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Zpráva o činnosti Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 

v oblasti EVVO za rok 2014 
 

1. Ekologické výukové programy pro školy 

 

Co by bylo kdyby, aneb paragrafy a ryby… 

21. 3. 2014 

ZŠ Česká Skalice, 8. třídy, 35 žáků, u příležitosti Dne vody, Bohdaneč, spolupráce s Ekocentrem 

Violka. 

- Ekosystém rybníka, poznávání a pozorování živočichů, simulace střetu zájmů rybářů a 

ochranářů.  

 

Království včelky Máji 

10. 4. 2014 - MŠ Radvanice, 19 dětí 

13. 5. 2014 – MŠ Týniště nad Orlicí, 39 dětí 

- význam včel, poznávání květin, hra na včelky – sbírání pylu, ukázky včelích produktů a potřeb 

včelaře, kreslení  

 

Den Země – ekohry 

28. 4. 2014, pro ZŠ Česká Skalice, 49 účastníků (4. třídy), SVČ Bájo 

- stolní hry, skládačky, kvízy, výtvarné aktivity s ekologickou tématikou 

 

Den Země – odpady 

28. 4 2014, pro ZŠ Česká Skalice (7. třídy), 48 účastníků, Vila Čerych 

- tématika třídění odpadu, hřbitov odpadků, péče o zahradu, AZ kvíz o přírodě 

 

Ekologický kurz  

5. – 7. 5. 2014, Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice 

(přírodovědné lyceum), 7 účastníků 

- tematické celky: Zážitková zahrada - NS Cesta stromů, praktická péče; questing - teorie + 

tvorba questu v zahradě; praktická ornitologie; exkurze do PR Dubno; globální problémy 

 

Zážitková zahrada  

19. 5. 2014, Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený Kostelec, 32 účastníků 

- pozorování a poznávání živočichů, poznávání léčivých bylin a koření, vnímání přírodnin na 

nášlapné pocitové stezce, třídění odpadů, hřbitov odpadků 

 

Zážitková zahrada  

20. 5. 2014, ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod, 11 účastníků 
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- pozorování a poznávání živočichů, poznávání léčivých bylin a koření, vnímání a poznávání 

přírodnin na nášlapné pocitové stezce a hmatem, třídění odpadů, hřbitov odpadků 

 

Zážitková zahrada  

26. 5. 2014, Speciální základní škola Augustina Bartoše, Úpice, 32 účastníků 

- pozorování a poznávání živočichů, poznávání léčivých bylin a koření, vnímání přírodnin na 

nášlapné pocitové stezce, třídění odpadů, hřbitov odpadků 

 

Mokré putování  

3. 6. 2014, ZŠ Josefov, 1. třídy, 43 žáků 

- vyprávění kapky vody o svém životě, co se s ní děje, když zaprší a vysvitne sluníčko, seznámení 

s rostlinami a živočichy, kteří vodu ke svému životu potřebují 

 

Čtvero ročních období 

3. 6. 2014, ZŠ Josefov, 3. třída, 17 žáků 

- seznámení s proměnami přírody během roku, hledání typických symbolů jednotlivých ročních 

období, trocha poezie a kreslení 

 

Rybníček žabky Kuňky 

10. 6. 2014, pro MŠ Úpice, 27 dětí 

- vyprávění žabky, jak se jí žilo v rybníku, než ho lidé znečistili, pomoc dětí s „úklidem rybníka“ 

(třídění odpadů), představení vodních rostlin a živočichů 

 

Všemi smysly v přírodě 

17. 6. 2014, pro ZŠ Josefov (2. a 3. třída), 31 účastníků, zahrada Vily Čerych 

- pozorování a poznávání živočichů a rostlin (NS Cesta stromů, poznávání léčivých bylin a 

koření), vnímání přírodnin na nášlapné pocitové stezce, výtvarné aktivity 

 

Ochrana přírody v ČR 

25. 6. 2014, ZŠ Česká Skalice (9. A), 22 účastníků, ZŠ Česká Skalice 

- přednáška s prezentací o legislativě, chráněných územích, rostlinných a živočišných druzích, o 

NPP Babiččino údolí; film Zelená poušť, diskuse, kvíz 

 

Ochrana přírody v ČR 

26. 6. 2014, ZŠ Česká Skalice (9. B), 21 účastníků, ZŠ Česká Skalice 

- přednáška s prezentací o legislativě, chráněných územích, rostlinných a živočišných druzích, o 

NPP Babiččino údolí, film Zelená poušť, diskuse, kvíz 

 

Co vypěstoval dýňový šotek 

21. 10. 2014, MŠ Jaroměř, Lužická, 19 dětí 

21. 10 2014, ZŠ Česká Skalice, 2. třídy, 49 žáků 

22. 10. 2014, ZŠ Dolany (1. stupeň), ZŠ Česká Skalice (3. třídy), 52 žáků 

23. 10. 2014, ZŠ Nahořany (1. stupeň), ZŠ Česká Skalice (1., 4. a speciální třídy), 113 žáků 
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- Dýňový šotek si u nás v zahradě zapomněl svou úrodu dýní. My odkrýváme tajemství, která 

ukrývají. Obeznámíme se s druhy tykví, využijeme všech smyslů. Získané vědomosti si ověříme 

a nakonec si každý vyrobí dárek – obrázek nejen z dýňových semínek. 

 

Stromy kolem nás 

24. 10. 2014, pro ZŠ Česká Skalice, 8. třídy, 55 žáků  

- Zhlédnutí a diskuse o filmu Muž, který sázel stromy, tematický kvíz o stromech, praktická péče 

o zahradu, poznávání stromů, příprava výsadby.  

 

Za tajemným živočichem Choltické obory 

24. 10. 2014, pro ZŠ Česká Skalice, 7. třídy, 55 žáků 

- Hledání živočicha podle indicií získávaných za plnění úkolů, témata: chráněná území, druhy 

stromů, přírodě blízký les, význam mrtvého dřeva… 

 

Podzimní dobrodružství 
6. 11. 2014 MŠ Úpice (Jaromír), 45 dětí 

12. 11. 2014 MŠ Úpice (Veselka), 46 dětí  

Děti byly pomocí vyprávění stromových skřítků Dubáčka a Bukáčka seznámeny s 

proměnami přírody během jednotlivých ročních období, zvláště pak na podzim. Kreslily, 

jak vypadají stromy během roku a za pomocí obrázků hledaly znaky všech ročních 

období. Zvířátkům pak pomáhaly sbírat zásoby potravy na zimu.  

 

Tajemný svět netopýrů 

19. 11. 2014, SOŠ oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 40 účastníků 

- Jak se zachovat, když do místnosti vlétne netopýr? Kolika let se netopýr může dožít a kolik 

komárů zlikviduje za jedinou noc? Program je doprovázen humornými obrázky a záběry 

z netopýřího života. 

 

 

2. Projekt Obnova sadu v zahradě Vily Čerych 

 

Poskytovatel dotace: Nadace Partnerství 

Výše dotace: 10 000 Kč 

V rámci projektu bylo vysazeno 18 ovocných stromků do původního ovocného sadu. S realizací 

projektu (přípravou výsadby, výsadbou, tvorbou informačních tabulek ke stromkům a se 

zpracováním videa) nám pomáhali firemní i individuální dobrovolníci a žáci ZŠ Česká Skalice. 

 

 

3. Osvětové akce pro veřejnost 

 

Den Země aneb 6. Ratibořické ovčácké slavnosti, 26. 4. 2014 

Den Země aneb ratibořické ovčácké slavnosti je osvětová a kulturní akce pro širokou veřejnost, 

při níž se návštěvníci seznámili s chovem ovcí, koz a dalšího drobného zvířectva. Ovce a kozy 

různých plemen byly lákadlem především pro dětské návštěvníky. Obdivovat mohli také 
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uměleckou práci kovářů, košíkářů či ruční zpracování vlny. Obrovský úspěch sklidili se svou 

expozicí včelaři, kteří svým vyprávěním zaujali malé i velké návštěvníky. Nechyběly ochutnávky 

ovčích a kozích sýrů, klobás a dalších dobrot. Svou produkci zde nabízeli regionální zemědělci. 

Skauti z České Skalice připravili indiánské tee-pee a ukázky postoje k přírodě. Pro děti byly 

připraveny hry, soutěže a tvořivé dílny.  

 

Fair trade snídaně, 10. 5. 2014 

Fairtradová káva nebo bylinný čaj, koláč z domácích vajec a fairtradového cukru, mléko a sýry 

od lokálních farmářů. Takové dobroty posnídala zhruba čtyřicítka lidí, kteří se v sobotu sešli na 

společném pikniku v zahradě Vily Čerych. Dali tak najevo, že podporují produkty, za něž 

pěstitelé dostali spravedlivě zaplaceno a při jejichž výrobě byl brán ohled na životní prostředí a 

nebyla zneužita dětská práce. Piknik s názvem Férová snídaně ve vašem městě proběhl v České 

Skalici už podruhé. Snídalo se po celé republice, a to na více než stovce míst. Stalo se tak na 

Světový den pro fair trade. Celorepublikovým koordinátorem této akce je nezisková organizace 

NaZemi. 

 

Víkend otevřených zahrad, 15. 6. 2014 

Poprvé jsme se připojili  k celoevropské akci Víkend otevřených zahrad. Kromě komentovaných 

prohlídek zahrady byly pro všechny zájemce k dispozici nejrůznější hry. Posečené trávníky se tak 

staly příležitostným hřištěm pro kroket, pétanque, badminton či zatím méně známý kubb nebo 

bollo ball. Zasloužený obdiv budily nádherně rozkvetlé růže v obnoveném rozáriu, které se na 

podzim roku 2013 podařilo vysadit také díky pomoci několika desítek dobrovolníků. Někteří 

z nich s neskrývanou radostí obdivovali výsledky našeho společného snažení.  

 

Slavnost stromů, XII. ročník, 18. 10. 2014  

Při této už tradiční akci proběhlo dokončení výsadby druhé aleje okrasných višní v obnovovaném 

rozáriu zahrady Vily Čerych. Zavzpomínali jsme při tom na rodinu Čerychových, která o svou 

zahradu s láskou pečovala. Kavárna ve stylu první republiky Café Rosé nabízela občerstvení 

v příjemné atmosféře. A svou návštěvou nás opět poctili členové Veteran Car Clubu Dvůr 

Králové nad Labem.  

  

Dýňování, 18. - 30. 10. 2014  

Akce byla zahájena při Slavnosti stromů, a to vyhlášením soutěží o nejchutnější polévku, 

nejpovedenější dekoraci z dýní a nejhezčí dýňový obrázek. Počet došlých obrázků a dekorací nás 

příjemně překvapil. Vila Čerych se více než týden nacházela v obležení dýní všech podob a 

velikostí (187 soutěžních obrázků a 58 dekorací). Přehlídka všech výtvorů a ocenění těch 

nejlepších proběhlo 30. října odpoledne při „Dnu Dýní“, kdy bylo také možné získat ve Vile 

Čerych osvědčené dýňové recepty a ochutnat stylové občerstvení. Překvapením pak bylo "vaření 

v přímém přenosu", kdy zájemci pod vedením zkušeného šéfkuchaře připravili dýňové rizoto. 

Soutěž o nejlepší dýňovou polévku sice přilákala jen 4 odvážné kuchaře a kuchařky, ale odborná 

porota odvedla skvělou práci a příští rok se třeba najde víc odvážlivců. Když se setmělo, děti i 

dospělí si užili procházku po krásné i tajemné osvětlené stezce zahradou.  

Samostatnou kapitolou Dýňování byly nově vytvořené výukové programy pro mateřské školy a 

první stupeň základních škol.  

 



 

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, IČO: 266 40 767 DIČ: CZ26640767 

Tel.: +420 491 451 116, e-mail: info@centrumrozvoje.eu, www.centrumrozvoje.eu 

 

 

4. Poradenství pro širokou veřejnost  

 

V průběhu roku 2014 bylo zodpovězeno celkem 12 dotazů. Týkaly se především dotace 

z programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkové dotace z Královéhradeckého kraje. Klienti 

ekoporadny se dále zajímali o provoz sběrných dvorů v České Skalici. V Regionálním 

informačním centru v České Skalici jsou k dispozici tištěné materiály např. o šetrném 

spotřebitelském chování, přírodních zajímavostech Babiččina údolí, PR Dubno, Fair trade 

produktech, nabídce výukových programů pro žáky a studenty škol, atd. 

 

 

5. Členství v organizacích apod. 

 

Po dvouletém působení v roli pozorovatele jsme se stali řádnými členy Sdružení SEV Pavučina. 

Jsme také členy Poradního sboru pro EVVO Královéhradeckého kraje.    

 

 

Zpracovala: Iljana Beránková, únor 2015  

 

 

Schválil: Jiří Kmoníček 


