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SSEV Pavučina
 Od počátku roku 2020 jsme partnery v projektu „Podpora neformálního 
vzdělávání poskytovaného organizacemi sdruženými v síti Pavučina“. 
Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání lektorů. 

Česká společnost ornitologická
 Systematická spolupráce při mapování výskytu vzácných druhů ptáků 
na Kladensku probíhá již řadu let. Aktivity jsou zaměřené na kroužkování 
ptactva, zimní sčítání vodních ptáků a osvětovou činnost, jako je každoroční 
jarní „Vítání ptačího zpěvu“. 

Centra ekologické výchovy ve Středočeském kraji
 Spolupráce s dalšími organizacemi a jejími pracovníky zabývajícími se ochranou přírody,
environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou byla tradičně na dobré úrovni a rozvíjela se více
na bázi metodické. V rámci zakázek Středočeského kraje jsou partnerská střediska zapojována jako
subdodavatelé a pořadatelé regionálních akcí.

Další významně spolupracující neziskové subjekty 

PARTNEŘI, SPONZOŘI, SPOLUPRÁCE

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
K připomenutí 20. výročí 
Naučného střediska ekologické výchovy 
jsme v tomto roce vydali nástěnný kalendář
pro rok 2021.

Středisko volného času Labyrint
Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno
ZŠ a MŠ Jiráskova Kladno - Motyčín
SZŠ a VOŠZ Kladno
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ČSV, z.s. ZO Kladno
Svaz chovatelů ovcí a koz ČR, a.s.
MÁJA - Společnost pro rozvoj včelařství 



Petr Starý 
ředitel Naučného střediska ekologické výchovy, ekoporadenství

Dana Belušová 
manažerka projektů, příprava a realizace seminářů pro odbornou veřejnost, vedoucí
včelařského a farmářského kroužku, ekoporadenství 

Luděk Hora 
lektor EVP, objednávky pobytů a EVP, tvorba EVP a výroba pomůcek, akce pro veřejnost,
vedoucí kroužku ochrany přírody a přírodovědného kroužku Netopýři a Netopýrci,
ekoporadenství 

Ing. Veronika Modlingerová 
lektorka EVP, tvorba EVP, akce pro veřejnost, příměstské tábory, vedoucí přírodovědného
kroužku Netopýří školka, exkurze v záchranné stanici AVES 

Aneta Ondráčková (t.č. mateřská dovolená) 
lektorka EVP, tvorba EVP, akce pro veřejnost, příměstské tábory, vedoucí kroužku ochrany
přírody Netopýři a Netopýří školka, exkurze v záchranné stanici AVES 

Marie Helclová, DiS. 
lektorka EVP, evidence EVP, zpracování objednávek, ubytovací smlouvy, akce pro veřejnost,
příměstské tábory, exkurze v záchranné stanici AVES 

Pavlína Hegerová 
lektorka EVP, tvorba EVP, akce pro veřejnost, příměstské tábory, vedoucí kroužku ochrany
přírody Netopýři a Netopýří školka, správa internetových a FB stránek, exkurze v záchranné
stanici AVES 

Ing. Lucia Lvová - ochrana přírody, záchrana živočichů, biologický průzkum 

Michal Husák - správce Centra ekologické výchovy 

Helena Juhová - úklid CEV, výdej jídla 

Věra Husáková - úklid CEV, výdej jídla 

Martin Táborský - ošetřovatel medvědů a živočichů v záchranné stanici 

Markéta Řeháčková - ošetřovatelka medvědů a živočichů v záchranné stanici

Igor Ivanyuk - ošetřovatel živočichů v záchranné stanici a správce areálu ZS

ZAMĚSTNANCI
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Z důvodu nastalé situace hned z kraje roku jsme poupravili svou pracovní náplň a pustili 
se do větších rekonstrukcí v areálu ekocentra a záchranné stanice. 
Vytvořili jsme chodník pro bosé nohy (je utvořen z několika druhů materiálu, 
po kterých se mohou návštěvníci projít), pyramidový záhon v permakulturní zahradě, 
nový rozcestník, dřevěná podlaha v teepee aj.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Všichni zaměstnanci mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit v odvětví svého
pracovního zaměření a zvyšovat tak úroveň své odborné i pedagogické kvalifikace. 
Tento rok přinesl značná omezení, avšak některé zaměstnankyně svou kvalifikaci 
i přesto navýšily:

Veronika Modlingerová 
- soudobá témata environmentální výchovy 
  (ekopsychologie)
- zdravotník zotavovacích akcí (ZdrSem)
Dana Belušová 
- zdravotník zotavovacích akcí (ZdrSem)
Pavlína Hegerová 
- zdravotník zotavovacích akcí (ZdrSem)

CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V ROCE 2020
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PROPAGACE A PREZENTACE
Doménu www.nsev-kladno.cz máme již dlouho 
(měsíčně ji navštíví cca 1500 návštěvníků), nicméně od března tohoto roku získala
nový kabát. 

Co naše webové stránky poskytuji?
Základní informace o středisku, kontakty, poradenské služby, rezervační systém
programů a pobytů pro školy, aktuální seznam akcí pro veřejnost, fotogalerii i s
virtuální prohlídkou, materiály ke stažení a mnoho dalšího.
 
Sledovat nás lze i na: 
Facebook: www.facebook.com/NSEVKladno (969 sledujících)
Naučná stezka „Příroda člověku, člověk přírodě“ ns-cabarna.webnode.cz
 Život bez obalu: zivot-bez-obalu.webnode.cz
Stezky online: stezky.online

Veřejná média:
Každý měsíc zasíláme aktuality do měsíčníků Kladno, Kladenský deník 
a (po dobu fungování) Kladno žije, příležitostně do Rádia Relax 
a časopisu Včelařství.
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ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ 
A OSVĚTA - EVVO
EVVO V ČÍSLECH - VÝKAZ ČINNOSTI

Výkaz činnosti 2020 
(pouze pro činnost v oblasti EVVO) Počet akcí Počet účastníků

Ekologické výukové
programy pro školy

denní

pobytové

MŠ

MŠ

ZŠ

ZŠ

19 399

39 733

2

5

35

114

Mimoškolní činnosti
pro děti

pravidelné
kroužky

nepravidelné akce

5 74

6 158

Vzdělávací akce 
pro dospělé nepedagogy

Osvětové akce pro veřejnost

7 100

8 287

online 4 78

běžné



Hlavní složkou EVVO byly i v nastalé situaci ekologické výukové programy (EVP),
z toho důvodu jich nebylo možné realizovat tolik jako v předešlých letech.
Nicméně naši nabídku EVP jsme aktualizovali (přidali jsme 
i programy určené výhradně pro 1. a 2. třídu) a několik nových programů i
zrealizovali:
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PODROBNĚ O EKOCENTRU
PROGRAMY

Krátké programy pro MŠ (1 vyučovací hodina):

Vodní království
Co se děje v trávě?
Cesta k jablíčku
Co nám běhá po dvorku?
Hra na záchrannou stanici
Kam s ním?
Pojďte s námi do podzemÍ - NOVÉ
Koho krmí krmítko? - NOVÉ
Hmyzí domácnost - NOVÉ

Kosí rok
Jak to chodí u mravenců
Jak roste strom aneb život stromu
Příroda - největší stavebnice
Rostliny v přírodě
Výlet do přírody
Vyprávění úhoře Matěje
Hadi, žáby a jiná žoužel - NOVÉ

Dlouhé programy pro MŠ (3 vyučovací hodiny):

Pomůcky k programu
Hadi, žáby a jiná žoužel



Dlouhé programy pro ZŠ + částečně SŠ 
(3 vyučovací hodiny):

Zima v přírodě (+ SŠ)
Proměny lesa (+SŠ)
Člověk a zvířata (+ SŠ)
Cesta PET lahve (+ SŠ)
Vynálezy přírody (+ SŠ)
Kde se vezme dřevo (+ SŠ)
Ptačí svět (+SŠ)

Život ve vodě a kolem ní (+ SŠ)
Jak ulehčit přírodě? (+ SŠ)
Třídíme správně? (+ SŠ)
Život na louce (+ SŠ)
Zahrada pro všechny
S kapkou vody do podzemí - NOVÉ
Rozhlédni se po lese - NOVÉ

Pozdrav z Čabárny
Kufr plný otázek
Staň se revírníkem
Pevnost Boyard 
Fotorally                                 
Zpracování bylinek
Vyrábíme ze dřeva
Chuťová křížovka

Po stopách hornické minulosti
Les a hospodaření v něm
Hornický skanzen Mayrau
Město Kladno
Trvalá expozice o přírodě
Křivoklátska v IS LČR 
v Křivoklátě
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Zkoumání života v záhoně

Fotografie z programu „S kapkou vody do podzemí“

Názorná ukázka rozličných
druhů půdy

Závěrečná diskuze 
s ukázkou preparátů

Nabídka odpoledních
programů pro pobyty:

Nabídka komentovaných vycházek:

Vycházky pro pobyty:

Drvotova naučná stezka I
Drvotova naučná stezka II
Vinařická horka

Halda RONNA
Pašijová dráha a hradiště Libušín
Exkurzce v Záchranné stanici AVES



Hlavním tématem pro tento rok byla voda, přičemž
každá schůzka se zaměřovala na vodu z jiného úhlu
(koloběh vody, skupenství, atd.). 
Předáváme dětem informace prostřednictvím her 
a pohádek, naším záměrem je propojit zábavu s novými
poznatky.

Netopýří školka 
- pro děti předškolního věku
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KROUŽKY

Kroužek ochrany přírody 
pro žáky 1. stupně - Netopýrci

Kvůli stále se měnícím opatřením jsme o značnou část schůzek jednotlivých kroužků
přišli, postupně jsme přesunuli kroužky do roviny moderních technologií.

 Cílem kroužku je poznávání pozitivních a negativních vlivů 
na přírodu i krajinu a ochranu životního prostředí přiměřenou formou. 
Původním tématem byla proměna naší krajiny napříč věky, postupně jsme však
přešli k drobným dobrovolnickým pracím v areálu ekocentra.

Vypouštění ježků

Čištění krmelce První schůzka malého kroužku
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Přírodovědný kroužek 
pro žáky 2. stupně - Netopýři

 Kroužek je zaměřen na sledování vztahů a vazeb mezi živou a neživou
přírodou, aktivní činnosti při ochraně krajiny, živočichů 
a rostlin, údržbu chráněných území, monitoring ohrožených druhů, zejména
ptactva a terénní pobyty v přírodě, letos tedy 
i dobrovolnické práce v areálu ekocentra.

Zakázka budek a hmyzích
domečků pro město Kladno

Vypouštění kalouse ušatého

Díky Statutárnímu městu Kladnu jsme získali zakázku na výrobu budek 
a hmyzích domečků, které byly následně rozvěšeny 
v Sítenském údolí. A právě na této činnosti se podílely děti z našeho kroužku.

Výlet do Národního 
zemědělského muzea

Jediný výlet, který se v tomto roce
uskutečnil. Tyto výlety jsou nad rámec
kroužku a probíhají o víkendech. 
Cílem těchto výletů je poznávání
neznámých míst, získávání nových
znalostí hravou formou a odpočinek 
od povinností.
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Farmářský kroužek - Pavoučci

Včelařský kroužek

EKOPORADENSTVÍ

Záchranné stanice a živočichové z volné přírody  
Chov hospodářských a zájmových zvířat
Včelařství
Naučné stezky a ekologická výchova
Život bez obalů; šetrnější přístup k životnímu prostředí

V naší organizaci provozujeme s podporou Středočeského kraje ekoporadentví
tematicky zaměřené na specializace:

 Celý rok, bez ohledu na epidemická omezení probíhala výuka v rodinném
včelařském kroužku, na základě výjimky při péči o včely. 
Setkání účastníků ale probíhala pouze ve venkovní učebně a na včelnici, 
za dodržování požadovaných podmínek. 

 Přes veškerou snahu o revitalizaci kroužku s počátkem školního roku se sešel 
malý počet dětí. Po prvním měsíci schůzek a vlivem podzimní vlny koronavirové
epidemie byl kroužek pro nedostatečnou docházku ukončen. 
Hospodářská zvířata v zookoutku tak byla k dispozici pouze návštěvníkům.

Při omezení schůzek navštěvovalo kurzy 
cca 5 zájemců, kteří tak pomáhali 
zajišťovat nezbytnou péči, v době 
odlehčení situace se diskutovalo u včel 
v hojném počtu až do večerních hodin. 
V rámci odborného poradenství 
se zvýšil počet telefonických 
a on-line konzultací a příspěvků 
prostřednictvím sociálních sítí.
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VÍKENDOVÉ POBYTY, 
POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Zimní víkendový pobyt v Krásné Lípě
V únoru/březnu 
s dětmi z kroužků
jezdíme na tradiční
víkendový pobyt,
přičemž stále
objevujeme nová místa 
v rámci ČR.

Jarní příměstský tábor „Z pohádky do pohádky“
V době jarních prázdnin  jsme již
poněkolikáté uspořádali jarní
příměstský tábor pro děti od 1. do 5.
třídy. Účelem je propojení zábavy a
získávání nových poznatků. Bohužel
byl letos ukončen již druhý den 
z důvodu pandemie.

Letní příměstský tábor „Indiánské léto“
V letních měsících se uskutečnily 
3 turnusy indiánského tábora + 4. turnus,
který byl náhradou za jarní tábor. 
Pro přijetí účastníků na tábor jsme zavedli
nutná opatření vzhledem k situaci.
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Letní pobytový tábor „Po stopách pašeráka Cyrila“

Pobytový tábor je v první řadě určen pro děti z „netopýřích“ kroužků.
Každoročně trvá 14 dní, avšak místo konání se mění. Tentokrát se odehrával v
Jindřichovicích pod Smrkem u Liberce. Celotáborová hra je protkána tvořivými,
vědomostními i pohybovými činnostmi, výlety atd.

SOUTĚŽE
Kladenská Veverka 32. ročník

Výtvarná soutěž pro mladé umělce oslavila 32. výročí. 
Na základě zaslaných výtvorů, fotografií a jiných prací byla soutěž
vyhodnocena koncem února v kině Hutník. 

Příroda, ve které žijeme
Tématem 4. ročníku přírodovědné soutěže pro školy byly Vodní ekosystémy.
Vzhledem k omezením v této době byla soutěž přesunuta do elektronické formy
a vytvořena tak, aby na ni 
i ve skupinách mohl každý pracovat samostatně. Skládala 
se z několika testů, tvořivých činností a projektů.
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12. 12.
2020

Vánoce 
na Čabárně Tvoření na vánoční téma.

AKCE PRO VEŘEJNOST
DATUM Název programu Anotace (1 věta) Počet

účastníků

13. 1.
2020

22. 2.
2020

3. - 6. 9.
2020

7. 9.
2020

19. 9.
2020

20. 9.
2020

14. 11.
2020

Promítání filmu
po Okavangu

Vyrobte si ptačí
budku

Soustředění
včelařské mládeže

Netopýří noc

Den zvířat

Čabárna uklízí

Výsadba včelařsky
významných dřevin

Večerní promítání.

Výroba ptačích budek.

Víkendový pobyt zaměřený
na včelařství a ekologii.

Přednáška o netopýrech, ukázky
a vycházka za netopýry do terénu

Hry, soutěže a tvořivé dílny 
s tématikou zvířat, možnost 

výroby vlastního krmítka.

Úklid okolí CEV.

Společná výsadba v areálu
Sítenského údolí v Kladně.

15

69

30

73

17

6

30

47



VZDĚLÁVACÍ AKCE 
PRO DOSPĚLÉ NEPEDAGOGY

Zahrady nejen
pro opylovatele

Poradenský seminář z oblasti
permakultury, ochrany volně žijících

živočichů a včelařství.
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DATUM Název programu Anotace (1 věta) Počet
účastníků

21. 1.
2020

7. 3.
2020

14. 6.
2020

6. 8. 
2020

20. 9.
2020

20. 9.
2020

2. 10.
2020

Apiterapeutický
workshop

Kurz řezu
ovocných dřevin

Apiterapeutický
workshop

Včelařská
exkurze

Včelařská
exkurze

Včelařská
exkurze

Získávání, zpracování a využití včelích 
produktů - mateří kašička, jed a energie.

Kurz pod vedením odborníka, skládající
se z teoretické, ale i praktické části.

Získávání, zpracování a využití
včelích produktů - pyl a med.

Zpracování produktů.

Včelí pastva.

Včelařské provozy.

13

8

16

20

19

15

9



 Mezi ZS AVES a budovou CEV můžete navštívit
hospodářský koutek především pro zvířata původních
českých plemen. Farmářský koutek je využíván při výuce
ekologických programů, přírodovědných kroužků,
odborných workshopů 
a dalších akcí pro veřejnost. Díky němu můžeme nejen
zatraktivnit naše aktivity o přímý kontakt se zvířaty, ale
především dětem zpestřit a obohatit výuku i pobyt 
v ekocentru. Expozice hospodářských zvířat je volně
přístupná veřejnosti.
 Každoročně pro Statutární město Kladno je v období
adventu pořádána expozice vánočních jesliček s živými
zvířaty dle schváleného řádu MZe ČR. V prostorách sadu je
vybudováno zázemí pro demonstrační chov včel, které jsou
využívány při výuce včelařství. 
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ZÁCHRANNÁ STANICE

Veverka obecná

Mládě kalouse
ušatého

Mláďata 
puštíka obecného

Sele divokého
prasete

Mládě kuny

Medvědárium

Hospodářský koutek

V naší péči jsou i nadále kladenské medvědice Marta a Míša.

Medvědice

Záchranná stanice AVES je samostatná organizace, se kterou
úzce spolupracujeme.  Za rok tudy prošlo více než 1200
živočichů, přičemž úspěšnost uzdravení či navrácení do volné
přírody byla 54%. 
Stanici využíváme pro výuku v programech, na schůzkách
přírodovědných kroužků i pro samostatné exkurze. 
Cílem všech aktivit je vzbudit u dětí a široké 
veřejnosti zájem o přírodu a její ochranu, demonstrovat 
důsledky činnosti člověka při poškozování přirozených 
biotopů a neustálém omezování životního prostoru živočichů 
z volné přírody.



V lednu jsme se zúčastnili mezinárodního sčítání vodního ptactva na řece
Berounce v úseku Nižbor- Beroun. 
Na přelomu ledna a února jsme se opět pustili do transferu škeblí na
vypuštěném plavebním kanále Vraňany-Hořín. 
V únoru jsme se zúčastnili konference ve Sládečkově vlastivědném muzeu 

Zapojili jsme se do monitoringu ptačích oblastí, 

Oddělení životního prostředí MÚ Slaný nám zadalo přírodovědný průzkum 

Prováděli jsme i odchyt a kroužkování ptáků. Při revitalizaci rybníka v Knovízi
jsme prováděli biologický dozor. 
Nezapomněli jsme ani na již tradiční managementové práce na lokalitě 

Pro MÚ Slaný jsme v parku Háje instalovali budky pro sýkory a krmítka. 
Pro MÚ Kralupy nad Vltavou jsme na 6 lokalitách vyvěsili budky pro sýkory 

V roce 2020 byla naše činnost stejně jako jakékoliv jiné ovlivněná pandemií
coronaviru. I přesto jsme se maximálně snažili věnovat se všem aktivitám. 

s názvem Z Kladenských lesů, vod a strání a přednáškou o sýčku obecném 
a životě bez obalů. 

které tento rok začalo. V ČR jej kromě NSEV spolu s ROS Fénix provádí jen
ČSO. Monitoring za středisko prováděla Lucia Lvová se zaměřením na ťuhýka
obecného a pěnici vlašskou na území PO Křivoklátsko 
a PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady a skřivana lesního na území
PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady. 

v bývalém parku Benar na území města. Tady jsem se zaměřili na rostliny,
stromy, hmyz i živočichy. 

hořečku brvitého u Sak. 

a šoupálky, které byly z velké části vyrobeny kolegy z NSEV.
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TERÉNNÍ ČINNOST



Podpora neformálního vzdělávání poskytovaného 
organizacemi sdruženými v síti Pavučina
Projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
realizuje SSEV Pavučiny a jednotlivá střediska jsou partnery projektu. 
Projekt je rozložen do 3 let a zahrnuje 13 volitelných aktivit zaměřených na vzdělávání lektorů EVVO. 
Naše organizace se přihlásila k 6 z nich:
1) vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání, 2) sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, 
3) tandemové neformální vzdělávání, 4) zavádění nových metod v neformálním vzdělávání, 5) projektový den v klubovně,
6) projektový den mimo klubovnu
V prvním roce projektu se nám podařilo díky komplikacím spojených s pandemií realizovat jen jeden projektový den mimo
klubovnu, 4 projektové dny v klubovně, dvoje tandemové vzdělávání a jeden seminář v aktivitě vzdělávání pracovníků.

Středočeský kraj
V rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu jsme získali maximální možnou dotaci 250 tis. Kč 
na projekt Kurzy udržitelného života, které zahrnují workshopy zaměřené na chov zvířat a zpracování jejich produkce, 
péči o zahradu a ovocné dřeviny, udržitelné nakupování a minimalizaci odpadů v domácnostech. 
Druhým projektem je blok aktivit pod názvem  Ekoprogramy 2020 pro děti a mládež, rovněž s výší dotace 250 tis. Kč, 
nový výukový program tak obohatí stálou nabídku EVP. Realizace výše uvedených aktivit proběhne v roce 2021.

I v tomto roce jsme působili jako krajské středisko (dotace 980 tis. Kč) a vykonávali činnosti naplňující programy a cíle
Krajské koncepce EVVO pro Středočeský kraj. Mimo celý rozsah základních činností se intenzivně rozvíjely poradenské
služby (dotace 950 tis. Kč) zejména v rámci ochrany životního prostředí, konkrétně činnosti související s ochranou 
a záchranou živočichů, péčí o hospodářská a domácí zvířata, včelařstvím, ale i při údržbě a tvorbě naučných stezek 
a při výrobě prvků, napomáhajících rozvoji biodiverzity.
Požádali jsme o prodloužení termínu dokončení projektu v hodnotě 150 tis. Kč Kompletní projektové dokumentace na
revitalizaci části Nivy Týneckého potoka, která v úseku Záchranné stanice AVES napomůže k zadržování vody v krajině 
a zlepší hydrologické podmínky vodních prvků. 
Současně budeme vyhledávat dotační tituly, které by tento projekt spolufinancovaly.
V roce 2020 byly úspěšně dokončeny/administrovány projekty: 
Osvěta včelařské veřejnosti (dotace 199 tis. Kč) a Přírodovědná soutěž pro ZŠ a SŠ (finální administrace).

Ministerstvo životního prostředí
V roce 2020 bylo odevzdáno závěrečné vyúčtování projektu 
Přírodní učebna v permakulturním stylu (2018 - 2020), na který 
jsme obdrželi v roce 2020 podporu od SFŽP v hodnotě 498 897 Kč.

V rámci Národního programu Životní prostředí byla schválena v roce 2020 žádost o poskytnutí podpory v programu
Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení. Na projekt v hodnotě 550 tis. Kč, SFŽP
přispěje dotací 250 tis. Kč. Projekt bude realizován až do 30.6.2022.
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GRANTY A DOTACE

Statutární město Kladno
NSEV Kladno - Čabárna, o.p.s. obdržela v roce 2020 neinvestiční dotaci 
ve výši 6 350 000 Kč na zajištění provozu budovy Centra ekologické výchovy, 
Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy 
a zajištění péče o medvědy v zámecké zahradě, která byla využita v plné výši.
Dále obdržela investiční dotaci ve výši 75 000 Kč na pořízení materiálu na stavbu seníku pro chovaná zvířata. 
Tato dotace byla rovněž vyčerpána v plné výši. 
Na konci roku 2020 Město poskytlo NSEV dotaci ve výši 30 000 Kč na krytí nákladů na pořízení sezónního přístřešku 
do Přírodní učebny, která bude využita v roce 2021.



Pandemie ze dne na den zachvátila celý svět a přišla doba změn,

přizpůsobování a ztrát.

I my jsme se této době museli přizpůsobit. 
Ekocentrum jako takové za celou dobu uzavřeno nebylo, nicméně nás
značně omezilo uzavírání škol a zákaz shromažďování většího počtu osob,

a to z důvodu, že naší hlavní náplní práce jsou vzdělávací programy, které
nabízíme výhradně školám. 

Ani s akcemi pro veřejnost to nebylo lepší. Povolený počet osob se stále
snižovalo a byli jsme nuceni několik akcí zrušit. Např. tradiční Velikonoce 

na Čabárně, vyrábění budek, Den stromů, Vítání ptačího zpěvu aj.

Situace s kroužky byla obdobná. Část roku se nebylo možné vůbec scházet,
určitou dobu jsme kroužky rozdělili do více dní a pracovali s menšími
skupinami, dokud nebyl omezen počet osob na 2. 

Následně jsme na stránkách kroužku vytvořili prostor 
s názvem Netopýři na drátě, kde probíhaly on-line schůzky. 

Také jsme přišli o každoroční letní víkendový pobyt pod stany ve Skryjích 

u Rakovníka. 

Ale my jsme se nenechali odradit a vrhli jsme se na nové projekty.
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JAK NÁS OVLIVNILA PANDEMIE?



EKOCENTRUM NESPALO
Začátkem jara jsme se zaměřili na aktivity pro veřejnost,
kterým se bylo možné věnovat z domova.
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Fotografická soutěž „Co nám kvete kolem domů“

Malá zoologie

Fotonávody

- mapování květeny v Kladně a nejbližším okolí 
+ ohodnocení nejpovedenějších fotografií

- zajímavosti z české fauny obohacené 

o základní informace o chování v přírodě, 

 hádanky, rébusy, omalovánky a vtipy

Heřmánek
pravý

Vikev ptačí

- koláže fotografií s postupem výroby; zaměřili
jsme se na praktické či dekorativní výrobky 
z přírodnin či pro přírodu určené. Např. hmyzí
domeček, seedbomby, velikonoční dekorace,

pítko pro hmyz a ptáky aj.

Na podzim jsme přichystali online akci pro rodiče 

s dětmi v předškolním věku.
 - akce s názvem Podzim v přírodě aneb Pojďte 

s námi do lesa byla určena pro rodiče s dětmi 
v předškolním věku. Náplní bylo povídání 
o podzimní přírodě, nápady na tvoření s dětmi 
v deštivých dnech, hádanky a tvorba podzimního
lesa, do kterého nám byly zaslány fotky vyrobených
zvířat z přírodnin.

Na podporu zvířat v záchranné stanici jsme se pustili 
do výroby krmítek pro ptáky. 
O naše krmítka byl enormní zájem. 

Za necelé dva měsíce jsme jich 

vyrobili více než 200. 

A zahájili jsme výrobu dřevěných krmítek pro ptáky.



Děkujeme všem, kteří nám pomohli financovat a realizovat naši činnost,
především Statutárnímu městu Kladnu - jako zřizovateli, 

které prostřednictvím svých pracovníků a členů správní a dozorčí rady vychází
vstříc našim projektům a aktivitám a poskytuje nám zázemí ekocentra. 

 

Díky patří i pracovníkům odboru Životního prostředí Krajského úřadu
Středočeského kraje, kteří našli pochopení pro realizaci našich předložených
projektů, dále všem poskytovatelům dotací za příležitost zrealizovat naše

záměry a vize, i za vstřícnost při administraci našich projektů. 
 

Děkujeme i našim sponzorům, ať už v zastoupení velkých firem, podnikatelů,
živnostníků nebo jen malých dárců, kteří nám poskytují finanční prostředky,

služby, materiál, či hodnotné ceny do soutěží. Nemůžeme zapomenout na naše
spolupracovníky, partnery a dobrovolníky, kteří svým nadšením a usilovnou
prací pomáhají plnit poslání Naučného střediska ekologické výchovy. 

 

V neposlední řadě děkujeme našim klientům, kteří mají zájem nejen o naše
akce, které pravidelně navštěvují, ale hlavně, že jim není lhostejná ochrana

přírody a životního prostředí. 
 

Všem děkujeme za podporu v této nelehké době. 

PODĚKOVÁNÍ
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