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EKOCENTRUM KLENICE 
http://csopklenice.cz/ 

                           https://www.facebook.com/ochranciklenice 

 

PŘIPRAVUJE na rok 2019 v rámci cyklu 

„SETKÁNÍ S PŘÍRODOU“ 

 

ÚNOR: Houby v kuchyni - 20. 2. 2019 

Přednáška. V klubovně ZO ČSOP Klenice od 17.00 

hod. (Zalužanská 1371, Mladá Boleslav).  

Přednášející: Oldřich Jindřich vás prostřednictvím 

fotografií i mluveného slova seznámí s houbami, které 

můžete během svých výletů v přírodě najít. Připraveno je 

pro vás množství receptů a rad jak houby zpracovat tak, 

aby vám chutnaly a byly vítaným zpestřením vašeho 

jídelníčku. Vstupné: 50,- Kč 

BŘEZEN: Houby narušených stanovišť - 6. 3. 2019 

Přednáška. V klubovně ZO ČSOP Klenice od 17.00 hod. (Zalužanská 1371, 

Mladá Boleslav).  Přednášející: Lucie Zíbarová (jedna z nejerudovanějších 

českých mykoložek) ve své přednášce poukáže na velmi zajímavou biodiverzitu 

opuštěných lomů a povrchových dolů a upozorní také na nevhodnost  revitalizace 

těchto člověkem narušených stanovišť. Může zde totiž být pozorována přirozená 

obnovitelnost naší přírody doprovázená výskytem zajímavých a vzácných druhů 

nejen mykoflóry. Vstupné: 50,- Kč 

BŘEZEN: Jarní houby - 20. 3. 2019 

Přednáška. V klubovně ZO ČSOP Klenice od 17.00 hod. (Zalužanská 1371, 

Mladá Boleslav).  Přednášející: Aleš Vít vás seznámí s jarními houbami, které 

https://www.facebook.com/ochranciklenice
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můžete na svých prvních jarních procházkách přírodou objevit. Budou mezi nimi i 

velmi chutné druhy hub, které se vyrovnají oblíbeným hříbkům.  Vstupné: 50,- Kč 

BŘEZEN: Slavnostní odhalení dětské naučné stezky ve volnočasovém 
areálu ve Vrchbělé - 30. 3. 2019 

Akce. Ve volnočasovém areálu ve Vrchbělé bude od 9.00 hod. slavnostně 

odhalena nová naučná stezka pro děti, která vznikla 

z pera našich přírodovědců. Na osmi panelech se děti 

v hravém duchu seznámí s přírodovědně 

nejzajímavějšími druhy rostlin a živočichů, kteří v této 

unikátní oblasti žijí. Jednotlivé tabule vám představí 

unikátní přírodovědné území, které bývalo po celá 

desetiletí vojenským újezdem. Toto území je součástí 

CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a je zároveň chráněno 

Evropskou unií jako Ptačí oblast sítě Natura 2000.  

Akce se koná ve spolupráci se Středočeským krajem.  

DUBEN: Jarní setkání ve Svatomartinské aleji - 6. 4. 2019 

Akce. Sraz před Hrnčířským dvorem Zvířetice, přesný čas bude upřesněn. 

Proběhne výměna zaschlých stromů, instalace značení aleje a odhalení informačních 
tabulí hrazených firmou ŠKO-ENERGO 
z programu  Energie pro děti. 

DUBEN: Za polodrahokamy na 
Kozákov - 20. 4. 2019 

Terénní pěší exkurze. Sraz v 9.00 hod. 
na parkovišti u rozhledny na 
Kozákově.  S průvodcem Ekocentra 
Sedmihorky Vítkem Preislerem se 

vydáme 
na 

méně známé naleziště polodrahokamů. Kozákov byl 
už od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých 
kamenů, z nichž pravěcí lovci vyráběli jednoduché 
nástroje. 

V dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výplně 
achátu, jaspisu, ametystu, křišťálu, záhnědy a 
dalších polodrahokamů. Zdejší naleziště byla využita 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
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ve středověku pro výzdobu chrámů. Pokusíme se být stejně úspěšní jako mnoho 
hledačů polodrahokamů před námi a povede se nám také nějaký nalézt.  

KVĚTEN: Vítání ptačího zpěvu - 12. 5. 2019 

Terénní pěší exkurze. Sraz v 8.00 hod. před TIC Zvířetice v Podhradí. Se 
zoologem CHKO Kokořínsko Ing. Petrem Lumpem se vydáme do nivy řeky Jizery 
v okolí přírodní památky Podhradská tůň. Díky různorodému a přírodovědně 
hodnotnému prostředí se zde vyskytuje celá řada ohrožených druhů ptáků, kteří 

z řady míst na Boleslavsku vymizeli. V loňském 
roce jsme zde v tomto období pozorovali více 
než 37 druhů ptáků, například ťuhýka 
obecného, cvrčilku zelenou i říční, pěvušku 
modrou, rákosníka zpěvného i obecného, žluvu 
hajní, bramborníčka hnědého, pěnici slavíkovou, 
mlynaříky obecné. Bude probíhat odchyt a 
kroužkování ptáků. Doporučené vybavení: 
dalekohled a fotoaparát.  

KVĚTEN: Pojďte s námi za obojživelníky - 25. 5. 2019 

Terénní pěší exkurze. Sraz v 9.00 hod. na návsi 
obce Nepřívěc (viz.mapka). Se strážcem přírody a 
hydrobiologem Mgr. Radomírem Studeným se 
vydáme do nově vybudovaných vodních tůní u obce 
Nepřívěc. V loňském roce se nám podařilo díky 
zaměstnaneckým sbírkám vyhloubit 10 nových 
vodních ploch, půjdeme se tedy podívat, zda a jak je 
obojživelníci obsadili.  

 

místo srazu č.1 
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ČERVEN: Za hvozdíkem písečným a dalšími zajímavostmi - 8. 6. 2019 

Autobusová exkurze: Sraz v 8.00 hod. v ulici Václava Klementa na zastávce 
MHD před Bondy. Naší první zastávkou bude hvozdík písečný, jehož se díky 
záchrannému programu podařilo zachránit doslova za pět minut dvanáct. Tato 
kriticky ohrožená rostlina vyrůstá výhradně v České republice v Národní přírodní 
památce Kleneč poblíž Roudnice nad Labem v okrese Litoměřice. Počátkem 
20. století rostl hvozdík písečný český ještě hojně také na stráních u nedaleké 
obce Vražkov. Postupně však došlo ke změně biotopu (zarostl dřevinami) a okolo 
roku 1950 zcela vymizel.  Pak spolu s průvodcem vystoupíme na posvátnou horu 
Říp, která je chráněná jako přírodní památka. Původně se jednalo o bezlesý vrch 
pokrytý stepní vegetací - k umělému zalesnění dubohabřinou došlo v 19. století. Z 
chráněné květeny zde můžeme 
nalézt křivatec český, kosatec nízký 
nebo bělozářku liliovitou. Žije zde 
velké množství bezobratlého 
hmyzu, řada zástupců patří mezi 
ohrožené druhy. 

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: 300,- 
Kč / dospělí, 100,- Kč / děti.   

ČERVEN: Za motýly, růžemi galskými na Chlum 22. 6. 2019 

Terénní pěší exkurze. Sraz v 9.00 hod. u hospody Na Statku v Nepřevázce. 
S průvodcem, emeritním pracovníkem Národního muzea RNDr. Antonínem 
Kůrkou, se vypravíme za motýly, brouky, 
růžemi galskými a dalšími zajímavostmi do 
přírodního parku Chlum. Území bylo 
v nedávné době vyhlášeno pro svou 
výjimečnou přírodovědnou hodnotu jako 

přírodní 

památka. Pojďte se spolu s námi pokochat 
planě rostoucí růží s omamnou vůní, motýly, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tky_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tky_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klene%C4%8D_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roudnice_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litom%C4%9B%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%BEkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biotop
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evina
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kteří nám z krajiny pomalu mizí, ale zde stále nacházejí útočiště.  

SRPEN: Za zkamenělými stromy - araukarity - na Novopacko - 17. 8. 2019  

Terénní pěší exkurze. Sraz v 9.00 hod. u obecního úřadu v Bělé u Staré Paky. 
S průvodcem Ekocentra Sedmihorky Vítkem Preislerem půjdeme hledat 
zkamenělé stromy, jejichž nalezišť se v okolí Nové Paky vyskytuje stále ještě dost. 

Araukarity, zkamenělé stromy, jsou 
geologicky velmi starou záležitostí. Vznikaly 
v době karbonské, což je zhruba před 270 
miliony let, kdy na našem území panovalo 
tropické, vlhké klima. Právě na Novopacku 
se našel jeden z největších araukaritů u 
nás, dlouhý až 8 m. Najít ho můžete 
v Městském muzeu v Nové Pace – 
Klenotnici. S sebou si nezapomeňte vzít 
sandály – budeme se brodit v drobných 
vodotečích a hledat úlomky zkamenělých 
dřev.  

ZÁŘÍ: Mezinárodní noc pro netopýry - 7. 9. 2019 

Přijďte zažít zříceninu zámku Zvířetice v noci! První sobotu v září se zde po setmění 
bude konat 23. ročník Mezinárodní noci pro netopýry. Přijďte se seznámit se 
zajímavým životem těchto tajuplných nočních savců! Vlastní část začne v 20.00 
hod. Čekají vás přednášky o životě 
netopýrů a jejich ochraně, odchyt 
netopýrů do sítí a ukázky ochočených 
hendikepovaných netopýrů. Akce se koná 
pod záštitou Dohody o ochraně populací 
evropských netopýrů (EUROBATS). 
Odchyt bude provádět člověk velmi 
povolaný - Daniel Horáček, kterého mnozí 
z vás znají z předešlých akcí. Baterka či 

čelovka se budou hodit!  

ŘÍJEN: S mykologem na Babu - 5. 10. 2019 

Terénní pěší exkurze. Sraz u základní školy v Horních 
Stakorách  v 9.00 hod. S průvodcem mykologem 
Stanislavem Tutkou se vypravíme do lesů přírodní rezervace 
Vrch Baba, kde se můžeme setkat s velikým množstvím 
vzácných druhů hub. Povíme si o nich zajímavé informace, 
jakým způsobem je zpracováváme a jak se jednotlivé druhy 
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hub využívají. S sebou: v případě, že porostou - košík, mykologové - zápisník, 
propisku a fotoaparát.   

ŘÍJEN: Výstava hub - 19. - 20. 10. 2018 

Výstava. V Mladoboleslavském muzeu v Mladé Boleslavi 19.10. a 20.10. od 
9.00 – 17.00 hod. Příchozí se seznámí s houbami našeho regionu, prohlédnou si 

výstavu o zdejších nejcennějších houbách, 
od mykologů se dozví mnoho zajímavých 
informací o životě hub. Výstavu bude 
doprovázet program zaměřený na 
ochutnávání hub, ukázku výrobků z hub, 
přednášky o houbách, literaturu o houbách 
atd.  

 

 

LISTOPAD: Za divokými koňmi, pratury a zubry do Milovic - 9.11. 2019 

Terénní pěší exkurze. Sraz v 9.00 hod. u ohrad divokých koní. Poprvé na světě 
mají návštěvníci možnost vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků v jedné lokalitě. 
Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a 
Benátky nad Jizerou, se stal novým 
domovem pro stáda zubrů, divokých koní 
a praturů. Podobný pohled se přitom 
lidem nenaskytl po celá staletí, možná i 
několik tisíc let.  

V Přírodní rezervaci Milovice se tak čas 
vrátil zpět do doby pravěkých lovců a 
prvních zemědělců. Pojďte se spolu 
s námi vrátit v čase a připomenout si 
dobu dávno minulou.  

 

 

adresa :       Ekocentrum Klenice,  

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

                   Mail:  info@csopklenice.cz     
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