
 

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 

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

v oblasti EVVO za rok 2015 
 

1. Ekologické výukové programy pro školy – celkem 1098 účastníkohodin 

 

Království včelky Máji 

26. 3. 2015 - MŠ Jaroměř, 43 účastníků 

7. 5. 2015 – MŠ Úpice, 24 účastníků 

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

 
Den Země – odpady 

24. 4 2015, ZŠ Česká Skalice, 7. třídy, 48 účastníků 

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

 
Zážitková zahrada  

26. 5. 2015, Základní a mateřská škola Josefa Zemana, Náchod, 14 účastníků 

- pozorování a poznávání živočichů, vnímání léčivých bylin a koření více smysly, nášlapná 
pocitová stezka, poznávání přírodnin poslepu  

 

Skřítek Odpadníček 

27. 5. 2015, MŠ Úpice, 24 účastníků 

- zkoumání různého druhu odpadu, který lidé vyhodili a přemýšlení nad možnostmi jeho dalšího 
využití, hřbitov odpadků, výrobek z odpadového materiálu 

 
Přírodní zajímavosti Babiččina údolí 

24. 6. 2015, ZŠ Česká Skalice, 9. třída, 13 účastníků 

27. 10. 2015, ZŠ Česká Skalice, 9. třídy, 41 účastníků 

- vycházka do Národní přírodní památky Babiččino údolí; cestou hovoříme o chráněných 
územích, pozorujeme rostliny, živočichy i neživou přírodu, vysvětlíme mj. význam mrtvého 
dřeva, způsob péče o nivní louky a problematiku invazních druhů rostlin 

 

Kdo žije v Zážitkové zahradě 

26. 6. 2015, ZŠ Josefov, 3. třídy, 27 účastníků 

- vyprávění o živočiších, kteří v zahradě žijí a jejich pozorování, poznávání základních druhů 
listnatých stromů a výroba miniherbáře 
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Podzimní dobrodružství 

30. 9. 2015, MŠ Studánka Červený Kostelec, 18 účastníků 

4. 11. 2015, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod, 16 účastníků  

5. 11. 2015, MŠ Červená Hora, 16 účastníků 

11. 11. 2015, MŠ Batňovice, 24 účastníků 

 - vyprávění skřítků Bukáčka a Dubáčka o stromech, ptácích a také o proměnách přírody během 
roku. Děti kreslí, jak vypadá strom během ročních období. Dovědí se, čím se živočichové v lese 
živí a před zimou jim pomohou nachystat zásoby 
 

Co vypěstoval skřítek Dýňáček 
12. 10. 2015, MŠ Úpice, 33 účastníků 
13. 10 2015, MŠ Česká Skalice, 48 účastníků a ZŠ Provodov, 33 účastníků 
14. 10. 2015, MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 25 účastníků a Speciální škola Úpice, 10 účastníků 
15. 10. 2015, ZŠ Nahořany, 21 účastníků; ZŠ a MŠ Velká Jesenice, 19 účastníků a ZŠ Studnice, 20 
účastníků 
- dýňový skřítek si u nás v zahradě zapomněl svou úrodu dýní a my odkrýváme tajemství, která 
ukrývají. Obeznámíme se s druhy tykví, využijeme všech smyslů. Získané vědomosti si ověříme a 
nakonec si každý vyrobí obrázek nejen z dýňových semínek 
 
Stromy kolem nás 
27. 10. 2015, ZŠ Česká Skalice, 8. třídy, 57 účastníků 
- zhlédnutí a diskuse o filmu Muž, který sázel stromy, tematický kvíz o stromech, Land art 
v Zážitkové zahradě Vily Čerych 
 
Za tajemným živočichem Choltické obory 
27. 10. 2015, ZŠ Česká Skalice, 7. třídy, 42 účastníků 
- program vzniklý při projektu Za Naturou na túru; hledání živočicha podle indicií získávaných za 
plnění úkolů, témata: chráněná území, druhy stromů, přírodě blízký les, význam mrtvého dřeva 
atd. 
 

 

2. Osvětové akce pro veřejnost 

 

Den Země aneb 7. Ratibořické ovčácké slavnosti, 25. 4. 2015 

Den Země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti je osvětová a kulturní akce pro širokou veřejnost, 
při níž se návštěvníci seznámí s chovem ovcí, koz a dalšího drobného zvířectva a prací ovčáckého 
psa. Ovce a kozy různých plemen, ale také další druhy zvířat, byly lákadlem především pro 
dětské návštěvníky. Obdivovat mohli také uměleckou práci kovářů, košíkářů či ruční zpracování 
vlny. Nechyběly ochutnávky ovčích a kozích sýrů, klobás a dalších dobrot, svou produkci zde 
nabízeli regionální zemědělci. Pro děti byly připraveny hry, soutěže a tvořivé dílny.  
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Férová snídaně v České Skalici, 9. 5. 2015 

Fairtradová káva nebo bylinný čaj, koláč z domácích vajec a fairtradového cukru a kakaa, mléko 
a sýry od lokálních farmářů. Takové dobroty posnídala zhruba čtyřicítka lidí, kteří se sešli na 
společném pikniku v zahradě Vily Čerych. Dali tak najevo, že podporují produkty, za něž pěstitelé 
dostali spravedlivě zaplaceno, 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 potřetí. Snídalo se po celé republice, a to na více než stovce míst. Celorepublikovým 
koordinátorem této akce je nezisková organizace NaZemi. 

 

Víkend otevřených zahrad, 15. 6. 2015 

Podruhé 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 méně známý kubb. 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.  
 

Výstava na stromech, 3. 10. 2015  
Úplně novou akcí, kterou koordinuje organizace NaZemi, je plakátová výstava, jenž je v Týdnu 
důstojné práce ke zhlédnutí v parcích a zahradách po celé republice. První ročník s názvem „Plné 
ruce práce“ byl věnován tématu pěstování kávy. Návštěvníci zahrady Vily Čerych mohli navíc 
fairtrade kávu ochutnat, koupit si „férové“ produkty domů a napsat na plátno vzkaz pěstitelům, 
jejichž těžké práce si váží. 

 

Dýňování, 12. - 16. 10. 2015  

Vila Čerych se více než týden nacházela v obležení tykví všech podob a velikostí. Nejprve 
probíhaly výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, a také jsme přijímali obrázky a dekorace 
s tématem tykví. Přehlídka všech výtvorů a ocenění těch nejlepších proběhlo 16. října odpoledne 
při „Dnu Dýní“, kdy bylo také možné získat ve Vile Čerych osvědčené dýňové recepty a ochutnat 
stylové občerstvení. Soutěž jsme oproti loňsku rozšířili nejen na dýňovou polévku, ale kterékoli 
jídlo z dýně. Děti se navíc zabavily v tvořivé dílničce. 
 

Slavnost stromů, 24. 10. 2015  

Při již 13. ročníku této tradiční akce jsme do zahrady vysadili dub šarlatový a děti ze sboru 
Petrklíč ze SVČ Bájo mu zazpívaly. Následoval přesun do tepla Vily Čerych s hudebním i 
literárním programem. Uvítali jsme mezi nás skupinu mladých lidí z partnerského města Bardo 
v Polsku, kteří nám prezentovali svoje aktivity. 
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3. Poradenství pro širokou veřejnost  

 

V průběhu roku 2015 bylo zodpovězeno celkem 10 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, přírodní rezervaci 
Dubno, Fair trade produktech, nabídce výukových programů pro žáky a studenty škol, atd. Dále 
je zde k dispozici knihovnička s tématikou ochrany životního prostředí. 
 
 

4. Členství v organizacích apod. 

 

Jsme členy Sdružení SEV Pavučina a Poradního sboru pro EVVO Královéhradeckého kraje, dále 
oborové platformy nevládních ekologických organizací Zelený kruh a Spolku pro obnovu 
venkova Královéhradeckého kraje.    

 
 
Zpracovala: Terezie Netrestová, březen 2016  
 
 
Schválil: Jiří Kmoníček 


