Zpráva o činnosti
Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
v oblasti EVVO za rok 2020

Výukové programy pro školy – celkem 236 účastníkohodin
Všemi smysly v přírodě
16. 9. 2020 – MŠ Kramolna, 25 účastníků
30. 9. 2020 – MŠ Číbuz, 18 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.

Skřítek Odpadníček
22. 9. 2020 - MŠ Kramolna, 25 účastníků
14. 12. 2020 - MŠ Radvanice, 20 účastníků
Společně se skřítkem Odpadníčkem prozkoumáme různé druhy odpadů a zamyslíme se nad
jejich dalším osudem. Řekneme si, co můžeme udělat pro předcházení vzniku odpadu. Pomocí
příběhů na téma 5 Z (zamítnout, zkompostovat, zredukovat, zužitkovat, zrecyklovat) zkusíme
přijít na to, co se dá s různými věcmi podniknout, aby se odpadem nestaly. V tvořivé dílně si
nakonec z odpadového materiálu zhotovíme malý výrobek.

Podzimní dobrodružství
30. 9. 2020 - MŠ Číbuz, 18 účastníků
9. 10. 2020 – MŠ Kramolna, 25 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.

Co vypěstoval skřítek Tykvínek
8. 10. 2020 - ZŠ Česká Skalice – 1. třídy - 40 účastníků
12. 10. 2020 - MŠ Pod Výrovem Nové Město nad Metují - 27 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!

Osvětové akce pro veřejnost – celkem 232 návštěvníků
Férová snídaně, 9. 5. 2020
−

12 účastníků

Tentokrát zůstala Férová snídaně skrytá v našich domovech. Osmý ročník jsme prožili se svými
rodinami a spojoval nás jen pocit sounáležitosti. Přesto jsme dali najevo, že podporujeme
jednak lokální pěstitele a chovatele, ale i ty z dalekých zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Víkend otevřených zahrad, 7. 6. 2020
-

180 návštěvníků

Po sedmé jsme se připojili k evropské 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.

Výstava na stromech, 4. – 9. 10. 2020
-

19 návštěvníků na zahájení

Novější akcí, kterou koordinuje organizace NaZemi, je plakátová výstava, jenž je v Týdnu
důstojné práce ke zhlédnutí v parcích a zahradách po celé republice. Šestý ročník s názvem
„Práce (bez) budoucnosti“ představuje změny pracovních podmínek, které s sebou přináší
nejen automatizace a robotizace, ale například také omezení kvůli šíření koronaviru.

Dýňování – Den Dýní, 8. 10. 2020
-

17 návštěvníků

Vila Čerych se opět nacházela v obležení tykví všech podob a velikostí. Probíhaly výukové
programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Na „Dni Dýní“ si návštěvníci mohli vybrat dýni, vydlabat,
vyřezat a vzít ji domů.

Slavnost stromů, 25. 10. 2020
-

4 návštěvníci

Ve velmi omezeném režimu se i v roce 2020 podařilo pokračovat v tradici Slavnosti stromů,
která v Centru rozvoje dosáhla 18 let. Při této skromné oslavě ale byly opět v zahradě Vily
Čerych vysazeny stromy - sloupovité buky a okrasná třešeň.

Poradenství pro širokou veřejnost
V Regionálním informačním centru v České Skalici bylo v průběhu roku 2020 zodpovězeno
celkem 42 dotazů. Klienti ekoporadny se zajímali o úpravu českoskalického náměstí, zejména
kácení stromů a nové výsadby. Dále zjišťovali termíny otevření sběrného dvora a sortiment
odpadu, který je tam možno uložit.
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 a několik let fungující
semínkovna.
Ve dnech 1. 10. - 26. 11. 2020 se v prostorách RIC uskutečnila výstava Natura et Homo. Pod
fotografiemi přírody byly texty, které se týkaly přírodních jevů a vztahu člověka ke svému
prostředí. Pro zvídavé byl k dispozici mikroskop, sbírka dřev a plodů stromů, a navíc malý
testík, který po přečtení textů výstavy mohli návštěvníci vyplnit.

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.

Podpora
Naše činnost byla v roce 2020 podpořena
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