„Zpráva o činnosti v oblasti EVVO za rok 2020“
Název projektu: Pomáhám přírodě – osvětová kampaň pro širokou veřejnost s využitím
Ekokaravanu a ve spolupráci se slavnými osobnostmi na webových stránkách a sociálních
sítích
Realizátor: Český svaz ochránců přírody Hradec Králové (ZO ČSOP 43/14)
1. Charakteristika činnosti
Hlavním posláním Českého svazu ochránců přírody Hradec Králové je ochrana a obnova přírody, krajiny
a životního prostředí, environmentální výchova a podpora trvale udržitelného života.
Naším nosným programem je kampaň Pomáhám přírodě, kterou budujeme na třech pilířích:
1. zábavně-vzdělávací ekovýchovné programy v rámci výjezdů Ekokaravanu - mobilní přívěs jako
základna pro lektory a osvětové materiály - s kterým jsme se v roce 2020 celkem účastnili
13 osvětových dnů na 8 akcích pro veřejnost, s více jak 2.000 zapojenými účastníky přímo do
diskuzí a aktivit s lektory Ekokaravanu (www.ekokaravan.cz)
2. online informační kampaň Pomáhám přírodě na webových stránkách a interaktivně na
sociálních sítích ve spolupráci se slavnými osobnostmi určená pro širokou veřejnost, kterou
plánujeme v roce 2021 zásadně rozšířit (www.pomaham-prirode.cz)
3. benefiční portál Pomáhám přírodě - sběr prostředků na aktivní ochranu české i tropické
přírody, do kterého se v roce 2020 dosud zapojilo přes 150 dárců (www.pomahamprirode.cz)
Dále jsme se v roce 2020 věnovali těmto činnostem na podporu ochrany přírody:
4. příprava a vydání Ekologické detektivky - interaktivní komiks s prvky krimi na environmentální
témata všední dne
5. spolupracujeme na projektu „Návrat motýlího krále Krkonoš jasoně červenookého“ – zapojení
do mezinárodního projektu s názvem: Conservation of Parnassius apollo in Poland, Czech
Republic and Austria; akronym: LIFE APOLLO2020 – zahájení prací terénního charakteru
(likvidace náletů a příprava stanoviště pro tento druh, příprava políček pro živné rostliny aj.)

Ačkoliv naše organizace vznikla teprve v roce 2019, naši členové a dobrovolníci se dlouhodobě angažují
v oblasti ochrany přírody a environmentální osvěty. Naše spolupracovníky si vybíráme z řad zkušených
lektorů a ochranářů, konzultujeme s odborníky. Záchranné projekty evropské i tropické přírody, kterým
poskytujeme benefiční podporu, jsou projekty partnerských organizací podléhající naší přímé kontrole
procesů i výstupů. Nové dobrovolníky pravidelně zaškolujeme.
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2. Projekt „Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s využitím Ekokaravanu“

2. 1. Popis plnění projektu realizovaného v roce 2020 „Environemtální vzdělávání dětí, mládeže a
dospělých s využitím Ekokaravanu“ (dotace od Královéhradeckého kraje s číslem 20ZPDU1-0012)
Naše organizace má od roku 2019 k dispozici velice pěknou maringotku Ekokaravan, která slouží jako
zázemí pro lektory a pomůcky potřebné pro osvětovou činnost a byla vyroben přímo na míru naší
organizace.
V roce 2020 byl Ekokaravan i přes nelehkou situaci spojenou s onemocněním covid-19 nezřídka
využíván při akcích pro veřejnost v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a i např. na Festivalu
Boskovice.
Pořadí

Datum

1
4.7.2020
5.7.2020
2
6.7.2020
3
18.7.2020
4
19.7.2020
5
15.8.2020
6
7
22.8.2020
8
28.8.2020
9
29.8.2020
10
30.8.2020
5.9.2020
11
9.9.2020
12
19.9.2020
13
13 dnů na 8 akcích

Název akce

Místo

doprovodný program na nádvoří
doprovodný program na nádvoří
doprovodný program na nádvoří
Africký festival
Africký festival

Kuks
Kuks
Kuks
Safari Dvůr Králové nad Labem
Safari Dvůr Králové nad Labem
Hradec Králové
Smiřice
Boskovice
Boskovice
Boskovice
Nový Bydžov
Jaroměř
Hradec Králové
celkem 1.009 kusů rozdaných diplomů
za absolvování Cesty ochránce přírody

Letní Orlice Family CUP
Loučení s prázdninami

Festival Boskovice
Festival Boskovice
Festival Boskovice
Strašidelný park
Jaroměř běží pro planetu
30. sraz Škoda Historic Fan clubu
řádově tisíce účastníků akcí a
přímé oslovení a lektorská
činnost pro více jak 2.000 osob

Jarní měsíce roku 2020 jsme využily k vytvoření nových metodik práce s cílovými skupinami dětí i
dospělých a k výrobě vhodných osvětově-herních prvků a přípravě výtvarně-tvořivých dílen, především
v rámci interaktivní sportovně-osvětové série stanovišť s názvem Cesta ochránce přírody. Důraz jsme
kladli na originalitu a akčnost, možnost zaujmout už „od pohledu“, propojení s ekologickou tématikou
„jakoby mimochodem“, pohybové vyžití dětí a vzájemnou spolupráci mezi dětmi, s rodiči a s dostatkem
prostoru, kde může lektor nenásilně navázat komunikaci s účastníky.
Jako motivační faktor jsme kromě již zmíněného využili myšlenku cesty, kdy si děti projdou všech 10
stanovišť od prvního do desátého se Zápisníkem ochránce, na kterém označí absolvování toho kterého
stanoviště razítkem, samolepkou, kresbou nebo odpovědí na otázku. Na závěr je nachystáno
vyhodnocení, předání Diplomu ochránce přírody, gratulace a drobný dárek od sponzorů. Jako největší
oříšek se ukázalo, jak navrhnout herní prvky a metodiku tak, aby byla co nejvíce samonosná, a jak
vyrobit kvalitní a esteticky zdařilé prvky, které budou zároveň skladné a odolné nepřízni počasí. Po
mnoha konzultacích a brainstormingových setkáních (leckdy telefonických v nouzovém stavu) a řadě
zkušebních verzí jsme se i tohoto zhostili velmi dobře.
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V roce 2020 jsme vytvořily deset následujících stanovišť (Foto 1 v závěru této přílohy):
Číslo

Název

Téma

Aktivita

1

Podoj
kozu

původ potravin, údržba chráněných
území pastvou, šetrné dojení

dojení dřevěné kozy s koženým
vemínkem

2

Záchranářem
Zdokonal
svůj hmat

záchranné stanice zvířat, ochrana české
i tropické přírody
chovné systémy nosných slepic,
welfare, výběr vajec (klece, haly,
výběh)
význam hmyzu pro přírodu, především
včely medonosné
welfare domácích mazlíčků, správné
péče o zvířata, biologie morčat
význam jednotlivých rostlin a zvířat pro
celou přírodu, potažmo pro člověka
ochrana tropických oblastí, jak se
můžeme zapojit do ochrany v tropech
potravní biologie čápů a jejich význam
pro přírodu
význam hmyzu pro přírodu, jak může
každý z nás pomoci
šetrné jednání vůči přírodě i lidem

ošetření plyšového zvířete, návrh
pro nápravu
vlez do klece, hmatky vajec

3

4
5
6
7
8
9
10

Vyrob si
včelku
Ze života
morčat
Skok pro
přírodu
Vyfoť se
s námi
Nakrm
čápy
Hmyzí
snopek
Vyber
cestu

výtvarná dílna (vlastní výrobek:
zápich, okoklam)
pohlaď morče, aby mu to bylo
příjemné
doskočiště s vytáčením počtů skoků
pomocí kola „štěstí“
fotostěna s opicí kahau nosatý
prohazovadlo míčků dřevěnou
stěnou
tvořivá dílna (vlastní výrobek: hmyzí
hotýleček)
vyber z dvojice fotografií tu, kde lidé
dobře pečují o své životní prostředí

Nechali jsme natisknout Zápisníky ochránce přírody a Diplomy pro ochránce přírody. Každé stanoviště
jsme opatřily (srolovatelnou) úvodní cedulí s pokynem k aktivitám na tom kterém stanovišti, se
(skládacím) stojánkem a (skládací) odkladovou plochou, popř. se (skládacím) stolečkem. Stanoviště
jsou dále vybaveny osvětovými texty a jako důkaz o absolvování stanoviště slouží samolepky, razítka či
jiný způsob označení (např. zapsání odpovědi na otázku).
Na akce, kde to bylo vhodné z hlediska welfare zvířat, nás doprovázela i morčata, had, králík, slepice a
kachny. Staly se naprosto unikátním prvkem pro přilákání účastníků k návštěvě Ekokaravanu a sloužili
lektorům pro výuku ohleduplnosti ke zvířatům a respektu k jejich základním životním potřebám. Na
ostatních akcích jsme ochranu zvířat řešili interaktivním stanovištěm s plyšovým morčetem s názvem
Ze života morčat (páté stanoviště, v příloze Foto 9).
Ze zpětných vazeb dětí, které se u nás jak „vyřádily“, tak si vyrobily např. zápichy nebo svoje vlastní
hmyzí hotýlečky, s kterými jsme si popovídali o mnoha (pro leckterého dospělého) závažných
tématech, lidsky a jednoduše, víme, že jsme celou věc nevybudovali nadarmo a že naše přítomnost na
akcích udělala dětem radost a zajistila ekologický rozměr věci. Rovněž probíhaly zajímavé diskuze
našich lektorů i s dospělými účastníky, buď s rodiči, jejichž děti se zúčastnily Cesty ochranáře, nebo
s náhodnými kolemjdoucími. Především pro dospělé byla určena i naše nabídka benefičních předmětů
pro praktické využití při ochraně přírody (např. krmítka, budky pro jednotlivé ptačí druhy, netopýrníky,
ježčí pelíšky a další) a k dispozici pro děti byly i různé benefiční drobnosti s ekologickou tematikou (jako
pexesa, tripexesa, černý petr a další na témata z lesního světa apod.).
Co se týká publicity Ekokaravanu, tu průběžně zajišťujeme již od roku 2019 (vlastní web a Facebook,
články na Ekolist.cz, environmentálně zaměřené ekofestivaly a setkání zoologických zahrad, pořad
3

Nedej se na ČT aj.). V roce 2020 jsme se zaměřili především na osobní nakontaktování škol a
organizátorů středních a velkých akcí pro veřejnost.
Vzhledem ke komplikacím v souvislosti s onemocněním covid-19 jsme ale školy a firmy nakonec,
bohužel, nemohli navštívit. Nicméně po jarní nejistotě prvního nouzového stavu se nám přeci jen
podařilo zrealizovat celkem 13 v drtivé většině celodenních vstupů na celkem 8 středních (řádově
stovky účastníků) i velkých (řádově tisíce účastníků) akcí pro veřejnost, s odhadovaným přímým
dosahem na více jak 2.000 účastníků, kteří se zapojili do diskuzí a aktivit s našimi lektory přímo u
Ekokaravanu (z toho přes 1.000 dětí si prošlo interaktivní sportovně-osvětovou sérii stanovišť s názvem
Cesta ochránce přírody).
V roce 2020 jsme se rovněž zaměřili na získání akčních fotografií z akcí, které využijeme při inovaci
webových stránek. Pomohl by nám i propagační letáček, neb jsme ze zkušenosti zjistili, že s vizuálně
zdařilým obrazovým materiálem můžeme daleko lépe oslovit ředitele škol a organizátory akcí.
V roce 2020 Ekokaravan prošel rovněž řadou potřebných úprav (např. doplnění markýzy na zastínění
předprostoru využívaného pro diskuze s veřejností). Dále proběhly opravy nutné pro udržení
bezpečného a funkčního stavu (např. nové nátěry a doladění skládacích schůdků, doplňky v interiéru
pro usnadnění skladování výukových pomůcek aj.). Sepsali jsme procesní manuál pro lektory, aby
organizace většího realizačního a lektorského týmu hladce plynula (od přípravy, přes vlastní výjezd až
po zaúčtování).
Mnoho času bylo věnováno organizaci a koordinaci činností, neb leckteré z jara sjednávané akce
nakonec neproběhly, v období nouzového stavu nastalo omezené setkávání a přes letní měsíce a září
jsme se potýkali s dalšími nejistotami ohledně akcí. Nicméně všechny kontakty a rozjednané
spolupráce využijeme v letech následujících.
V rámci projektu jsme rovněž připravili k vydání Ekologickou detektivku - interaktivní komiks s prvky
krimi na environmentální témata všední dne. V průběhu roku jsme zajistili rozpracování načrtnutého
scénáře příběhu a zapracovali zpětnou vazbu na texty a obrázky pracovní verze komiksu, vznikaly
inovované kresby i zcela nové ilustrace, rozuzlení dostálo celkové revize a inovace, finální texty prošly
jazykovou korekturou gramatiky a stylistiky, byla zpracována nová grafika. V současné chvíli je komiks
připraven k tisku.
Rok 2020 k naší velké úlevě hodnotíme kladně, byť sezóna to byla velmi náročná, řada letních akcí byla
zrušena a podzimní akce od října pak už zcela. Do škol a firem jsme, bohužel, nezavítali vůbec. I přesto
jsme se dobře zhostili úvodní řemeslnické a metodické přípravy stanovišť Cesty ochránce přírody a
naštěstí se vše zúročilo při 13 krásných dnech na akcích pro veřejnost v období červenec až září 2020.
Od organizátorů zrealizovaných akcí máme pozitivní odezvy a oboustranné přísliby další spolupráce.
S účastníky akcí jsme se cítili velmi dobře a vždy potěšujícím momentem jsou situace, kdy se k nám
rodiny vrací i v průběhu téhož dne, aby si děti opakovaně prošly Cestu ochránce, čímž vzniká další
možnost i pro diskuzi s dospělými. Více viz Foto 2 až 15 fotodokumentace v závěru přílohy.
Nyní stojíme na prahu další etapy, kdy plánujeme zkvalitnit naše služby a především finančně
stabilizovat tým lektorů pro provoz Ekokaravanu na rok 2021.

2. 2. Popis a programová náplň pro rok 2021:
Našim cílem je s využitím Ekokaravanu nabízet osvětové služby v oblasti ochrany přírody a udržitelného
života. S Ekokaravanem zavítáme nejen na akce pro veřejnost v Královéhradeckém kraji (slavnosti a
trhy, dětské dny, dožínky, veletrhy, výstavy, městské slavnosti), ale i do škol (MŠ, ZŠ, SŠ), zoologických
zahrad, navštívíme hudební festivaly a další kulturní akce. Vše v závislosti na zájmu ředitelů škol a
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organizátorů akcí a v souladu s omezenými možnostmi v souvislosti s onemocněním covid-19. Jedná
se o inovativní navázání komunikace, mj. i s dosud neoslovenými skupinami, které běžné
environmentálně zaměřené akce nenavštěvují. Využíváme prvky zážitkové pedagogiky a interaktivní
metody vzdělávání (aktivity se zvířaty, výtvarné dílničky a sportovní aktivity se vzdělávacím rozměrem,
neotřelé dřevěné herní prvky aj.).
Probíhající EVVO v ČR chceme doplnit o inovativní rozměr komunikace s dětmi, mládeží i dospělými
v rámci Cesty ochránce přírody na tato stále aktuální témata:








šetrná péče o životní prostředí, ekologická domácnost
praktická ochrana biologicky cenných lokalit, pastva aj.
význam hmyzu pro přírodu a význam rostlinných a živočišných druhů pro ekosystém
aktivní ochrana motýlů zejména s ohledem na návrat jasoně červenookého do Krkonoš
welfare hospodářských zvířat i domácích mazlíčků
záchranné stanice volně žijících zvířat
jak se můžeme jednoduše zapojit do ochrany přírody v ČR i v tropech

Ekokaravan dále přináší:









mobilní environmentální výstava
zábavně-osvětové prvky pro děti
zážitkové aktivity pro veřejnost (včetně aktivit se zvířaty)
doprovodné přednášky
prezentace ochranářských projektů evropské i tropické přírody
benefiční dárky a dárkové certifikáty
komiks Ekologická detektivka s environmentálním rozuzlením
environmentální poradenský servis

V novém roce 2021 budeme pokračovat v započatém projektu. Čekají nás inovace vzešlé ze zpětných
vazeb lektorů. Především jde o důraz na větší samonosnost stanovišť ukrytý v detailu, který ale v praxi
hodně pomůže (např. doplnění startovního místa), dále praktičnost stanovišť pro manipulaci (rychlejší
příprava stanoviště před akcí) a zjednodušení a zkrácení textů doprovodných osvětových cedulí. Vše
tak, aby se stanoviště staly pro účastníky přehlednějšími a aktivity volně plynuly a byly ještě
samonosnější pro případ, že v roce 2021 se snad podaří už rozjet činnosti s Ekokaravanem v plném
rozsahu, včetně škol a už zaplněnějších akcí pro veřejnost. Stávající stanoviště ještě doplníme o více
možností pro naše nejmenší účastníky a o osvětu v oblasti ochrany motýlů, neboť naše organizace je
nově zapojena do mezinárodního projektu LIFE APOLLO2020 s cílem repatriace jasoně červenookého.
Čeká nás také výroba dřevěné pokladničky s vykukující sovou kulíškem po vhození mince jako
umožnění účastníkům věnovat dar na ekologickou osvětu, tzn. zajištění vlastních zdrojů pro
spolufinancování projektu. Jak už bylo zmíněno, dále nás čeká aktualizace webových stránek a
zhotovení propagačního letáčku (zhruba 1.000 ks, předběžně A5 velikost, oboustranně, recyklovaný
papír). Vedle procesního manuálu, který vznikl v roce 2020, plánujeme na rok 2021 sepsání lektorského
manuálu určeného nejen jako výborná pomůcka pro zaškolování nových lektorů (jak sestavit Cestu
ochranáře na místě akce), ale i jako písemný pracovní materiál stávajícího lektorského týmu (zápis
lektorských zkušeností, tipy na komunikaci s účastníky, příklady „odlektorovaní“ stanoviště, zpětné
vazby).
Chceme opět oslovit již nakontaktované školy a organizátory akcí pro veřejnost a zrealizovat další
výjezdy Ekokaravanu. Pro školy máme v nabídce návštěvu Ekokaravanu jednak jako příležitost
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k diskuzím a absolvování Cesty ochránce přírody, tak rovněž nabízíme osvětové přednášky od našich
spolupracovníků z řad odborníků na praktickou ochranu přírody (přírodovědné i cestopisné
přednášky). V souladu s omezením či rozvolněním možností v souvislosti s onemocněním covid-19
oslovíme i ředitele organizací, firmy aj.
Rovněž bychom rádi získali kvalitní lektory, přičemž se ukazuje, že je v této době mj. důležité
spolupracovníky finančně odměnit. Je to i záruka jisté stability lektorského týmu, která se zúročí určitou
profesionální kontinuitou a úsporou při zaškolování.
V roce 2021 rovněž provedeme drobné údržby a opravy Ekokaravanu. Dále ze zkušenosti z roku 2020
nám především chybí z velké dálky viditelná a k zastavení motivující cedule s nápisem např. Ekokaravan
aneb Ochránci na cestách. Dále doplníme kancelářské a výtvarné potřeby, zajistíme průběžné
vyúčtování projektu.
Jako velkou komplikací se v roce 2020 ukázala skutečnost, že nevlastníme pojízdný podvozek. Pojízdný
podvozek jsme si museli půjčovat, sice zdarma, ale za tak náročných logistických okolností, že nezřídka
byly výjezdy ohroženy tím, že aktivity naše i vlastníka pojízdného podvozku se vzájemně kryly a horko
těžko jsme hledali kompromisy „možného“, leckdy pak zvolili dosti krkolomná a dlouhodobě
neudržitelná řešení. Navíc v roce 2021 již nebude možné si systematicky pojízdný podvozek půjčovat.
Proto v rámci projektu na rok 2021 žádáme i o dílčí příspěvek na pořízení vlastního pojízdného
podvozku zhotoveného na zakázku.
Jsme si dobře vědomi, že situace v souvislosti s onemocněním covid-19 se nemusí v roce 2021 zlepšit.
Proto volíme takové aktivity při veřejných akcích, které jsou s ohledem na charakter šíření nemoci
možné. Tzn. lektorujeme ve venkovním prostředí na dostatečném prostoru, který je dopředu
s organizátory akcí sjednán, pracujeme odděleně s jednotlivými rodinami, vyhýbáme se blízkému
kontaktu. Není to jednoduché pro lektory, kteří se rádi zapojují do pohybových her s dětmi apod., ale
i přesto lze uzpůsobit lektorování tak, aby k těmto těsným setkáním nedocházelo. A samozřejmě na
všech akcích dodržujeme pokyny v souvislosti s onemocněním covid-19 v té době platné. Pro případ,
že nebudou přístupné školy, firmy a nebude realizována většina pro nás již tradičních akcí pro veřejnost
v Královéhradeckém kraji, chceme převážnou část výjezdů Ekokaravanu uskutečnit ve spolupráci
s Hospitálem Kuks, kde se v roce 2020 rozvinula zajímavá spolupráce (možnost umístění Ekokaravanu
v areálu na několik po sobě jdoucích dní včetně využití i zázemí objektu).

2. 3. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi:
Mgr. Martina Mayerová – vystudovala biologii a doplňující pedagogické studium na Přírodovědecké
fakultě UK v Praze. Přes deset let působí v ekologické výchově jako lektorka a konzultantka výukových
programů pro školní kolektivy a studenty, pro odbornou i širokou veřejnost. Zaštiťuje tento projekt již
od roku 2020.
Michal Jilma, DiS. – předseda ČSOP Hradec Králové, managment biologicky cenných lokalit a „předák“
pracovních skupin při terénních úpravách přírodně cenných území. Propojení projektu s praktickou
ochranou přírody.
Filip Laštovic - lektor ekologické výchovy, dlouhodobě pracuje pro ochranářské organizace (navrhování
a praktický management přírodně cenných lokalit, botanické průzkumy).
Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D. – vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a je vědeckým
pracovníkem České zemědělské univerzity v Praze a Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Je členem
IUCN Species Survival Commission, Primate Specialist Group. Konzultace v oblasti účinné ekologické
výchovy. Svědectví reálií při ochraně tropů.
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Mgr. Kateřina Paříková - referentka technického servisu ZOO Dvůr Králové a členka výboru Koalice proti
palmovému oleji, kde zajišťuje především komunikaci na sociálních sítích. Konzultace v oblasti účinné
ekologické výchovy.
Gita Matlášková – mezinárodní koordinátorka Palm Oil Watch International a dlouhodobá členka ČSOP
Arion, kde zajišťuje chod organizace i environmentální osvětu. Konzultace v oblasti účinné ekologické
výchovy.
Dále spolupracujeme s řadou českých partnerských organizací, které zajišťují ochranářské projekty.
Společně vzájemně propagujeme naše aktivity a získáváme dary pro benefiční portál.
Zátoka nosatých opic - ochrana opic kahau nosatých a záchrana 450 km2 unikátního deštného lesa
navazujícího na pobřeží na Borneu (http://zatokanosatychopic.cz/)
Derbianus Conservation - záchrana antilop Derbyho (posledních 300 kusů)
(http://www.derbianus.cz/)
Save Elephants – záchrana slonů ve střední Africe (https://www.save-elephants.org/)
Chráníme mořské želvy – mořským želvám hrozí vyhynutí, jejich záchrana
(http://www.morskezelvy.cz/)
The Kukang Rescue Program – ochrana outloňů na Sumatře a jejich navracení do přírody
(http://www.kukang.org/cz/)

2. 4. Projekt „Ekokaravan“ v letech 2019 – 2021 a jeho financování


V roce 2019 zbudování Ekokaravanu ve spolupráci s Ekologickou servisní organizací a dalšími
partnery, jako je např. Kukang, Zátoka nosatých opic, ČSO atd. a účast na pilotních akcích pro
veřejnost.



V roce 2020 příprava komiksu Ekologická detektivka a vytvoření nových výukových metodik a
sportovně-osvětových herních prvků a výtvarně-tvořivých dílen pod názvem Cesta ochránce
přírody, opravy a úpravy Ekokaravanu. Realizace celkem 13 dnů na 8 akcích s dosahem v rámci
diskuzí a aktivit pro více jak 2.000 účastníků akcí pro veřejnost (s celkovou návštěvností stovky
až tisíce osob). Partnery našich projektů bylo Statutární město Hradec Králové
a Královéhradecký kraj.



V současné chvíli je Ekokaravan připraven pro výjezdy v rámci Královéhradeckého kraje, pokud
se nám podaří zajistit finanční zdroje pro lektorský tým. Hlavní lektor bude koordinovat celý
projekt, organizovat akce, zajišťovat je logisticky i lektorsky společně s ostatními lektory
v týmu, včetně inovací atd.
o

V první řadě jsme se obrátili na Statutární město Hradec Králové a nyní podáváme
žádost o grant i na Královéhradecký kraj, abychom vzájemným spolufinancováním
pokryli náklady především na organizační, administrativní, řemeslnické a lektorské
služby spojené s provozem Ekokaravanu na rok 2021. Co se týká dalšího
spolufinancování, plánujeme jej kofinancovat z mezinárodního projektu LIFE
APOLLO2020 (repatriace jasoně červenookého), kde jsme partnery (investiční výdaj:
pojízdný podvozek s příslušenstvím). Přičemž po úspěšném prvním kole právě probíhá
druhý stupeň schvalování žádostí tohoto mezinárodní projektu.
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o

Možnosti spolufinancování nabízíme i z vlastních zdrojů organizace. Konkrétní mix
kofinancování se bude odvíjet dle praxe roku 2021.

3. Projekt Pomáhám přírodě – osvětová kampaň pro širokou veřejnost pomocí webových stránek a
sociálních sítí a ve spolupráci se slavnými osobnostmi
3. 1. Současný stav
Kampaň Pomáhám přírodě je nosným programem naší organizace již od roku 2019. První pilíř tvoří
„Ekokaravan“. Co se týká druhého pilíře, jedná se o online informační kampaň s využitím webových
stránek www.pomaham-prirode.cz a sociálních sítí (Facebook, Instagram, Youtube), ve spolupráci se
známými celebritami. Naším záměrem je oslovit především ty cílové skupiny, které se pohybují mimo
„sociální bublinu“ ochrany přírody.
V posledních dvou letech jsme navázali spolupráci s řadou populárních osobností (např. Marta Jandová,
David Kraus, Andrea Růžičková či Václav Noid Bárta), které se staly ambasadory různých témat ochrany
přírody, do nichž vnášejí své vlastní aktivity a zkušenosti. Informace jsou cíleny na laiky, proto jsou
podány čtivou formou a díky spojení se známou osobností přilákají pozornost. Nechybějí ani krátká,
vizuálně velmi zdařilá videa s celebritami. Témata jsou vybrána v duchu “každý z nás může svou troškou
pomoci přírodě”, a proto je možné se s tématy ztotožnit a zapamatovat si jejich ekologické poselství.
Odbornější a palčivější problematika je prokládána tématy, která jsou veřejností obecně snáze
přijímána. Jedná se o ekologickou osvětu především v těchto oblastech: mláďata zvířat, ekologická
zahrada, staré stromy, šetrný životní styl, ohňostroje, přikrmování zvířat, podzim na zahradě, lidské
nástrahy na zvířata, psi a kočky v přírodě a ekologické zemědělství. V minulém roce byl v rámci
kampaně Pomáhám přírodě sponzorsky publikován osvětový nástěnný kalendář se známými
osobnostmi a s brožurou zpracovávající výše uvedená témata.
Pro rok 2020 byla naplánována další spolupráce s celebritami, nejen ohledně vzniku nového kalendáře
na rok 2021, ale známé osobnosti měli osobně zavítat přímo na naše akce pro veřejnost. Vzhledem k
omezením v souvislosti s onemocněním covid-19 se v roce 2020 nakonec spolupráce s celebritami,
bohužel, vůbec nerealizovala. Nicméně se nám podařilo udržet online kampaň ve formátu pravidelných
Facebook příspěvků 1 - 3x týdně. Jednalo se především o aktuality z environmentálního dění a o
aktuality týkající se sezónní péče o volně žijící živočichy, doplněné komunikací s diskutujícími. Nicméně
i nadále jsme s populárními osobnostmi v kontaktu, a jakmile situace dovolí, plánujeme pokračovat v
úspěšně navázané spolupráci.
Dosud má projekt Pomáhám přírodě na sociálních sítích několikatisícové dosahy, zejména některé z
nejvíce povedených příspěvků měly přes naše sociální sítě dosah ke statisícům uživatelů. A část
informací následně přebírala média včetně některých bulvárních periodik, kde se jinak potřebné
informace o možnostech, jak každý z nás může přispět k ochraně přírody, objevují velmi zřídka.
V roce 2021 chceme zásadním způsobem tuto online kampaň rozšířit.

3. 2. Popis a programová náplň pro rok 2021:
Pomáhám přírodě jako environmentální osvětová kampaň bude (kromě výjezdů s „Ekokaravanem“)
sestávat z několika online aktivit:
Témata obsažená ve stávajících webových stránkách www.pomaham-prirode.cz, která dosud úzce
souvisela s propagací osvětového nástěnného kalendáře s celebritami, doplníme o tyto body na 4
úrovních:
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PROČ - momentálně je naplánováno 6 tematických celků co nejjednodušším způsobem
vysvětlujících současný stav toho kterého ekologického tématu s rozcestníkem na doplňující
informace (potravinová a průmyslová soběstačnost; voda v půdě i v krajině; lesy zdravé a
bohaté; zemědělství plné rozmanitosti; města, kde se dá žít; ohleduplnost k přírodě)



JAK - praktický průvodce pomoci přírodě aneb jak se každý z nás může v každodenním životě
podílet na harmonizaci vztahu člověk - příroda



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - ukázky praktických opatření, která potvrzují, že je i v reálu možné
hospodařit a budovat s ohledem na přírodu



PROSTOR PRO FANOUŠKY - sdílení vlastních aktivit, praktických opatření, soutěže apod.

Další náplň webových stránek a sociálních sítích v roce 2021:
1. opětovná prezentace fotografického projektu Jany Pechlátové podpořeného známými
osobnostmi (videa, fotografie, brožurka)
2. videa s odborníkem Davidem Čípem, praktickým ochráncem přírody a vedoucím záchranné
stanice, realizovaná ve spolupráci s reklamním a produkčním studiem
3. průvodce pomoci přírodě s měsíční frekvencí (praktické návody)
4. zajímavosti, externí články a videa, grafiky k tématu, příklady dobré praxe, fotoreportáže z
českých farem aj.
5. v rámci osvěty a propagace v oblasti ochrany životního prostředí se chceme rovněž zaměřit na
ochranu opylovačů, neb poskytují jednu z nejdůležitějších ekosystémových služeb; za vlajkový
druh byl zvolen jasoň červenooký (Parnassius apollo), který jakožto největší motýl Evropy je
populární i mezi veřejností a je ideální volbou, jak díky ekologické osvětě a péči o přírodní
lokality jeho výskytu zaštítit ochranu mnoha opylovačů a celých ekosystémů (naše organizace
je partnerem v rámci mezinárodního projektu APOLLO2020, kde budeme zajišťovat repatriaci
tohoto motýla do ČR a praktický management vhodných lokalit v přírodě)

Webové stránky jsou určeny pro laickou veřejnost, která projeví zájem o témata ochrany přírody.
Klademe důraz především na ty cílové skupiny, které se o ochranu přírody a vlastní zapojení dosud
nezajímali. Těm poskytneme základní vhled do problematiky a následně jim dáme možnost hlubšího
studia pomocí odkazů na existující odborné publikace a weby. K popularizaci chceme využít již
navázané spolupráce se slavnými osobnostmi popkulturního života. Tyto celebrity s naší pomocí
vyzdvihují témata ochrany přírody, do kterých vnášejí (pod naším odborným dozorem) svoje vlastní
aktivity i názory. Chceme představit kvalitně fungující příklady z běžného života a ukázat, že dobře
prosperovat se dá i při respektování environmentálních zásad. Rádi bychom ukázali konkrétní praktické
kroky, rady a návody, díky kterým lze nenásilně posunout běžné fungování směrem k udržitelnému
způsobu života, a to jak jednotlivce, tak celé společnosti.
Na sociálních sítích, kde máme již nyní vybudovanou uspokojivou základnu sledujících (více jak 3.000
na Facebooku a téměř 7.000 na Instagramu) nás čeká v daleko větší míře než v předchozích letech
vkládání příspěvků v návaznosti na inovace na webových stránkách a přímá komunikace s daleko více
čtenáři. Výzvou je pro nás využít toto prostředí ke sdílení fotek, krátkých textů a videí s cílovou
skupinou, která nám dosud unikala, a naplnit naše kanály na Youtube (příklady dobré praxe,
videonávody, jak pomáhat přírodě aj.).
Nové návštěvníky webových stránek a nové fanoušky na sociálních sítích budeme získávat z mnoha
zdrojů. V rámci celé naší kampaně Pomáhám přírodě můžeme oslovit účastníky akcí pro veřejnost při
výjezdech Ekokaravanu a dále můžeme využít kontakty našich dárců. V průběhu projektu navážeme
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spolupráci s dalšími celebritami a požádáme je o využití jejich sociálních sítí. V rámci plnění projektu
budeme rovněž postupně navazovat spolupráci s organizacemi, které se zabývají relevantními tématy
(Koalice proti palmovému oleji, Nadace pro půdu aj.) a kde se již nyní ukazují možnosti vzájemného
sdílení na sociálních sítích aj.

3. 3. Spolupráce s odborníky a firmami:
Mgr. Johana Drlíková - environmentalistka
Mgr. Alice Janečková - zooložka a profesionální ochránkyně přírody
Michal Jilma, DiS. – praktický management biologicky cenných lokalit
Mgr. Tomáš Kopecký - entomolog
Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D. - primatolog a ekolog, praktický ochránce přírody v tropických oblastech
Mgr. Martina Mayerová – pedagožka a environmentalistka
Miroslav Mikát - entomolog
RNDr. Blanka Mikátová - bioložka a profesionální ochránkyně přírody
Jana Pechlátová - fotografka
Ing. Robert Přinesdomů - IT specialista, novinář
Mgr. Věra Samková, PhD. - botanička
Bc. Martina Skohoutilová - informační specialistka, webmasterka a environmentalistka
Mgr. Gabriela Skoupá - ekoložka
MUDr. Jiří Zajíc - lékař se záběrem v oblasti mimoprodukční funkce městského lesa
a další
Video tvorbu a filmovou postprodukci máme již sjednanou s královéhradeckým reklamním a
produkčním studiem „Prime Production“ (www.primeproduction.cz), které se do projektu zapojuje
z části na dobrovolné bázi.

3. 4. Projekt v letech 2019 – 2021 a jeho financování:


V roce 2019 došlo k navázání spolupráce s fotografkou Janou Pechlátovou a s populárními
osobnostmi, přičemž vznikl benefiční kalendář na rok 2020 a brožurka Pomáhám přírodě a
mnoho fotografií celebrit, které zůstávají naší organizaci k dispozici.



V roce 2020 jsme komunikovali s našimi fanoušky na sociálních sítích a udržovali tak mediální
potenciál projektu.



Dosud bylo investováno nasazení celebrit, profesionální fotografky, realizačního týmu
odborných pracovníků v ochraně přírody a dobrovolníků v hodnotě řádově několika set tisíc
korun, které jsme získali díky sponzoringu a příspěvkům drobných dárců. Je navázaná
spolupráce s celebritami. Jsou připraveny fotografie, videa a základní texty se známými
osobnostmi. Máme realizační tým, který spravuje Facebook a Instagram, máme řádově tisíce
fanoušků. Jsou založeny nové webové stránky.



Statutární město Hradec Králové jsme již zažádali o finanční prostředky pro rok 2021 a
v současné době podáváme žádost na Královéhradecký kraj.
o

Co se týká osvěty v oblasti opylovačů, plánujeme jej kofinancovat z mezinárodního
projektu LIFE APOLLO2020 (repatriace jasoně červenookého), kde jsme partnery.
Přičemž po úspěšném prvním kole právě probíhá druhý stupeň schvalování žádostí
tohoto mezinárodní projektu.

o

Případně zajistíme spolufinancování z vlastních zdrojů organizace. Konkrétní mix
kofinancování se bude odvíjet dle praxe roku 2021.
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4. Závěr
Kampaň Pomáhám přírodě sestávající z výjezdů Ekokaravanu aneb Ochránců na cestách, kteří putují
krajinou a se svou ekologickou osvětou neotřelým způsobem působí na mnoho cílových skupin, má
svůj velký potenciál oslovit širokou veřejnost napříč zájmovými profily účastníků. Druhým pilířem
kampaně je online rovina ve formě webových stránek a sociálních sítí (Facebook, Instagram, Youtube),
přičemž rok 2021 je pro nás výzvou pro zásadní rozšíření našeho současného záběru, včetně již
navázané spolupráce s českými celebritami a komunikace s řádově tisíci fanoušky na sociálních sítích.
Realizované financování nosného programu „Ekokaravan“ v roce 2020
Název projektu
Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a
dospělých s využitím Ekokaravanu na území města
Hradec Králové a okolí

Dárce dotace

Výše dotace

Statutární město
Hradec Králové

50.000 Kč

Příprava a vydání komiksu Ekologická detektivka

Statutární město
Hradec Králové

40.000 Kč

Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a
dospělých s využitím Ekokaravanu

Královéhradecký kraj

100.000 Kč

vlastní podíl

25.000 Kč
215.000 Kč

CELKEM

Plánované financování kampaně „Pomáhám přírodě“ (tj. Ekokaravan + online kampaň) v roce 2021
Název podaného projektu (dosud neschváleno)
Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a dospělých
s využitím Ekokaravanu na území města Hradec Králové
a okolí
Pomáhám přírodě – osvětová kampaň pro širokou
veřejnost pomocí webových stránek a sociálních sítí a ve
spolupráci se slavnými osobnostmi
Pomáhám přírodě – osvětová kampaň pro širokou
veřejnost s využitím Ekokaravanu a ve spolupráci se
slavnými osobnostmi na webových stránkách a
sociálních sítích

Dárce dotace
Statutární město
Hradec Králové

Zažádáno o
200.000 Kč
(z toho 40.000 Kč
investiční výdaj)

Statutární město
Hradec Králové

120.000 Kč

Královéhradecký
kraj

100.000 Kč

EU (partneři
LIFE APOLLO2020 (Conservation of Parnassius apollo in
mezinárodního
Poland, Czech Republic and Austria)
projektu)
případně vlastní
podíl
CELKEM

30.000 Kč
(z toho 20.000 Kč
investiční výdaj)
10.000 Kč
460.000 Kč

Rádi bychom kontinuitu kampaně Pomáhám přírodě zachovali i nadále a významně jí rozšířili, přičemž
příspěvek od Královéhradeckého kraje pro nás bude zásadním finančním příjmem tohoto projektu
v roce 2021, bez kterého není možné naše plánované aktivity plně realizovat.

5. Fotodokumentace
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Foto 1: Koláž všech 10 stanovišť Cesty ochránce přírody.
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Foto 2, 3 a 4: Celkový pohled na výukový prostor.
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Foto 5 a 6: Výtvarná aktivita „Vyrob si včelku“.

Foto 7: Fotostěna – jedno z nejoblíbenějších zastavení.
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Foto 8: Welfare nosných slepic. Děti chodí navštívit slepičku uvnitř překvapivě rády.

Foto 9: Správná péče o domácí mazlíčky (pohlazení, krmení, výběh).

Foto 10: Koza, která se nechá podojit a ani se nehne …….
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Foto 11: Výroba vlastního hmyzího hotýlečku.

Foto 12: Stanoviště, kde z mnoha obrázků se vybírá šetrná péče o přírodu.

Foto 13: Orazítkování Zápisníku ochranáře za absolvování stanoviště.
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Foto 14 a 15: A na závěr udílení diplomů a odměny.
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