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EKOCENTRUM KLENICE 
http://csopklenice.cz/ 

 

                           https://www.facebook.com/ochranciklenice 

 

                PŘIPRAVUJE na 1.pololetí  roku 2015: 

 

18.2.2015 Všeobecná přednáška pro praktického houbaře   

Přednáška se uskuteční od 17.00 hod. v prostorách Ekocentra Klenice v rámci schůzky 

Mykologického klubu. Přednášejícím bude Jaroslav Malý.  

 

18.4. 2015 Vítání ptačího zpěvu – přírodní park Chlum 

Terénní, pěší exkurze. Sraz v 7.00 hod. před 

hospodou Na Statku v Nepřevázce. S průvodci – 

mělnickými ornitology – se 

vydáme do přírodního parku 

Chlum na Střelnici, kde bude probíhat odchyt ptáků a kroužkování. 

Díky různorodému a přírodovědně hodnotnému prostředí se zde 

vyskytuje celá řada vzácných druhů ptáků, kteří z řady míst na 

Boleslavsku vymizeli. Mimo jiné se lze zde setkat se vzácnou pěnicí 

vlašskou, krutihlavem obecným, strnadem lučním, bramborníčkem 

černohlavým. Byl zde viděn i dudek chocholatý. Předpokládáme, že 

s řadou vzácných druhů se díky odchytu a kroužkování seznámíte i 

osobně. Doporučené vybavení: dalekohled a fotoaparát. 

    

 

25.4.2015 Úklid naučné stezky na Chlumu  

Brigáda. Sraz v 9.00 hod. před hospodou Na Statku. Vydejte se s námi po trase naučné 

stezky a pomozte nám uklidit, co zde zbylo po neukázněných návštěvnících. Za odměnu se 
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dozvíte další zajímavosti o přírodním parku Chlum. Na závěr si v Nepřevázce opečeme buřty – 

účastníci úklidu je budou mít zdarma.   

16.5.2015 Slavnostní otevření Zelené stezky Mladou Boleslaví a Kosmonosy  

Vycházka. Sraz v 9.00 hod. před vchodem do budovy Sokola v parku na Výstavišti. 

S dendrologem Markem Tomáškem se vydáme po vybraných významných stromech, které se 

v loňském roce vyhlásily na území Mladé Boleslavi a Kosmonos a slavnostně otevřeme naučnou 

dendrologickou stezku „Zelená stezka Mladou Boleslaví a Kosmonosy“. Pro děti budou 

připraveny pracovní listy, které je hravou formou seznámí s těmi nejzajímavějšími dřevinami 

ve městě. Dospělí účastníci se mohou těšit na tištěného průvodce, který je se všemi – 39 – 

nejvýznamnějšími stromy seznámí.   

 

29.-31.5. 2014 Víkendová exkurze do Křivoklátska 

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

Křivoklátsko. S průvodcem RNDr. Karlem Žákem si 

prohlédneme to nejzajímavější, jak z hlediska 

botanického, zoologického, ale i geologického, co lze 

v CHKO Křivoklátsko nalézt.  CHKO Křivoklátsko je v 

porovnání s podobnými krajinami v Evropě zvláštností, 

již v roce 1977 bylo pro svou biologickou hodnotu 

vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO. Rozkládá 

se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy území 

pokrývají listnaté a smíšené lesy. Dodnes zde zůstalo 

zachováno více než 1800 druhů cévnatých rostlin, 

nejméně 52 druhů dřevin, hnízdí zde kolem 120 druhů 

ptáků a dosud nespočetné množství dalších 

příslušníků živočišné říše, z nichž je nejeden zařazen 

do červených seznamů vzácných a ohrožených druhů. 

Ubytování v apartmánech Emilovna uprostřed 

Křivoklátských lesů v oblasti CHKO Křivoklátsko. 

 

13.6.2015 Otevírání zahrad   

Prohlídka parku. Sraz u Pírkova sanatoria 

v 10.00,12.00,14.00 hodin. V rámci v Evropě se rozšiřující akce „Víkend otevřených 

zahrad“ si s průvodcem dendrologem Markem Tomáškem prohlédneme zahradu Pírkova 

sanatoria, které skrývá mnohá dendrologická překvapení. Svátek otevírání běžně 

nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a 

klade si za cíl představit jednotlivé zahrady, parky s jejich příběhy a tajemstvími a přinést 
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lidem zážitek z poznávání. Pro děti máme připravené soutěže o stromech a pěkné ceny za 

správné odpovědi, dospělí se dozví mnoho cenných informací o jednotlivých dřevinách, zde 

rostoucích.           

21.6.2015 Za motýly na Radouč 

Terénní, pěší exkurze. Sraz u informační cedule na Radouči „za Družstevníkem u syslů“ 

v 9 hod. S průvodcem, emeritním zoologem 

Národního muzea, RNDr. Antonínem Kůrkou se 

vypravíme na Radouč, kde v tomto období polétává 

veliké množství hmyzu – zvláště motýlů, kteří 

budou cílem naší vycházky. Naučíme se je 

poznávat, fotit a zvlášť zdařilým dětským 

fotografům předáme krásné publikace o motýlech. 

Jedině za deštivého a hodně větrného počasí se 

akce ruší, protože bychom na žádné motýly neměli 

štěstí.   

 

27.6.2015 Příroda Mladoboleslavska a Nymburska 

Autobusová exkurze. Sraz v 8.00 hod. v ulici Václava Klementa na zastávce MHD před 

Bondy. S průvodci, dendrologem Markem Tomáškem a mykologem Stanislavem Tutkou, se 

vydáme do Ujkovic, kde si prohlédneme dendrologicky zajímavou zahradu u evangelické fary, 

nejstarší památný dub na Mladoboslavsku, pískové lomy s koloniemi břehulí říčních, v myslivně 

v Ledcích si prohlédneme největší kolonii netopýrů velkých na Mladoboleslavsku chráněnou pro 

svoji výjimečnost jako evropsky významná lokalita, zajdeme se podívat na soustavu rybníků 

s výskytem mnoha druhů ohrožených druhů 

obojživelníků. Dále se vypravíme do Kopidlna, 

kde se v hojné míře, v zahradě zdejšího zámku, 

vyskytuje náš největší brouk roháč obecný, 

který je zároveň chráněným a ohroženým 

druhem naší přírody. Předpokládaný návrat v 

17.00 hod. Počet míst v autobuse je omezen. 

Na exkurzi je nutno se předem přihlásit u M. 

Vrbové na tel. č. 605 000 577. Cena exkurze: 

150,- Kč.  

                                    

 

adresa :       Ekocentrum Klenice,  

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

                   Mail:  info@csopklenice.cz                     Tel. 605 000 577           
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