnost ZO ČSOP 30 235,81 Kč
Členské příspěvky 8 100,00 Kč
Členské příspěvky MOP 2 200,00 Kč
Provoz oddílu MOP Orlíci 9 761,00 Kč
Specifické aktivity MOP 14 793,00 Kč
Výdaje na letní tábor My a příroda 79 335,19 Kč
Výdaje na obnovu stezky ČSOP v Semaníně 56 266,55 Kč
Ostatní výdaje na činnost 22 160,31 Kč
Celkem 451 513,86 Kč
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PODĚKOVÁNÍ

• AMB Gruppo Ercole Cantú Agrate Brianza

• Český rozhlas Pardubice

• Českotřebovský deník

• Českotřebovský zpravodaj

• Digital Star, s.r.o.

• Eko Bi s.r.o. Česká Třebová

• Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová

• Klub českých turistů Česká Třebová

• Klub Pathfinder

• Lesy České republiky s. p.

• Městské muzeum a galerie Svitavy

• Město Česká Třebová

• Mykologický klub Choceň

• Myslivecký spolek Rybník - Třebovice

• NET4GAS s.r.o.

• Občanské sdružení Pro Semanín

• Obec Přívrat

• Obec Rybník

• Obec Semanín

• OIK TV Česká Třebová

• Orlík-kompresory

• Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP

• Smyčkovi – Zahradní architektura

• Tlapnet s.r.o

• ZO ČSOP Rybák Svitavy

• ZO ČSOP Zlatá Studánka
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