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Sedněte na kola – Cyklopecky startují!
Cyklopecky Východní Čechy 2021 se hlásí
o slovo! Šlápněte do pedálů a vyhrajte
řadu atraktivních cen. Nebo se jen
vydejte na některou z tras se spoustou
zajímavých zastávek a užívejte si krásy
Pardubického i sousedního Královéhra-
deckého kraje. 

S příchodem června odstartovala velká
cestovatelská soutěž pro aktivní a
zvídavé soutěžící, která poběží až do
konce září. Již sedmý ročník soutěže
nabízí 15 nenáročných cyklotras
vhodných i pro rekreační cyklisty nebo
rodiny s dětmi. Na každé trase se nachází
minimálně dvě razítkovací místa, na
kterých soutěžící dostanou razítko do své
hrací karty. Za každou trasu stačí získat
pouze jedno razítko a už v momentě, kdy
hráči nasbírají do své hrací karty 5
razítek, mohou se účastnit losování o
hodnotné ceny. A letos jsou to ceny
opravdu atraktivní. 

Vyhrát můžete 5 jízdních kol Merida a 5
pobytů v hotelech na východě Čech pro
prvních deset výherců, pro dalších deset
výherců dárkové předměty a vstupenky.
Speciální cena bude připravena pro ty
nadšené cestovatele, kteří nasbírají
všech 15 razítek!
A kde je hrací karta k dostání? Od 1. 6. je
k dostání na pultech všech východo-
českých informačních center vandrovní
knížka s popisy tras, tipy na výlety v
okolí a dvěma hracími kartami. Z domova
si ji lze stáhnout ze speciálního webu
soutěže www.cyklopecky.info.
Většina tras je určena i pro méně zdatné
turisty. Hlavní myšlenkou je poznání krás
našeho kraje a aktivní pohyb na čerstvém
vzduchu.
Soutěž organizuje Destinační společnost
Východní Čechy ve spolupráci s Centrá-
lou cestovního ruchu Královéhradeckého
kraje, Pardubickým a Královéhradeckým
krajem a destinačními managementy
obou krajů.

http://www.cyklopecky.info/


Vzdělávací program Varianty společnosti Člo-
věk v tísni pro vás jako každý rok pořádá
LETNÍ ŠKOLU PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH
A STŘEDNÍCH ŠKOL, která se bude konat
16.–19. 8. 2021 v Ekocentru Paleta v Oucma-
nicích. Cílem je předevš ím načerpat novou
energii a inspiraci do dalš ího školního roku.
Průřezovým tématem letošního ročníku bude:
jak hravě rozvíjet diskuzi a spolupráci ve škole
i mimo ni. Jednorázový účastnický poplatek
činí 1500,- Kč na osobu. DEADLINE PRO
PŘ IHLAŠOVÁNÍ JE 30.6.2021. Více informací
najdete na těchto webových stránkách.

VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  PEDAGOGY

LETNÍ  ŠKOLA  V
OUCMANICÍCH

Ekocentrum PALETA Oucmanice zve na Kurz
o změnách klimatu pro pedagogy, který se
bude konat v termínu 21. - 23. 10. 2021.
Vzdělávací akce je vhodná pro všechny učitele
a lektory nezávisle na tom, jaký předmět a na
jakém stupni škol vyučují. 

EKOCENTRUM  PALETA
CHYSTÁ  KURZ  O
ZMĚNÁCH  KLIMATU  PRO
PEDAGOGY

KLIMATICKÁ  ZMĚNA  -
ONLINE  KURZ  PRO
PEDAGOGY
V kurzu naleznete videa s odborníky z př í ro-
dovědné i společenskovědní oblasti, kteř í
vysvětluj í dí lčí témata související se změnou
klimatu, a dále interaktivní snímky a testové
otázky. Jednotl ivé kapitoly jsou vždy
zakončeny souhrnem tipů do výuky a
doplňujících zdrojů , které můžete ihned
vyzkoušet ve výuce, nebo se j imi inspirovat př i
př ípravě vlastních výukových lekcí. Kurz je pro
účastníky zdarma a více informací naleznete
zde.

https://greenhack.eu/
https://greenhack.eu/
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/letni-skola-pro-pedagogy-zakladnich-a-strednich-skol-197c
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/klimaticka-zmena-online-kurz-pro-pedagogy-106c


Lesní klub je alternativou ke klasickému
předškolnímu vzdělání. Důraz je kladen na
celodenní pobyt venku a respektující př ístup k
dětem reflektující jej ich individuální potřeby.
Pro provoz lesního klubu bude mít Centrum
environmentální výchovy Stolístek v pronájmu
pozemky a chatu patř ící místní organizaci ČSOP.
Lokalita se nachází na kraj i města v Udánkách.
Více informací najdete na těchto webových
stránkách.

Netradiční sportování pro celou
rodinu - pojďte si změř it své
sportovní výkony s výkony různých
zástupců ž ivočišné ř íše! Budete ve
šplhu lepš í  než veverka? Skočíte dál
než kuňka? Utečete před pavoukem?
Nakrmíte mláďata jako ledňáček?
Předběhnete zajíce? Zvládnete to, co
rorýs? Pro nejlepš í  sportovce budou
př ipraveny odměny. Aktivity budou
samoobslužné, můžete tedy př i j ít
kdykoliv během otevírací doby (14-18
hodin).
"Olympiáda" se koná od 25. 6. od 14
hodin do 27. 6. 2021 do 18 hodin v
Natura Parku.

AKTUÁLNĚ  

NOVÝ  LESNÍ  KLUB  V
MORAVSKÉ  TŘEBOVÉ

OLYMPIJSKÝ  NATURA
PARK

http://stolistek.cz/novy-lesni-klub-v-moravske-trebove/
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