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O NÁS 

Genetik Luther Burbank popsal ideální prostředí pro děti takto: 

„Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, 
vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stro-

mech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strni-
ště, smrkové šišky, oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o tento svět 
přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy. Tím, že se s jednotlivými složkami 
tohoto světa seznámí, dostane se do styku s vnitřní harmonií přírody. Toto poučení je 

nenásilné, přirozené a celistvé.“

NAŠE POSLÁNÍ

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 odpovědné k životnímu 

prostředí. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším 
mottem je:

„ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.”

NÁŠ CÍL

VZDĚLÁVAT - Zaměřujeme se na atraktivní formu předávání informací.

TVOŘIT ZÁŽITKY - Prostřednictvím zážitků upevňujeme kladný vztah k přírodě a místům
v našem okolí.

MOTIVOVAT K TVOŘIVOSTI A SAMOSTATNOSTI - Využíváme přírodního prostředí k rozvoji krea-
tivity a kritického myšlení.

PODPOROVAT ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP KE SVĚTU - Vytváříme příležitosti pro získávání zkušeností 
vedoucí k pozitivní změně a odpovědnému přístupu.



 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 libického vlakového nádraží (zkratkou 30 minut, po cyklostezce 50 minut)
2) Z poděbradského vlakového nádraží (cca 80 minut)

Na kole
 V případě, že byste chtěli dorazit na kole, zvolte příjemnou cyklostezku podél Labe

Busem
Nedaleko areálu (350m) 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 Google navigace ji nezná!
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pěšky nebo na kole z Poděbrad
(80 minut pěšky) 
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trať S2  



Jak vybrat program? 
U programu se nacházejí informace. Naleznete zde anotaci programu, délka programu 

a místo realizace programu a cenu programu. 

Lužánci

cena: 80 Kč / dítě

1,5 - 2 hodiny

Jaká tajemství lužní les skrývá? 

To nám napoví Lužánci - kouzelné lesní bytosti, které se
 s radostí a láskou starají o les. Žijí zde ve stromech, květinách a 

starých pařezech. Dbají na to, aby se každý, kdo les navštíví choval 
ohleduplně, nic neničil a neubližoval zvířátkům. Moc rádi tě naučí 

objevovat vše, co k lesu patří. Pomocí smyslů tě Lužánci lesem provedou 
- tak pojď, pěkně tiše, nastraž uši, dívej se a poslouchej…

 

září - říjen, březen - duben

místo: areál na Huslíku, lužní les

název programu

anotace programu

v jakém období
program realizujeme

místo realizace

cena

délka programu

piktogramy

Vysvětlivky piktogramů

je potřeba mít oblečení 
a obutí do přírody 
(při dešti holinky a pláštěnku)

program probíhá venku

na program si 
přivezte přezůvky

program zahrnuje 
zpracování potravin

doprovod
 zdarma

15 - 25
dětí

velikost skupiny

program zahrnuje 
kontakt se živočichy

VÝUKOVÉ PROGRAMY

Jak to u nás vypadá? 
V moderním areálu na Huslíku máme k dispozici 

přednáškovou místnost s toaletami. Bezbariérový 
přístup i WC. Přírodní areál uzpůsobený pro vzdělá-
vání který má 100 000m2. Jsme přímo v srdci lužního 

lesa, obklopeni loukami, sady, tůněmi a přírodní 
zahradou. 

Areál je společný se Záchrannou stanicí Huslík. 



Lužánci

cena: 80 Kč / dítě

1,5 - 2 hodiny

Jaká tajemství lužní les skrývá? 

To nám napoví Lužánci - kouzelné lesní bytosti, které se 
s radostí a láskou starají o les. Žijí zde ve stromech, kvě-
tinách a starých pařezech. Dbají na to, aby se každý, kdo 
les navštíví choval ohleduplně, nic neničil a neubližoval 

zvířátkům. Moc rádi tě naučí objevovat vše, co k lesu patří. 
Pomocí smyslů tě Lužánci lesem provedou - tak pojď, pěkně 

tiše, nastraž uši, dívej se a poslouchej…

(doporučený věk 3 - 5 let)

Zvířátka v nesnázích

1,5 - 2 hodiny

Víš, co dělat, když najdeš zraněné zvířátko nebo opuštěné 
mládě? Jak můžeš pomoci? 

Na koho se obrátit? Vysvětlíme si, co je to záchranná sta-
nice a jakým způsobem funguje. Jaká zvířátka se k nám 
dostávají a proč. Kdy potřebují naši pomoc a kdy naopak 

ne. Pomocí různých aktivit si osvojíme zásady, které musí-
me dodržovat, abychom živočichům z přírody neublížili. Pro-
gram je doprovázen příběhy a přímým kontaktem se zvířaty 

ze záchranné stanice.
(doporučený věk 5 - 7 let)

cena: 80 Kč / dítě

září - říjen, březen - duben

září - listopad, únor - červen

Ztracený jéža

1,5 - 2 hodiny

Společně s Ježkem “Kájou”, který se zatoulal příliš daleko 
od svého domečku, se vydáme na cestu, která nás zavede 

do kouzelné zahrady. 
Cestou potkáme nové kamarády - včelku Medunku, berušku 

Zlatušku, roháče Jíru, ještěrku Elku, sýkorku Mínu, žabá-
ka Kvaka a žížalu Dášu, kteří tady bydlí. S nimi prožijeme 
mnohá dobrodružství a ledacos se od nich dozvíme. A kdo 

ví, třeba s nimi Kája v zahradě nakonec zůstane a najde tak 
nový domov, v hromadě dřeva plné voňavého listí.

(doporučený věk 3 - 7 let)

cena: 80 Kč / dítě září - říjen, duben - červen

místo: areál na Huslíku, lužní les

anotace programu

je potřeba mít oblečení 
a obutí do přírody 
(při dešti holinky a pláštěnku)

15 - 25
dětí

15 - 25
dětí místo: areál na Huslíku, přírodní areál

místo: areál na Huslíku, přírodní zahrada

15 - 25
dětí



Příběh paní Zimy

1,5 - 2 hodiny

Když přijde paní zima a příroda usne zimním spánkem, vše se 
promění. 

Která zvířátka svým zimním snem uspí a kdo naopak zů-
stane vzhůru? Kam se zvířátka schovají a jak se na zimu 
připravují? Společně se na to podíváme. Na vlastní kůži 

si také vyzkoušíme jaká je to dřina, nasbírat dostatečné 
zásoby na zimu. Ale co když se nám to nepodaří? Jak tedy 
zvířátkům pomoci, když je všude sníh a mráz? Program je 
doplněn o přímý kontakt se zvířaty ze záchranné stanice.

(doporučený věk 3 - 7 let)

cena: 80 Kč / dítě listopad, únor - březen

Včelky v zimě

1,5 - 2 hodiny

Viděl si v zimě venku létat včelky? Že ne? 
Co ale tedy dělají, když nesbírají nektar potřebný pro výro-

bu medu? Spí nebo se to jen říká? 

Čeká nás prohlídka včelnice v období zimního klidu, kde si 
poslechneme včelky v úlu a vyzkoušíme si vytvořit zimní 
chomáč. Ukážeme si také včelařské pomůcky a včelí pro-

dukty - přivoníme ke včelímu vosku a propolisu, prohlédne-
me si plástev, vyzkoušíme včelí voskovky a program zakončí-

me sladkým překvapením. 
doporučený věk (5-7 let)

cena: 80 Kč / dítě září - listopad, únor - březen

areál na Huslíku, přírodní areál

15 - 25
dětí

15 - 25
dětí

areál na Huslíku, přírodní areál



WORKSHOPY
Co jsou workshopy? 

Jedná se o nadstavbu programu. Cílem workshopu je propojit 
znalosti a zážitky z výukových programů s reálnými činnostmi. 

V rámci workshopů rozšíříte dopad programu. 
Materiál a veškeré náčiní je zahrnuto v ceně workshopu. 
Je možné si objednat i pouze workshop bez programu. 

Ateliér v lese

cena: 120 Kč / dítě

1 - 1,5 hodiny

Jsi umělec a snílek co dokáže ve všem vidět skrytý poklad? 
Miluješ kytičky, šišky, kamínky, zkrátka vše živé i neživé 
co k lesu patří? Pak je ateliér v lese právě pro tebe. Naše 
úžasná výtvarná dílna tě naučí dívat se kolem sebe jiný-
ma očima. Společně se vrhneme na tvoření inspirované 
ročními obdobími, těšit se tak můžeš na speciální jarní, 

velikonoční nebo třeba podzimní radosti. Budeme se bavit a 
tvořit s přírodou a v přírodě. 
(doporučený věk 3 - 7 let)

září - říjen, březen - duben

místo: areál na Huslíku, lužní les

15 - 25
dětí

Stavíme domečky

1 - 1,5 hodiny

Společně se dáme do tvoření domečků z přírodních materiá-
lů, které poslouží jako skrýš pro drobná zvířátka. V chodbič-
kách z klacíků, rákosů a stébel se ubytují včely samotářky, 
motýli nebo vosičky. V šiškách a suchém listí se bude líbit 

beruškám, ale i škvorům. V hromadě dřeva a listí se schová 
nejen ježek a do budky pak brzy zalétnou ptáčci či netopýři. 
Dozvíš se jak vypadá hmyzí hotel, motýlí domek, škvorník, 

různé ptačí budky nebo třeba ježkovník. A také co dělat, aby 
domeček neskončil prázdný a brzy našel nové obyvatele. Do-

mečky si odvezete s sebou do školky, kde je můžete umístit do 
různých koutů vaší zahrady a pozorovat jak to v nich žije.

( doporučený věk 5 - 7 let)

cena: 120 Kč / dítě září - listopad, únor - červen

místo: areál na Huslíku, přírodní zahrada

15 - 25
dětí



Zimní hostina

1 - 1,5 hodiny

Některá zvířátka v zimě nemohou usnout nebo odletět, a 
sehnat něco k snědku pro ně bývá oříšek. Společně jim tedy 
připravíme zimní hostinu. Vyrobíme různé typy krmítek ne-
jen pro ptáčky a zjistíme, jak a čím zvířátka v zimě přikr-
movat. Vše co vyrobíte, si také odvezete a pak už bude jen 
na vás, umístit krmítka třeba na zahradu školky a vystro-

jit hostinu zvířátkům ve vašem okolí. Věříme, že jim připra-
vené pamlsky budou chutnat a získají tak energii důležitou 

k přežití zimy.
(doporučený věk 3 - 7 let)

cena: 120 Kč / dítě listopad, únor - březen

areál na Huslíku, přírodní areál

15 - 25
dětí

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS DALŠÍ PROGRAMY. 

POKUD MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY, PŘÁNÍ NEBO VÁS NAPADÁ COKOLIV 
PRO ROZVOJ NAŠICH PROGRAMŮ NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS 

NA EMAILU: SKOLY@EKOCENTRUMHUSLIK.CZ

EKOCENTRUM HUSLÍK
NA ZÁLESÍ 1473, PODĚBRADY

KONTAKTNÍ OSOBA: MARTINA BARVÍŘOVÁ 
TEL: +420 605 485 388

EMAIL: SKOLY@EKOCENTRUMHUSLIK.CZ
WEB:  WWW.EKOCENTRUMHUSLIK.CZ

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/WWW.EKOCENTRUMHUSLIK.CZ
INSTAGRAM: EKOCENTRUM HUSLÍK

ZDROJE OBRÁZKŮ: 

JOEYART
HARRY GOLDHAWK
MUHAMMED SAJID
LOUIS D WIYONO
DAIMON CAULK


