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EKOCENTRUM KLENICE 
http://klenice.mb-net.cz/ 

 

                           https://www.facebook.com/ochranciklenice 

 

                PŘIPRAVUJE na 1.pololetí  roku 2014: 

 

15.2. 2014 Za zajímavými stromy v Mladé Boleslavi   

Dendrologická vycházka. Vydáme se s průvodcem Markem 

Tomáškem za stromy, které kvetou i v největší zimě. 

Prohlédneme si atrium Klaudiánovy nemocnice, kde rostou 

mnohé vzácné dřeviny. Půjdeme se podívat na zajímavé stromy 

do parku na Výstavišti a další program dle zájmu účastníků. 

Sraz je v 9.00 hod. před hlavním vstupem do Klaudiánovy 

nemocnice. Vstupné je zdarma.  

   Vilín měkký 

 

23.4. 2014 Geologické (a morfologické) zajímavosti v údolí Zábrdky a Mohelky 

Přednáška. Přednášejícím bude Mgr. Dominik Rubáš. Přednáška se uskuteční ve spolupráci 

s Vlastivědnou společností v muzejní herně „Muzeion“ na hradě 

v Mladé Boleslavi od 16.00 hod. Vstupné 30,- Kč. 

                           

26.4. 2014 Vítání ptačího zpěvu – Lesopark Štěpánka 

v Mladé Boleslavi 

Terénní, pěší exkurze. Sraz v 7.00 hod. u lávky přes 

Klenici u Kollárovy ulice (za letním koupalištěm). Naším 

dlouholetým průvodcem bude RNDr. Zdeněk Mrkáček, zoolog 

CHKO Českého ráje a autor mnoha knížek o přírodě. Projdeme 

se lesoparkem Štěpánkou, podél Klenice dojdeme až k letišti a 

znovu zpátky k altánku v lesoparku Štěpánka. Pěší okruh bude 
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dlouhý přibližně 3 km a kromě městských druhů ptáků uvidíme druhy zahradní ale i typicky 

lesní. Podél Klenice uvidíme navíc ještě slípky, lysky a s trochou štěstí i ledňáčka. Na letišti 

budeme pozorovat i druhy luční případně kriticky ohrožené sysly. Na závěr pro nejpozornější 

účastníky, tak jako tradičně, jsou připraveny hodnotné knižní ceny – Atlas ptáků Českého 

ráje, kterého je autorem průvodce RNDr. Zděněk Mrkáček.  

 

9.-11.5. 2014 Víkendová exkurze do Českého krasu 

Víkendová exkurze. Doprava bude zajištěna dle počtu a zájmu účastníků. Navštívíme CHKO  

Český kras. S průvodcem Karlem Žákem si v sobotu půjdeme prohlídnout znepřístupněné 

jeskyně Českého krasu. V sobotu se zase vypravíme za botanickými skvosty CHKO Český kras 

jako např. na vstavač nachový, mužský a včelník rakouský. Poslední den věnuje geologii a 

geomorfologii. Zajedeme se podívat na lokality, kde lze stále ještě najít vzácné otisky 

trilobitů a dalších zkamenělin.  

 

 
 

17.5. 2014 Za veškerou drobnou havětí   

Terénní, pěší exkurze. Sraz na místním vlakovém nádraží v Mladé Boleslavi v 8.15. 

Odjezd vlaku v 8.33., odkud pojedeme do Malé Bělé. S průvodcem, 

emeritním zoologem Národního muzea RNDr. Antonínem Kůrkou, 

se vypravíme do NPP Rečkov, kde se seznámíme se zde 

žijícími druhy hmyzu. Trasa vede nenáročným terénem a bude 

dlouhá přibližně 3 km. Zájemci si mohou zajít při zpáteční cestě 

na oběd do restaurace k Čonkům nebo na Klokočce.  Odjezd vlaků 

zpátky do Mladé Boleslavi v 11.38, 12.06, 13.37, 14.06.  
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14.6. 2014 Českolipsko jak ho neznáme  

Autobusová exkurze. S průvodcem, zoologem českolipského muzea, RNDr. Miroslavem 

Honců se vypravíme do přírodovědně nejzajímavějších a nejcennějších míst Českolipska.  

Začneme návštěvou PP rašeliniště Černý rybník, PP  Stohánek příp. PP Divadlo. Následoval by 

průjezd oborou Židlov s velkým štěstím možnost pozorovat zubry. Návštívíme lokalitu smilu 

písečného u Jablonečku, oblast fotovoltaických lokalit Jablonecek i  Kuřívody. Oběd je 

naplánován v motorestu v Kuřívodech a odpoledne se pojdeme podívat do lokalit kolem 

Hradčan, Hradčanské letiště, Hradčanské rybníky, Hradčanské stěny přip. informační 

středisko v Hradčanech nebo stanice pro záchranu živočichů rovněž v Hradčanech. Sraz 

v 8.00 hod. v ulici Václava Klementa na zastávce MHD před Bondy. Předpokládaný návrat 

v 17.00 hod. Počet míst v autobuse je omezen. Na exkurzi je nutno se předem přihlásit u pí. 

M. Vrbové na tel. č. 605 000 577. Cena exkurze: 150,- Kč.  

 

 

 

                                    

adresa :       Ekocentrum Klenice,  

             Zalužanská 1371 ( naproti budově Středočeské energetické a.s.)   

                   Mail:  csopmb@atlas.cz  nebo milada.vrbova@atlas.cz 

                   Tel. 605 000 577           
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