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ZÁCHRANNÁ STANICE
A EKOCENTRUM HUSLÍK
Ekocentrum Huslík je součástí Základní organizace
Českého svazu ochránců
přírody Polabí. Ekocentrum
patří mezi Krajská střediska
EVVO .

Areál ekocentra funguje společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy v
Poděbradech v centru lužního lesa nedaleko soutoku Labe a Cidliny. Toto prostředí
poskytuje ideální možnost přímého kontaktu s přírodou, proto velká část výukových
aktivit probíhá přímo v terénu.

POSLÁNÍ EKOCETRA HUSLÍK
“V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les,
tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina
a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování
odpovědnému k životnímu prostředí. Naším hlavním posláním je výchova k
trvale udržitelnému způsobu života. Vzdělání a výchovu vnímáme jako
důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je:
„ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.”

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ BYLA PODPOŘENA STŘEDOČESKÝM KRAJEM,
GRANTOVÝM PROGRAMEM TPCA PRO KOLÍNSKO A STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
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JAK SE K NÁM DOSTANETE?
Areál se nachází na adrese : Na Zálesí 1473, Poděbrady, 290 01
Pěšky - Ano, jde to k nám dojít i pěšky. Jsou dvě možné varianty:
1) Z poděbradského vlakového nádraží (cca 1 hodina 20 minut)
2) Z libického vlakového nádraží (zkratkou 40 minut, po cyklostezce 1 hodina)
Na kole - V případě, že byste chtěli dorazit na kole, zvolte příjemnou cyklostezku podél Labe
Busem - Nedaleko areálu (250m) je parkoviště pro autobusy
Lodí - Na nedaleký soutok Labe a Cidliny (800metrů) pravidelně z Poděbrad vyplouvá loď Král Jiří
http://www.kraljiri.cz/
Vláčkem - Z Poděbrad jezdí i vláček, který vás doveze na parkoviště k ekocentru
http://www.vyhlidkovyvlacek-podebrady.cz/
		

!Nespoléhejte se na GPS navigace - cesta k areálu je nová a většina navigací ji nezná!
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VÝUKOVÉ
PROGRAMY
PRO MŠ
VČELÍ KRÁLOVSTVÍ

1,5 - 2 hodiny
80 Kč

Kdo bydlí ve včelím úle? Na čem včelky celé dny pracují? Proč se
říká ,,pilná jako včelka“? Za pomocí her si ukážeme život včel, na
chvilku se staneme královnou, trubcem a dělnicí. Po dlouhé práci
včeliček zakončíme program sladkým překvapením.

MLADÝ FARMÁŘ

1,5 - 2 hodiny
55 Kč

Proč chováme hospodářská zvířátka na farmě a k čemu nám
vůbec jsou? Co potřebují ke svému životu? Na tyto otázky si formou zábavných her odpovíme. Vyzkoušíme si jaké je být ovečkou, kozou nebo koníkem. Společně si ukážeme, jak se chovat u
zvířátek. Na konec si zvířátko i pohladíme.
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VÝUKOVÉ
PROGRAMY
PRO MŠ
KDO SE RODÍ NA JAŘE?

1,5-2 hodiny
55 Kč

Co se kolem nás na jaře děje? Jaké čerstvé vůně se linou kolem
nás, jakými zvuky příroda ožívá a co můžeme sledovat, když se
trochu ztišíme. S čapí rodinkou se vrátíme na jejich hnízdiště
a poznáme jaro jejich očima. Program je doplněn o přímý
kontakt s živočichy.

CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ?

1,5 - 2 hodiny
55 Kč

Co se stane, když přijde zima a příroda usne zimním spánkem?
Kam se zvířátka schovají a jak se na ni připravují? Přeneseme se
do role různých zvířat, se kterým si pomocí našich smyslů projdeme období podzimu a zimy. Program je doplněn o přímý
kontakt s živočichy.
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VÝUKOVÉ
PROGRAMY
PRO MŠ
TAJEMNÝ LES

1,5 - 2 hodiny
55 Kč

Jaká tajemství skrývá les? Prostřednictvím všech našich smyslů se
seznámíme s lesem. Provázet lesem nás budou Dubánci, lidičky
bydlící v blízkosti dubů. Naučí nás objevovat vše, co k lesu patří.
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VÝUKOVÉ
PROGRAMY
PRO 1.ST
ZŠ

TAJEMSTVÍ ÚLU

3 hodiny
80 Kč

Společně se podíváme do úlu a ukážeme si, kde včela bydlí.
Nahlédneme, jak vypadá včelí postel, kde včely vyrábějí med
a kde se schovává královna. Za pomocí dramatické výchovy si
vyzkoušíme, jaké to pro včelu je najít úl. Na konci programu si
něco i ochutnáme.

NA DEN FARMÁŘEM

2,5 - 3 hodiny
80 Kč

Vyrábí se mléko v továrnách? Je kráva fialová? Co se všechno
dá s mlékem dělat? Společně si ukážeme, kde se získává mléko
a nakrmíme spolu kravičky. Vyzkoušíme si dojit vemeno.
Nakonec ochutnáme domácí mléčné produkty.
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VÝUKOVÉ
PROGRAMY
PRO 1.ST
ZŠ

CO SE DĚJE
KOLEM NÁS?

2 - 2,5 hodiny
55 Kč

Potkali jste někdy volně žijícího živočicha?
Věděli jste, jak se k němu zachovat? V průběhu programu se
naučíme pozorovat přírodu jinýma očima. Prožijeme si, co se
kolem nás na jaře odehrává. Seznámíme se s hlavními zásadami,
jak se nejen v tuto dobu v přírodě pohybovat.
Program je doplněn o přímý kontakt s živočichy.

LES PLNÝ VZTAHŮ

3 - 3,5 hodiny
65 Kč

V lužním lese žije velké množství různých živočichů, roste mnoho
druhů rostlin, celé prostředí je zcela ojedinělé. Poznáme,
co všechno je v lese provázáno sítí vztahů a jak
tyto vztahy mohou vypadat.
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VÝUKOVÉ
PROGRAMY
PRO 2.ST
ZŠ

HMYZÍ SVĚT

3,5 - 4 hodiny
65 Kč

V programu Hmyzí svět se na chvíli staneme badateli Oddělení
výzkumu hmyzu. Naším průvodcem bude prof. Emanuel Motejl,
který procestoval celý svět, aby pochopil, že nejdůležitější je zkoumat přírodu přímo doma za humny. Společně budeme pátrat
po příčinách úbytku hmyzu a zhodnotíme vliv člověka na naši
krajinu.

ZÁCHRANNÁ STANICE
ZÁCHRANA ZVÍŘAT

3- 4 hodiny
65 Kč

Seznámíme se s konceptem ochrany živočichů v České republice
prostřednictvím projektů Národního sítě záchranných stanic a
Zvíře v nouzi. Program nás formou různých aktivit dovede k zamyšlení nad možností minimalizace vlivu člověka na přírodu a na
volně žijící živočichy. Společně zhodnotíme různé varianty a otevřeme nová řešení.
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VÝUKOVÉ
PROGRAMY
PRO 2.ST
ZŠ

LUŽNÍ LES
V PROMĚNÁCH

3 - 3,5 hodiny
65 Kč

Krajina tak jak ji dnes známe je společným dílem přírody
a člověkem. Proč byla oblast lužních lesů osídlena již v raném středověku? Jak člověk začal krajinu využívat a jak moc krajinu přetvořil? Proč je důležité, aby zásahy člověka byly smysluplné?
V rámci programu si na všechny tyto otázky odpovíte.
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WORKSHOPY
TVORBA SVÍČEK

3 hodiny
95 Kč

Přijeďte si k nám vyrobit vlastní svíčku. Provedeme vás celým
procesem a výrobek si odnesete domu.

TVORBA SÝRŮ

3 hodiny
95 Kč

Výroba čerstvého domácího sýra je ideálním doplněním programu
o farmaření. Naučíte se ja vytvořit vlastnoruční čerstvý sýr, který
následně sníte. V případě že chcete část sýra dovézt zpět, vezmětě
si krabičky na převoz.
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V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PROGRAMY NÁS KONTAKTUJTE
A NEVÁHEJTE SE NA COKOLIV ZEPTAT.
TEL: +420 739 005 700
EMAIL: EKOCENTRUM.HUSLIK@SEZNAM.CZ

EKOCENTRUM HUSLÍK
Na Zálesí 1473, Poděbrady
kontaktní osoba: Jakub Vaněk
tel: +420 739 005 700
email: ekocentrum.huslik@seznam.cz
www.ekocentrumhuslik.cz
Najdete nás také na Facebooku: https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz

Ekocentrum Huslík

