
Kandidáti na předsedu a výkonného místopředsedu ČSOP

Kandidát na předsedu Svazu

Mgr. Michal Bláha
Narozen 14.9.1981 v Písku 
Vzdělání: Přírodovědecká fakulta UK, obor fyzikální chemie 
Povolání: vědecký pracovník, VŠ pedagog 

Činnost v ČSOP
• Členem ČSOP od roku 1996 
• 1999 – 2008 … vedoucí oddílu Mladých ochránců přírody Vlčata v Blatné 
• 1999 – dosud … hospodář 20/08 ZO ČSOP Hořec z Blatné 
• 2001 – dosud … člen Komise pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP 
• 2003 – dosud … člen Ústřední výkonné rady ČSOP 
• editor prvního celosvazového CD-ROM „ČSOP v datech - 2003“ 
• jeden z autorů metodiky pro všechny zájemce o přírodu „Pomáháme přírodě“ -  

www.csop-jc.org/pomahameprirode 
• člen lektorského týmu vstupní kvalifikace vedoucích Mladých ochránců přírody Výzva 

Kandidát na výkonného místopředsedu Svazu 

Ing. Jan Koukl
Narozen 9.4.1976 v Praze 
Vzdělání: ČVUT, fakulta stavební, obor geodézie a kartografie
Povolání: soukromý geodet

Činnost v ČSOP
• Členem ČSOP od roku 2002
• 1993 – 2002 … vedoucí oddílu Tuláci Malešice (v jiném spolku)
• 2002 – dosud … hlavní vedoucí kolektivu MOP Tuláci Malešice
• 2002 – dosud … předseda 01/57. ZO ČSOP Tuláci
• 2005 – dosud … člen organizátorského týmu národního kola soutěže Zelená Stezka - Zlatý list
• 2006 – dosud … člen Komise pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP
• spoluautor Národního registru pramenů a studánek - www.estudanky.cz
• člen lektorského týmu vstupní kvalifikace vedoucích Mladých ochránců přírody Výzva

Co nás vede ke kandidatuře? Kam chceme Svaz směřovat? Co máme za sebou … 
Práce s dětmi a mládeží v ČSOP dospěla od roku 1991 v letošním roce do své dospělosti. Mladí 

ochránci přírody v současnosti tvoří více než jednu třetinu všech členů Svazu. Jedná se v současnosti o 
jednu z nejsilnějších a nejkompaktnějších skupin ve Svazu. Dosluhující vedení Svazu nebylo především 
na počátku svého funkčního období „dětičkářům“ příliš nakloněno a mj. v neformálních diskusích mezi 
vedoucími Mladých ochránců přírody občas padaly i úvahy o svolání mimořádného Sněmu. Byť tyto 
tlaky a vlny i díky pomoci předsedy Svazu Libora Ambrozka vymizely do ztracena (což stálo mnoho 
energie při vyjednávání a my bychom tuto energii raději nasměrovali ve prospěch rozvoje Svazu a pro 
dobro  všech  základních  organizací  a  všech  členů),  někteří  nositelé  těchto  myšlenek  budou  velmi 
pravděpodobně kandidovat do vedení Svazu i na Sněmu ČSOP v Hranicích. My se ale domníváme, že 
uvnitř Svazu nemá probíhat boj o moc, nýbrž ústředí ČSOP je zde především od toho, aby vytvářelo 
podmínky pro činnost základních organizací, a to nejen těch „profesionalizovaných“ či „dětičkářů“,  ale 
i těch ostatních, kteří jen cítí sounáležitost s podobnými lidmi, jednou za rok si vůči ÚVR splní své 
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členské povinnosti, pracují pro dobro přírody ve svém okolí, jsou dobrou partou a Svaz ke svému životu 
až tak nepotřebují. Oba jsme vzešli ze základních organizací ČSOP, které neměly a nemají zaměstnan-
ce. Máme tedy dobrou představu, s jakými potížemi se malé ZO ČSOP potýkají při své činnosti a jak je 
pro dobrovolníky náročná i běžná administrativa. 

Jak si představujeme budoucnost Svazu v „odborných“ programech? 
Jsme  připraveni  navrhnout  nově  zvolené  ÚVR,  aby  předseda  Komise  ochrany  přírody,  byl 

Ústřední výkonnou radou zvolen druhým místopředsedou Svazu a jsme ochotni mu dát rozsáhlé pravo-
moci. 

Jak si představujeme spolupráci s Kanceláří ÚVR? Jak budeme zvládat „být na dosah“ Kancelá-
ři ÚVR v době, kdy je třeba co nejrychleji podepisovat důležité dokumenty (registrační listy ZO, 
smlouvy, …)? 

Jsme přesvědčeni o tom, že pro bezproblémový chod Svazu jsou zásadní dobré vztahy předsedy 
a  místopředsedy s ředitelem Kanceláře.  Ohledně  operativnosti:  Oba bydlíme  „kousek“  za  Prahou a 
pracujeme v Praze, tedy to nebude problém. 

Co nejdůležitějšího by se ve Svazu mělo za příští tři roky stát? 
Nejen všichni členové Svazu, ale i členové ÚVR a ÚKRK by si měli uvědomit, že budoucnost 

Svazu je jen a pouze ve schopných a aktivních lidech a těm by neměly být kladeny do cesty překážky. 
Všichni by si měli uvědomit, že majetek není pro budoucnost Svazu to nejdůležitější, ale je jen nástro-
jem, prostředkem v našem konání. 

Kromě toho bychom se měli připravit na budoucí žití s připravovaným občanským zákoníkem.  

Jak vidíme změnu stanov? 
Navrhujeme změnit stanovy v minimálním rozsahu, tedy změnu sídla organizace, upravení pod-

pisového práva u ZO a pak v záležitostech, které sníží bariéru pro vznik nových ZO. Spolu s Michalem 
Kulíkem  a  Janou  Stibralovou  předložíme  jako  sněmovní  materiál  stanovy  v alternativní  podobě  k 
návrhu ÚVR. 

Kdo naši kandidaturu podporuje? 
S naší kandidaturou byla 27. ledna seznámena Komise pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP. 

Tento poradní orgán Ústřední výkonné rady ČSOP ji uvítal a požádal krajská předsněmovní shromáž-
dění ČSOP o projednání a vyjádření podpory. 

Zajímá Vás něco? 
Kontaktujte Michala Bláhu Michal.Blaha@csop.cz nebo Jana Koukla koukl@beruna.cz.

V Praze dne 28.1.2009
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