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Zpráva o činnosti  
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1. Výukové programy pro školy – celkem 728 účastníkohodin 
 

Není cibule jako cibule aneb Jedovatá krása 

1. 3. 2017 – ZŠ Studnice, 31 účastníků 

Nový program, ze kterého se žáci dozvědí o skupině rostlin zvaných cibuloviny, o jejich životním 
cyklu a místě v přírodě, ale i jedovatosti a jedlosti jednotlivých druhů. Nakonec si cibulky a hlízky 
zasadí a budou je za oknem ve škole pozorovat. 

 

 
 

Království včelky Máji 

21. 3. 2017 - MŠ Studnice, 26 účastníků 

29. 3. 2017 – MŠ Studánka Červený Kostelec, 17 účastníků 

Pojďme společně s včelkou Májou nahlédnout do jejího domečku a zjistit, jak se žije včelám v úle. 
Dozvíme se, proč jsou v přírodě důležité, jak vzniká med a další včelí produkty. Zároveň se naučíme 
rozpoznávat různé druhy květin, které včely opylují.  
 

Než vyroste rostlinka aneb Podmínky života 

27. 4. 2017 – MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 54 účastníků 

Děti se z pohádkového příběhu dozvědí, co všechno potřebuje semínko, aby se z něho stala 
rostlinka, a dokáží podmínky života vyjmenovat. Smyslovými a pohybovými aktivitami na téma 
slunce, voda, půda a vzduch si nabyté informace zažijí a upevní. Nakonec si pokusem ověří, že 
tomu tak opravdu je. Program má přesah do další výuky v MŠ (pokus, pracovní listy). 
 

Den Země  

28. 4. 2017 - ZŠ Česká Skalice - 7. ročník, 54 účastníků 

Globální témata a problémy představené díky aktivitám z publikace „Přehoď výhybku, nedívej se 
na svět černobíle!“ Žákům byla vysvětlena propojenost naší spotřeby s lidmi na jiném konci světa 
a přiblížen systém Fair trade. 
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Všemi smysly v přírodě 

12. 5. 2017 – Družina ZŠ Červený Kostelec, 18 účastníků 

13. 6. 2017 – MŠ Studnice, 16 účastníků 

Přijměte pozvání do Zážitkové zahrady, kterou můžete prozkoumat různými smysly. Začneme 
pozorováním rostlin a živočichů, i s pomocí dalekohledu. Zaposloucháme se do zvuků, zkusíme 
uhodnout, kdo je vydává a napodobit je. V bylinkové zahrádce zase očicháme i ochutnáme voňavé 
rostlinky. Nakonec poslepu a naboso projdeme hmatovou stezku.  
 

 
 

Rybníček žabky Kuňky 

1. 6. 2017 – MŠ Černožice, 41 účastníků 

Vydejme se na výlet za žabkou Kuňkou, která nám bude vyprávět příběh o tom, jak se jí žilo 
v rybníku do té doby, než ho lidé znečistili. Kuňka poprosí všechny šikovné děti, aby jí pomohly 
rybník vyčistit, a na oplátku jim představí své kamarády - rostliny a živočichy, kteří tu s ní žijí.  
 

Podzimní dobrodružství 

5. 10. 2017 - MŠ Studnice, 16 účastníků 

16. 10. 2017 – ZŠ Červený Kostelec – 1. třídy, 57 účastníků 

30. 10. 2017 – MŠ Černožice, 36 účastníků 

9. 11. 2017 – MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 57 účastníků 

Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou příběhu a výtvarné činnosti seznámí 
s  proměnami přírody během jednotlivých ročních období. Zaměříme se především na podzim. 
Nahlédneme do domečku stromových skřítků a postaráme se také o zvířátka, pro která nasbíráme 
zásoby na zimu.  
  



 

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 

Co vypěstoval skřítek Tykvínek 

9. 10. 2017 - MŠ Vančurova Náchod, 16 účastníků; ZŠ Česká Skalice – 4.B, 21 účastníků 

10. 10 2017 - ZŠ Česká Skalice – 4.A, 24 účastníků; ZŠ Česká Skalice – 1.B, 24 účastníků 

11. 10. 2017 - ZŠ Česká Skalice – 1.A, 25 účastníků; ZŠ a MŠ Zvoněnka Náchod, 22 účastníků 

Skřítek Tykvínek si u nás na zahradě zapomněl svou úrodu.  My se mu o ni pěkně staráme a 
odkrýváme tajemství, která ukrývá. Obeznámíme se s druhy tykví, využijeme všech našich smyslů, 
zahrajeme si podzimní dýňovou hru, vyrobíme si obrázek z přírodnin. A možná najdeme i skřítka, 
který se vrátil pro svou sklizeň! 

 

 

 

Přírodní zajímavosti Babiččina údolí 

25. 10. 2017 - ZŠ Česká Skalice - 9. ročník, 34 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. Projdeme si i zámecký park 
v Ratibořicích, kde pomocí tyčky zkusíme změřit výšku jednoho stromového velikána. 

 

Mokré putování 

7. 12. 2017 – ZŠ Opočenská Dobruška, 11 účastníků 

Kapička Vanda nám bude vyprávět o dobrodružstvích, která zažívá při svém putování světem. 
Osvětlíme si koloběh vody v přírodě a prozkoumáme vznik a barvy duhy. Připomeneme si, které 
rostliny a živočichové žijí ve vodě a nakonec různé podoby vody výtvarně ztvárníme. 

 

Nebojte se netopýrů! 

7. 12. 2017 – ZŠ Opočenská Dobruška, 9 účastníků 

Víte, jak se zachovat, když Vám do místnosti vlétne netopýr? Je opravdu pro člověka nebezpečný? 
Při programu nahlédneme do života těchto tajemných tvorů a blíže se s nimi seznámíme. Zjistíme, 
kde žijí, čím se živí, jaké vyhledávají úkryty a proč jsou pro člověka užiteční.  
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2. Osvětové akce pro veřejnost 
 

Den Země aneb 9. Ratibořické ovčácké slavnosti, 29. 4. 2017 

- 2100 návštěvníků 

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.  

 

Férová snídaně v České Skalici, 13. 5. 2017 

- 22 návštěvníků 

Fairtradová káva nebo bylinný čaj, koláč z fairtradového cukru a kakaa, jednohubky se 
sedmikráskami. Takové dobroty jsme posnídali my, kteří jsme se sešli na terase Vily Čerych. Dali 
jsme tak najevo, že podporujeme 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 po páté. Snídalo se po celé republice, 
a to na více než stovce míst. Celorepublikovým koordinátorem této akce je nezisková organizace 
NaZemi. 

 

 
 

Víkend otevřených zahrad, 11. 6. 2017 

- 132 návštěvníků 

Počtvrté 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 a hosté se 
také občerstvili v zahradní kavárně. Koordinuje občanské sdružení Průvodce parkem. 
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Výstava na stromech, 7. 10. 2017 

- 15 návštěvníků 

Novou akcí, kterou koordinuje organizace NaZemi, je plakátová výstava, jenž je v Týdnu důstojné 
práce ke zhlédnutí v parcích a zahradách po celé republice. Třetí ročník s názvem „Příběh banánu“ 
představil osudy lidí, kteří banány pěstují a zpracovávají, a co vše při tom musejí podstupovat. 
Nadějí pro změnu je určitě systém Fair trade. 
 

Dýňování – Den Dýní, 12. 10. 2017 

- 150 návštěvníků 

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 12. října odpoledne při „Dnu 
Dýní“, kdy bylo také možné ochutnat stylové občerstvení. Velikou atrakcí tohoto ročníku bylo 
dlabání, kdy si návštěvníci mohli vybrat dýni, vydlabat, vyřezat a vzít ji domů. 
 

  

 
Slavnost stromů, 21. 10. 2017 

- 20 návštěvníků 

Při již 15. ročníku této tradiční akce jsme vysadili převislou břízu, kterou darovala Vile Čerych 
místní zahradnická firma. Zpestření letošního ročníku slavnosti nám zprostředkoval pan Pavel 
Světlík, který odchytil a okroužkoval několik ptáčků. Mohli jsme zblízka pozorovat dva druhy 
sýkorek, ale i brhlíka, kterému pan Světlík odstranil z blízkosti oka klíště. 
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3. Poradenství pro širokou veřejnost  

 

V Regionálním informačním centru v České Skalici bylo v průběhu roku 2017 zodpovězeno celkem 
35 dotazů. Týkaly se především tzv. kotlíkové dotace z Královéhradeckého kraje. Klienti 
ekoporadny dále hledali důležité kontakty ohledně ochrany přírody a často se informovali o 
aktuálním stavu stezky v Babiččině údolí, kde nastala komplikace při opravě Bílého mostu. 
Regionální informační centrum v České Skalici koná také osvětu ohledně značky Fair trade, na 
kterou se lidé ptají zejména v souvislosti s vystavenými výrobky. Dále zde jsou k dispozici tištěné 
materiály např. o šetrném spotřebitelském chování, přírodních zajímavostech Babiččina údolí, 
přírodní rezervaci Dubno, nabídce výukových programů pro žáky a studenty škol, atd. Také je tu 
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, leden 2018  
 
Schválil: Jiří Kmoníček 


