

			Klub Dětí Země KAPKa (Krajina a památky Křivoklátska)
						2005
	Klub se snaží ve své činnosti propojovat ochranu přírody a ochranu památek jako nedílnou součást české krajiny. Zaměřuje se na oblast Křivoklátska a Podbrdska, ale nebrání se ani vzdálenějším aktivitám.

I. Společně s Dětmi Země:	1) podpora formou petice tunelu Kubačka na D8,
				2) podpora petice proti výstavbě SJ průtahu Plzně,
				3) instalace informací o Klubu DZ na webu hradů 					(www.tocnik.com),
				4) počítání bobrů v oblasti dolního toku Moravy
				    v oblasti Mikulčic (DZ Slovácko),
				5) společný vstup do správního řízení s DZ Plzeň ve věci 				    pokácení lipové aleje v Hořovicích Na Valdeku 
				    v souvislosti s výstavbou nové velkoprodejny Lídlu
				    (záchrana 4 lip a hrušně, smlouva o výsadbě nových
				     stromů v hodnotě 2,5 ml. Kč mezi Lídlem, DZ a Městem).

II. Stanoviska k územnímu řízení:	1) vyjádření k projektové dokumentaci “Revitalizace 					     údolí Lišanského potoka  na Rakovnicku”
					     (nutnost dokončení během jednoho veget.období),
					2) vyjádření k ÚPD VÚC Rakovnicko a předání 					     Krajskému úřadu Středočeského kraje
					     (rychlodráha, vodní nádrže, obchvaty měst, 						     ochranná pásma aj.),
					3) stanovisko ke změně č.2 ÚP obce Březová
					 (předstih skutečnosti před projednáváním změn ÚP), 
					4) stanovisko ke změně ÚP obce Drozdov
					 (dtto, pokus o záchranu polosamoty Lesovna
					 a zachování ochranného pásma ChKO).

III. Podněty ve správním řízení:	1) iniciování záchrany mohutného dubu u hájovny 
					    Krchůvek u Bratronic (Lesy ČR, ChKO),
					2) iniciování petice za obchvat města Plasy z důvodů
					    ekologických, zdravotních a památkových, kdy je 
					    unikátní vodní základový systém místního kláštera
					    destruován zplodinami a otřesy,
					3) podnět formou malé petice a následného
					    zprostředkování  k záchraně židovského ghetta 
					    a hřbitova v Březnici (Město a Židovské muzeum 					    v Praze)– v současné době je již  židovský hřbitov 					   opraven,
					4) neúspěšný podnět k záchraně kulturní památky 					    kaple Nejsvětější Trojice v Praze 5, Na Hřebenkách
					    u usedlosti Nesypka,
					5) neúspěšný podnět k úplné záchraně lipové aleje 
					    v Hořovicích u Sokolovny Na Valdeku.



IV. Místopisná bádání ve spolupráci s o.s. Nudle:	
						1)  mapování vystěhovalců z Čech do Banátu 
						      v 19.století z oblasti Berounska,Zbirožska,
						      Podbrdska a Plaska,
						2)  židovské osídlení Točníku,
						3)  místopisné názvy Točníku a Žebráku.

V. Hmotná krajinotvorba:			1) oprava křížků vztyčených v roce 2004 
						     na místech starých křížků (zastaveníčka),
						2) vztyčen menhirový kámen u vsi Drozdov,
						3) každoroční likvidace skládek kolem 							    obce Točník.

VI. Kulturník:				1) etnický večer pro didgeridoo (Austrálie),
						2) výpomoc při každoroční akci na hradu 						    Točník s názvem “Netopýří večírek”
						     ve spolupráci s o.s.Nudle a Muzeem 
						    Českého krasu v Berouně
						 (povídání, odchyt, ukázky,divadlo,projekce),
						3) instalace tabule o životě netopýrů 
						    spolupráci se ZOO Praha).
						      

