
Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky 
/z vnitřního řádu - východiska/ 

Členové Českého svazu ochránců přírody ve Valašských Kloboukách přijímají myšlenku, že světově 
probíhající ekologické uvědomování a chování je procesem praktickým, poznávacím a rozvíjejícím 

chápání života ve vztahu člověka a přírody se všemi aspekty ekonomickými, společenskými, 
ekologickými, filozofickými i duchovními. Ve všech těchto směrech naše společenství ve Valašských 

Kloboukách otevřeně sleduje a hledá praktická východiska udržitelnosti, rozvíjí je vzájemnou spoluprací 
členů stejného i různého založení a všech věkových skupin. Vyhledává spolupráci  
s dalšími organizacemi, institucemi i jednotlivci, kteří zde hledají společnou cestu. 

 
� Rozvoj členské a materiální základny ZO ČSOP KOSENKA /RZ/  z východisek a     
                      spolupráce  dále jmenovaných středisek  na principech udržitelnosti. 
� Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka 

zajišťuje ochranu přírodního dědictví, krajiny, kulturního dědictví a tvorbu životního 
prostředí ve spolupráci s vlastníky a uživateli využitím vlastnických, uživatelských či 

jiných věcných práv k přírodě, pozemkům a památkám. 
� Ekocentrum KOSENKA  provádí environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 

školní i mimoškolní zejména prakticky v přírodě a krajině se zaměřením na rozvoj 
sociálních hodnot a vztahů všech vrstev obyvatelstva i specifických cílových skupin. 
� Ekologická poradna KOSENKA zajišťuje přenos pozitivních výsledků do praxe 

v projektech místního udržitelného sociálního,  ekologického a ekonomického 
rozvoje na principech rozvoje místní demokracie, komunitní spolupráce a 

partnerství  všech společenských sektorů metodou systémového poradenství. 
 

Přispíváme k žití, poznání a udržitelnému rozvoji regionu domova vycházejíce z neměnného základu 
spojitosti člověka a přírody.V těchto vztazích vzájemná obětavost, udržitelná osobní i společná 

úspěšnost vede k žádoucímu rozvoji jednotlivce i celého společenství. Toto uskutečňujeme na základě 
rovnováhy dobrovolné i ekonomické, charitativní i účelové, poznávací i praktické činnosti, jejich stálým 
kritickým a sebekritickým hodnocením s vírou, že naše základní poslání udržitelnosti je tak naplňováno. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vás srdečně zve na 
 

                       Srdečně Vás zveme  na 

Výroční schůzi  
za rok 2018 

v neděli 10. března 2019 od 10 hodin  
na základně KOSENKA ve Valašských Kloboukách 

 

Program:  
1. Zahájení, přivítání členů a hostů  10:00 – 10:15 
2. Zpráva o stavu organizace dle středisek  10:15 – 11:00 
3. Diskuze ke stavu organizace, zprávě o činnosti a hospodaření za rok  

2018, Priority organizace 11:00- 12:00  
4. Společný oběd 12:00 – 13:30   
5. Beseda se zasloužilými členy spolku KOSENKA – Buďme spolu, 

užijme si naši vzájemnosti, otevřenosti a toho co se nám podařilo, 
vycházka po místech činů 13:30 – 17:00 

6. Závěr - občerstvení - beseda členů a příznivců – i muzika, odjezdy   
 

Na všechny se moc těšíme. 
S pozdravem Poznej a chraň 

                
                                                                                                   Miroslav Janík 

                                                                     předseda p.s. ZO ČSOP KOSENKA     
                                                                        Valašské Klobouky 

 
Přespolní zveme na celý víkend s dalším programem. Nocleh na základně. 
Jistá je v sobotu výsadba vánočních  jedliček s příznivci na Stráži a ve 
Ščúrnici. Pozvánky na doplňující program celého víkendu ještě dostanete. 
 

Český    svaz   ochránců přírody     

Základní organizace    

KOSENKA 
Valašské  Klobouky   



Anketa k činnosti ZO ČSOP KOSENKA 

Pošlete s Vašimi názory zpět mailem, nebo odevzdejte osobně 

nebo se ozvěte. Děkujeme za Váš čas a ochotu ☺☺ 

kosenka@kosenka.cz 
 

Podle vašeho mínění:  

1. Úspěchy ZO ČSOP KOSENKA v roce 2018  
* 
* 
* 
2. Neúspěchy ZO ČSOP KOSENKA v roce 2018  
* 
* 
* 
3. Návrhy na zlepšení činnosti v roce 2019 
* 
* 
*  

              
 
 

 
 
 

          


