Výroční zpráva 2021
ZO ČSOP Polabí

Naše vize a poslání
“Naší společnou vizí je prostředí, ve kterém žijí lidé v souladu s přírodou volně
žijícími živočichy a trvale udržitelným životem.”
“Posláním organizace ZO ČSOP Polabí je ochrana a obnova životního prostředí a environmentální výchova vedoucí k udržitelnému
životu. Záchranná stanice, ekocentrum, pozemkový spolek Huslík naplňují jednotlivé činnosti organizace.”

Poslání záchranné stanice
“Posláním záchranné stanice na Huslíku je zabezpečovat vedoucí postavení při rehabilitaci volně
žijících živočichů v severovýchodní části Středočeského kraje (Nymburk, Kolín, Český Brod, Lysá
nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště) a části Královéhradeckého
kraje (Jičín), podporovat dobré životní podmínky a druhovou rozmanitost živočichů v krajině a
lidských sídlech”

Vize záchranné stanice
“Být důležitým prvkem při zlepšování životních podmínek
živočichů v městské divočině a volné přírodě.”

Poslání ekocentra
“Posláním ekocentra Huslík je vzdělávat k trvale udržitelnému životu prostřednictvím
rozvíjení vztahu k přírodě, poznávání přírody, porozumění ekologickým dějům a schopností
potřebných pro řešení environmentálních problémů.“
Naším mottem je: „UČME se přírodou, ŽIJME s přírodou, PEČUJME o přírodu.”

Vize ekocentra
“Chceme být ekocentrem, které maximálně využívá unikátní prostředí na rozmezí lužního lesa,
mokřadní louky a přírodního areálu pro environmentální vzdělávání a tvůrčím způsobem vyvíjí a
realizuje nové programy pro děti, laickou i odbornou veřejnost.“
01

Poslání pozemkového spolku
“Posláním pozemkového spolku je péče o přírodně cenné
lokality v místě působnosti naší organizace, vytváření přírodě
blízkých prostředí zahrnující přírodní areál pod Huslíkem.”

Vize pozemkového spolku
„Životní prostředí s přírodě blízkými prvky sloužícími k podpoře
biodiverzity a rozmanitému výskytu organismů.”

Organizační struktura a náš tým
Výbor ZO ČSOP Polabí

Luboš Vaněk
předseda

Ing. Marta Bryndová Ph.D.
hospodářka

Mgr. Jakub Vaněk
místopředseda

Michal Hradský
revizor

Luboš Vaněk
vedoucí záchranné stanice

Mgr. Jakub Vaněk
vedoucí ekocentra

Luboš Vaněk
vedoucí pozemkového spolku

Pavel Buryan

Bc. Martina Barvířová

Pavel Matolín

ošetřovatel zvířat

lektorka, vedoucí programů

technický pracovník

Bc. Matěj Oreský
ošetřovatel zvířat

Petra Kvízová
lektorka

Pavla Pistorová

Jakub Vebr

ošetřovatelka zvířat

lektor

Ilona Růžičková
ošetřovatelka zvířat

Marie Kotyzová
ošetřovatelka zvířat

Mgr. Kateřina Šulková
lektorka

Ing. Lucie Doudová Chválovská
lektorka, mateřská dovolená

Ing. Pavla Novotná
technická pracovnice

Ing. Marta Bryndová Ph.D.
vedoucí PR a péče o dárce

Záchranná stanice
Působnost

Stanice pro handicapované živočichy
při základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody Polabí vznikla v roce
1984. Je jednou ze zakládajících stanic
Národní sítě stanic ČR a garantuje péči
o volně žijící živočichy v působnosti
měst Kolín, Jičín, Poděbrady, Nymburk,
Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs
nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo
Hradiště.
Sídlo záchranné stanice
Stanice je v současné době umístěna v lokalitě Huslík, kde je veškeré zázemí pro
péči o živočichy, včetně ordinace, pooperačních místností, přípravny krmení,
skladu krmení, karanténní místnosti, kafilérní místnosti, léčebných a expozičních
voliér a rozlétávací voliéry. Stanice disponuje technickým vybavením pro odchyt a
převoz zvířat. Ve venkovních prostorách je umístěno 30 voliér, výběh pro srnčí
zvěř, venkovní výběh pro vydry s jezírkem a speciální vypouštěcí voliéry

Záchranná stanice
Hlavní cíl

Hlavním cílem činnosti
záchranné stanice je péče o
zraněné či jinak
handicapované volně žijící
živočichy a jejich následné
vypuštění zpět do volné
přírody.

Kontaktní informace
Záchranná stanice pro zraněné živočichy
Na Zálesí 1473
290 01 Poděbrady
Vedoucí stanice: Luboš Vaněk
Pohotovostní telefon.: 603 864 822
Email: stanice.huslik@seznam.cz
Web: www.stanicehuslik.cz
Sbírkový účet pro dary: 2100852373/2010

Odběrná místa
Michal Hradský, Průhon 1290, Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav, tel. 605 946 483
Pinky Záchranná stanice pro veverky, manželé
Soukupovi, Kojice, tel. 606 070 632
Zahrada DDM Mladá Boleslav, Jaselská ulice
1475, tel. 326 329 113

Příjem živočichů v roce 2021

Celkem bylo přijato 2246 živočichů (o 17 živočichů více než v roce 2020). Největší
procento zahrnula mláďata, celkem 860 jedinců, což odpovídá 38,2 %, 703 zvířat
bylo zraněno (31,3 %), 324 bylo vysíleno (14 %), 234 muselo být odchyceno (10,4 %),
49 živočichů prodělalo infekci, transfer byl proveden u 21 jedinců, a 29 bylo
otráveno, 14 se dostalo z jiných důvodů, 2 zvířata byla deponována.

Příjem živočichů v roce 2021
Nejčastěji přijímaným druhem byl ježek západní
(336), netopýr rezavý (174), poštolka obecná (123),
ježek východní (113), kos černý (110), veverka
obecná (96), holub hřivnáč (96), vrabec domácí
(83), zajíc polní (76), káně lesní (76), jiřička obecná
(70), hrdlička zahradní (58) a rorýs obecný (55).

Příjem živočichů z jednotlivých měst a krajů v roce 2021
Příjem všech živočichů byl největší měrou
zastoupen z měst působnosti: Kolín (420),
Poděbrady (399), Brandýs n. L. - Stará
Boleslav (329), Mladá Boleslav (281),
Nymburk (225), Lysá nad Labem (105),
Český Brod (97), Jičín (96), Praha (66),
Mnichovo Hradiště (45), Kutná Hora (28),
Hradec Králové (27), Nový Bydžov (21).

Z krajů bylo nejvíce živočichů z
kraje Středočeského 1969 (87,6 %),
dále Královéhradeckého 170 (7,5 %),
Prahy 66 (2,9 %), 40 zvířat bylo
souhrnně přijato z Pardubického,
Libereckého, Olomouckého kraje
a Vysočiny.

Vypouštění živočichů v roce 2021

Z celkového počtu 2 246 bylo 1443 vypuštěno (64,2 %),
593 uhynulo nebo muselo být utraceno (26,4 %),
200 zůstalo v držení a v procesu léčení, 8 bylo předáno
novému majiteli nebo instituci.

Ekocentrum Huslík
Vznik ekocentra
Ekocentrum Huslík vzniklo v
roce 2015, je součástí Základní
organizace
Českého
svazu
ochránců přírody Polabí.
Jeho hlavním zaměřením je
environmentální
výchova
mateřských škol, základních škol
či široké veřejnosti. Je krajským
střediskem environmentálního
vzdělávání.
Činnost ekocentra
Ekocentrum realizuje denní výukové
programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, příměstské
tábory, volnočasové kroužky pro děti,
akce pro veřejnost, vzdělávací semináře,
spravuje
knihovnu,
provádí
ekoporadenství a tvoří naučné stezky.
Kontaktní informace
Ekocentrum Huslík
Na Zálesí 1473
290 01 Poděbrady
Vedoucí stanice: Mgr. Jakub Vaněk
Kontaktní telefon.: 739 005 700
Email: info@ekocentrumhuslik.cz
Web: www.ekocentrumhuslik.cz

Ekocentrum Huslík v roce 2021

V roce 2021 zrealizovalo ekocentrum:
76 výukových programů
7 osvětových akcí (450 účastníků)
3 vzdělávací akce
2 volnočasové kroužky (29 dětí)
1 kroužek pro rodiče s dětmi (16 dvojic)
5 běhů příměstských táborů (113 dětí)

Ekocentrum Huslík v roce 2021

Ekocentrum Huslík v roce 2021

Pozemkový spolek Huslík
Vznik pozemkového spolku
Pozemkový spolek Huslík vznikl v roce
2015, jako součást Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody Polabí.
Jeho hlavní činností je péče o významné
a chráněné lokality.

Na Huslíku postupně vzniká přírodní
areál, který má za cíl spojit několik
oblastí, zdravý přístup ke krajině,
zvyšování biodiverzity, zadržování
vody v krajině a v neposlední řadě
i rekreační a vzdělávací funkci.

Pozemkový spolek Huslík
Na Zálesí 1473
290 01 Poděbrady
Vedoucí pozemkového spolku: Luboš Vaněk
Kontaktní telefon.: 603 864 822
Web: www.spolekhuslik.cz

Pozemkový spolek Huslík v roce 2021
V roce 2021 se pozemkový spolek věnoval především managementové údržbě
lokality na Huslíku, kde se stará o přírodní památku Choťánecké louky. Další
činností byly biologické monitoringy, průzkumy a dozory.

Projekty v roce 2021
Studenti pro Poděbrady – klimatická adaptace areálu SZEŠ Poděbrady
Částka: 135 000,- Kč
Vybavení přírodní zahrady na Huslíku
Tvorba interaktivních prvků pro EVVO v přírodním areálu na Huslíku
Částka: 422 500,- Kč
Provoz krajské sítě EVVO
Koordinace a provozování EVVO v části Středočeského kraje
Částka: 2 000 000,- Kč

EVP na Huslíku (pro roky 2020 – 2022) podpora realizovaných
výukových programů na Huslíku
Částka: 250 000,- Kč

Program péče o krajinu MŽP
Péče o zraněné volně žijící živočichy
Částka: 698 598,- Kč

Ochrana biodiverzity
Transfer obojživelníků za pomoci dočasných migračních bariér v obci Bělušice
Částka: 13 350,- Kč

Propagace
Huslík
https://huslikcsop.cz/

Záchranná stanice Huslík
https://www.stanicehuslik.cz/

Ekocentrum Huslík
https://ekocentrumhuslik.cz/

Pozemkový spolek Huslík
https://spolekhuslik.cz/

Benefiční obchod a kampaň Dávej smysl
https://davejsmysl.huslikcsop.cz/
Festival Udržto s přírodou
https://udrztosprirodou.cz/

7 642 sledujících
2 060 sledujících
512 sledujících
141 členů

327 sledujících

udrztosprirodou

305 sledujících

ekocentrumhuslik

267 sledujících

stanicehuslik

https://www.youtube.com/user/Zachrannastanice

Naši činnost v roce 2021 významně podpořili

Obec Kostomlaty n. L.

Město Nymburk

Obec Opolany

Město Lysá nad Labem

Město Dobrovice

Město Mladá Boleslav

Město Rožďalovice

Město Brandýs nad Labem
Stará Boleslav

Město Milovice

Město Kolín

Městys Křinec

Město Poděbrady

Město Městec Králové

Město Jičín

Město Český Brod

Obec Pátek
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Obec Choťánky

Děkujeme za podporu i všem dalším individuálním a firemním dárcům, kterých bylo nespočet.

ZO ČSOP Polabí 2022

