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EKOCENTRUM KLENICE 
http://csopklenice.cz/ 

                           https://www.facebook.com/ochranciklenice 

 

 

PŘIPRAVUJE na rok 2017 v rámci cyklu 

„SETKÁNÍ S PŘÍRODOU“ 
 
 
 
ÚNOR: Za sovím houkáním - 18. 2. 2017 
Terénní pěší exkurze. Sraz v 17.00 hod. na parkovišti u hradu Kost. Jako 
průvodce se nás ujme Fanda Vidner. Pokud bude počasí příznivé, uslyšíme výra 
velkého, puštíka obecného.  Doporučené vybavení: teplý čaj a baterku.  
 
BŘEZEN: Naučnou stezkou kolem Klenice - 26.3. 2017 
Terénní pěší exkurze po nově vybudované Naučné 
stezce kolem Klenice za hrou a poučením 
s průvodkyní Pavlou Bartkovou, autorkou naučných 
cedulí. Sraz u vlakového nádraží v Dolním 
Bousově v 9.30. Z Mladé Boleslavi odjíždí vlak 
z města v 8.48. Projdeme si naučnou stezku, 
půjdeme se podívat i k nově vybudovaným jezírkům 
a tůním určeným k rozmnožování obojživelníků. 
Snad budeme mít na nějaké obojživelníky štěstí. Doporučené vybavení: vhodné 
obutí do terénu. 
 

DUBEN: Hruboskalskem cestou i necestou - 22.4. 2017 
Terénní pěší exkurze. Sraz v 9.00 hod. u recepce kempu v Sedmihorkách. 
Pracovník Ekocentra Sedmihorky Vít Preisler nás provede nejzajímavějšímu částmi 
Hruboskalska, dozvíme se mnoho cenných informací o historii tohoto koutu Českého 
ráje, o přírodě, skalách, prvních horolezcích, ochraně přírody a současných 
negativních trendech, kterým musí čelit naše nejnavštěvovanější chráněné krajinné 
území v ČR.  
 

https://www.facebook.com/ochranciklenice


2 

 

KVĚTEN: Vítání ptačího zpěvu - 13.5. 2017 
Terénní pěší exkurze. Sraz v 7.00 hod. před hospodou Na 
Statku v Nepřevázce. Se zoologem CHKO Kokořínsko Ing. 
Petrem Lumpem se vydáme do přírodního parku Chlum na 
Střelnici, kde bude probíhat odchyt ptáků a jejich kroužkování. 
Díky různorodému a přírodovědně hodnotnému prostředí se zde 
vyskytuje celá řada ohrožených druhů ptáků, kteří z řady míst na 
Boleslavsku vymizeli, a tak o vzácná setkání nebude nouze. 
Doporučené vybavení: dalekohled a fotoaparát.  
 
ČERVEN: Za orchidejemi Mladoboleslavska II. - 3.6. 2017 
Autobusová exkurze. Sraz v 8.00 hod. v ulici 
Václava Klementa na zastávce MHD před 
Bondy. S průvodci Miladou Vrbovou a 
Markem Tomáškem se vydáme za jedněmi 
z nejkrásnějších a nejvzácnějších květin naší 
přírody. Navštívíme málo známá místa, kde se 
tyto výjimečné druhy rostlin nachází, např. 
cennou lokalitu ve Mcelích, kde kvete nádherná 
okrotice červená, řada druhů kruštíků, 
s dendrologem navštívíme zámecký park v Loučeni, nezapomeneme na zajímavou 
lokalitu bohatou na české masožravé rostliny atd.  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: 200,- Kč / dospělí, 100,- Kč / děti.   
 
 
ČERVENEC: Tajemní noční ptáci - lelci ve Vrchbělé  - 1. 7. 2017  
Terénní pěší exkurze. Sraz v 20.00 hod. na 
parkovišti před volnočasovým areálem 
Vrchbělá. S průvodcem, zoologem Vlastivědného 
muzea v České Lípě, RNDr. Miroslavem Honců, 
se vypravíme za zvláštními nočními ptáky lelky, 
kteří z naší přírody pomalu mizí. Pokusíme se je 
nalákat na jejich zpěv, který spíš připomíná hlas 
sarančete.  S sebou: baterku a trpělivost.  
  
ZÁŘÍ: Den dravců a sov - 9. 9. 2017  od 16 - 21.00 hod.  
Informační centrum Zvířetice a zřícenina 
zámku Zvířetice 
Přijďte zjistit, co všechno víte o dravcích a sovách 
na našem území. Pojďte se přesvědčit o jejich 
kráse, majestátnosti i o úžasných schopnostech. 
V informačním centru v Podhradí nejprve vaše děti 
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čeká výtvarná dílna na téma sovy a dravci. Přitom můžete prostřednictvím filmu 
nahlédnout do tajů života impozantních ptáků. Stezka dravých ptáků vás od 
Informačního centra dovede až na zříceninu zámku Zvířetice. Sokolník vám 
v kulisách zříceniny předvede více než patnáct druhů dravců a sov. Téměř 
kteréhokoliv dravce si budete moci podržet na ruce, vyfotografovat se s ním i si ho 
pohladit. Po setmění prožijete dobrodružství se sovami. Na závěr bude do volné 
přírody vypuštěna sova ze Záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad. Školám můžeme 
poskytnout podklady (listy) pro Stezku dravých ptáků předem.  
 
ŘÍJEN: S mykologem do Prodašic - 21. 10. 2017 
Terénní pěší exkurze. Sraz na návsi v 
Prodašicích v 9 hod. S průvodcem mykologem 
Stanislavem Tutkou se vypravíme do lesů kolem 
Prodašic, kde se můžeme setkat s těmi 
nejvzácnějšími druhy hub, které na 
Mladoboleslavsku máme. Povíme si o nich zajímavé 
informace, jakým způsobem je zpracováváme a jak 
se jednotlivé druhy hub využívají. S sebou: 
v případě, že porostou - košík, mykologové - 
zápisník, propisku a fotoaparát.   
 
 
LISTOPAD: Jabkenická obora očima dendrologa - 4.11. 2017 
Terénní pěší exkurze. Sraz v 10.00 hod. před bývalou restaurací 
v Jabkenicích naproti obecnímu úřadu (možnost parkování). Vydáme se za 
barvami podzimu, staletými duby, rybníky, kde se zastavují migrující ptáci při své 
cestě do teplejších krajin. Dozvíme se mnoho cenných informací o významných 
stromech a o historii obory.  
 
 
 
 

adresa :       Ekocentrum Klenice,  

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

                   Mail:  info@csopklenice.cz                      
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