Úvod
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Radnice působí na
severovýchodním Plzeňsku již více než dvacet let. Od počátků zaměřených
především na ochranu přírody, čistotu vod a veřejnou zeleň přešla
k environmentální výchově, práci s dětmi, ochraně biodiverzity i ochraně
přírodního a kulturního dědictví v rámci pozemkového spolku. Na počátku roku
1993 získala do vlastnictví radnickou synagogu, ve které zřídila ekocentrum a to jí
pomohlo značně rozšířit činnost. Každý rok přibývají nové záměry, rozvíjí se
spolupráce s dalšími partnery a rok 2003 nebyl výjimkou. Úspěšně pokračovala
spolupráce s obcemi Mikroregionu Radnicko, s odborem životního prostředí KÚ
Plzeňského kraje, s Lesy ČR – lesní správou Přeštice, podařilo se navázat dobrou
spolupráci s plzeňskou Agenturou ochrany přírody a krajiny i s nadací Vltava.
Velmi si vážíme nově navázané spolupráce s hornickým spolkem Šachta Marie
z bavorského Wölsendorfu. Každé setkání se těmito partnery přináší do naší
činnosti nové podněty, nápady a inspirace. V průběhu roku 2003 se podařilo
úspěšně realizovat 17 projektů, pravidelně se scházeli mladí ochránci přírody,
pozemkový spolek rozšířil své působení na další pozemky a úspěchem bylo i
dokončení omítek ekocentra včetně odbourání přilehlé garáže. O to jsme usilovali
od samého počátku našeho působení v objektu bývalé synagogy. Podařilo se
pokračovat ve vydávání časopisu, ale vyskytly se problémy s dodržováním
některých zadaných termínů nebo s aktualizováním webových stránek. Je tedy
stále co zlepšovat.

Ekocentrum Radnice
Radnická synagoga, kulturní památka, která již jedenáctý rok slouží jako
ekocentrum, se v roce 2003 dočkala dokončení stavebních prací i vnějších omítek
na východní straně a obnovení okna klubovny, které bylo zaslepeno nevhodně
přistavěnou garáží. Zlepšilo se i technické vybavení - přibylo bezdrátové připojení
na Internet, digitální fotoaparát, scanner a výkonnější inkoustová tiskárna a další
zařízení. Činnost ekocentra zajišťoval jeden zaměstnanec na plný úvazek a dalších
pět dobrovolníků a externích spolupracovníků. Ekocentrum působilo především na
území Mikroregionu Radnicko a v přilehlých oblastech severního Plzeňska.

Činnost ekocentra
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta veřejnosti
patří k hlavním úkolům ekocentra a prolíná všemi jeho činnostmi. V různých
podobách a formách je obsaženo v publikační i poradenské činnosti, při jednáních
s veřejností i zástupci samospráv obcí, ve výukových programech pro žáky i
mimoškolní činnosti, při všech akcích ekocentra. V roce 2003 byla činnost
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ekocentra zařazena v programu Ekologické projekty v rámci Plzeňského kraje a v
Národní síti středisek environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Výukové programy pro základní a mateřské školy.
Činnost ekocentra je zaměřena i na školní mládež. Mnohdy se právě jejím
prostřednictvím podaří ovlivnit chování dospělých. Kromě toho je nutné právě děti
naučit jak zacházet s odpady, pitnou vodou a energiemi, jak si vážit stromů,
neubližovat rostlinám, ani živočichům. Při výukových programech byli žáci
nenásilnou a hravou formou vedeni ke správnému řešení konkrétních situací z
problematiky životního prostředí. Byl kladen důraz na zásady udržitelného rozvoje
v místních podmínkách. Programy probíhaly v rámci výuky a byly zaměřeny
tradičně na Nakládání s odpady, na úspory energií a využití obnovitelných zdrojů
energií v programech Energie a Obnovitelné a netradiční zdroje energie.
Seznamovaly s životem v lese v programu Les a s životodárnou vodou a jejími
fyzikálními vlastnostmi v programu Voda. Program Co tu kvete? učil rozlišovat a
poznávat kvetoucí rostliny, program Ptáci se zaměřoval na život ptáků v přírodě i
v okolí sídel a stavbou krmítek a budek. Měření srážek, proudění vzduchu, teploty
a sledování oblačnosti i předpovědí a pranostik včetně práce s Internetem byl
náplní programu Počasí. Program Chráněná území seznamoval s ochranou přírody
a legislativou v České republice i v Evropě. Na pozorné sledování prostředí, ve
kterém žijeme, souvislostí života člověka a stavu přírody, chování v přírodě,
vnímání jednotlivých detailů a zajímavostí vlastníma očima i očima fotografa byl
zaměřen program Příroda kolem nás. Práci s přírodními materiály a jejich využití
v sobě zahrnoval program Přírodní materiály. Všech 11 programů využívalo
tvůrčích schopností dětí, rozvíjelo znalosti o přírodě v širších souvislostech i
dovednosti při měření s různými laboratorními pomůckami. Výukové programy
byly podpořeny Národní sítí středisek environmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty a zařazeny do programu Ekologické projekty v rámci Plzeňského kraje.

Poradenská činnost
Ekocentrum Radnice poskytovalo informace veřejnosti o problémech ochrany
přírody a životního prostředí i o vybraných programech Státního fondu životního
prostředí a aktivitách Lesů České republiky jednak při ochranářských, kulturních i
společenských akcích, jednak v poradně ekocentra. Provoz poradny pro veřejnost
byl v pravidelných návštěvních hodinách v pondělí – čtvrtek, neděle, ale dotazy
byly většinou zodpovídány při různých akcích a osobních jednáních i mimo úřední
hodiny. Některé dotazy byly zaměřeny na likvidaci odpadů, povinnosti obcí,
majitelů firem i problémů v jednotlivých částech mikroregionu. Nejpočetnější
skupina dotazů se týkala veřejné zeleně, zákona 114/92 Sb a vyhlášky 395 a z nich
vyplývajících povinností při ošetřování a kácení zeleně na soukromých pozemcích
i na veřejných prostranstvích. Čistota povrchových vod i čištění odpadních vod
tvořily další skupinu dotazů. Časté byly i otázky na zacházení s různými živočichy
od netopýrů až po zmije. Další skupina dotazů se týkala využití netradičních zdrojů
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energie, především tepelných čerpadel. Mezi tazateli převládali zástupci obcí
Mikroregion Radnicko. Celkem bylo zaznamenáno za rok přes 500 dotazů a ještě
mnohonásobně víc dotazů zaznamenáno z různých důvodů nebylo. Ze vznesených
dotazů se přibližně třetina týkala programů SFŽP. V roce 2003 byla činnost
poradny podpořena SFŽP ČR a zařazena v programu Ekologické projekty v rámci
Plzeňského kraje a v Národní síti středisek environmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty.

Akce pro veřejnost
Výstavy
Tapisérie ART PROTIS a textilní koláže Jindřišky Víchové
- vernisáž 3.4.2003
- výstava prací spojená s besedou s autorkou o využití přírodních materiálů
v umění i životě
Fotografie Ivo Kornatovský a práce členů ZO ČSOP Radnice
- vernisáž 6.11.2003 spojená s besedou o vnímání zajímavostí, souvislostí a detailů
v přírodě,
- výstava fotografií detailů přírodnin, stromů a lesních zákoutí
Podpořeno LČR v rámci programu My a les
Koncerty
Jana Boušková – harfový recitál, spoluúčinkoval Miroslav Vilímec - housle
Harfenistka Jana Boušková a houslista Miroslav Vilímec vystoupili 15.6.2003
v rámci cyklu koncertů Hudba v synagogách Plzeňského regionu a doplnil první
ročník Radnických hudebních slavností.
Koncert posluchačů a absolventů JAMU
Studenti Brněnské Janáčkovy akademie múzických umění vystoupili v rámci Dnů
Evropského dědictví a cyklu koncertů Radnické hudební slavnosti 14. září 2003
Přednáška
Josef Pšenička – paleontologické nálezy na lokalitě Ovčín
Přednáška pracovníka Západočeského muzea v Plzni a hlavního organizátora
průzkumných pracích zaměřených na paleobotanické nálezy na lokalitě Ovčín se
uskutečnila 13.8.2003 jako doprovodná akce Dnů evropského dědictví.
Další akce
24.5. - doprovodná akce k pochodu Libštejnskými hvozdy
Jarní a podzimní Ukliďme svět – úklid okolí přírodní památky Bašta a dalších
lokalit
Den Země – spolupořádání akcí v základní škole v Radnicích
1.6. – Den dětí - spolupořádání akcí pro děti
5.7. – doprovodná akce ke Dnu Radnic
13. a 14.9. Dny Evropského dědictví – den otevřených dveří s doprovodnými
akcemi
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Plánovací setkání, kulaté stoly, besedy a pracovní skupiny v rámci jednotlivých
projektů.

Publikační činnost
Nabídka výukových programů 2002
Výroční zpráva 2002
Periodikum Mikroregion Radnicko, ve kterém byli občané i četní rekreační
návštěvníci severního Rokycanska, z 25 obcí Mikroregionu Radnicko informováni
o dění v regionu. Našli v něm rozhovory se starosty, zprávy z rad a zastupitelstev,
kulturní a sportovní zprávy. Nedílnou součástí časopisu byly i informace o
přírodních i kulturních zajímavostech regionu, zprávy o službách ekocentra,
ankety. Pravidelně byla zařazována témata týkající se životního prostředí a ochrany
přírody, v přílohách zaměřených tematicky na některý problém životního prostředí
a ochrany přírody – odpady, úspora energií, čistota vod, ochrana přírody a
legislativa. Jedna příloha byla zaměřena i na ochranu přírody a krajiny
prostřednictvím pozemkových spolků, na veřejnou zeleň, ochranu ovzduší,
obnovitelné zdroje energie. Byly tématicky směřovány na problémy životního
prostředí jednotlivých částí regionu, propagaci dostupných ekologicky šetrných
výrobků a další aktuální témata. Důraz byl kladen na řešení konkrétních místních
nebo regionálních problémů. Přílohy měly za úkol informovat, vzdělávat, radit.
Odpovídaly občanům na otázky, co dělat v konkrétních případech, aby se
zachovali v souladu se zásadami udržitelného života.
Posudky na zeleň
- byly zpracovány posudky na veřejnou zeleň v 10 obcích Mikroregionu Radnicko
Další publikační činnost
- byly: zaslány 22 tiskové zprávy s fotografiemi do Rokycanského
deníku,
o posílány zprávy o pořádaných akcích do ČR, MFD, TV…
o dotisknut plakát Přírodní park Horní Berounka na propagaci
pozemkových spolků
o zpracována brožura k Šternberskému okruhu naučné stezky Za
přírodou a historii Radnicka
o vytisknut leták o odpadech v mikroregionu

Knihovna
Knihy, časopisy, videa, CD a další media zelené knihovny byly využívány
převážně učiteli, žáky a studenty pro potřeby výuky na základních a středních
školách. Knihovna byla doplněna novými položkami a obsahuje přes 350 knih,
videokazet, audiokazet a CD.
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Spolupráce se samosprávou – komise, rada města
Spolupráce se samosprávami obcí Mikroregionu Radnicko byla úspěšná,
podařilo se společně řešit problematiku veřejné zeleně i nepovolených skládek i
získávat příspěvky do časopisu. V roce 2003 pracovali aktivisté ekocentra
v zastupitelstvu města Radnice i Plzeňského kraje, v komisích města i kraje,
v orgánech Mikroregionu Radnicko i ve samosprávách obcí.

Veřejná prostranství
V průběhu roku 2003 byla ve spolupráci se samosprávami řešeno ošetření a
obnova zeleně na veřejných prostranstvích v 10 obcích mikroregionu. Na
radnickém náměstí K. Šternberka byly odstraněny tuje a rododendrony a bylo
vysázeno dalších 11 stromů kultivaru platanu javorolistého. Při sázení pomáhali
obyvatelé nejbližších domů, pracovníci kulturního domu,. mladí sportovci z oddílu
florbalu i mladí ochránci přírody. Na úpravy veřejných prostranství přispělo kromě
obcí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Nadace Partnerství.

Naučná stezka Za přírodou a historií Radnicka
Stávající naučná stezka Za přírodou a historií Radnicka byla rozšířena o třetí,
Šternberský okruh, pojmenovaný na počest hraběte Kašpara Šternberka,
spoluzakladatele Národního muzea v Praze, který na Radnicku působil a je zde i
pochován. Vznik okruhu reaguje na požadavky návštěvníků na trasu vhodnou pro
cykloturisty. Tento okruh měří 12 km, vychází z náměstí K. Šternberka
v Radnicích, se zastavením u zámku, v němž Kašpar Šternberk pobýval. Vede po
silnici k zaplavenému povrchovému dolu Ovčín, který je lokalitou s významnými
paleontologickými nálezy. U Přívětického dvora se stezka zastavuje u památného
stromu a přes obec Břasy míří k přírodní památce Kateřina vzniklé po důlní
činnosti. Druhou přírodní památkou na stezce je výchoz černého uhlí Bašta. Přes
Stupno, na jehož hřbitově je Šternberská kaple, v níž je pohřben Kašpar Šternberk,
vede stezka na zámek Březina. Kolem zámku byla kdysi věhlasná botanická
zahrada a dodnes jsou v parku exempláře starých stromů. Zde naučná stezka končí.

MOP Orchis
Mladí ochránci přírody z oddílu Orchis se po celý rok pravidelně scházeli
každé úterý. Mimo to se zúčastňovali akcí pořádaných ekocentrem. Pomáhali
uklízet okolí přírodní památky Bašta při Clean up the World, připravovali program
na Den Země i Den dětí, čistili studánku, mapovali nepovolené skládky, sledovali
výskyt a rozšíření invazních rostlin, vyráběli budky a krmítka, učili se poznávat
zákonitosti přírody i její krásy, ale hlavně se pokoušeli k přírodě chovat šetrně
v rámci zásad udržitelného života. Jejich činnost byla podpořena MŠMT v rámci
programu Podpora vybavení a provozu.
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Odborné programy
Ochrana biodiverzity
Raci na Radnicku a Zbirožsku
Pokračovalo sledování výskytu raků v povodí Radnického a Zbirožského
potoka, byly měřeny fyzikální vlastnosti vod v jednotlivých úsecích, monitorovány
vodní plochy a toky se zaměřením na výběr vhodných míst pro reintrodukci
z umělých odchovů. Projekt byl podpořen MŽP v rámci otevřeného programu
ČSOP Ochrana biodiverzity.
Bolševník, křídlatka
Dlouhodobý program zaměřený na invazní rostliny pokračoval mapováním
výskytu Heracleum mantegazianum – nebyla zjištěna nová lokalita, ojedinělý
výskyt na starších lokalitách byl likvidován mechanicky. Byla zjištěna jedna nová
lokalita Reynoutria sachalinensis. Staré lokality růstávají v evidenci a u většiny
z nich bylo zjištěno jejich rozšíření do okolních pozemků.
Orchideje
Pokračovalo sledování výskytu čeledi vstavačovitých na již evidovaných
lokalitách. V katastrálním území Skomelna byla zaznamenána nová lokalita
s přibližně 20 kvetoucími vstavači májovými.
Formica
V rámci dlouhodobého sledování mravenišť druhů mravenců rodu Formica
byla zjištěna 2 nová osamocená mraveniště.
Obojživelníci
Při pozorování lokalit s dřívějším výskytem obojživelníků nebyla
zaznamenána žádná významná změna ani poškození.
Obnova přirozených společenstev květnatých luk
Na vytipovaných loukách byla zkoumána druhová pestrost a porovnávána
v závislosti na managementu. Louky zařazené do pozemkového spolku byly
koseny a posekaná hmota odstraněna. Ošetření luk Na Roztrhalce podpořila
AOPK.

Ochrana biodiverzity v lesích
Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích
V roce 2003 bylo zkontrolováno, vyčištěno, popřípadě opraveno na území
spravovaném Lesy ČR, lesní správou Přeštice 800 budek. U každé z těchto budek
bylo zaznamenáno obsazení a vyhodnocen výskyt jednotlivých druhů ptáků.
Mokřady v lesích
Pokračovalo sledování zamokřených lesních ploch s potenciálním
výskytem ohrožených druhů. Nebyla však zjištěna žádná nová lokalita.
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Monitorování zdrojů znečištění životního prostředí na území
Mikroregionu Radnicko
Cílem projektu bylo zmapovat lokální zdroje znečištění životního prostředí na
území Mikroregionu Radnicko, zároveň předcházet vzniku nových zdrojů
upozorňováním občanů na problematiku. Důležitými dosaženými cíly bylo i
prohloubení spolupráce se zástupci samospráv jednotlivých obcí a vytvoření mapy
s vyznačenými znečištěnými lokalitami. Do sběru dat z jednotlivých obcí byly
zapojeny žáci místní základní školy a členové Mladých ochránců přírody při svých
pravidelných schůzkách vypátraly některé zdroje znečištění v okolí města Radnice.
Data sebraná od dobrovolných spolupracovníků z řad dětí i dospělých spoluobčanů
se shromažďovala, ověřovala a vnášela do map. Informování veřejnosti o průběhu
a výsledcích projektu se uskutečnilo prostřednictvím článků v časopise
Mikroregion Radnicko. Zvláštní pozornost jsme věnovali lesním plochám, kde se
podle našich předběžných průzkumů v poslední době rapidně rozrostl počet
nepovolených skládek. Problematiku jsme konzultovali s odborníky, kteří se
podílejí na vzniku a provádění Krajské koncepce hospodaření s odpady. Údaje,
které nám poskytli externí spolupracovníci z řad žáků i občanů byly zpracovány do
mapy a ve formě informační tiskoviny byly předány samosprávám obcí. Na mapě
jsou tedy znázorněny kontejnery na tříděný odpad i velkokapacitní kontejnery na
odpad a hlavně umístění doposud objevených lokálních zdrojů znečištění, zejména
černých skládek. Pro lepší informovanost občanů o nakládání s odpady byl
vytvořen leták. V časopisu Mikroregion Radnicko byl otištěn informační článek o
tom, že probíhá mapování černých skládek v regionu a veřejnost byla informována
o získaných poznatcích a faktech.

Pozemkový spolek Radnice
V roce 2003 Pozemkový spolek Radnice pokračoval v péči o již vlastněné
nebo pronajaté pozemky, zaměřoval se na vyhledávání dalších biologicky cenných
lokalit a pokračoval v jednáních o dořešení právních vztahů k pozemků, o které má
dlouhodobý zájem. Při akcích pro veřejnost propagoval myšlenky pozemkových
spolků. Za podpory Plzeňského kraje opravil značení a oplocení přírodní památky
Bašta a značení přírodní památky Kateřina. Třemi akcemi se zúčastnil kampaně
Místo pro přírodu. V časopisu Mikroregion Radnicko byla celá stránka věnována
poslání pozemkových spolků a informacím o kampani.
V pozemkovém spolku byly v roce 2003 zařazeny pozemky ve vlastnictví ZO
ČSOP Radnice v k.ú. Kamenec, Olešná, Všenice a pronajaté pozemky v k.ú.
Radnice a Němčovice. Byl prováděn management cenných přírodních lokalit o
výměře 1,5 ha, údržba na přírodních památkách Bašta a Kateřina a úklid přírodní
rezervace Třímanské skály. Ošetřování části pozemků v k.ú. Radnice bylo
podpořeno Agenturou ochrany přírody a krajiny. V průběhu roku probíhalo jednání
s vlastníky dalších pozemků, o které má pozemkový spolek zájem. Jeden vlastník
vypověděl smlouvu o pronájmu pozemku v k.ú. Radnice
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V programu NATURA 2000 byly našimi externími spolupracovníky
vyhledávány další ochranářsky cenné lokality mimo chráněná území i v CHKO
Křivoklátsko a Přírodním parku Horní Berounka. Výsledky byly zpracovány, ale
zatím nebyly nové cenné lokality zařazeny do pozemkového spolku.
Pokračovalo i monitorování výskytu invazních rostlin. Potěšitelné je, že
nebyla v našem zájmovém území zjištěna žádná nová lokalita bolševníku
velkolepého ani netýkavky žláznaté a jen jeden nový výskyt křídlatky. Méně
potěšitelné je, že dříve registrované lokality nejsou systematicky likvidované.

Zeleň
Skupina pro zeleň ZO ČSOP Radnice ošetřila v roce 2003 veřejnou zeleň
v Klabavě a Němčovicích a vysadila 20 dubů. Ve školce v Němčovicích, kde jsou
pěstovány sazenice listnáčů, bylo dokončeno oplocení, které omezí škody na sadbě
vzniklé okusem.

Zpráva o hospodaření
ZO ČSOP Radnice jako právní subjekt účtoval v jednoduchém účetnictví a
vede jedno účetnictví společně s Ekocentrem Radnice, Pozemkovým spolkem
Radnice, MOPem Orchis a skupinou pro zeleň. Účetnictví je rozčleněno do skupin
podle jednotlivých projektů a akcí. V roce 2003 tvořily příjmy 1174667 Kč a
výdaje 1039526 Kč. Rozdíl ve výši 135141 Kč je způsoben dosud neuzavřenými
projekty přecházejícími do dalšího roku.
Na příjmové stránce jsou především odměny za služby obcím v oblasti
veřejné zeleně (30%), služby poskytované v oblasti environmentálního vzdělávání
a osvěty veřejnosti (10%), poradenství v oblasti životního prostředí (9%) a
rozvojový program Pozemkového spolku Radnice (9%), projekt zaměřený na
nakládání s odpady (8%), programy ochrany biodiverzity (3%) a výukové
programy podporované Národní sítí EVVO (4%), rozšíření naučné stezky (3%),
údržba přírodních památek (2%), podpora činnosti MOPu Orchis (1%) a ostatní
příjmy (1%). Významný je podíl finančních prostředků získaných na úsporu
energie v ekocentru (20%). Nejvíce finančních prostředků 83% se bylo získáno
přímo nebo zprostředkovaně v rámci programů a projektů ze státního rozpočtu
(MŽP, MŠMT, MMR, SFŽP, AOPK). Z nestátních zdrojů poskytl kraj a obce 7%,
sponzoři 3%, nadace 2%. úroky, členské příspěvky, prodej výrobků a ostatní
příjmy tvoří 5%.
Ve výdajích se objevují položky zařazené do jednotlivých projektů podle
smluv a schváleného rozpočtu. Největší podíl na výdajích má nákup služeb
souvisejících s úpravami veřejných prostranství v obcích (31%), následují výdaje
na realizaci projektu zaměřeného na nakládání s odpady v obcích Mikroregionu
Radnicko (14%) a náklady související s úpravami objektu ekocentra zaměřenými
na úspory energie (11%). Další výdaje souvisely s provozem poradny (8%) a
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s rozvojovým programem Pozemkového spolku Radnice (8%). Programy ochrany
biodiverzity, ochrany přírodních památek a rozšíření naučné stezky se podílely na
výdajích celkem 11%. Náklady na výukové programy tvořily 3%, činnost a
vybavení MOPu 3% a ostatní činnost ekocentra 11%.
V roce 2003 se podařilo splatit závazek vůči firmě Geoterm, která v roce
1998 nainstalovala tepelné čerpadlo na vytápění objektu ekocentra.
Činnost ZO ČSOP a ekocentra zajišťoval 1 zaměstnanec, 5 aktivistů a externí
spolupracovníci formou dohody o provedení práce nebo zdarma.
Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří zajišťovali zdárný průběh
jednotlivých programů a akcí.
Příjmy v roce 2003
Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny
Národní síť EVVO
Mikroregion Radnicko
ÚVR ČSOP
CDM ČSOP
Plzeňský kraj
Nadace Partnerství
Město Radnice
Sponzoři
Ostatní
Příjmy celkem

92000
349100
7696
109792
313657
93000
10836
70000
22000
10000
40500
56086
1174667

Výdaje v roce 2003
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek - software
Materiál, energie
Služby, komunikační poplatky
Cestovné, doprava
Mzdové náklady
Ostatní
Výdaje celkem

189785
12009
167071
388656
38397
185940
57668
1039526
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Výbor ZO ČSOP Radnice
předseda:
Jednatel:
hospodář:
čl.výboru:
revizor:

Miroslav Jaroš
Josef Pašek
Marie Pašková
Karel Ferschmann
František Jeřábek

Dobrovolní pracovníci ZO ČSOP a Ekocentra
Radnice
Marie Pašková
Karel Ferschmann
Josef Pašek
František Vitouš
Miroslav Jaroš
Zaměstnanec
Markéta Purmová

Činnost ZO ČSOP Radnice a Ekocentra Radnice v roce 2003 podpořili
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody
Centrum dětí a mládeže ČSOP
Státní fond životního prostředí České republiky
Lesy České republiky, s.p.
Národní síť středisek ekologické výchovy
Nadace Partnerství
Mikroregion Radnicko
Západočeské muzeum v Plzni
Město Radnice
Obec Hlohovice
Obec Němčovice
Obec Liblín
Obec Sebečice
Obec Mlečice
Obec Újezd u Sv. Kříže
Obec Břasy
Obec Skomelno
Obec Kladruby
Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
Základní škola Radnice
Junák Radnice
BRM s.r.o. Plzeň
Kulturní dům U Růže v Radnicích
Truhlářství Jiří Cajthaml, Radnice
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