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stromům, který vyhrál Ekologického
Oskara (cenu Energy Globe), způsoby
využití dynamických modelů nebo
ozoboty v EVVO programech, nebo jak
jednoduše vytvořit interaktivní digitální
nástroj do výuky a mnoho dalšího! 

Během dne přednášelo 15 řečníků, konaly
se 4 workshopy a součástí programu bylo
losování o pěkné ceny. Pedagogičtí
pracovníci za účast obdrželi osvědčení
akreditované MŠMT (v rámci DVPP).
Konference se konala pod záštitou
radního Pardubického kraje pro venkov,
životní prostředí a zemědělství Miroslava
Krčila. Děkujeme za hojnou účast a
těšíme se na vás příští rok! 

25. listopadu se konala Krajská kon-
ference environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Pardubického kraje
2021, kterou pořádal Krajský koordinátor
EVVO (ekoosveta.cz). Celá konference se
nesla v duchu moderního pojetí EVVO.
Měla jak online, tak i prezenční formu a
dohromady se ji účastnila více než stovka
osob. Program byl co do řečníků a
doprovodných akcí velmi bohatý, účast-
níci se dozvěděli, jaká je efektivita
environmentální výchovy na českých
školách, jak se dá digitálně interpretovat
přírodní dědictví, o čem je program
Iniciativa Zalej mě! aneb školy pomáhají 

Konference Pardubického kraje
Moderní pojetí EVVO
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Máte již ozdobený umělý stromek nebo
na balkóně připravený tradiční řezaný?
Pokud je vaše odpověď ne, dnešní článek
se vám bude obzvláště hodit. Většina z
nás plánuje ozdobit stromeček, anebo to
již udělala. Jak zvolit tu správnou
variantu s ohledem na životní prostředí
tak, aby netrpělo naše ekologické
svědomí?

Na jedné straně máme na výběr čím dál
tím oblíbenější umělé stromky z plastu,
které dle analýzy životního cyklu pro-
duktu zanechávají 10-20x větší uhlíkovou
stopu, než je tomu u těch živých
řezaných. To není žádné překvapení,
jelikož plasty jsou získávány z fosilních
paliv a výroba je energicky náročná. 

Na druhé straně lze sáhnout po živém
stromku, ale když připočítáme chemická
hnojiva, palivo pro stroje a dopravu, tak
zatížením životního prostředí slibně
konkuruje tomu umělému. V případě, že
se rozhodnete pro klasický řezaný
vánoční stromek, pokuste se hledat ten s 

certifikací FSC (vypěstován šetrně, le-
gální cestou a jeho růst nebyl urychlen
pesticidy a umělými hnojivy). Nejvhod-
nější cestou, jak naložit se stromkem po
Vánocích, může být spálení.

Ani u umělého stromečku nesmíme za-
pomenout na kontrolu jeho výroby.
Udržitelnost totiž není jen o životním
prostředí, ale také o lidech.

Pokud máte zahrádku, není od věci zvážit
také stromek pěstovaný v květináči, který
můžete využívat každoročně znovu a
znovu. Skvělou možností je také půj-
čovna, kde si vyberete velikost stromku v
květináči a vypůjčíte si ho pouze na
Vánoce.

Nesmíme opomenout také DIY stromky,
které nabývají na popularitě. Může se
jednat například o 3D složený stromek z
kartonu nebo aranžované větvičky. Také
dárky by neměly dělat krátkodobou
radost obdarovanému, ale dlouhodobou
radost naší planetě.

Ekologický průvodce nákupem 
vánočních stromků

https://phys.org/news/2021-12-sustainable-christmas-trees-ecologist.html


VÁNOČNÍ AKCE V EKOCENTRECH

Vánoce ve Stolístku ve znamení
rekonstrukcí
Ve Stolístku chodil letos Ježíšek dříve
nežli j inde. Starostka obdržela žádost o
dotaci na výstavbu venkovní řemeslné
učebny a rekonstrukci celého spodního
patra ekocentra Stolístek. A vypadá to,
že tento záměr bude nakonec podpořen.
Stolístek tak bude mít nové učebny,
spoustu pomůcek a vybavení, včetně
úžasné keramické pece. Těší se tam ale
také třeba na nové toalety a dodávají , že
konečně budou i pro „normálně veliké
lidi". Na výsledky přestavby se už moc
těšíme. 

Podpořte Pasíčka a získejte
nástěnný kalendář 
Chcete ještě před Vánoci podpořit provoz
Záchranné stanice Pasíčka? Zašlete na
číslo BÚ 19-1140400369/0800 minimální
příspěvek 500 Kč a jako poděkování
obdržíte nástěnný kalendář formátu A2.
Všechna zvířátka zobrazená v kalendáři
jsou umístěna v expoziční části zařízení,
která je přístupná veřejnosti. Společně si
můžete přečíst i jej ich životní příběhy.
Více informací o tom, jak postupovat,
naleznete na jej ich Facebookovém profi lu.

Zázraky v Ekoškolce 
MŠ Klíček říká, že když je v Ekoškolce
Ekotým, kterému budoucnost není
lhostejná a dokáže spolupracovat, stane
se i to, co nikdo nečekal. Třída Kvítečka
dostala za úkol vytvořit vánoční stro-
meček, který bude školku reprezentovat a
zdobit hranické podloubí. Pro výrobu
vánočních ozdob zvoli l i i recyklované
materiály. Více informací se dozvíte na
webových stránkách Ekoškoly. 

http://pasicka.cz/
https://www.facebook.com/Z%C3%A1chrann%C3%A1-stanice-a-ekocentrum-Pas%C3%AD%C4%8Dka-175291195860620
https://ekoskola.cz/detail/cz/vanocni-zazrak-v-ekoskolce
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Ocenění studentských publikací
v oboru Ekologie 2021
Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající
vědeckou publikaci v oboru Ekologie je
každoročně udílena studentům českých
vysokých škol. Tato cena se udíl í na
počest vynikajícího českého ekologa a
zakladatele katedry ekologie PřF UK,
profesora Vojtěcha Jarošíka. 

Letošní přihlášené publikace posoudilo
deset hodnotitelů složených ze zástupců
České společnosti pro ekologii a katedry
ekologie PřF UK, přičemž každý z nich
měl za úkol vybrat na základě originality
prací a jej ich příspěvku k ekologickému
poznání tři. Letos vyhrál první místo
student Jiř í Tůma, dále Anna Šolcová a
Jan Kočí. 

Všichni tři ocenění budou pozváni jako
přednášející na nejbližší konferenci České
společnosti pro ekologii , a jeden z nich se
může těšit i na uhrazení nákladů na
vybranou evropskou ekologickou kon-
ferenci, kde bude reprezentovat ČSPE a
mladou generaci českých ekologů.

Jak se přihlásit?
Do konce dubna 2022 bude možné
přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha
Jarošíka studentské prvoautorské pub-
likace vyšlé ve finální podobě během roku
2021. 

Přihlásit se může student/ka či
absolvent/ka české vysoké školy do 35
let. S předáním ceny je spojena i f inanční
odměna ve výši 10 000 Kč. Více infor-
mací o soutěži včetně odkazů na
publikace laureátů této ceny naleznete
zde. 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwIXTK0gx_0nPlwjH1DfMvewqtLGS3TMinNJP3UkCoUDCcLg/viewform?ecmid=1277

