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1. Kdo jsme 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 

(ZO ČSOP) Ekocentrum Říčany působí v Říčanech od roku 

2003. Naším posláním je ochrana přírody a krajiny, stejně jako 

zkvalitnění podmínek života v obci a regionu. Prosazujeme 

uplatňování zásad udržitelného rozvoje s důrazem na 

environmentální výchovu, vzdělání a osvětu (EVVO). 

V říčanském regionu úzce spolupracujeme s Centrem 

environmentálního vzdělávání Muzea Říčany. 

Naši současnou činnost charakterizuje dobrovolná práce 

při aktivitách pro veřejnost a dále činnost Lesního klubu 

Pramínek. 

V praktické ochraně přírody se zabýváme mapováním, 

monitoringem chráněných druhů organismů a management 

přírodních lokalit.  

 

V roce 2015 jsme registrovali 77 členů a řadu dalších příznivců, pomocníků, dobrovolníků 

a kamarádů. 

 

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany 

IČ: 865 94 524 

Spisová značka : L49496 vedená u Městského soudu v Praze 

Sídlo: Rýdlova 271/14 

251 01, Říčany 

předseda: Jakub Halaš 

hospodář: Alžběta Macková 

člen výboru: Jana Slámová 

revizor: Marie Smyčková 
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1.1. Hlavní okruhy činnosti v roce 2015 

 Osvěta    -    environmentální informační centrum 

- veřejná knihovna s ekologickou tématikou 

- přírodovědný kroužek pro školáky a předškoláky 

-   osvětové akce pro veřejnost 

- doprovodný ekologický program k akcím pro veřejnost 

pořádaným v Říčanech 

- udržování komunitního záhonu 

- komunitní osvětový chov drobných domácích zvířat 

 Lesní klub Pramínek  -    celodenní a celotýdenní provoz lesního klubu 

- lesní rodinné dopoledne, kroužky, workshopy 

- letní příměstské tábory 

 Ekologické výukové programy spolupráce na tvorbě programů pro žáky mateřských, 

základních a středních škol 

-   působení na děti a mládež (4 pravidelné přírodovědné 

kroužky) 

 Záchrana živočichů   -   odběrné místo stanice pro handicapované živočichy 

   -   záchranný transfer obojživelníků 

 Praktická ochrana přírody  -     management cenných přírodních území 

-   rekognoskace zeleně 

-   ochrana biodiverzity 

-   přírodovědné průzkumy 

-   revitalizace ořešákové aleje 

 Občansko právní oblast   -   problematika odpadů, zeleň ve městě 

-   Ekoporadna 

 

 

Osvětové akce pro veřejnost, působení na děti a mládež v roce 2015 

 

Aktivity, které jsme organizovali, nebo spoluorganizovali: 

 

 Poznávání a ochrana ptačích druhů 

 Stavba ptačích budek pro veřejnost v Muzeu Říčany 

 Den Země na Říčanské hájovně 

 Den stromů na Říčanské hájovně 

 Ekologický program při Indiánském loučení s létem 

 Ukliďme svět (Clean Up the World)  

 Týden volného času 

 Těžíme hliník z našich domácností - krajská soutěž škol 

 Přírodovědné kroužky 

 Činnost lesního klubu Pramínek 

 Péče o komunitní záhon 

 Péče o alej Ořešáků královských 
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1.2. Spolupráce 

Ve spolupráci s Centrem environmentálního vzdělávání Muzea Říčany se Ekocentrum Říčany 

podílí na řadě aktivit pro školy v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

 

 spolupráce na tvorbě programů pro žáky mateřských, základních a středních škol 

 vzdělávání pedagogů 

 Spolupráce při odborné péči o významné přírodní lokality 

 Den bez aut v Říčanech 

 Den Země 

 Den stromů 

 

 

1.3. Publikační činnost  

Aktuální informace o Ekocentru Říčany, články o akcích a fotografie jsou pravidelně zveřejňovány 

na webové stránce ekocentra: http://www.ekoricany.org 

Úzce spolupracujeme s místním zpravodajem Říčanský kurýr, kde každý měsíc zveřejňujeme 

informace o probíhajících akcích Ekocentra doplněné o fotografie a články o aktuálních tématech.  

1.4. Lesní klub Pramínek 

Lesní klub Pramínek poskytuje předškolní vzdělávání inspirované lesní mateřskou školou od roku 

2011. Provozuje dvě třídy pro celkem více než 50 dětí. 

Zázemí jednotlivých tříd tvoří slaměno-hliněný domek a celoroční jurta, které budujeme svépomocí 

z řad rodičů a ostatních příznivců. Po zbudování slaměno-hliněného domku jsme pro druhou třídu 

Kapičky postavili na podzim 2014 zateplenou, celoročně využívanou jurtu. Tyto stavby jsou 

umístěny v lese na pozemku města Říčany a dále v blízkosti katastrů obcí Světice a Tehov ve 

Středočeském kraji. 

Veliký důraz je kladen na výběr a kvalitu pedagogických pracovníků (lektorů), na jejich vzdělání a 

zvyšování kvalifikace. Lesní klub Pramínek je členem Asociace lesních mateřských škol a je v 

procesu plnění Standardů kvality Lesních mateřských škol. 

 

Východiskem našich činností se stává přirozené prožívání dějů v průběhu roku. Dějů, které ve svém 

životě prožíváme, abychom mohli pocítit sami sebe jakožto součást přírodních procesů a proměn 

během cyklu. Domníváme se, že možnost seznámit se s blízkým přírodním prostředím, vytvořit si k 

místu  citový vztah, stejně jako zažít a poznávat živočichy v jejich původním prostředí, vytváří 

elementární základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí. 

Pedagogická koncepce zahrnuje respektující přístup k dětem s prvky enviromentální a dramatické 

výchovy a waldorfské pedagogiky. 

 

http://www.ekoricany.org/
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 Lesní rodinné dopoledne 
Již pátým rokem nabízí ženám s malými dětmi 

společně sdílený čas, tvoření a relaxaci v přírodě. 

Program probíhá v teplých měsících pravidelně 

každý čtvrtek, v chladnějších měsících jednou za 14 

dní. Program připravují vedoucí a snaží se, aby byl 

co nejpestřejší. Ženy se na dopoledni naučí nové 

dovednosti (nejen rukodělné) nebo získají informace 

o zajímavém tématu. Na programu se podílejí také 

ženy, které lesní rodinné dopoledne navštěvují. 

Průměrně navštěvuje program 8 žen s jedním či 

dvěma dětmi. Přiložená fotografie je z přednášky 

jedné z žen o aromaterapii, kde se ženy naučili 

mimo jiné vyrobit arnikovou mastičku na drobná poranění. Přednášející prezentovala svoje 

dovednosti poprvé a byl to pro ni v pozitivním smyslu mimořádný zážitek.  

 

 Příměstské tábory v letních měsících: 
 

Příměstské tábory plynule navazují na celoroční program Lesního klubu Pramínek. Lektoři se 

od ledna připravují na letní projekt, zázemí Lesního klubu, které je neustále v procesu 

zlepšování, je na letní akci zajištěno a připraveno. 

Příměstské tábory jsou zaměřené na děti předškolního a školního věku, 4 - 12 let, které 

zpravidla Lesní klub Pramínek během roku pravidelně nenavštěvují. Projekt a většina aktivit 

se odehrává venku, v lese. Děti si hrají a učí se za každého počasí v přírodě, v prostředí, které 

bylo po staletí pro vývoj dítěte přirozeným. Čas venku je možností k seznámení se s přírodou, 

možností vytvořit si k místu vztah, stejně jako zažít a poznávat rostliny a živočichy přímo v 

jejich původním prostředí, což vytváří základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí. 

V roce 2015 se zúčastnilo přes 75 dětí převážně z blízkého okolí. Je to možnost pro děti z 

okolí využít zázemí lesního klubu, know-how lesních školek a zažít netypické zážitky v lese a 

jeho okolí. 

 

 Komunitní slavnosti 
 

V průběhu roku slavíme společně s rodiči, dětmi a 

lektory slavnosti – v lednu začínáme slavností Tří 

Králů, poté následuje Masopust, v dubnu vynášíme 

Moranu, dále otvírání studánek, svatojánská slavnost, 

slavnost sv. Václava, Martinská slavnost a adventní 

slavnost. Před vánočními prázdninami se loučíme 

vánočním divadlem, které pro děti hrají rodiče nebo 

lektoři. 

 

 Kroužky v Pramínku   
 

Dramatická dílnička s Petrou Jančovou  - dílna je vedena formou přípravných her a cvičení 

dramatické výchovy, improvizací, dramatizací pohádek a příběhů. 

 

Přírodovědný kroužek s Kateřinou Čihákovou - kroužek seznamuje děti s přírodou v okolí 

Říčanské hájovny, prostřednictvím vlastního pozorování, jednoduchých experimentů, kreslení 

a tvoření z přírodních materiálů. Součástí pravidelné činnosti bude také péče o zahradu na 

hájovně. 



 

               ZO ČSOP Ekocentrum Říčany – Výroční zpráva 2015 
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Tanečky a pohybové cvičení pro děti s Hankou Říhovou - pohybové hry, využití 

napodobování zvířat, výpravy do exotických zemí – jak se kde tančí? Pomocí her se 

procvičuje rovný postoj, jak rovně sedět, zdravě dýchat, mluvit, volně zpívat. Pracuje se na 

fyzických dovednostech, zpevnění svalů, vše zábavnou formou. 

Výtvarná tvořivá dílna Barevný svět s Veronikou Třebickou-Tomanovou - hravým 

způsobem děti prozkoumávají témata a materiály kolem sebe, objevují jejich možnosti a 

jejich kouzla, různými výtvarnými prostředky pak tento svět, a nejen hmotný, zkoušíme 

vyjádřit barvami – pastely, křídy, tempery, rostlinné a přírodní barvy, hmotami - hlínou, 

slaným těstem, sádrou, přírodninami, technikami – otisky (kuliček, provázků, textilií, 

předmětů, stopy, koleje a jízdní dráhy), čáry s vodou a jinými materiály, první frotáž, trénink 

lepení, stříhání, uvolňování a rozvíjení představ, vytváření prostoru pro svobodné 

kombinování technik, materiálů, nápadů, aj., vše se děje s radostným nadšením podle 

individuálního tempa, možností a zájmu každého dítěte 

 motto: není důležitý výsledek, ale proces tvoření :) 

 

  Lesní družina pro žáky ZŠ Světice 
 LK Pramínek spolupracuje s místní ZŠ Světice na výukových aktivitách zaměřených na 

environmentálně odpovědné jednání a praktickou ochranu životního prostředí. Odpolední lesní 

družinu nabízí dětem ze ZŠ Světice, vede ji pedagog s přírodovědným vzděláním a je 

navštěvována dětmi, které dříve navštěvovaly LK Pramínek, ale i jinými dětmi ze ZŠ Světice. 

  

 Benefice pro Pramínek 

 
V prosinci 2015 jsme uspořádali v Říčanech 

benefiční akci na podporu sociálního fondu, na 

které účinkovali především lektoři a lektorky z 

Pramínku. Akce byla úspěšná, zúčastnilo se přes 

150 lidí. Výtěžek putoval na dofinancování 

sociálního fondu, který podporuje sociálně 

znevýhodněné rodiny. Bez nároku na honorář 

vystoupilo mnoho kapel a hudebníků.  
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1.5.  Praktická ochrana přírody 

 Odběrné místo zraněných živočichů 

Ekocentrum Říčany je odběrným místem Vlašimské záchranné 

stanice. Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství 

zraněných, nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak 

handicapovaných volně žijících živočichů. Aby mohli být 

takovíto živočichové vyléčeni a opět navráceni do volné 

přírody, o to se starají stanice pro handicapované živočichy. 

 

 Revitalizace Ořešákové aleje 
 

Díky přidělenému grantu města Říčany jsme v roce 2012 

začali s revitalizací aleje ořešáků královských, která se 

nachází v těsné blízkosti Říčan. Alej byla bohužel dlouhou 

dobu velmi zanedbávána, tudíž mnoho stromů potřebuje 

výraznější arboristický zásah. Během roku 2015 jsme 

pokračovali s kosením podrostu ořechovky a dosevem 

druhově bohatého trávníku. Do budoucnosti počítáme 

s pravidelným kosením a dalšími aktivitami. 

 

 

 Ochrana biodiverzity - Orchideje na 
Říčansku 

  

Členové ekocentra každoročně mapují lokality s výskytem orchidejí. 

Podle pramenů se ve sledované oblasti vyskytovalo deset druhů 

orchidejí. Během posledních pěti let byly potvrzeny pouze tři druhy. 

Počet známých lokalit s výskytem některého z druhů je 

v současnosti 24.  

1.6. Osvětová činnost pro veřejnost 

 Těžíme hliník z našich domácností 
Soutěž je zaměřená na sběr hliníku, aby mohlo dojít k jeho 

následné recyklaci, kterou se ušetří více než 90 % energie při 

výrobě. Školy měly možnost si za peníze získané za 

nasbíraný hliník zakoupit pomůcky určené k EVVO. 

Celkem bylo vybráno více než 6 tun hliníku, který byl 

předán k následné recyklaci. Celkem se zapojilo 51 škol a 

školek a několik dalších subjektů sbíralo hliník nesoutěžně. 
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 Knihovna 
Knihovna Ekocentra Říčany obsahuje několik set publikací zaměřených na přírodní vědy, 

ekologickou výchovu a zážitkovou pedagogiku. Knihovna je k dispozici studentům, učitelům 

a všem dalším zájemcům o přírodovědné obory. Každoročně je doplňována o nové publikace. 

 

 Ekoporadenství 
Ekocentrum Říčany poskytuje informační servis týkající se široké řady environmentálních 

témat a ochrany přírody a krajiny. Dotazy je možné pokládat telefonicky, osobně, nebo 

emailem. 

 

 Internetové stránky 
Ekocentrum Říčany má vlastní, pravidelně aktualizované webové stránky. Zájemci se zde 

mohou dozvědět o plánovaných akcích, přečíst si články o akcích již proběhlých nebo si 

prohlédnout fotografie. Mimo to zde naleznou užitečné informace o ochraně životního 

prostředí na Říčansku a dalších aktuálních tématech. 

Adresa webových stránek je www.ekoricany.org. 

.  

2. Personální záležitosti 

Statutární zástupce: Mgr. Jakub Halaš 

Člen výboru (hospodář): Ing. Alžběta Macková 

Člen výboru: Marie Smyčková 

 

Aktivity ekocentra jsou zajišťovány především jeho členy a sympatizanty. 

Členská základna čítala v roce 2015 celkem 77 registrovaných členů. Většina akcí je 

organizována na bázi dobrovolnické práce, tedy bez nároku na finanční odměnu. 

 

3. Hospodaření v roce 2015 

 

Příjmy    2 379 000 Kč 

Výdaje    2 631 000 Kč 

Hospodářský výsledek     252 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekoricany.org/
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3.1. Finanční podpora 

 

 Grantové tituly 
 

Ministerstvo životního prostředí 
 

Zveme děti do přírody   197 000 Kč 

Grant byl využit na realizaci projektových dnů v okolních školách, provoz Lesního klubu 

Pramínek, přírodovědné exkurze pro MŠ a ZŠ, přírodovědných exkurzí pro pedagogy a 

tvorbu výukových plakátů o přírodě na říčansku. 
 

 

 

Město Říčany 
 

Zajištění provozu Ekocentra Říčany a jeho osvětových aktivit 144 000 Kč – Finance byly 

využity na zajištění chodu organizace, nákup pomůcek, zaplacení účetního atd. 

 

Příměstské tábory v LKP              26 915 Kč – Finance byly 

využity na financování nákupu pomůcek pro letní tábory. 

 

Den stromů – akce pro veřejnost                      16 918 Kč – Finance byly 

využity pro zajištění hudebního doprovodu a divadla na Den stromů - akci pro veřejnost na 

Říčanské hájovně. 

 

 Naši dárci v roce 2015: 

 

Cyklosport ORG - Poukázky pro zapojené školy do soutěže Těžíme hliník 

  

Děkujeme individuálním dárcům, rodičům, příznivcům, přátelům a dobrovolníkům za pomoc 

a podporu! 
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 Výkaz zisku a ztrát 
 

 


