
Vážení čtenáři, milí přátelé,

první číslo letošního ročníku bulletinu 
EVVO Ústeckého kraje vychází v předvá-
nočním čase.

Na následujících stránkách vám shrneme 
uplynulé období a ukážeme některé z nej-
zajímavějších události, které proběhly.

Přeji vám všem hodně zdraví, sil a těším 
se na viděnou na některé z akcí.

Daniela Spiesová 
Koordinátor EVVO v Ústeckém kraji

BULLETIN • 12/2022

Vydává Ekoosvěta | Koordinátor EVVO v Ústeckém kraji[ 1 ]

ENVIRONMENTÁLNÍ DĚNÍ A EVVO V ÚSTECKÉM KRAJI

V pátek 4. 11. 2022 se konala Krajská konference EVVO Ústecký kraj 2022. 
Ve  spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice se tato 
akce v dopoledních hodinách konala v Litoměřickém hradě, kde mluvil o vývoji 
EVVO ředitel SEVERu v Horním Maršově Jiří Kulich a následně o stavu EVVO 
v Ústeckém kraji ve světle výzkumu podrobně hovořil Roman Kroufek z Peda-
gogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Akce byla určena pro pedagogické pracovníky, proto po dopoledním programu 
následoval přesun do prostor Základní školy Na Valech, kde na účastníky čekaly 
dílny, které nabídly praktické informace a ukázky, jak zařadit aktivity z oblasti 
ekologické výchovy do výuky na školách. Jsme rádi, že se konference zdařila, 
děkujeme za skvělou organizační práci SEVERu a těšíme se opět příští rok.

Již tradiční jarní 
úklidový den
Ukliďme Česko je dobrovolnic-
ká úklidová akce, která probíhá 
na  území celé České republiky 
(a dokonce na pár místech mimo 
ni). Jejím cílem je uklidit nelegál-
ně vzniklé černé skládky a nepo-
řádek. Více informací o  akci na-
jdete zde.

CO NÁS ČEKÁ...Krajská konference EVVO Ústecký kraj

https://www.kr-ustecky.cz/
http://www.ekoosveta.cz
https://www.uklidmecesko.cz/?gclid=CjwKCAiAv9ucBhBXEiwA6N8nYE4VEZi1rVtf9RLUhvrIBQPFZ0Q-TQEOT1ABeCUiehBH5AOVZXu1OBoCA3oQAvD_BwE
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Školení: Moderní přístupy EVVO
Dne 20. 12. 2022 koordinátor EVVO ÚK realizoval akre-
ditované školení Moderní přístupy EVVO v prostorách 
Krajského úřadu ÚK. Školení bylo určeno pro pedago-
gické pracovníky všech stupňů škol, přičemž účastnice 
se sjely z různých koutů kraje. Hlavním tématem školení 
bylo zpestření a zefektivnění EVVO pomocí moderních 
(digitálních) metod. Nebyla však opomenuta komunikace 
v EVVO a příklady dobré praxe. Děkujeme všem za účast 
a těšíme se opět na jaře. 

Centrum ekologické výchovy Viana
Centrum ekologické výchovy Viana realizovalo mnoho badatelských 
programů. Jako příklad lze uvést badatelský program „Expedice 
Voda“, kdy cílem je seznámit žáky s důležitostí vody pro všechny slož-
ky životního prostředí, ukázat kde všude se s vodou setkáme. Progra-
my realizuje jak v MŠ, tak i ZŠ. 
Na jejich FB stránkách můžeme vidět krásné fotografie plné zábavné 
environmentální osvěty na školách  realizované CEV Viana.

Hurvínkovy cesty do přírody:  
kurz pro pedagogy a další zájemce
Správa NP České Švýcarsko na  seminář, který proběhl 22. září 
2022, představila vzdělávací program pro děti z MŠ a žáky I. stupně 
ZŠ, který navazuje na 5 nových příběhů Spejbla a Hurvínka. Při výle-
tech do přírody se známí hrdinové setkávají se zajímavými zvířaty – 
rysem, netopýrem, lososem, modráskem a tetřívkem a poznají něco 
z jejich života.

Příměstský tábor BATAB
22. 8.–31. 8. 2022 se konal příměstský tábor BATAB 
(realizace: CEV Viana). Název je odvozen od slov „Bada-
telský Tábor“. Byl zaměřen na dobrodružné poznávání 
přírody přímo v terénu. S batohem na zádech, v ruce 
lupa a zápisník děti poznávaly zajímavá místa, hledaly 
skutečné polodrahokamy a  zažily úžasné noční che-
mické pokusy.
Součástí táboru byla např. exkurze v  archeoparku, 
ornitologie na  Šumné, sportíky, sázení a  pokusy, 
motýlí dům a kolonáda ve Varech či vodní dílo Janov.

Vzácná voda
Po dvouleté odmlce se vrátila tradiční foto-
grafická soutěž, kterou pořádalo Centrum 
ekologické výchovy Viana při Schole Hu-
manitas v  Litvínově. Slavnostní vyhlášení 
autorů vítězných fotografií a  vernisáž vý-
stavy 21. ročníku fotografické soutěže při 
příležitosti světového Dne vody a  Dne ži-
votního prostředí – Vzácná voda proběhlo 
7. června 2022 v aule Scholy Humanitas.

Útulek Fest vynesl 60 000 Kč
Po  dvou letech se opět vrátil do  Cyklokempu Loděnice v  Brné be-
nefiční festival Útulek Fest, který proběhl ve dnech 10. – 11. června 
2022. 14 účinkujících, spousta lidí ve festivalovém týmu a především  
445 platících diváků se stali jeho součástí. Výtěžek 60 000 Kč přemě-
něný na granule předali 28.9.2022 třem útulkovým zařízením (Cent-
rum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem a Psí domov Řepnice 
a Felisicat, z.s.). 22. ročník se uskuteční 9. – 10. června 2023.
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Dobrý den. Zdravíme z Mš Rohatce
Jsme jednotřídní vesnická školka s přírodou v srdci. V současné době jsme museli naší školku z důvodu rekonstrukce vymě-
nit za krásnou přírodu v Brozanech nad Ohří. Místní ZŠ nám pronajala prostory a my objevujeme krásu lužního lesa a okolí 
řeky Ohře. Zkoumání v naší přírodní zahradě jsme vyměnili za divočinu neomezených možností. Krásný podzim nám nabídl 
les jako učebnu pro sport, objevy a tvoření. Náš vzdělávací program jsme letos zaměřili na stromy. Naše školka si  již 5 let 
vede Deníky do divočiny kam si pečlivě zapisujeme a kreslíme své zážitky. Pravidelně se také zapojujeme do měsíce školních 
zahrad. V naší vesničce v Rohatcích si s dětmi, místní komunitou Baráčníků a zřizovatelem  budujeme Pohádkovou cestu 
kam vás všechny zveme na procházku. 

EKO-Kemp  
pro středoškolskou mládež
Pro všechny šikovné a  zvídavé středoškoláky byl 
určen zajímavý týdenní program EKOKEMP plný 
praktických a  vzdělávacích aktivit obohacený 
i o zajímavé přednášky či exkurzi do NP České Švý-
carsko. Akce proběhla na Fakultě životního prostře-
dí Univerzity J. A. Purkyně v týdnu 20.–24. června 
2022 v rámci projektu U21 - Univerzita reflektující 
problémy regionu severozápadních Čech.

Příměstské tábory  
v ekocentru SEVER Litoměřice
I  letos v průběhu letních prázdnin proběhly 4 tur-
nusy příměstských táborů pro děti z 1. stupně 
ZŠ. Badatelských, výletnických, plných her a  po-
znávání okolí Litoměřic. Zúčastnilo se jich celkem 
přes 60 dětí a zase se moc povedly! Tentokrát děti 
cestovaly do  větších dálek: Vaňovský vodopád, 
Úštěk a dokonce Říp!

Skautská základna Mentaurov
V září proběhl na Skautské základně Mentaurov mezinárodní 
ekologický workshop, který ukázal účastníkům krásy České-
ho středohoří. Nejprve návštěvníci z různých koutů Německa, 
Slovenska a Čech zavítali na Kamýk, odkud se s průvodcem 
p. Vlačihou vydaia přes Radobýl až do Litoměřic. Cesta sku-
piny pak vedla od rozhledny Varhošť přes Holý vrch na Men-
taurov, kde večer spestřila kapela Šavlozubý ponožky. Další 
den vystoupali na  Milešovku pod vedením zkušené lektorky 
Kateřina Simajchlové.

Posviťme si na klima
Program na celý rok pro 2. stupeň ZŠ a SŠ od jara 2023. Co 
víte o  změně klimatu? Pojďte se seznámit zblízka s  jednou 
z největších výzev naší doby. Nebudeme však strašit, ale hle-
dat řešení. To všechno atraktivní, zábavnou formou – v pro-
storách skautské základny, ale také v okolní krajině.
Zjistíte, co je to skleníkový efekt a poznáte, jak se mění kli-
ma naší planety v posledních dvou stoletích. S pomocí spe-
ciální kalkulačky se naučíte jednoduše snížit uhlíkovou stopu. 
A na závěr programu společně připravíme projekt, šitý na míru 
právě vaší škole.

Netradiční škola v přírodě plná zážitků v Mentaurovských lesích
SEVER nabízí týdenní pobytové programy na skautské základně Mentaurov. I pro 
mateřské školy! Více informací zde. Pobyt je vždy pro jednu školní třídu. Od pondělí 
do pátku. Čeká vás 27 hodin programu na vybrané téma ekologické výchovy se zku-
šenými lektory Ekocentra SEVER. Co to znamená? Hrabat se v hlíně. Vzít do ruky 
brouka. Stopovat zvířata. Projít se lesem bosky. Poznat les v noci.Pracovat s dře-
vem. Rozdělat oheň. Vyrobit si sýr. Naučit se o přírodě víc než za půl roku z učebnice.
Volné termíny v lednu a únoru 2023: 9.–13. 1., 16. – 20. 1., 13. – 17. 2. 2023  

https://www.sever.lt/ekopobytyskolky/
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Rostliny tajnosnubné,  
aneb pohádky z mechu a kapradí
28. září 2022 jsme se mohli přidat k botanické vycházce, kte-
rá byla zaměřená na poznávání základních druhů mechorostů, 
kapradí a plavuní. Průvodkyní byla Mgr.  Ivana Marková – bo-
tanik Správy NP České Švýcarsko. Trasa vedla přes Kyjov, Kin-
ského vyhlídku, Kyjovský hrádek, Čestvý důl, Studánecký důl 
a Kyjovské údolí.

Školáci ze Štětí vymysleli  
Zábavnou stezku
20. dubna 2022 byla slavnostně na labském nábřeží ote-
vřena Zábavná stezka, kterou vybudovali žáci Základní 
školy TGM ve Štětí ve spolupráci s městem Štětí. Obráz-
kovou zábavnou stezku, kterou doplňují tematické otázky, 
může využívat široká veřejnost. Určená je především pro 
malé děti. Projekt na  zlepšení prostředí ve  městě vznikl 
na základě podnětu Střediska ekologické výchovy Sever 
v rámci takzvaného místně zakotveného učení. Jedná se 
o způsob vzdělávání, které využívá přírodní, kulturní, his-
torické a sociopolitické aspekty lokálního prostředí. Mimo 
jiné klade důraz právě na zapojení do projektů, které mají 
praktický význam pro danou obec či město.

Poznávačka stromů
Tak jako v loňském roce i letos od 30. května do 5. června 
2022 se rozhodli v MAP Roudnicko uspořádat „poznávač-
ku“ v Zámeckých zahradách, tentokrát zvolili téma „Stro-
my“. Je určená pro školáky i předškoláky, v zahradě nalezli 
8 různých druhů stromů, které byly označeny kartičkami. 
Mohli pracovat dle úkolů v pracovním listu, který mohli vy-
plňovat ve skupinkách, samostatně či otázky a úkoly moh-
li využít pouze pro diskuzi.

Český svaz ochránců přírody 
Záchranná stanice Falco
Záchranná stanice Falco je nezisková organizace finan-
covaná ze sponzorských darů a grantů. Jejím posláním 
je pomáhat zraněným a jinak handicapovaným volně 
žijícím živočichům. Cílem je vrátit uzdravené živočichy 
zpět do přírody. Trvale handicapované živočichy umís-
ťují většinou do expozice stanice. Nedílnou součástí 
práce záchranné stanice je ekologická výchova.
Například v červnu 2022 za pouhé dva dny realizovali  
30 výjezdů a přijali 41 zvířat v nouzi. Pracovníci ZS Fal-
co by rádi poděkovali všem, kteří jim práci zjednodušu-
jí, po dohodě zvíře dovezou a není-li to v jejich silách, 
poskytnou nalezenci na pár hodin azyl, než si pro něj 
přijedou.

Ukliďme svět
Dům dětí a  mládeže Ústí nad Labem a  za  podpory 
projektu Zdravé město a místní Agenda 21 ve spolu-
práci se Sdružením dětí a mládeže Tilia, z. s. a Fakultou 
životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně pořádali 
ve čtvrtek 7. dubna 2022 tradiční jarní akci na pomoc 
přírodě s  názvem Ukliďme svět v  rámci stejnojmen-
né republikové kampaně. Tato osvětová akce si klade 
za cíl nejen úklid odpadky zaneřáděného místa v na-
šem městě, ale především vést mladé lidi i  dospělé 
k poznání a uvědomění si této problematiky, která nás 
všude kolem obklopuje.

Světový úspěch! V ZOO v Ústí nad Labem  
se narodilo vzácné mládě medvěda malajského
Dne 14. července 2022 se v Zoo Ústí nad Labem narodilo mládě medvěda ma-
lajského. Za poslední 2 roky se jedná o jediné narozené mládě tohoto ohrožené-
ho druhu ve světové populaci v zoologických zahradách. Medvědi malajští patří 
mezi ohrožené druhy asijské fauny. V přírodě jejich populace rychle klesá zejména 
z důvodu ničení jejich přirozeného prostředí kácením a vypalováním pralesů, vý-
sadbou palmy olejné, ale také kvůli nelegálnímu lovu. Poslední mládě je již pátým 
ústeckým přírůstkem.
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Výzkum následků  
požáru na ekosystémy 
v NP České Švýcarsko
FŽP UJEP se zapojuje do pomoci při stu-
diu obnovy lesa po požáru. Katedra geoin-
formatiky FŽP UJEP jako první pracoviště 
v republice provedla komplexní snímková-
ní požářiště v NP České Švýcarsko pomocí 
multispektrální kamery. Díky těmto da-
tům, která byla pořízena v rámci projektu 
TAČR Švýcovod, bude schopna sledovat 
vývoj a kvalitu vegetace nejen v oblastech 
postižených požárem.

Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do tvorby našeho bulletinu. Neváhejte nám zaslat vaše připomínky, nápa-
dy, dotazy či texty o tom, jak se environmentálního dění v Ústeckém kraji účastníte vy.

Přednáška: Velké šelmy u nás
V  Galerii Sladovna v  Žatci proběhla 22. 11. 2022 přednáška, na  které 
přednášející seznámili návštěvníky s rozšířením vlka a rysa v ČR, s me-
todami jejich výzkumu a úskalími, která výskyt velkých šelem doprovází.

Den za obnovu lesa 2022 v Ústeckém kraji
15. říjen 2022 čekala na  návštěvníky trasa cca 5 km, která kopírovala naučnou stezku Vejprty, jejímž tématem bylo 
hospodaření v lese (od pěstování sazenic, přes sázení, výchovu až po těžbu). Na akci naučná stezka „ožila“ a u každého 
zastavení byl stánek s tématem daného zastavení.
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