
 
NOV INKY  Z  EVVO

Česko hledá nejlepší ekologický projekt
tohoto roku a každý může svým hlasem
rozhodnout o tom, který se stane tím
nejlepším. Odstartovalo hlasování v
letošním ročníku soutěže E.ON Energy
Globe. Z téměř tří set došlých nominací
vybrala odborná porota deset finalistů v
pěti kategoriích. Za třináct let fungování
soutěže v Česku už lidé nominovali téměř
3 300 projektů. 

Odborná porota, ve které nechyběli ani
zástupci Akademie věd České republiky,
vybírala dva nejlepší počiny zaměřené na
úsporu energií a ochranu přírody v každé
z hlavních kategorií. Jednomu ze dvou
nominovaných projektů mohou nyní lidé
poslat svůj hlas. Celkového vítěze
soutěže letos vybere stejně jako v
loňském roce široká veřejnost. Hlasování
potrvá do konce srpna letošního roku a 
 hlasovat můžete na webových stránkách
www.energyglobe.cz nebo na nativních
formátech mediálního partnera
Seznam.cz

V letošním roce soutěž představuje řadu
novinek. V první řadě změnila logo, ve
kterém hodiny upozorňují na fakt, že je
ještě čas s klimatem něco dělat, ale už ho
není tolik. Nově také slavnostní vyhlášení
nebude v České televizi, ale v rámci třech
open-air festivalů. Jich se budou lidé
moci zúčastnit anebo budou přenášeny
živě na  webu www.seznam.cz. 

Další novinkou je pak fakt, že každý z
finálových projektů bude mít svého
patrona, známou tvář, která ho bude
soutěží provázet a propagovat. Do
soutěže se tak zapojili například Barbora
Jánová, Matouš Ruml, Veronika Khek
Kubařová, Miroslav „Meky“ Žbirka,
Ondřej Brzobohatý, Emma Smetana, Hana
Vágnerová, Matěj Ruppert a Berenika
Kohoutová.

Soutěž E.ON Energy Globe je nej-
významnější české ocenění v oblasti
ekologie. 

Startuje hlasování o nejlepší ekologický

projekt tohoto roku

 

http://www.energyglobe.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.seznam.cz/


Setkání se účastnil i zástupci Centra
environmentální výchovy Stolístek Linhartice,
Ekocentra Skř ítek z. s., ZO ČSOP –

Podorl icko, Česká Třebová, ZO ČSOP, Klub
ochránců SPR Habrov, Společnost pro
zachování a obnovu biodiverzity z. ú. a
Ekocentra PALETA, z. s. Za kraj byli př ítomni
Miroslav Krčil , člen Rady Pardubického kraje
zodpovědný za venkov, ž ivotní prostředí a
zemědělství, Martin Vlasák a Vladimír Vrána z
odboru ž ivotního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje a
Miloslava Drábková a Vlasta Pemlová z
odboru školství Krajského úřadu Pardubického
kraje.

V  ZEMI  KELTŮ  SE  SEŠLI  ZÁSTUPCI  EKOCENTER  A
PARDUBICKÉHO  KRAJE

 
Ekoosvěta, koordinátor EVVO pro Pardubický kraj, vůbec poprvé v

historii uspořádala v pátek 16. 7. v Nasavrkách setkání ekocenter se

zástupci Pardubického kraje. Hlavním cílem  bylo sdílet příklady dobré

praxe a informovat se vzájemně o tom, jaké činnosti ekocentra

zajišťují, na jakých projektech se podílejí a s jakými problémy se

potýkají. 

 
Společným tématem všech ekocenter byl
nedostatek finančních prostředků na jej ich
provoz. Větš ina ekocenter zajišťuje své
aktivity na dobrovolné bázi a nemá kmenové
zaměstnance. Dalš ím společným jmenovatelem
byl nedostatek personálních kapacit. Eko-
centra jsou dlouhodobě finančně a personálně
poddimenzované. Radní Miroslav Krčil nastíni l
tř i  možnosti spolupráce ekocenter a zlepšení
situace, a to spolupráci s mikroregiony, které
mají centra sdílených služeb, dále s Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje a
třetí s MAS. Zástupci ekocenter dále nastíni l i
své plány do budoucna.
 

Celý článek si můžete přečíst na webových
stránkách www.ekoosveta.cz.

Dalš í  setkání je plánováno na l istopad 2021.
Tentokrát se účastníci sejdou online. 

https://greenhack.eu/
http://www.ekoosveta.cz/


Význam vzdělávání v oblasti ochrany
př í rody hraje v poslední době dů lež itou rol i.
Nejefektivnějš í  zacílení vzdělávání v této
oblasti je určitě na nejučenlivějš í  věkovou
kategori i , kterou jsou děti. Základní
myš lenkou je naučit děti respektu k
př í rodě, z čehož si poté oni sami odvodí
důvody a způsoby jej í ochrany, protože to
co respektujeme, nechceme zničit.
Nenapadne je vyhazovat odpadky do
př í rody, plýtvat vodou ani ubližovat
zvířatům. Když se tyto věci naučí už jako
malé, změní to jej ich pohled a vnímání okolí
i v dalš ích letech a dospělosti. 
Myslím, že už bylo na čase zahrnout
vzdělávání v oblasti ochrany př í rody do
základního vzdělávání. Naše planeta je
drancována l idmi, kteř í  takové vzdělání
zřejmě neměli a k tomuto uvědomění ještě
nedospěli. Přehlížejí a zdá se i ignorují fakt,
že jej ich neudrž itelné chování vůči př í rodě
bude mít negativní dopad na ž ivot jej ich
dětí, budoucích generací a zdraví naš í
planety. 

JAKOU  ROLI  V  DNEŠNÍM  SVĚTĚ
HRAJE  VZDĚLÁVÁNÍ  V  OBLASTI
OCHRANY  PŘÍRODY?

V letním vydání našeho Newsletteru jsme

si popovídali s Alenou Neuwirthovou, z

odboru životního prostředí a zemědělství

Středočeského kraje o tom, co si myslí o

roli environmentálního vzdělávání a osvěty

nejen ve školství.

 

Myslím si, že je velmi dobře, že programů ,
vzdělávání v oblasti ochrany př í rody ve
školství, př ibývá. Jejich množství se mi zdá
dostatečné. Nicméně dů lež itá není kvantita,
ale kvalita takových programů. Vždy ale
nesmírně zálež í  na samotném pedagogovi,
který se do tohoto vzdělávání pustí. Je
nutné, aby byl proškolen, jak problematiku
dětem vysvětl it, sám vzdělán v této oblasti
a co je podle mého názoru nejvíce dů lež ité,
aby byl zainteresovaný. Zapálený pedagog
je to nejlepš í , co děti může ve škole potkat. 

JSOU  PROGRAMY  VZDĚLÁVÁNÍ
VE  ŠKOLSTVÍ  DOSTATEČNÉ?

PTÁME  SE  

MÁTE  NĚJAKÉ  ZPĚTNÉ  VAZBY
ZE  ŠKOL  A  SPOLKŮ ,  JAKÝM
ZPŮSOBEM  SE  EVVO  PROMÍTÁ
DO  BUDOUCÍCH  GENERACÍ?

Napadá mě srovnání EVVO u dětí ve státní
MŠ a v lesní školce. Je zde velký rozdíl , a
to hlavně díky možnosti individuálnějš ího
př ístupu k dětem v lesní školce, kde j ich
není tol ik a je tak možné se věnovat
jednotl ivcům namísto velké skupině dětí. 

CELÝ  ROZHOVOR  SI  MŮŽETE  PŘEČÍST  ZDE .

https://ekoosveta.cz/2021/08/01/rozhovor-s-odbornym-referentem-pro-rizeni-projektu-v-oblasti-zp-evvo-stredocesky-kraj/


KAM  V  LÉTĚ  NA  VÝLET

Brána do pravěku Pasíčka

Nahlédněte do pravěkého světa, který se
nacházel na území Národního geoparku
Železné hory a v jeho blízkém okolí.
Unikátní expozice nabízí možnost
seznámit se se zkamenělým světem zcela
netradiční formou. Sahání na exponáty je
v expozici dovoleno, naopak je to
nezbytná nutnost. Expozice je určena
všem věkovým skupinám. Př ístup do
velké části expozice je bezbariérový, řada
exponátů je doplněna popisky v Brail lově
písmu. Vyhrabat si můžete svého
dinosaura nebo s dětmi objevíte, jak
vzniká skalní město. 

Natura Park v Pardubicích

Můžete se zastavit třeba jen na kávu, čaj
či l imonádu. Děti se zabaví př i  plnění
úkolů. Př ipraveny jsou pro ně
samoobslužné sady. Vybrat si mohou
mezi Vědcem, Umělcem, Ochranářem,
Krajinářem a Turistou. 

Rozhledna Bára II 
Atypická a unikátní konstrukce tvaru
trojbokého komolého jehlanu je dle
autora rozhledny, architekta Martina
Rajniše, ojedinělá nejen v Evropě, ale
pravděpodobně i na celém světě. Lehká a
vzdušná konstrukce rozhledny je
vyrobena z modř ínového a dubového
dřeva, které pochází z chrudimských
městských lesů. Vedle rozhledny je
postaven dřevěný obslužný domek, který
slouž í  jako prodejna s občerstvením a
zázemí pro obsluhu lanového parku.



KAM  V  LÉTĚ  NA  VÝLET

Rybník Velký Košíř

Severně od centra Litomyš le se nachází
rybník Velký Koš íř , který je jedním z
nejstarš ích rybníků ve východních
Čechách. Jeho stář í  však není jedinou
zajímavostí. Pobřežní zónu Velkého
Koš íře si oblíbi l i hlavně ptáci, a proto se
stal významnou ornitologickou lokalitou.
Díky dobře vyvinutým pobřežním
společenstvům bylo v této lokalitě
zastiženo celkem 179 druhů ptáků , z
nichž tu téměř třetina hnízdí. Mnohých z
nich si vš imnete ihned, na j iné si musíte
malinko počíhat. Ptáci jsou sice
nejnápadnějš ími obyvateli rybníka, ovšem
kromě nich zde můžete pozorovat také
mnoho dalš ích druhů ž ivočichů , třeba
obojž ivelníky, hmyz nebo netopýry. Na
hrázi rybníka začíná naučná stezka, která
byla vybudována ČSOP Litomyš l  díky
programu NET4GAS Blíž př í rodě. Trasa je
dlouhá 2,2 km a 4 zastávky Vás budou
informovat o kráse místní fauny a flóry.

Semanínská stezka

U obce Semanín nedaleko České Třebové
na úpatí zalesněného svahu Kozlovského
hřbetu najdete naučnou stezku, která vás
zavede do j iného světa. Šestiki lometrová
trasa má deset stanovišť a začíná na
návsi obce Semanín. Na stezce se
seznámíte s tajuplným světem orchidejí ,
provede vás kolem smírčího kř íže, u štol
na lupek vás poučí něco málo o geologii
místa, př ipomene histori i obce Semanín a
zavede vás i do prostoru bývalé vojenské
střelnice, kde se nachází mnoho
rostl inných i ž ivočišných druhů.


