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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.
V říčanském regionu úzce spolupracujeme s Muzeem 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 2021 jsme registrovali 85 členů a řadu dalších příznivců, pomocníků, dobrovolníků
a kamarádů.

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany
IČO: 865 94 524
Spisová značka: L49496 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Rýdlova 271/14, Říčany 251 01
Kontaktní osoby:
Jakub Halaš, předseda, j.halas@post.cz
Alžběta Macková, hospodář, bjetamackova@gmail.com
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1.1. Hlavní okruhy činnosti v roce 2021


Osvěta



Lesní klub Pramínek



Záchrana živočichů



Praktická ochrana přírody



Občansko právní oblast:

-

environmentální informační centrum
veřejná knihovna s ekologickou tématikou
přírodovědný kroužek pro mladší a starší školáky
osvětové akce pro veřejnost
doprovodný ekologický program k akcím pro
veřejnost pořádaným v Říčanech
- udržování komunitního záhonu
- péče o komunitní chov
- celodenní a celotýdenní provoz lesního klubu
- lesní rodinné dopoledne
- lesní družina
- letní příměstské tábory
- odběrné místo stanice pro handicapované
živočichy
- management cenných přírodních území
- ochrana biodiverzity
- přírodovědné průzkumy
- Péče o Ořechovku
problematika odpadů, zeleň ve městě
- Ekoporadna
- Doprava

1.2. Spolupráce
Ve spolupráci s Centrem environmentálního vzdělávání Muzea Říčany se Ekocentrum
Říčany podílí na řadě aktivit, především se jedná o přírodovědné kroužky pro mladší a
starší školáky, ale i akce pro veřejnost organizované na Dvorku Muzea Říčany.

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.
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1.4. Lesní klub Pramínek
Lesní klub Pramínek vznikl jako projekt ZO ČSOP Ekocentrum Říčany v roce 2011. Nabízí
předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let v prostředí lesa. Je členem Asociace lesních
mateřských škol a též certifikovaným lesním klubem. Provozuje tři třídy pro celkem 60 dětí.
Pramínek vznikl jako jeden z prvních lesních klubů - školek u nás. Je dlouhodobým
projektem komunity rodičů, kteří hledali a hledají alternativu k tradičnímu vzdělávání.
Postupem času se v této instituci ustanovila jasná organizační struktura, která umožňuje
strategické plánování i další růst a vývoj. Velký důraz je kladen na kvalitní pedagogický
plán a na soustavné vzdělávání a zvyšování kvalifikace průvodkyň a průvodců.
Pedagogická koncepce zahrnuje respektující přístup k dětem s prvky enviromentální a
dramatické výchovy a waldorfské pedagogiky.
V současné době jde o stabilní, zavedenou lesní školku, která se těší důvěře nejen rodičů,
ale i širší veřejnosti. Pracuje pro ni tým asi 15 lidí. Každý z nich svým způsobem, svou
osobností a zaměřením přispívá k naplnění hlavního cíle – spokojeného lesního
předškoláčka. Naplňuje vizi svobodné, bezpečné, inspirující lesní školky. Svou činností a
pedagogickým působením přispívá k vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí
u dětí i jejich rodičů. Jeho cesta je lokální a udržitelná.

Zázemí

Zázemí dvou tříd tvoří slaměno-hliněný domek a jurta. Tyto stavby byly vybudovány za
pomoci rodičů a ostatních příznivců Pramínku. Jsou umístěny v lese na pozemku města
Říčany a dále v blízkosti katastrů obcí Světice a Tehov ve Středočeském kraji. Třetí lesní
třída využívala jako zázemí bílý komunitní dům na kraji Světic a v roce 2021 i skautskou
klubovnu u Marvánku.

Lesní rodinné dopoledne

Nabízí prostor pro ženy s malými dětmi, které ještě nechodí do školky, ale chtějí se
setkávat, tvořit a sdílet. Na programu bývá i setkání se zajímavými hosty. Scházíme se za
dobrého počasí venku – v lese, na louce. V chladnějších měsících slouží jako zázemí jurta
u Hanky a Radka Krejčových. Program je zakončen společnou obědovou polévkou.

Letní příměstské tábory
Letní příměstské tábory různého zaměření jsou určeny pro děti předškolního i školního
věku. Plynule navazují na celoroční program Pramínku. Jsou určeny pro děti širší komunity
Pramínku.

Lesní družina
Projekt lesní družiny vznikl pro děti, které Pramínek opustily, ale stále rády tráví svůj volný čas
venku. Lesní družinu vede Jirka Hrdonka, probíhá každou středu od 14. 00 do 16: 45 hodin. Děti
se scházejí u ZŠ Světice.
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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. Michala, martinská slavnost a adventní
slavnost. Před vánočními prázdninami se loučíme vánočním divadlem, které pro děti hrají
rodiče.

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.

Péče o Ořechovku
O alej ořešáků královských se Ekocentrum Říčany stará již od roku 2012.Díky předchozí
péči (prořezávce keřů, náletových stromů a v neposlední řadě prořezání ořešáků)
postačilo v roce 2021 nechat prostor aleje posekat, což bylo umožněno díky dotaci města
Říčany.

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. Ekocentrum Říčany se pravidelně věnuje managementové péči o
orchideovou louku. Jedná se o především sekání trávy, odvoz biomasy, ale i prořezávání
stromů.

Kosení v Říčanech a okolí

Skupina sekáčů v čele sekala několik lokalit v Říčanech a okolí ručně, za pomoci kos.
Především se jedná o seč orchidejové louky na Vojkově, ale taky pešuňk u trati, nebo
lokalitu U Dubu.
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1.6. Osvětová činnost pro veřejnost
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 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: Kateřina Čiháková, Barbora Smetánková
Aktivity ekocentra jsou zajišťovány především jeho členy a sympatizanty.
Členská základna čítala v roce 2021 celkem 85 registrovaných členů. Většina akcí je
organizována na bázi dobrovolnické práce, tedy bez nároku na finanční odměnu.
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3.Hospodaření v roce 2021
Příjmy
Výdaje
Hospodářský výsledek

3 819 973,25
3 617 451,35
202 521,9

Kč
Kč
Kč

Podrobně viz zveřejněná Rozvaha a Výsledovka za uplynulé účetní období.

Finanční podpora
Město Říčany

Dotace na provoz organizace
Akce: Mláďata na dvorku
Ovečky na dvorku
Kozí odpoledne na dvorku
Účelová dotace na seč ořechovky

75 000,- Kč
6 160,- Kč
6 160,- Kč
6 160,- Kč
5 000,- Kč

MŽP

Poskytnutá dotace

V Říčanech dne 3. 6. 2022

66 273,- Kč
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