
 

  

 

 
 
 
Vážení rodiče a děti! 
 

Nabízíme Vám členství ve Žlutém květu. Jistě vás napadne otázka, k čemu je dobré. Ve 
čtyřech bodech je nastíněno, proč by členství mohlo být pro Vás zajímavé: 
 
 
1. Slevy na akce námi pořádané. Na tábory během roku naši členové mají slevy. Členský 

příspěvek za dítě se minimálně vrátí už při účasti na jednom letním táboře. Slevy se 
vztahují i na některé víkendové výpravy, případně na další námi pořádané akce.  

 
2. Všichni naši členové mají na akce námi pořádané (tábory, výpravy…) automaticky 

sjednané celoroční úrazové pojištění (+ odpovědnostní pojištění vedoucích) u pojišťovny 
Generali.  
 

3. Aktivnější zájemci mohou využívat dalších výhod členství, mezi které patří například 
poradenská a servisní činnost, účast na kvalifikačních a odborných akcích pro vedoucí 
(námi proplácených) i členy, dle svých možností se mohou podílet na činnosti.  

 
4. To nejdůležitější nakonec. V dobrovolném sdružení jistě 

nejde jen o hledání výhod, ale dospělý bude mít spíše dobrý 
pocit, že náleží ke spolku podobně smýšlejících lidí, kterým jde 
o přírodu a naše děti. Máte dobrý pocit, že svým členstvím 
podporujete organizaci, za kterou je vidět kus konkrétní 
práce. A děti spíše ocení zajímavé výpravy do přírody, tábory, 
dobré kamarády, smysluplnou činnost, bezva hry…  

 
 
 

Žlutý květ 
  

Žlutý květ vznikl při základní škole Rudná u Prahy ve školním roce 1993-94. Název Žlutý květ 
pochází z příběhů o Vontech z pera Jaroslava Foglara a symbolizuje mír a přátelství. V roce 
2002 jsme se připojili k  Českému svazu ochránců přírody (ČSOP), v roce 2012 jsme přistoupili 
k Mladým ochráncům přírody (MOP).  
 

Celoročně pracujeme s cca 40 dětmi v oddíle (cca 140 
oddílových schůzek za šk. rok), pořádáme tábory (obvykle 
10 táborů za rok), jednodenní i víkendové výpravy pro děti 
(cca 13 výprav za šk. rok), akce pro veřejnost (lampiónový 
průvod, drakyádu, zábavu pro dospělé, velkou akci na Den 
Země, zájezdy…) a akce pro vedoucí. Plánů je mnoho, ale 
málo lidí na jejich realizaci.  

 

 



 

 

 
Co je to MOP? 
 

Mladí ochránci přírody (MOP) je občanské sdružení s celostátní působností v oblasti „práce s dětmi  
a mládeží“ a stará se proto o všechny mladé lidi s kladným vztahem k přírodě v celé České republice. 
 

Proto každému, kdo chce přírodu nejen poznávat, ale také ji trochu pomáhat a to jednotlivci        
i jakémukoliv kolektivu (hlavně však těm „našim mopíkům“), nabízíme mnoho různých činností 
(aktivit, námětů pro samostatnou práci, soutěží ..., ale i finanční pomoc, metodické materiály...). 
Ve své činnosti se řídíme zásadou maximální otevřenosti a proto tedy „spolupracujeme                
s každým, kdo chce spolupracovat s námi a splňuje určité minimální podmínky“. 
 

Buďte klidní, naším cílem nejsou fanatičtí ekologové, zarputilí ochranáři ani akademičtí 
přírodozpytci. Pokud si každé dítě odnese do života příznivý vztah k přírodě a životnímu 
prostředí, kladný postoj ke všemu živému a vyvážený přístup k civilizaci, budeme spokojeni. 
 

„Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou 
bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, 
motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po 
stromech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, 
netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, 
oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o 
tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své 
výchovy. Tím, že se s jednotlivými složkami tohoto světa 
seznámí, dostane se do styku s vnitřní harmonií přírody. Toto poučení je nenásilné, přirozené 
a celistvé.“ (Luther Burbank (1849 – 1926) v knize „Zdokonalování lidské rostliny“).  
 

 Převzato ze stránek MOP. 
 
Zaujala Vás nabídka?  
 

Potom není nic jednoduššího, než se ozvat na uvedené kontakty. Pro členství stačí vyplnit 
přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Od našich členů požadujeme mít kladný vztah k přírodě 
a životnímu prostředí. Členství platí vždy do 28.2. každého roku. 
 
Individuální členství  
 děti a mládež (do 17 let) …………………..   200 Kč 
 dospělý  …………………….……………..……...   300 Kč 
 

Rodinné členství  
 min. 2 členové ……. 150 Kč dítě a 250 Kč dospělý  
 

Činné členství  
 zpravidla aktivní vedoucí táborů a výprav ……. 0 Kč 

 
 
 

Kontakty 
 
T: 777 671 483 

E: zluty-kvet@seznam.cz 

www.zlutykvet.cz 
 

     Stav údajů k dubnu 2013 
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