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Zázračná síla

Příroda jásá, zpívá, žije. 
Já raduji se s ní 
pro ten tón očistný, 
co na sklonku věků hraje.

A Země příští 
bude krásná. 
Omytá živou vodou 
vděčnosti.

Přidávám se 
svou ódou radosti.

Nikdy nebudu mít dost 
skřivánčích trylků pro radost 
a vůně rodné země.

Tolika kvítky květen voní! 
A všechno zpívá jenom o ní, 
o zázračné síle 
lásky májové …

 
 
 
 

– Pavla Bartková

Stromy u cest

Matičky shrbené, u cesty čekáte, 
snad za své životy vděku se dočkáte …

Haluze bez listí větru se vzpíraly, 
když mrazy s vánicí bloudily po kraji. 
Na jaře voňavých kvítků jste měly 
a ve svých náručích hostily včely … 
Co ptačích koncertů v korunách znělo, 
když mnohý z poutníků narovnal tělo, 
opřený o kmen odpočíval, 
chvilku se na svět jen tak díval … 
A vaše lístky ševelily. 
Prostor k žití jste vytvořily 
i v dutých kmenech.

Matičky shrbené, u cesty čekáte … 
snad za své životy vděku se dočkáte!

Dál nebem plují oblaky, 
dál hnízda čekají na ptáky. 
Léta a zimy se míjely, 
kořeny rodnou zem vpíjely, 
v korunách zrály jabka, hrušky … 
Pro koho zrály? Snad pro ty mušky, 
kosy a myši v příkopech. 
Váš trpný úděl bere dech, 
na kmenech značky přitlučené …

Matičky shrbené, u cesty čekáte. 
Snad za své životy vděku se dočkáte?

Ubývá poutníků, málo je stromů … 
po cestě z asfaltu vracím se domů. 
Přijíždím po letech 
a míjím známá místa. 
Něco je jinačí, tím jsem si jistá. 
U cesty chybějí matičky jabloní. 
Z příkopu naposled pár třísek zavoní 
poslední rozloučení 
a čerstvé pařezy žalují nebi: 
Matičky stromy roky tu žily, 
tvořily krásu, co zasloužily?

Očima hladím a v srdci mám 
to prázdné místo, kde strom léta stál. 
Nahou silnicí teď vítr se honí 
a hlínu z polí rozfouká po ní … 
Ale snad brzy nastane čas, 
kdy u cest pokvetou aleje zas … 
Kdy vděčný člověk přestane bořit 
a začne srdcem jen dobré tvořit.

 
 

– Pavla Bartková



„Pandemie byla varovný prst,
společnosti neuškodí vědět,

že moc má příroda.“
—

Ladislav Dušek

Rok 2020 byl v mnohém výjimečný. Kdo z nás by si před-
stavil, že se na několik měsíců zavřou brány škol, obchodů, 
restaurací a fi rem? Náš život se od jara podobá akčnímu 
sci-fi  seriálu s názvem Koronavirus. Jak rádi bychom pře-
pnuli na jiný program a sledovali něco jiného.

Bohužel, v letošním roce se seriál podobá nekončící tele-
novele s tisíci díly. Stejně jako kultury, průmyslu, sportu
a vzdělání, i nás se v negativním slova smyslu dotkla pan-
demie. Zrušili jsme téměř všechny osvětové akce pro ve-
řejnost, které jsme připravili. Nedokázali jsme zrealizovat 
řadu ekologických projektů, které jsme měli naplánované.

Naštěstí se nám v létě po uvolnění restrikcí povedlo jen 
s pomocí našich členů a s vypětím všech sil zrealizovat
všechny managementy našich nejcennějších luk, které
v regionu máme. Díky tomu jsme si ale uvědomili, jak 
důležití a téměř klíčoví jsou dobrovolníci pro naši práci.

Obnovili jsme polní cestu u Nepřívěci, vybudovali u pra-
menů Klenice nové mokřady, vysadili nové stromy po-
dél naučné stezky u Dolního Bousova, vybudovali novou 
studánku na Babě a další dvě na Chlumu vyčistili … atd. 
Některé věci se povedly, ale byl to náročný a složitý rok
s řadou omezení.

Pro mnohé z nás to byl však rok, kdy jsme si uvědomili,
na čem nám opravdu záleží a jak jsou jindy tak zprofa-
novaná slova – zdraví, pohoda, radost a spokojenost pro 
nás důležitá. Všechno to klíčové jsme nacházeli v přírodě
kolem nás. Ta námi těžce zkoušená příroda pro nás zůstala
ostrůvkem v moři nejistot, strachu a nezodpovězených 
otázek.

Milada Vrbová,
předsedkyně ZO ČSOP Klenice

Z A M Y Š L E N Í



U pramene Klenice v Českém 
ráji jsme nechali vybudovat 
nové tůně, které zadrží vodu 
v krajině a budou doplňovat 
vodou i prameny řeky Klenice.

U obce Katusice naši 
ornitologové potvrdili 
vyhnízdění vzácného motáka 
lužního, který je chráněn jako 
silně ohrožený druh.

Pečujeme a pravidelně 
kosíme 10 přírodovědně 
cenných luk s celkovou 
rozlohou 3,38 ha.

Naši mykologové objevili 
ve Vrchbělé řadu vzácných 
jarních hub zařazených 
do Červeného seznamu 
makromycetů ČR. Mezi nimi 
byl i chřapáč bělonohý 
chráněný jako kriticky 
ohrožený druh. 

Opravili jsme všechny 
poškozené prvky naučné 
stezky na Chlumu. Kromě 
opravených prvků stezce 
přibyl i prvek nový – Strom 
jako dům.

Po devíti letech se nám 
v EVL Radouč podařilo znovu 
objevit vzácného pavouka 
stepníka rudého, který je 
v ČR zařazen na červený 
seznam v kategorii 
ohrožený druh.

V přírodním parku Chlum 
jsme vyčistili dvě přírodním 
materiálem zanesené 
studánky.

Ve Vrchbělé se nám podařil 
unikátní nález silně ohrožené 
orchideje vstavače vojenského, 
který je na Mladoboleslavsku 
novým rostlinným druhem.

Mapujeme 
na Mladoboleslavsku 
ohrožené druhy rostlin 
a živočichů a informujeme 
o jejich stavu Agenturu 
ochrany přírody, která 
následně řeší postup 
při jejich ochraně.

Pečujeme o lokalitu s kriticky 
ohroženým hořečkem 
nahořklým pravým, který 
je zařazen mezi vymírající 
druhy rostlin. Jeho návrat 
je podpořen záchranným 
programem.

Uspořádali jsme pro veřejnost 
soutěž v rámci kampaně 
„Ukliďme Česko“ ve sběru 
odpadků. Během soutěže se 
všem účastníkům a členům 
naší organizace podařilo 
z přírody sebrat 30 pytlů 
odpadků. Do soutěže se 
zapojilo i několik obcí regionu. 

V přírodním parku Chlum jsme 
vůbec poprvé potvrdili výskyt 
silně ohrožené atraktivní 
orchideje okrotice červené.

Za psím cvičištěm jsme zasázeli 
15 třešní, které doplnily 
jabloňový sad námi před 
několika lety obnovený.

Za dobu trvání soutěže 
ke Dni stromů jsme výsadbou 
obohatili Mladou Boleslav 
celkem o 194 stromů.

Developer odstoupil 
od záměru vybudovat 
v k.ú. Kosmonosy na půdě 
1. bonity 4 logistické haly. 
V loňském roce jsme se proti 
rozhodnutí Středočeského 
kraje odvolali na Ministerstvo 
životního prostředí, které 
naše důvody vzalo v potaz 
a rozhodnutí kraje zamítlo.

Vedeme oddíl Mladých 
ochránců přírody v Dolním 
Bousově.

Připravili jsme celkem 
7 osvětových akcí pro 
veřejnost, kterých se 
zúčastnilo 260 osob.

Pro 393 žáků z 5 základních 
škol jsme uspořádali přednášky 
prof. RNDr. Tomáše Grima, Ph.D 
o životě našich ptáků.

Pokračovali jsme v obnově 
polní cesty v katastru obce 
Nepřívěc, kde jsme do proluky 
mezi v loňském roce zasázené 
stromy vysadili 30 našich 
původních keřů a instalovali 
dvě lavičky.

Vedeme mykologický klub 
Ryzec.
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Naši mladí ochránci přírody 
společně s dobrovolníky 
a členy naší organizace 
zasázeli alej 30 ovocných 
stromů podél naučné stezky 
u Dolního Bousova. Výsadba 
byla podpořena z grantového 
programu Škoda Stromky 
pro rok 2020.

V mokřadu vytvořeném 
v roce 2019 jsme vybudovali 
nový povalový chodník.

V PR Vrch Baba v blízkosti naší 
naučné stezky jsme nad nově 
zrevitalizovanou studánkou 
nechali vyrobit stříšku, aby 
se nezanášela listy. Kolem 
studánky jsme vybudovali 
schůdky pro snazší přístup.

Nechali jsme nalakovat 
všechny stříšky naučné 
stezky na Chlumu.



Staráme se o 3 naučné stezky
vybudované v předchozích 
letech.

Krajskému úřadu 
Středočeského kraje jsme 
podali podnět k vyhlášení 
zvláště chráněných území:

dubohabrového lesa pod 
názvem Hlavnov v k.ú. Vlkava 
s bohatým výskytem řady 
chráněných druhů orchidejí

lesního prameniště s okolní
bučinou a habrovou doubravou
v k.ú. Domousnice s bohatým
výskytem okrotice dlouholisté,
jediné známé lokality v okrese

Musalovy stráně v k.ú. Krpy
u Kropáčovy Vrutice s bohatým
výskytem bělozářky liliovité, 
jediné známé lokality v okrese

nivy Vlčopolského potoka
v k.ú. Vlčí Pole, kde se nachází 
velké množství lýkovce 
jedovatého

–

–

–

–

Vyzvali jsme fi rmu BM Česko, 
aby na parkovišti před svým 
obchodním domem BAUMAX 
obnovila výsadbu stromů, 
které jsou dlouhodobě
v zanedbaném stavu.

Na náš podnět supermarket 
Albert (v Jičínské ulici) 
nahradil všechny uschlé 
stromy novými.

V době celostátní karantény 
jsme pro veřejnost uspořádali 
vědomostní soutěž zaměřenou
na znalosti o naší přírodě. 
Devítikolového klání se 
zúčastnilo celkem
90 soutěžících.

Na námi vybudovaném 
čapím hnízdě v Debři vůbec 
poprvé úspěšně zahnízdil čáp 
bílý. Páru čápů se podařilo 
vychovat 2 mláďata.
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Pro starší žáky 
mladoboleslavských škol 
jsme vytvořili nové pracovní 
listy o sokolech stěhovavých 
nazvané „Povídání o rytířích 
nebes“.

Odboru životního prostředí
v Mladé Boleslavi jsme podali 
podnět na vyšetření odtékání 
odpadní vody u obce Semčice. 

ČIŽP jsme podali podnět
na prošetření podezření
z porušení zákona č.114/1192 Sb.
ve věci nepovoleného kácení 
dřevin v ochranném pásmu 
PR Vrch Baba v katastru obce 
Chudoplesy.

O naší obnově polní cesty
u obce Nepřívěc natočila 
Česká televize dokument 
Polní cestou, který se vysílal
v pořadu Náš venkov.

Jeřábi u Valečova
Foto: Jiří Janovský



Setkání s přírodou
—

Z důvodu pandemie Covid-19 byla většina
akcí zrušena. Podařila se realizovat ani
ne čtvrtina plánovaných akcí v období

bez státem nařízených restrikcí.
Co jsme uskutečnili?

„Příroda dovede stejně jako básník
vytvořit největší efekty s nejmenším

počtem prostředků.“
—

Heinrich Heine



Ornitologická přednáška pro veřejnost

Přednášel prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D,
držitel českého rekordu v počtu přes

4 000 pozorovaných ptačích druhů.

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře,
Mladá Boleslav | 50 účastníků

Houby známé i neznámé Od přírodních symfonií po metal

26. únor 2020

Mykologická přednáška

Přednášející Michal Mikšík

Klubovna ČSOP Klenice | 20 účastníků

12. únor 2020

Hřib bronzový (Boletus aereus)
Foto: Stanislav Tutka

Ohnivec zimní (Microstoma protracta)
Foto: Stanislav Tutka

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Foto: Tomáš Grim

Tomáš Grim posluchače zaujal
zajímavostmi z ptačí říše.

Foto: Martina Vlčková

→

↓

↑

→



Terénní exkurze s průvodcem Ekocentra 
Sedmihorky Mgr. Vítkem Preislerem
za zajímavými nerosty zdejšího
bývalého lomu.

50 účastníků

Za polodrahokamy do lomu v Obrubech 

8. březen 2020

Exkurzi za nejvzácnějšími
a nejkrásnějšími květinami naší

přírody vedla v okolí Dolního Bousova 
Mgr. Lenka Hejnová, Hlavnovem

provedla Milada Vrbová.

57 účastníků

Za nejkrásnějšími orchidejemi

27. a 30. květen 2020

I neživá příroda dokáže zaujmout.
Foto: Pavla Bartková

Určování nálezů 
Foto: Pavla Bartková

→

↓

Pozorní posluchači
Foto: Antonín Kůrka

Třemdava bílá (Dictamnus albus)
Foto: Antonín Kůrka

Vstavač nachový (Orchis purpurea)
Foto: Jiří Janovský

↑

↗

→



Exkurzi vedl za silně deštivého
počasí RNDr. Antonín Kůrka, který
ji okořenil svým pověstným
humorem.

15 účastníků

Za hmyzáky na Babu

11. červenec 2020

Výzkum na lokalitě Kbel u Benátek

8 účastníků

Červencové můření

28. červenec 2020

Vedoucí exkurze RNDr. Antonín Kůrka
Foto: Matouš Vlček

Zlatohlávek skvostný (Protaetia speciosissima)
Foto: Miroslav Zúber

Pod vrcholem Baba
Foto: Antonín Kůrka

↑

↗

→

← Přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa)
 Foto: Matouš Vlček

↓ Noční lov
 Foto: Antonín Kůrka



Za svědkem a reliktem z doby krátce 
poledové, kriticky ohroženou rostlinou 
naší přírody, zavedl účastníky exkurze 
RNDr. Antonín Kůrka

14 účastníků

Za popelivkou sibiřskou na Rečkov

1. srpen 2020

Přednáška prof. RNDr. Tomáše Grima, Ph.D,
pro veřejnost

Muzeum Mladoboleslavska | 10 posluchačů

Jak se fotí (nejen) opeřenci

23. září 2020

↓ Informační plakát,
 pozvánka na výstavu↓ Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

 Foto: Martina Vlčková
Babočka síťkovaná (Araschnia levana)

Foto: Antonín Kůrka
→

↑ Co uvízlo v síťce?
 Foto: Antonín Kůrka

← Spokojení účastníci exkurze
 Foto: Antonín Kůrka



Průvodcem světem hub bukových 
porostů, vzácných i zajímavých,
byl Stanislav Tutka.

30 účastníků

S mykologem do Hradčan

3. říjen 2020

Hřib Fechtnerův (Butyriboletus fechtneri)
Foto: Antonín Kůrka

Ucháč čepcovitý (Gyromitra infula)
Foto: Stanislav Tutka

→

↓

Foto: Radomír Studený



Ekologické projekty
—

Záleží nám na stavu přírody kolem nás.
S péčí nám významnou měrou

pomáhají dobrovolníci.

„Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec 
nějak dostane, co si zaslouží.“

—
Robert Fulghum



Lesní louka ve Vlčím Poli
Výskyt vzácného kriticky ohroženého druhu hořečku 
nahořklého pravého, patronát nad loukou mají
MOP Přírodovědného kroužku z Dolního Bousova
pod vedením Pavly Bartkové a Mgr. Lenky Hejnové.

Péče od roku 2016 | 8 účastníků | 0,15 ha

Lesní louka v PP Louky Dětenického polesí
Bohatý výskyt řady vzácných druhů rostlin –
hořce hořepníku, prstnatce májového, kosatce sibiřského, 
upolínu nejvyššího. Překvapením byl nález hvozdíku 
pyšného, který patří mezi silně ohrožené druhy. Na ochraně 
louky a na managementu se podíleli také dobrovolníci 
ze ŠKODA AUTO. Díky jejich úsilí a píli jsme bez problémů 
zvládli první seč. Louka se seká 2x ročně – v červnu a říjnu.

Péče od roku 2016 | 10 členů ZO ČSOP Klenice + 9 dobrovolníků
ze ŠKODA AUTO | 1,2 ha

Slatinná louka u Struh
Výskyt kriticky ohrožené orchideje prstnatce pleťového
a silně ohroženého kruštíku bahenního

Péče od roku 2015 | 9 účastníků | 0,18 ha

Louka u Láskova
Výskyt silně ohroženého koniklece lučního – dříve hojně 
se vyskytující rostliny na jizerských stráních, dnes jeho 
populace dramaticky poklesly.

Nad loukou převzali patronát žáci ze ZŠ Kosmonosy
s učitelem a naším členem Mgr. Zdeňkem Turkem.

Péče od roku 2015 | 22 účastníků (20 žáků ZŠ Kosmonosy) | 0,12 ha

Managementy – kosení lukManagementy – kosení luk

↑ Ať kosou či křovinořezem –
 práce jde od ruky!
 Foto: Martina Halusková

↑ Dobrý pocit z práce je odměnou.
 Foto: Archiv ČSOP Klenice

↑ Prstnatec pleťový (nahoře)
 Foto: Antonín Kůrka

↑ Kruštík bahenní (dole)
 Foto: Antonín Kůrka

↑ A je to!
 Foto: Archiv ČSOP Klenice

← Kosatec sibiřský
 Foto: Antonín Kůrka

↑ Hořeček nahořklý
 Foto: Antonín Kůrka

Bez pomoci by koniklece nepřežily.
Foto: Zdeněk Turek

Koniklec luční
Foto: Antonín Kůrka

↑

→



Managementy – kosení lukManagementy – kosení luk

Musalova stráň v Kropáčově Vrutici
Výskyt ohrožené bělozářky liliovité. Lokalita 
nekontrolovatelně zarůstá svídou krvavou, která ohrožuje 
populaci chráněných druhů rostlin. Během roku 2020 
provedeny celkem 3 managementové práce spojené
s kosením plochy a odstraňováním náletových dřevin.
A to konkrétně 22. 2. 2020, 20. 8. 2020, 15. 9. 2020

Péče od roku 2016 | 12 účastníků | 0,60 ha

Hořcová louka ve Vrchbělé
Výskyt silně ohroženého hořce křížatého, který se
na Mladoboleslavsku vyskytuje jen ojediněle. Po dvou letech 
jsme znovu louku posekali a odstranili z ní náletové dřeviny. 
Při kosení louky jsme objevili několik jedinců kriticky 
ohrožené kudlanky nábožné.

Péče od roku 2018 | 8 účastníků | 0,26 ha

Střídavě vlhká louka pod PR Vrch Baba
Na louce se dříve vyskytovala bohatá populace chráněné 
orchideje prstnatce májového a dalších vzácných 
vlhkomilných rostlin. Díky dlouhodobé absenci kosení 
chráněné druhy rostlin téměř vymizely. Naší snahou
je jejich návrat.

Péče od roku 2020 | 3 účastníci | 0,26 ha

Loučeňské rybníčky
Vzácná vápnitá slatiniště s výskytem řady zvláště 
chráněných druhů rostlin včetně parožnatek, obojživelníků
a bezobratlých. V roce 2003 byla lokalita znehodnocena 
nevhodným odvodněním a melioracemi. V roce 2007 se díky 
zájmu odborné veřejnosti začalo s nápravnými opatřeními 
pro záchranu tohoto území.

Péče od roku 2020 | 18 účastníků | 0,52 ha

Obtížný terén komplikuje práci.
Foto: Saša Macke

Bělozářka liliovitá
Foto: Antonín Kůrka

↑

→ ↑ Hořec křížatý
 Foto: Antonín Kůrka

↑ Posekaný materiál nutno odstranit.
 Foto: Milada Vrbová

↑ Kosení je šancí k vyšší biodiverzitě.
 Foto: Milada Vrbová

↑ Prstnatec májový
 Foto: Antonín Kůrka

↑ Skokan zelený
 Foto: Antonín Kůrka



Čištění studánek Čištění studánek

Přírodní park Chlum
Vyčištění 2 studánek na Chlumu 
odstraněním zaneseného přírodního 
materiálu.

Přírodní rezervace Vrch Baba
Úprava okolí studánky v PR Vrch Baba 

včetně instalace stříšky na studánce jako 
ochrany před padajícím listím.

↑ Studánek v krajině ubývá, péče o ně je cestou
 ke zlepšení jejich stavu.
 Foto: Milada Vrbová

↖ Po úpravě
 Foto: Milada Vrbová

← Původní stav studánky a jejího okolí
 Foto: Milada Vrbová

← Původně to byla nevábná louže.
 Foto: Milada Vrbová

↙ Nezapomněli jsme ani na žebříček
 pro obojživelníky, kteří sem najdou cestu.
 Foto: Milada Vrbová

↓ Stav po revitalizaci
 Foto: Milada Vrbová



Ukliďme svět Vracíme vodu do krajiny

Kvůli pandemii Covid-19 jsme nemohli 
uskutečnit velké úklidové akce, a tak jsme 
spoléhali na individuální účastníky, kteří 
byli ochotni při svých výletech uklidit
z přírody odpadky. Do kampaně se 
zapojilo celkem 32 účastníků spolu
s obcemi Luštěnice a Vinařice. Z přírody 
bylo odvezeno 30 pytlů odpadků.

Naše organizace se stala partnerem 
projektu zadržení vody v krajině, který 

vymyslel a realizoval hydrobiolog 
Radomír Studený.

Pramen Klenice, po které je
pojmenovaná naše organizace, se

nachází mezi obcemi Libošovice
a Nepřívěc. U tohoto pramene vzniklo
6 nových tůní. Voda se v tůních zadrží, 

bude se déle vsakovat do okolní krajiny 
a dotovat pramen Klenice. Vláhu využijí 

také stromy, které v teplých dnech
snižují teplotu okolního vzduchu. 

Vybudování nových tůní bylo
fi nancováno ze Zaměstnaneckých

sbírek. 

↑ Úklid naučné stezky Chlum
 Foto: Milada Vrbová

↖ Tyto děti určitě znečišťovat přírodu nikdy nebudou.
 Foto: Archiv ČSOP Klenice

← Toto všechno se dá odhodit.
 Foto: Michaela Havelková

← Budování mokřadu nad prameny
 Foto: Radomír Studený



Nepřívěc
U polní cesty u Nepřívěci jsme

zasázeli 30 kusů našich původních
druhů keřů. Umístili jsme je mezi

 stromy vysázené již v loňském roce.

O revitalizaci polní cesty u Nepřívěci 
natočila Česká televize reportáž

s názvem Polní cestou

Výsadby stromů a keřů

18. září 2020

← Vzorový mokřad nad prameny
 Foto: Radomír Studený

↓ Kobylka zelená (Tettigonia viridissima)
 Foto: Antonín Kůrka

Z laviček je krásný výhled do okolní krajiny.
Foto: Antonín Kůrka

Výsadbu je nutné zabezpečit pletivem proti okusu. 
Foto: Antonín Kůrka

↑

→



Dolní Bousov
Podél naučné stezky u Dolního Bousova 
jsme společně s našimi mladými ochránci 
přírody a dobrovolníky vysázeli alej 
30 ovocných stromů. Výsadba byla 
podpořena z grantového programu
Škoda Stromky pro rok 2020.

Mladá Boleslav – park Štěpánka
Za psím cvičištěm žáci 6. ZŠ zasázeli

15 třešní, které doplnily jabloňový sad. 
Ten jsme zde před několika lety obnovili. 
Výsadba se mohla realizovat díky grantu 

Nadační fondu ŠKODA AUTO.

Výsadby stromů a keřůVýsadby stromů a keřů

17. prosinec 202017. listopad 2020

↑ Správná výsadba zajistí, že se stromky dobře ujmou.
 Foto: Pavla Bartková

← A je hotovo!
 Foto: Pavla Bartková

← Výsadba třešní obohatí cestu do parku Štěpánka.
 Foto: Pavel Šubrt

↓ Zvládli jsme to!
 Foto: Pavel Šubrt



Environmentální
osvětové a vzdělávací

akce

„Příroda je zdrojem všech skutečných
znalostí. Má svou vlastní logiku, své vlastní 

zákony, nemá žádný účinek bez příčiny
ani vynález bez nutnosti.“

—
Leonardo Da Vinci



Přednášky pro žáky a studenty boleslavských škol 

Pro 393 žáků a studentů pěti základních 
škol a gymnázií jsme uspořádali 
10 přírodovědných přednášek. 
Přednášejícím byl známý ornitolog
prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

Přednášky byly fi nancovány
ze Zaměstnaneckých sbírek. 

V přírodním parku Chlum jsme nechali 
opravit poškozené prvky naučné

stezky, nalakovali jsme stříšky všech 
informačních tabulí a instalovali

nový herní prvek pro děti –
Strom jako dům. 

Naučné stezky

↓ Nový prvek z Lesního světa
 Foto: Milada Vrbová

Nadšené děti – třeba budoucí ornitologové …
Foto: Martina Vlčková

Přednášející zaujal!
Foto: Martina Vlčková

→

↓

Rehek zahradni krmí mládě kukačky.
Foto: Tomáš Grim

→



Přírodovědný kroužek Mladých ochránců přírody

Vedoucími kroužku jsou Pavla Bartková 
a Mgr. Lenka Hejnová. Od dubna 2016 
jsou zaregistrováni jako jeden z oddílů 
Mladých ochránců přírody pod ZO ČSOP 
Klenice. Tato spolupráce jim otevřela 
nové možnosti, a to zejména účastnit 
se různých přírodovědných akcí, podílet 
se na odborné péči o krajinu, využívat 
materiální podporu a další.

Mezi jejich hlavní projekty patří péče
o louku u Vlčího Pole s kriticky 
ohroženým hořečkem nahořklým
pravým, jehož počty se díky jejich péči 
pravidelně zvyšují. Pečují o studánky
a tůňky „Na Horách“ a starají se
o jimi vyvěšené hnízdní budky pro ptačí 
obyvatele, vysazují do krajiny stromy.

Od roku 2015 funguje pod hlavičkou
ZO ČSOP Klenice Mykologický klub Ryzec, 
který vede Stanislav Tutka. Klub zajišťuje 

přednášky předních českých mykologů, 
terénní průzkum, vycházky pro veřejnost, 

poradenskou činnost a organizuje 
veřejností oblíbené výstavy hub.
Na klubových schůzkách probíhá 

promítání fotografi í hub a o komentování 
se dělí Stanislav Tutka, Radek Knížek
a Karel Kopecký. Unikátním nálezem

roku byl jeden z našich nejkrásnějších 
hřibů – hřib rudonachový. 

Mykologický klub Ryzec

K pravidelné činnosti Přírodovědného
kroužku patří i úklidy odpadků.

Foto: Pavla Bartková

→

← Děti připravují budku k vyvěšení.
 Foto: Pavla Bartková

↓ Pravidelné monitorování života v tůních.
 Foto: Pavla Bartková

↑ Z mykologické vycházky pro veřejnost
 Foto: Archiv ČSOP Klenice



A jak se nám dařilo
po fi nanční stránce?

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy
nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění 

lidí, nikdy nebudeš bohatý.“
—

Seneca



Romantika polní cesty
Foto: Radomír Studený

Výreček malý (Otus scops)
Foto: Matouš Vlček

N A Š E  V Ý D A J E  V  R O C E  2 0 2 0

Odvod členských příspěvků – 18 800,00 Kč 

Nájem – klubovna – 30 000,00 Kč 

MOP Dolní Bousov – 10 000,00 Kč 

Obnovení a rekonstrukce interaktivních prvků
na naučné stezce Chlum

– 66 339,00 Kč 

Obnovení polní cesty u Nepřívěci – 52 913,67 Kč 

Náklady na osvětové akce – 35 686,00 Kč 

Oprava a údržba křovinořezů a motorových pil – 13 656,00 Kč 

Cestovní náklady – 1 130,00 Kč 

Vedení webových stránek – 1 951,49 Kč 

Aktualizace účetního programu – 4 722,63 Kč 

Tisk výroční zprávy + grafi cké zpracování – 7 915,90 Kč 

Obnova studánky v PR Vrch Baba – 15 760,00 Kč 

Grafi cké práce + výroba triček – 30 000,00 Kč 

Hloubení 5 tůní Nepřívěc – 7 169,00 Kč 

Výroba ptačích budek – 8 499,00 Kč 

Nákup stromů + výdaje za realizaci
Dne stromů

– 23 550,50 Kč 

Výroba pracovních listů „Rytíři nebes“ – 16 000,00 Kč 

Managementy přírodovědně cenných luk
v rozloze 3,38 ha

– 53 059,10 Kč

Elektrocentrála – 8 990,00 Kč 

Ostatní služby – 2 207,25 Kč 

Poštovné – 991,00 Kč 

Poplatky ČSOB – 1 568,00 Kč 

CELKEM – 410 908,54 Kč 

N A Š E  P Ř Í J M Y  V  R O C E  2 0 2 0

Členské příspěvky – 10 900,00 Kč 

Dotace: MOP – 7 551,00 Kč 

ÚVR ČSOP: Management horečkové louky z Vlčího pole – 6 000,00 Kč 

ÚVR ČSOP: Management PP Dymokurské louky – 22 586,00 Kč 

ÚVR ČSOP: Obnovení a rekonstrukce interaktivních prvků
na naučné stezce Chlum

– 61 544,00 Kč 

Středočeský kraj: Management Loučeňských rybníčků – 22 880,00 Kč 

ŠKO-ENERGO, s.r.o.: Polní cesta u Nepřívěci – 41 500,00 Kč 

ŠKO-ENERGO, s.r.o.: Pracovní listy „Rytíři nebes“ – 16 000,00 Kč 

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: Management hořcové
louky ve Vrchbělé

– 2 000,00 Kč 

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: Management slatinné louky u Struh – 4 880,00 Kč 

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj: Management
Musalovy stráně u Kropáčovy Vrutice

– 12 598,50 Kč 

Nadace rozvoje občanské společnosti: Výsadba 15 kusů třešní – 11 250,00 Kč

Simply Clean s.r.o.: dar – 5 000,00 Kč

CAYMAN Pharma s.r.o.: dar – 10 000,00 Kč

RECTICEL Interiors CZ s.r.o.: dar – 3 000,00 Kč

Lesy České republiky, s. p.: dar – 2 500,00 Kč

NET4GAS, s.r.o.: dar – 5 000,00 Kč

RNDr. Jana Vodová: dar – 2 000,00 Kč

Ing. Miroslav Ottomanský: dar – 3 000,00 Kč

Vracení přeplatku za pronájem klubovny – 4 239,00 Kč

Sbírka ŠKODA AUTO a.s. – 340 616,00 Kč

Úrok – 52,60,00 Kč

CELKEM – 595 097,10 Kč 

S T A V  K E  3 1 .  1 2 .  2 0 2 0

Peníze v pokladně – 4 219,00 Kč 

Stav na účtu – 621 906,51 Kč 

Stav na transparentním účtu – 90 385,93 Kč 

Inventář – 235 246,00 Kč 



Za fi nanční podporu děkujeme:

Zaměstnancům fi rmy ŠKODA AUTO a.s.,
kteří nás podporují v rámci
zaměstnaneckých sbírek

Firmě ŠKODA AUTO a.s.

Firmě ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Firmě Simply Clean s.r.o.

Firmě NET4GAS, s.r.o.

Firmě CAYMAN Pharma s.r.o.

ÚVR ČSOP

AOPK – CHKO Český ráj

AOPK – CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj

Středočeskému kraji

Ministerstvu životního prostředí

Lesům České republiky, s. p.

Nadaci rozvoje občanské společnosti

panu Ing. Miroslavu Ottomanskému

Naše aktivity by nešlo zrealizovat bez nadšených dobrovolníků

konkrétně z fi rmy:

ŠKODA AUTO a.s.

studentů a žáků z:

ZŠ Kosmonosy

ZŠ T. G. Masaryka v Dolním Bousově

6. ZŠ v Mladé Boleslavi

a dalších nadšených milovníků přírody,
kteří nám pomáhali při výsadbách stromů,
úklidu přírody a managementech
přírodovědně cenných lokalit. 

Dudek chocholatý (Upupa epops)
Foto: Richard Stehlík



Na transparentní účet přispěli:

Firma RECTICEL Interiors CZ s.r.o. a RNDr. Jana Vodová

Finanční prostředky na transparentním účtu využíváme na právní služby advokátní kanceláře 
Frank Bold. Pomáhá nám se složitými kauzami, ve kterých jsou dotčeny zájmy ochrany přírody
a krajiny.

Všem moc děkujeme za fi nanční podporu, pomoc a osobní nasazení na řadě akcí, na kterých jste
byli s námi. Bez vás bychom to nedokázali!

Číslo transparentního účtu: 281 189 566 / 300

Těšíme se na setkání s vámi v roce 2021



Foto: Vladimír Petrčka

Panorama z vyhlídky na vrcholu Dědek,
PR Vrch Baba u Kosmonos
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