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I.  ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

předkládáme vám již devátou výroční zprávu Centra rozvoje 
Česká Skalice, která popisuje činnost a hospodaření našeho 
občanského sdružení za uplynulý rok 2011.

Každý rok je jiný, každý je něčím jedinečný. Ten loňský byl 
pro nás výjimečný především prací na knize „Neobyčejný pří-
běh Vily Čerych - Odcházení a návraty“, které jsme věnovali 
mnoho času a úsilí. Kromě knihy samotné nám jsou odmě-
nou i mnohé zážitky a příběhy, kterých jsme  při této práci 
byli součástí a mnohdy stáli na jejich počátcích. Podařilo se 
nám objevit dosud neznámé fotografie a stavební plány vily,  
jež ukrývaly archivy Národního technického muzea a ná-
chodské nemocnice, měli jsme také možnost nahlédnout do 
historie rodu Bartoňů a Čerychů. V neposlední řadě jsme 
byli neustále překvapováni životním elánem a moudrostí 
pana Ladislava Čerycha.

Kromě knihy jsme samozřejmě zrealizovali mnoho projektů, akcí a programů, o kterých se můžete více dozvě-
dět na následujících stránkách.

Jsem velice rád, že naše dlouholetá práce byla ohodnocena významným oceněním, a to za přínos a rozvoj en-
vironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji.
 
Děkuji všem, kteří se podíleli na úspěchu naší organizace.

Jiří Kmoníček
výkonný ředitel

II.		ČINNOST	SDRUŽENÍ	V	ROCE	2011

a ) 	 M Í S T N Í , 	 R E G I O N Á L N Í 	 A 	 M E Z I N Á R O D N Í 	 P R O J E K TY

KNIHA „Neobyčejný příběh Vily Čerych – odcházení a návraty“

Termín realizace: 1. 1. 2011 — 1. 3. 2012, rozpočet projektu v roce 
2011: 260 000 Kč, dotace a příspěvky v roce 2011 celkem: 200 000 Kč.
Přispěli: Dr. Ladislav Čerych, Josef Marian Bartoň – Dobenín, Královéhradecký kraj, 
Město Česká Skalice, DLNK s.r.o. Česká Skalice, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

	Díky	významné	události,	 jakou	bylo	v	 roce	2010	natáčení	
filmu	Václava	Havla	Odcházení,	se	Vila	Čerych	dostala	do	
všeobecného	 povědomí	 a	 stala	 se	 více	 známým	pojmem.	
Přítomnost	Václava	Havla,	filmových	tvůrců	i	hereckých	es	
byla	významnou	událostí	nejen	pro	vilu,	ale	i	pro	celý	re-
gion.	Vedení	našeho	občanského	sdružení	si	uvědomilo,	že	
právě	nastal	ten	nejlepší	čas	na	vydání	knihy	o	Vile	Čerych.

Nechtěli	jsme	se	zaměřit	pouze	na	události	spojené	s	na-
táčením	 filmu,	 ale	 především	 jsme	 chtěli	 zachytit	 kom-
pletní	historii	 a	neobyčejné	příběhy	vily	od	 roku	1924	až	
po	současnost.	Knihu	jsme	vydali	ve	spolupráci	se	Savage	
Company	s.r.o.,	Náchod.	Textová	část	 je	složena	z	autor-
ských	příspěvků	jednotlivých	redaktorů,	odborníků	na	dané	
téma	či	zasvěcených	osob.	Redaktorské	úlohy	se	ujal	Michal	
Kudrnáč,	Květa	Ležovičová	a	Tomáš	Kábrt.	Obálku,	vazbu	 
a	grafickou	úpravu	navrhl	Jan	Záliš	ve	spolupráci	s	Danielem	
Šafrem	a	pracovní	skupinou	Centra	rozvoje	Česká	Skalice.	
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ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA – etapa roku 2011

Od	roku	2010	je	unikátní	historická	zahrada	vzdělávacího	střediska	Vila	Čerych	přetvářena	v	tzv.	Zážitkovou	
zahradu,	tvořenou	jednotlivými	stanovišti,	která	mají	návštěvníkům	přinášet	poučení	a	přibližovat	kouzlo	
místní	přírody.	Aktivity,	které	zde	v	roce	2011	proběhly,	byly	součástí	celkem	tří	projektů,	které	se	vzájemně	
prolínaly,	doplňovaly	a	také	kofinancovaly.	

1/ Projekt „ZÁŽITKOVÁ ZAHRADA VILY ČERYCH – PŮSOBIVÝ PROSTOR PRO AKTIVITY EVVO“ byl podpořen 
dotací ze státního rozpočtu v rámci grantového řízení pro NNO v roce 2011 poskytnutou Ministerstvem 
životního prostředí (150 375 Kč). Rozpočet projektu celkem: 350 918 Kč. Termín realizace: 1. 1. 2011 
– 31.12. 2011.

2/ Projekt „ZAHRADA PLNÁ ZÁŽITKŮ“ byl podpořen Fondem T-Mobile (45 000 Kč). Rozpočet projektu 
celkem: 333 289 Kč. Termín realizace: 1. 1. 2011 – 10. 11. 2011.

Plánování a realizace Zážitkové zahrady	 –	 náš	 pro-
jektový	tým	spolu	s	dobrovolníky,	veřejností	a	zahradní	
architektkou	vytvořil	plán	Zážitkové	zahrady,	který	je	
výchozím	materiálem	 pro	 budoucí	 činnost.	 Ve	 spolu-
práci	 s	účastníky	výukových	programů	a	dobrovolníků	
jsme	vybudovali	8	nových	stálých	stanovišť	(informační	
výstavní	panely,	hřbitov	odpadků,	babiččinu	zahrádku,	
ozvučené	břízy,	úkrytovou	hromadu	větví,	 suchou	ka-
mennou	zídku,	bylinnou	zahrádku	a	nášlapnou	pocito-
vou	stezku).	

Dále	 vznikla	 čtyři	mobilní	 stanoviště	 (kreativní	 dílna,	
hmatové	 stanoviště,	 voda	 v	 zahradě,	 závěrečné	 eva-
luační	stanoviště).	Také	bylo	opraveno	a	doplněno	šest	
stávajících	 stanovišť.	 Některé	 z	 nich	 přímo	 navazují	
na	historický	odkaz	zahrady	(zahradní	altán,	rododen-
dronový	 koutek,	 starý	 ovocný	 sad,	 kompost,	 zákoutí	 
s	kameny).	

Kniha	v	osmi	kapitolách	rekapituluje	téměř	devadesátiletou	historii	vily	a	osudy	osob,	které	s	ní	byly	úzce	
spjaty.	V	publikaci	jsou	připomenuty	významné	rody	Čerychů	a	Bartoňů,	jejich	dobročinné	aktivity	a	mece-
nášství,	architektonický	význam	budovy,	podrobný	popis	zahrady,	klikatá	historie	vily	i	využití	budovy	k	růz-
ným	účelům.	Dále	kniha	zaznamenává	vzpomínky	na	dětství	a	mládí	Ladislava	Čerycha,	pohled	a	vzpomínky	
dalších	osob,	zaměstnanců	Nadace	rozvoje	občanské	společnosti	a	Centra	rozvoje	Česká	Skalice.	Na	závěr	je	
Vila	Čerych	prezentována	jako	filmové	místo,	na	němž	se	uskutečnilo	pravděpodobně	první	„prezidentské“	
natáčení	v	Evropě,	ne-li	na	světě.	Poslední	kapitolou	je	doslov	pana	Ladislava	Čerycha.	Kniha	obsahuje	více	
jak	třicet	historických	i	současných	fotografií.	Na	obálce	knihy	je	umístěn	text	Václava	Havla,	jeho	vzpo-
mínka	na	natáčení.	Křest	knihy	„Neobyčejný	příběh	Vily	Čerych	–	Odcházení	a	návraty“	proběhne	v	rámci	
slavnostního	předávání	Ceny	Ladislava	Čerycha	v	květnu	2012.	

CENA LADISLAVA ČERYCHA – VI. ročník 

V	pátek	27.	května	se	Vila	Čerych	oděla	do	slavnostního.	A	měla	k	tomu	pádný	důvod.	Slavilo	se	zde	desáté	
výročí	darování	vily	bratry	Čerychovými.	Oslava	tohoto	jubilea	byla	spojena	se	šestým	ročníkem	předávání	
Ceny	Ladislava	Čerycha.	Toto	ocenění	každoročně	udělujeme	společně	s	Nadací	rozvoje	občanské	společnosti	
(vlastník	objektu)	tomu,	kdo	se	v	uplynulém	roce	nejvíce	zasloužil	o	zvelebení	vily	nebo	zahrady.	

Za	rok	2010	se	stal	držitelem	ocenění	filmový	producent	
Jaroslav	Bouček	(firma	BUC-FILM	s.r.o.)	za	významné	při-
spění	 k	 obnově	mlatových	 cest	 v	 zahradě,	 ke	 kterému	
došlo	 v	 souvislosti	 s	 natáčením	 filmové	 adaptace	 diva-
delní	hry	Václava	Havla	Odcházení	právě	v	zahradě	Vily	
Čerych.

Předávání	Ceny	Ladislava	Čerycha	bylo	proto	celé	velmi	
těsně	spjato	s	filmem	Odcházení.	Projekce	samotného	fil-
mu	tedy	nemohla	chybět.	Z	původně	plánovaného	letního	
kina	v	zahradě	Vily	Čerych	však	hosty	slavnosti	vyhnalo	
nepříznivé	počasí,	které	–	s	menšími	či	většími	přestávka-
mi	-	panovalo	po	téměř	celý	den.	Film	byl	proto	promítnut	 
v	kině	v	Novém	Městě	nad	Metují.
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Naučná stezka Cesta stromů	(celkem	40	zastavení),	vybudovaná	v	roce	2005,	byla	doplněna	o	nové	tabulky	
a	informační	leták	obsahující	mapku,	popis	dřevin	a	obrázkový	kvíz.	Letáky	jsou	k	dispozici	v	malém	altánu.	
Ovocný	sad	byl	odborně	ošetřen	a	omlazen	dosadbou	vhodných	odrůd.	Rododendronový	koutek	jsme	doplnili	
o	další	keře,	zákoutí	s	kameny	jsme	osázeli	skalničkami.	Modernizována	byla	opěrná	konstrukce	kompostu	 
a	velký	zahradní	altán	získal	nový	nátěr.	Na	aktivitě	se	podíleli	také	místní	a	firemní	dobrovolníci.
Nabídka výukových programů, pracovní listy	 -	pro	potřebu	vzdělávání	byly	zpracovány	a	vytištěny	nové	
souhrnné	nabídky	výukových	programů	(pro	MŠ,	1.	stupeň	ZŠ,	2.	stupeň	ZŠ	a	SŠ),	které	jsou	v	tištěné	formě	
distribuovány	do	škol	a	dále	zveřejněny	na	našich	webových	stránkách.	K	některým	stanovištím	Zážitkové	
zahrady	byly	zhotoveny	také	pracovní	listy,	např.	k	naučné	stezce	Cesta	stromů	(borovice	limba),	bylinným	
záhonům,	kamenné	zídce,	kompostu,	ovocnému	sadu,	hřbitovu	odpadků,	meteo	–	stanici.	K	dispozici	jsou	 
i	vhodné	pomůcky.

Pro	 realizaci	 ekologických	 výukových	 programů	 byly	 vy-
tvořeny	metodiky pro lektory a programy byly pilotně 
odzkoušeny.	Programů	v	Zážitkové	zahradě	se	celkem	zú-
častnilo	113	žáků	a	studentů	základních	a	středních	škol.	
Akce	byly	jednodenní	i	pobytové.	Studenti	Jiráskova	gym-
názia	 Náchod	 absolvovali	 dvoudenní	 program	 zaměřený	
na	živočichy	žijící	v	zahradě	a	na	vlastní	chodidla	okusili	
nášlapnou	 pocitovou	 stezku,	 seskládanou	 z	 různých	 pří-
rodních	materiálů.	Studenti	Vyšší	odborné	školy	 stavební	
a	 Střední	 průmyslové	 školy	 stavební	 arch.	 Jana	 Letzela	 
v	Náchodě	se	v	rámci	programu	přímo	zapojili	do	vytváření	
jednoho	 ze	 stanovišť	 –	 kamenné	 zídky	 s	 permakulturním	
záhonem.	

V	rámci	projektů	byla	podpořena	také	činnost	Klubu dobrovolníků (Ekoklub).	Setkávání	dobrovolníků	pro-
bíhala	pravidelně	první	středu	v	měsíci	a	činnost	byla	zaměřena	na	plánování,	budování	a	údržbu	Zážitkové	
zahrady.	Dobrovolníci	se	také	podíleli	na	přípravách	a	realizaci	osvětových	akcí	pro	veřejnost.	V	Zážitko-
vé	zahradě	jsme	za	podpory	dobrovolníků,	sponzorů	a	spolupracujících	organizací	uspořádali	Benefici pro  
Japonsko	(22.	května),	jejíž	součástí	byla	mj.	výstava	Zeleň	pro	život,	eko-hry,	kvíz	o	Japonsku	a	Lesníkův	
kvíz.	Další	akcí	bylo	Eko-odpoledne v Zážitkové zahradě	při	akci	Den	otců,	kdy	Mateřské	centrum	Bublinka	
pozvalo	ke	hrám	do	zahrady	(nejen)	tatínky	se	svými	ratolestmi	(19.	června).	
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chovat šetrně“	–	výstava	podává	informace	a	praktické	rady	k	jednotlivým	oblastem	šetrného	spotřebitel-
ského	chování	a	zároveň	poukazuje	na	dopad	našeho	životního	stylu.	„Kouzlo přírody v Babiččině údolí“ 
-	výstava	představuje	přírodní	zajímavosti	na	území	NPP	a	NKP	Babiččino	údolí.	

Pilotní realizace pobytových ekologic-
kých výukových programů pro studenty 
středních škol: 
Kromě	venkovní	učebny	-	Zážitkové	zahra-
dy	 Vily	 Čerych	 -	 se	 studenti	 seznamovali	
také	s	problematikou	invaze	ve	volné	kra-
jině,	 šetrným	 spotřebitelským	 chováním,	
významem	ekologického	zemědělství,	bio-
potravin	či	zajímavostmi	ze	života	netopý-
rů.	V	rámci	vlastivědných	vycházek	a	tema-
tických	 exkurzí	 objevovali	 zdejší	 přírodní	
zajímavosti.	V	praktické	části	programu	se	
zapojili	do	údržby	a	utváření	 jednotlivých	
stanovišť	v	zahradě.	Pěti	pilotních	progra-
mů	se	zúčastnilo	celkem	81	účastníků.	

V	rámci	projektu	jsme	ji	vybavili	pomůckami k výukovým programům.	Účastníci	tak	mají	k	dispozici	mikro-
skopy,	zvětšující	kelímky,	preparační	pomůcky,	kádinky,	exhaustory,	síťky	na	hmyz	a	další	drobné	pomůcky,	
pomocí	 kterých	mohou	 detailněji	 prozkoumávat	 zahradu	 a	 seznamovat	 se	 s	 jejím	 přírodním	 bohatstvím	 
a	krásami.	Všichni	zájemci	o	výukové	programy	si	mohou	vybrat	z	naší	nové	souhrnné	nabídky	ekologických	
programů.	K	naučné	stezce	Cesta	stromů,	která	provází	po	vzácných	a	zajímavých	dřevinách	v	zahradě	Vily	
Čerych,	byl	vyhotoven informační leták	s	plánkem	zahrady,	výčtem	jednotlivých	dřevin	a	kvízem.	

Vytvoření bylinné zahrady a pocitové naučné stezky v zahradě Vily Čerych
Bylinné	záhony	a	pocitová	nášlapná	stezka	z	přírodních	materiálů	slouží	k	výukovým	a	osvětovým	účelům	
nejen	žákům,	ale	i	dospělé	veřejnosti.	Pocitová	stezka	umožňuje	seznámení	s	vlastnostmi	přírodnin	prostřed-
nictvím	smyslového	vnímání	a	prožívání,	které	jsou	důležitým	prvkem	při	rozvíjení	osobního	vztahu	k	přírodě.	
Bylinné	záhony	obsahují	pestrou	paletu	cca	30	rozličných	druhů	užitkových	i	léčivých	bylin	označených	popis-
ky.	Pro	celoroční	výuku	byl	z	jednotlivých	bylin	vyhotoven	herbář.	

S	velkým	zájmem	veřejnosti	 se	setkal	Den otevřených dveří	18.	září,	který	přilákal	mnoho	návštěvníků,	
kteří	si	mj.	prohlédli	výstavu	Proměny	zahrady	Vily	Čerych	a	vyslechli	výklad	o	vile	i	zahradě.	Tradiční	akcí	
je	každoročně	pořádaná	Slavnost stromů	(15.	října),	kdy	kromě	výsadby	dřevin	v	zahradě	zde	proběhl	také	
koncert	originální	dámské	kapely	Bossorky,	hry,	kvízy	a	výtvarné	dílny	pro	děti	i	dospělé,	výstava	grafických	
prací	a	vyhodnocení	žákovské	fotografické	soutěže	na	téma	Můj	strom.	

3/ Projekt „VENKOVNÍ UČEBNA A EKOPORADNA PODPORUJÍ ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOST“ byl pod-
pořen Královéhradeckým krajem (186 000 Kč). Rozpočet projektu celkem: 390 750 Kč. Termín realiza-
ce: 1. 7. 2010 – 31. 12. 2011. 

Přínosem	 projektu	 je	 plynulá	 informovanost	 široké	 veřejnosti	 a	 zapojování	 do	 environmentálně	 prospěš-
ných	aktivit,	zlepšování	chování	jedinců	i	cílových	skupin	ve	vztahu	k	ochraně	životního	prostředí,	podpora	 
a	zavádění	principů	udržitelného	života	na	lokální	úrovni.	

Zajištění činnosti ekologické poradny:	 Ekologická	 poradna	 od	 roku	 2008	 sídlí	 v	 prostorách	Regionálního	
informačního	centra	(RIC)	v	České	Skalici.	V	roce	2011	jsme	zodpověděli	celkem	242	dotazů,	týkajících	se	
ekologických	témat.	V	prostorách	ekoporadny	byla	zároveň	zajištěna	činnost	specializované	knihovny	s	čí-
tárnou,	obsahující	knižní	tituly	k	ochraně	přírody,	šetrnému	cestovnímu	ruchu,	činnosti	neziskového	sektoru	
a	udržitelnému	rozvoji.	V	rámci	zabezpečení	širší	informovanosti	jsme	v	minulosti	zřídili	v	regionu	jedenáct 
informačních bodů (ekologických	 koutků),	 které	 jsou	 vybaveny	 otočnými	 stojany	 s	 tištěnými	materiály.	
Informační	body	pravidelně	doplňujeme	a	obměňujeme.	V	rámci	činnosti	ekologické	poradny	je	pravidelně	
propagováno	 tzv.	Okénko ekologické poradny,	 které	 je	 součástí	 českoskalického	 zpravodaje.	 Dále	 jsme	 
k	informovanosti	veřejnosti	přispívali	do	místních	zpravodajů	a	regionálních	deníků	tématickými	tiskovými	
zprávami	 a	 články.	 Informovali	 jsme	např.	 o	 dotačním	programu	Zelená	 úsporám,	 aktivitách	 v	 Zážitkové	 
zahradě,	šetrném	spotřebitelském	chování	i	přírodních	zajímavostech	NPP	Babiččino	údolí.	

Tematické výstavy k ochraně přírody a udržitelnému rozvoji 
V	prostorách	RIC	jsme	realizovali	celkem	čtyři	výstavy.	Možnosti	zapůjčení	těchto	výstav	využila	např.	Spe-
ciální	základní	škola	Augustina	Bartoše	v	Úpici	a	Červeném	Kostelci	či	Základní	škola	Lhota,	Červený	Kos-
telec.	Vybrané	výstavy	byly	zároveň	ke	zhlédnutí	ve	výstavním	prostoru	zahradního	altánu	v	zahradě	Vily	 
Čerych.	„Zeleň pro život“	-	výstava	zaměřená	na	význam	a	funkce	zeleně,	poukazující	na	krásu	a	jedinečnost	 
přírody.	 „Kouzlo Vánoc aneb jak příroda krášlí naše domovy“	 –	 výstava	 přibližující	 čas	 vánoční,	 lido-
vé	zvyky,	obyčeje	a	výzdobu	našich	domovů	s	využitím	přírodních	materiálů.	„Žijme zeleně aneb jak se  



12 13

STEZKY ZA POZNÁNÍM – šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky

Termín realizace: 1.1. – 31.12. 2011, rozpočet projektu celkem: 868 243 Kč.
Projekt byl spolufinancován z programu podpory NNO v působnosti Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR (523 000 Kč), Královéhradeckým krajem (150 000 Kč), 
obcí Havlovice (15 000 Kč) a obcí Studnice (5 000 Kč).

Projekt	měl	za	cíl	zmapovat, vylepšit a rozšířit stávající síť turistických naučných stezek	v	našem	regionu.	
Ke	spolupráci	jsme	si	přizvali	i	další,	již	osvědčené	a	zkušené,	partnery	–	MAS	Království	–	Jestřebí	hory	a	MAS	
Mezi	Úpou	a	Metují.	Mezi	další	aktéry,	kteří	svojí	prací	přispěli	k	projektu	podporujícímu	rozvoj	šetrného	
turistického	ruchu,	patří	ještě	například	Klub	českých	turistů,	Sdružení	pro	Vízmburk,	Branka	o.p.s.	nebo	
informační	centra	z	turistické	oblasti	Kladské	pomezí.	

V	průběhu	celého	roku	2011	byla	realizována	řada	rozmanitých	aktivit.	Jednou	z	nich	bylo	již	zmíněné	zmapo-
vání	stávajících	naučných	stezek	a	vytvoření	2	nových.	Výstupem	mapování	je	pasport 22 naučných stezek,	
obsahující	souhrn	informací	o	stezkách,	včetně	kvality	značení,	mobiliáře	a	zeleně.	Dalším	materiálem,	který	
může	dobře	sloužit	nejen	turistům,	ale	také	pracovníkům	informačních	center,	je	barevná	brožura	„Stezky 
za poznáním nejen v Kladském pomezí“	se	základním	popisem,	fotkami	a	mapkami	jednotlivých	stezek.	

„Po stopách erbu zlatého třmene“	je	název	nové	nauč-
né	stezky	se	středověkou	tématikou,	která	byla	symbo-
licky	otevřena	10.	září	v	rámci	Vízmburských	slavností.	
Informace	 o	 stezce	 jsou	 uvedeny	 v	 tištěném	 průvod-
ci,	který	obsahuje	mapku	 i	popis	 trasy	a	představuje	
pět	středověkých	sídel,	tedy	pět	zastavení	na	stezce,	
včetně	poznatků	o	změnách	krajiny	v	průběhu	koloni-
zace	oblasti	severovýchodních	Čech.	Druhá	nová	stezka	 
„Za krásami lesoparku Dlouhé záhony“	seznamuje	na	
zhruba	třech	kilometrech	své	trasy	návštěvníky	Úpice	 
s	 místními	 přírodními	 krásami	 a	 zajímavostmi.	 Ote-
vření	proběhlo	22.	října	v	rámci	Dne	stromů,	kdy	byly	 
v	blízkosti	první	ze	šesti	nových	tabulí	naučné	stezky	
vysazeny	tři	jilmy.

STUDNICE VZDĚLÁVÁNÍ 2011 – klíčové kompetence v oblastech rozvoje venkova

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2011, rozpočet projektu celkem: 283 280 Kč. Projekt 
byl spolufinancován z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje (250 000 Kč).

Projekt	Studnice	vzdělávání	2011	bezprostředně	navazoval	na	předchozí	námi	realizované	projekty,	které	
byly	zaměřeny	na	posílení	kapacit	venkovského	prostoru	prostřednictvím	vzdělávání,	propagace	a	zvyšování	
informovanosti.

V	 rámci	 projektu	 jsme	 v	 roce	 2011	 v	 oblasti	
poradenství	poskytli	98 konzultací v rozsahu 
více jak 60 hodin.	 Odbornou	 knihovnu	 jsme	
vybavili	 knihovnickým	 systémem	pro	 snadněj-
ší	vyhledávání	a	rozšířili	jsme	knižní	fond	o	25	
nových	titulů	a	jedno	periodikum.	Pokračovali	
jsme	ve	sběru	a	aktualizaci	projektových	zámě-
rů	na	území	MAS	Mezi	Úpou	a	Metují.

V	oblasti	 osvěty	a	 vzdělávání	 jsme	 realizovali	
dvanáct	akcí.	Mezi	nejúspěšnější	patřily:	Semi-
nář pro nové zastupitele v obcích	(24	účast-
níků),	 Rozvoj zaměstnanců a řízení jejich 
výkonu	(16	účastníků)	a	Efektivní vedení jed-
notlivců a týmu	 (19	účastníků).	Z	osvětových	
akcí	měla	největší	úspěch	přednáška	Prodej ze 
dvora aneb potraviny hned z první ruky,	kte-
ré	se	zúčastnilo	více	jak	35	zájemců.	

Dále	 jsme	 informovali	 prostřednictvím	 našich	
webových	stránek	širokou	i	odbornou	veřejnost	
o	novinkách	v	našem	regionu,	příkladech	dobré	
praxe	a	o	zajímavých	akcích	v	oblasti	rozvoje	
venkova.
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Milovníci	přírody	měli	možnost	absolvovat	dvě tematické exkurze	pořádané	ve	spolupráci	se	Správou	CHKO	
Broumovsko.	První	z	těchto	velice	zdařilých	akcí	směřovala	do lesů Javořích hor,	kde	účastníci	viděli,	jak	
stav	 tamějších	 lesů	ovlivňujÍ	hospodaření	v	 lesích,	působení	kyselých	dešťů,	orkán	Kyrill,	kůrovci	a	zvěř.	 
Druhá	exkurze	s	názvem	Po stopách zvěře	učila	zájemce	pozorovat	pobytové	znaky	a	stopy	různých	dru-
hů	 zvířat	 na	migračních	 trasách	poblíž	Adršpašsko-teplických	 skal	 a	 zároveň	představila	 činnost	myslivců	 
a	ochránců	přírody.	

Celkem	101	žáků	základních	a	středních	škol	z	regionu	se	účastnilo	pilotního	terénního	výukového	programu	
„Polem, loukou, lesem – výprava za středověkem“.	Seznamovali	se	s	jednotlivými	ekosystémy	a	jejich	oby- 
vateli,	mnoha	druhy	dřevin,	významem	zeleně	a	poznávali	středověké	období,	spojené	s	osídlováním	a	utváře-
ním	zdejší	krajiny.	V	Polici	nad	Metují	proběhla	ve	dnech	19.	–	20.	října	závěrečná	konference	„Člověk a chrá- 
něná krajina - stezky k soužití“,	pořádaná	ve	spolupráci	se	Správou	CHKO	Broumovsko	u	příležitosti	20	let	
její	existence.	Konference	byla	věnována	ochraně	přírody,	krajinnému	rázu,	místnímu	dědictví,	regionálnímu	
rozvoji	a	udržitelnému	cestovnímu	ruchu.	Zde	proběhla	zároveň	prezentace	aktivit	a	výstupů	projektu.	

Velké	poděkovaní	patří	všem,	kteří	se	do	tohoto	projektu	zapojili	a	pomohli	přispět	k	rozvoji	šetrného	ces-
tovního	ruchu	a	k	ekologické	výchově	a	osvětě	v	našem	regionu.	

STEZKAMI BARUNKY A POLANICKÉHO MEDVĚDA 2011

Termín realizace: 1. 10. 2010 – 31. 10. 2011, rozpočet projektu 
celkem: 306 454 Kč. Partneři projektu: Gmina Miejska w Polanici–Zdroju; 
Bardo Śląskie. Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednic-
tvím Euroregionu Glacensis (245 000 Kč) a Městem Česká Skalice (8 000 Kč). 

Zdařilá	a	dlouhodobá	spolupráce	mezi	partnerskými	městy	Česká	Skalice,	Polanica-Zdrój	a	Bardo	probíhala	 
s	podporou	projektů	i	v	roce	2011.	Od	října	2010	jsme	realizovali	další	přeshraniční	projekt	s	názvem	„Stez-
kami Barunky a Polanického medvěda – Společné aktivity pro naše turisty“.	Všechna	tři	města	spojuje	
zájem	o	 turistický	 ruch,	 který	patří	 k	pilířům	 jejich	ekonomiky.	Česká	 Skalice	 je	 vyhledávanou	destinací	
především	díky	vodní	nádrži	Rozkoš	a	Babiččinu	údolí.	Polanica-Zdrój	patří	mezi	nejatraktivnější,	co	se	týče	
životního	prostředí,	tak	i	nejčistší	polské	lázně.	Bardo	je	oblíbené	a	velmi	navštěvované	poutní	místo.	
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KLUB DOBROVOLNÍKŮ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIREM (firemní dobrovolnictví)

Klub dobrovolníků je při vzdělávacím středisku Vila Čerych	organizován	od	října	2010.	Setkávání	probí-
hají	pravidelně	min.	1x	v	měsíci.	Činnost	je	zaměřena	na	plánování,	budování	a	údržbu	Zážitkové	zahrady	 
s	aktivním	zapojením	dobrovolníků	do	přípravy	a	realizace	osvětových	akcí	pro	veřejnost.	Jednotlivých	pra-
covních	setkání	pořádaných	většinou	první	středu	v	měsíci	se	účastnilo	v	průměru	kolem	10	dobrovolníků.	
Dobrovolníci	nám	v	roce	2011	pomohli	při	pořádání	následujících	akcí:	Benefice	pro	Japonsko,	Eko-odpoledne	 
v	Zážitkové	zahradě	v	rámci	oslavy	Dne	otců,	Dne	otevřených	dveří,	Slavnost	stromů.

V	 roce	 2011	 jsme	 získali	 také	 první	 konkrétní	 zkušenost	 s	 dobrovolnictvím	 ve	 formě	 zapojování	 zaměst-
nanců	 firem	 při	 údržbě	 zahrady	 Vily	 Čerych.	 V	 rámci	 svých	 tzv.	 firemních	 dnů	 nám	 pomohli	 se	 sázením	 
rododendronů,	broušením	a	natíráním	altánu	a	údržbou	zahrady.	Pomoc	přišlo	7	pracovníků	České	spořitelny	 
a	2	pracovníci	Československé	obchodní	banky.	Zkušenost	to	byla	velice	pozitivní	a	mile	nás	potěšily	i	kladné	
reakce	dobrovolníků.

PROVOZ EKOLOGICKÉ PORADNY - síť ekologických vzdělávacích 
a poradenských středisek – KAPKA 21 v Královéhradeckém kraji

Termín realizace zakázky: 1. 9. 2010 – 30. 11. 2011, výše zakázky 
celkem: 200 000 Kč. Zadavatel zakázky: Středisko ekologické výchovy 
a etiky Rýchory SEVER – Brontosaurus Krkonoše. Projekt Kapka 21 byl 
spolufinancován Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem 
životního prostředí.

1. Výchova a vzdělávání žáků a dětí MŠ, ZŠ a SŠ 
V	průběhu	roku	jsme	zrealizovali	90	ekologických	výukových	programů	pro	celkem	2	178	žáků	mateřských,	
základních	a	středních	škol.	Témata programů:	Podzimní	dobrodružství,	Jak	na	odpady,	Nebojte	se	netopýrů,	
Čtvero	ročních	období,	Stromy	kolem	nás,	Voda	voděnka,	Invaze	útočí,	únorové	Eko-prázdniny	ve	Vile	Čerych.	

2. Vzdělávání dospělé veřejnosti
V	rámci	aktivity	jsme	uskutečnili	6	vzdělávacích	akcí	pro	širokou	veřejnost	a	1	akci	pro	odbornou	veřejnost,	
celkem	pro	181	účastníků.

Cílem	 projektu	 byla	 těsnější	 spolupráce	 a	 koordinace	 
v	 oblasti	 cestovního	 ruchu,	 dále	 pak	 spolupráce	 mezi	
veřejnou	 sférou,	 neziskovým	 sektorem	 a	 podnikate-
li.	Očekávaným	výsledkem	projektu	bylo	zvýšení	počtu	
turistů	v	česko-polském	příhraničí	a	zlepšení	standardu	
poskytovaných	služeb.	V	rámci	projektu	proběhla	čtyři 
setkání pracovníků informačních center	(jedno	z	nich	
již	v	roce	2010),	zaměřená	na	propagaci	a	předávání	in-
formací.	Závěrečné konference	se	zúčastnili	představi-
telé	neziskového	sektoru,	veřejné	správy	i	podnikatelé.	
Úspěšnou	aktivitou	projektu	byl	jazykový kurz češtiny 
a polštiny,	který	byl	určen	především	pro	představitele	
místních	samospráv	a	přeshraničně	podnikající	organiza-
ce.	 Jeho	první	 část	 proběhla	 ve	 vzdělávacím	 středisku	
Vila	Čerych	v	roce	2010	a	druhá	pak	7.	–	9.	února	2011.	
Kurz	měl	 celkem	 šest	 vyučovacích	dnů	a	účastníci	 byli	
rozděleni	do	skupin	dle	pokročilosti.	

Pro	turisty	i	místní	obyvatele	byl	nejatraktivnějším	výstupem	projektu	soutěžní propagační materiál	-	letá- 
ček	o	České	 Skalici,	 doplněný	 turistickými	 informacemi	o	polských	městech.	Oddělitelný	 soutěžní	díl	 byl	
určen	pro	 sběr	 razítek	 ze	všech	 tří	partnerských	měst.	Návštěvníci,	 kteří	 získali	 razítka	a	odevzdali	 sou-
těžní	kupón	v	daném	termínu,	byli	zařazeni	do	slosování	o	hodnotné	ceny.	Losování	proběhlo	při	závěrečné	 
konferenci.	

Společný turistický produkt	navazoval	na	úspěch	lázeňských	oplatek,	které	byly	vyrobeny	v	minulém	přes- 
hraničním	 projektu.	 Tentokrát	 se	 do	 návrhu	 i	 výroby	 pamlsku	 zapojila	 i	 polská	 města.	A	 když	 Stezkami	 
Barunky	a	Polanického	medvěda,	tak	se	nemůže	jednat	o	nic	jiného	než	o	perníkovou	postavičku	z	Babiččina	
údolí,	polanického	medvěda,	 jehož	kamennou	sochu	můžete	nalézt	v	 lázeňském	 lesíku,	a	 tradiční	perník	 
z	Barda	se	znakem	města.

V	neposlední	řadě	projekt	obsahoval	pravidelnou	výměnu	informací	o	kulturních,	společenských	a	sportov-
ních	akcích,	které	se	v	České	Skalici	konají.	Kulturní kalendáře	byly	k	dispozici	v	 informačních	centrech	
nebo	na	webových	stránkách	všech	tří	měst.	
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Cestopisná přednáška na téma „Peru a Kolumbie – indiánské kultury a jejich svět živých energií“	-	akce	
představila	život	peruánských	indiánů	a	jejich	svět	živých	energií.	Součástí	programu	bylo	promítání	filmu	 
a	projekce	fotografií,	zachycující	unikátní	přírodní	scenérie.

4. Poradenství pro širokou veřejnost
Ekologická	 poradna,	 která	 je	 součástí	 Regionálního	 informačního	 centra,	zodpověděla celkem 214 kon-
krétních dotazů,	 které	 se	 nejčastěji	 týkaly	 odpadového	 hospodářství,	 šetrného	 spotřebitelského	 chová-
ní,	dotačního	programu	Zelená	úsporám,	regionálních	přírodních	zajímavostí	a	šetrného	cestovního	ruchu	 
v	Kladském	pomezí.	

 

Přírodní zahrady aneb biozahradničení pro všechny:	Seminář	představil	výhody	přírodní	zahrady,	principy	
jejího	fungování,	permakulturu,	jedlou	lesní	zahradu,	bylinkovou	spirálu,	jedlý	trávník	a	další	komponenty	
přírodních	zahrad.	Část	byla	věnována	šetrnému	způsobu	eliminace	škůdců	na	zahradě.
Tajemná a léčivá síla vody:	Seminář	o	síle	a	léčivých	účincích	vody	-	jednoho	ze	zemských	živlů,	představil	
blahodárné	účinky	vody	na	organismus	a	poukázal	na	důležitost	vody	pro	rovnováhu	v	lidském	těle.
Zdravý životní styl dle ajurvédy:	Seminář	na	téma	zdravý	životní	styl	poukázal	na	způsoby	předcházení	zá-
těžovým	situacím,	které	přináší	současná	doba,	na	souznění	s	přírodou,	relaxaci,	zdravou	a	vyváženou	výživu,	
význam	koření	a	bylin,	jako	důležité	složky	ve	stravě	člověka	pocházející	z	přírody.
Kouzlo a síla bylinek:	Seminář	byl	zaměřen	na	význam	bylinné	zahrádky,	způsoby	péče	o	záhony,	princip	
fungování	přírodních	zahrad,	možnosti	sběru	a	uchování	bylin,	včetně	jejich	využití	v	kuchyni,	léčitelství,	
kosmetice	i	jako	ochrany	před	škůdci	na	zahradě.	Praktická	část	zahrnovala	ukázku	správné	výsadby	a	pozná-
vání	bylin	u	záhonů	v	zahradě	Vily	Čerych.
Prodej ze dvora aneb potraviny z první ruky:	Seminář	pro	zemědělce	i	širokou	veřejnost	prezentoval	ak-
tivity	spojené	s	prodejem	ze	dvora,	jeho	podmínky,	nejčastější	problémy	ze	strany	prodejce	i	nakupujícího.	
Poukázal	na	způsoby	ochrany	spotřebitele	před	zdravotně	závadnými	produkty	a	důležitost	předávání	poznat-
ků.	Zároveň	byl	představen	projekt	Farmářská	tržnice	a	došlo	i	ke	sdílení	zkušeností	soukromých	producentů	
z	regionu.
Protipovodňová opatření v obcích:	Seminář	pro	zástupce	mikroregionů	a	pracovníky	samosprávy	byl	zamě-
řený	na	aktuální	možnosti	získání	dotací	na	pořízení	projektové	dokumentace	pro	projekty	protipovodňové	
ochrany	obcí	z	Operačního	programu	Životní	prostředí.	Představeny	byly	též	příklady	dobré	praxe	z	území	
CHKO	Broumovsko.	

3. Osvětové akce pro veřejnost
Den Země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti:	Akce,	které	se	zúčastnilo	více	než	1	500	návštěvníků,	po-
ukázala	na	význam	pastvy	v	chráněných	územích	a	přínos	celoročního	venkovního	chovu.	Účastníci	mohli	
zhlédnout	ukázku	plemen	ovcí,	práci	 ovčáckého	psa,	 stříhání	 ovcí,	 ruční	 zpracování	 vlny,	práci	 košíkářů,	
kovářů	a	dalších	řemeslníků.	V	tvořivých	dílnách	pro	děti	i	dospělé	si	návštěvníci	zhotovili	zajímavé	výrobky	
s	využitím	odpadového	materiálu.	Součástí	byla	vlastivědná	vycházka	s	výkladem	o	přírodních	zajímavostech	
po	trase	z	České	Skalice	do	Ratibořic.
Tematická výstava „Soustava Natura 2000 aneb ochraňujme přírodu“:	Informačně-tematická	výstava	byla	
zaměřena	na	významné	přírodní	lokality	v	regionu,	na	kterých	se	vyskytují	chránění	živočichové	a	rostliny.	
Zároveň	představila	soustavu	Natura	2000	a	systém	ochrany	přírody	a	krajiny	v	ČR.

OCENĚNÍ ZA EKOLOGICKOU VÝCHOVU

Centrum rozvoje Česká Skalice obdrželo oceně-
ní za přínos a rozvoj environmentálního vzdělá-
vání, výchovy a osvěty za rok 2011 v kategorii 
„Škola, školské zařízení, nezisková organizace“.

Slavnostní	udílení	proběhlo	15.	října	pod	záštitou	
hejtmana	Královéhradeckého	kraje	na	tzv.	Kapra-
dí,	 tedy	 12.	 setkání	 škol	 a	 institucí	 rozvíjejících	
ekologickou	výchovu	v	kraji.	Naše	nezisková	orga-
nizace	byla	oceněna	za	několikaleté	úsilí	v	oblasti	
EVVO,	 za	 revitalizaci	 a	údržbu	zážitkové	zahrady	
Vily	Čerych,	stálou	nabídku	programů	zaměřených	
na	 environmentální	 výchovu	pro	 různé	 typy	 škol,	
provozování	ekoporadny	a	přispění	k	rozvoji	regio-
nů	našeho	kraje.

Získání	tohoto	ocenění	je	pro	naše	občanské	sdru-
žení	poctou	a	velice	si	ho	vážíme.	Pevně	věříme,	
že	i	další	naše	aktivity	budou	v	budoucnu	přispívat	
ke	zdravému,	udržitelnému	životu	našeho	regionu.	
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k	dispozici	hračky	z	MC	Bublinka	a	dílna	„Japonsko	výtvarně“	pod	vedením	SVČ	Bájo.	Výtvarné	a	rukodělné	
dílny	probíhaly	pod	vedením	„Ateliéru	ženy“.	Zástupci	MAS	Mezi	Úpou	a	Metují	nabízeli	malování	barvami	 
na	obličej	a	připraveny	byly	také	sportovní	a	ekologické	hry.	Své	znalosti	o	Japonsku	si	děti	i	dospělí	pro-
věřili	v	připravených	soutěžích	a	kvízech.	Tři	vylosovaní	soutěžící	získali	vstupenky	na	představení	Legendy	
magické	Prahy.	
Projevenou	empatii	a	snahu	pomoci	ocenil	i	návštěvník	akce,	který	všem	organizátorům	i	přítomným	podě-
koval	jménem	své	manželky,	Japonky	žijící	v	České	Skalici.	„I když komín ve Fukušimě se za peníze z dnešní 
akce nepostaví, velmi si vážím solidarity a empatie, kterou jste dnes vyjádřili,“	zakončil	benefici	Miroslav	
Koukal.	Výtěžek	4	040	Kč,	který	byl	 získán	ze	vstupného	a	prodejem	sponzorsky	darovaného	občerstvení	
od	firem:	Pekárna	a	cukrárna	s.r.o.	PEKO	Česká	Skalice,	Pivovar	Primátor	a.s.	Náchod,	ZD	Dolany,	Řeznictví	 
a	uzenářství	Jan	Středa	Česká	Skalice,	Řeznictví	a	uzenářství	Petr	Janko	Česká	Skalice,	MC	Bublinka,	byl	
zaslán	na	sbírkový	účet	Velvyslanectví	Japonska	v	ČR.

Den otevřených dveří 
Možnost	důkladně	si	prohlédnout	objekt	vzdělávacího	střediska	Vila	Čerych	využilo	v	neděli	18.	září	přes	220	
návštěvníků.	Den	otevřených	dveří	se	tu	konal	v	rámci	Dnů	evropského	dědictví.	Od	deseti	až	do	sedmnácti	
hodin	probíhaly	v	každou	celou	hodinu	komentované	prohlídky	vily	a	zahrady.	O	prohlídky	byl	značný	zájem,	
zejména	v	odpoledních	hodinách	návštěvníci	zcela	zaplnili	vstupní	halu.	Hosté	si	 také	mohli	prohlédnout	
výstavu	s	názvem	„Proměny	zahrady	Vily	Čerych“	nebo	si	posedět	a	vychutnat	dobrou	kávu	a	několik	dru-
hů	 domácích	moučníků.	 Provozní	místnosti	 vzdělávacího	 střediska	 se	 pro	 tento	 slavnostní	 den	 proměnily	 
v	kavárnu.	Počet	zájemců	o	prohlídku	Vily	Čerych	nás	velice	mile	překvapil.	Kromě	slov	díků	jsme	obdrželi	 
i	finanční	příspěvky	na	obnovu	vily	a	zahrady,	za	které	všem	dárcům	upřímně	děkujeme.	Vybranou	částku	ve	
výši	1	540,-	Kč	jsme	přidali	do	sbírky	na	obnovu	rozária.	

Přednášky
Od	září	jsme	začali	ve	vzdělávacím	středisku	Vila	Čerych	pořádat	osvětové	přednášky	pro	veřejnost.	Do	konce	
roku	se	uskutečnily	celkem	čtyři.	Astrologické přednášky Tomáše	Klemta	Hvězdy pro obyčejné lidi aneb 
astrologické využití hvězdných zákonů I a II	proběhly	21.	9.	a	19.	10.	Posluchači	se	dozvěděli,	jaké	jsou	
přednosti	jednotlivých	znamení,	na	co	si	mají	dávat	pozor	a	jak	s	různými	typy	lidí	jednat.	Přednáška	Josefa	
Víta	o	léčivých	účincích	vody	a	levitované	vodě	s	názvem	Tajemná a léčivá síla vody	se	uskutečnila	23.	11.	
Při	předvánočním	Povídání o vykuřovadlech,	které	proběhlo	21.	12.,	předal	posluchačům	Oldřich	Mikulka	
svou	osobní	zkušenost	s	vykuřovadly	a	prakticky	předvedl	ukázku	tří	druhů	technik	vykuřování.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

Filmový klub ve Vile Čerych
Celkem	byly	uspořádány	čtyři filmové kluby.	Při	prvním	(5.	ledna)	uvedl	Bio	Luxfer	Česká	Skalice	soubor	
čtyř	Smetanových	videí	ze	série	Návody.	V	únoru	(2.2.)	se	pak	promítaly	dramatické	záběry	z	protivládních	
demonstrací	v	Barmě	z	roku	2007	s	názvem	Barmský	VJ.	Druhý	březen	patřil	filmu	Ve	stopách	Jana	Letzela,	
který	byl	věnován	náchodském	rodákovi	a	významném	architektovi	Janu	Letzelovi,	působícímu	ve	vzdáleném	
Japonsku.	Snímek	promítaný	6.	dubna	nesl	název	Netopýři	ve	tmě	a	představil	divákům	podivuhodný	svět	
těchto	tajemných	a	užitečných	tvorů.	Filmové	kluby	probíhaly	vždy	nad	šálkem	dobrého	čaje	a	byly	zakon-
čeny	besedou	s	odborníkem	na	dané	téma.	

Koncerty
24.	ledna	se	rozezněly	Vilou	Čerych	tóny	houslí,	kytary,	didgerida	a	sférické	píšťaly	v	rukou	Tomáše Macha 
a Petra Kohla.	Machovy	autorské	skladby	i	volné	kompozice	v	neobvyklém	podání	vzniklém	spojením	těchto	
nástrojů	vytvořily	krásný	prostor	k	relaxaci	či	meditaci.	V	září	(3.9.)	doplnil	letošní	nabídku	koncertů	jazzový 
kvintet Noční optika	se	svým	„takřka	promenádním	koncertem“	v	podvečerní	zahradě	Vily	Čerych.	

Benefice pro Japonsko 
Solidarita	 s	 japonským	 lidem	postiženým	 v	 březnu	
ničivým	 zemětřesením	 a	 vlnami	 tsunami	 nás	 při-
vedla	k	nápadu	uspořádat	benefiční	 akci,	 jejíž	 vý-
těžek	 byl	 věnován	 na	 pomoc	 potřebným.	 V	 neděli	
22.	 května	 v	 zahradě	 vzdělávacího	 střediska	 Vila	
Čerych	v	rámci	programu	vystoupilo	několik	sesku-
pení	a	jednotlivců,	všichni	bez	nároku	na	honorář.	
Poděkování	 patří	 nejen	 místní	 hudební	 skupině	
Jo!SKA	 a	 českoskalickému	 pěveckému	 sboru	 DONA	
NOBIS,	ale	i	dalším	účinkujícím.	Své	taneční	umění	
předvedla	při	ohnivém	flamengu	Helena	Plecháčko-
vá	 za	 doprovodu	 kytaristy	 Petra	 Vančaty.	 S	 orien-
tálními	 tanci	 se	představily	 taneční	 skupiny	ELAHE	 
a	BADAR.	Pro	nejmenší	návštěvníky	byly	v	zahradě	
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Prostor	RIC	byl	i	v	roce	2011	využíván	na	krátkodobé	tematické výstavy,	kterých	proběhlo	celkem	devět.	
RIC	má	k	dispozici	 7	 výstavních	korkových	panelů,	 které	 slouží	převážně	k	ekologickým	výstavám	a	další	 
4	mobilní	oboustranné	panely,	které	jsou	umístěné	v	prostoru	a	slouží	pro	výstavy	související	s	cestovním	ru-
chem	a	městem	Česká	Skalice.	Výstavní	panely	využívají	ke	své	prezentaci	i	ostatní	neziskové	a	příspěvkové	
organizace.	

	Naše	zařízení	opakovaně	splnilo	požadavky	agentury	CzechTourism	a	jsme	zařazeni	mezi	certifikovaná	infor-
mační	centra,	která	tvoří	součást	systému	cestovního	ruchu	České	republiky.	Počet	klientů,	kteří	navštívili	
RIC,	opět	mírně	vzrostl.	V	roce	2011	to	bylo	celkem	10	095	návštěvníků,	z	toho	cca	400	cizinců.	

b ) 	 P r o v o z 	 R e g i o n á l n í h o 	 i n f o r m a č n í h o 	 c e n t r a	

Příspěvky od podporovatelů: Město Česká Skalice (360 000 Kč), 
Královéhradecký kraj (83 000 Kč).

Regionální	informační	centrum	(RIC)	je	účelovým	zařízením	našeho	sdružení	a	zahájilo	svoji	činnost	1.	ledna	
2008.	Celoročně	poskytuje	celou	škálu	služeb	pro	širokou	veřejnost.	Je	určeno	nejen	místním	obyvatelům	 
a	návštěvníkům	města	Česká	Skalice,	ale	v	rámci	rajonizace	turistické	oblasti	Kladské	pomezí	slouží	i	okol-
nímu	regionu,	který	zahrnuje	16	přilehlých	obcí.	Díky	přeshraničnímu	projektu	s	podporou	EU	a	Města	Česká	
Skalice	sídlí	RIC	od	konce	roku	2009	v	nových	reprezentativních	prostorách.	Navíc	se	jedná	o	snadno	dostupné	
a	díky	zklidnění	dopravy	i	příjemné	místo	v	centru	města,	které	žádný	návštěvník	jistě	nepřehlédne.	

Vnitřní	prostor	RIC	je	bezbariérový	a	skládá	se	z	jedné	veliké	otevřené	místnosti.	V	přední	části	se	nachází	
Turistické informační centrum (TIC),	kde	mají	návštěvníci	široký	výběr	propagačních	materiálů,	suvenýrů	 
a	místních	i	originálních	produktů.	Mezi	novinky	se	v	tomto	roce	zařadily	např.	bio	kosmetika	nebo	regionální	
produkty	firmy	Veba	a.s.	Součástí	zařízení	je	i	cestovní agentura.	Nabízíme	zájezdy	renomovaných	cestov-
ních	kanceláří.	Nechybí	ani	LCD	televizor,	na	kterém	pouštíme	krátké	spoty	nebo	blok	fotografií	nejen	z	na-
šich	zdrojů,	ale	i	od	místních	organizací.	V	zadní	části	místnosti	se	nachází	Ekoporadna se specializovanou 
knihovnou a veřejný internet.	Snažíme	se	reagovat	na	přání	našich	klientů,	proto	jsme	zavedli	novou	službu	
–	Poradnu pro občany.	Lidé	se	na	nás	mohou	obrátit	s	dotazy	jako	je	např.	porozumění	úřední	korespon-
denci,	přepsání	dokumentu	do	počítače,	odpovědi	na	úřední	dopisy,	poskytnutí	kontaktů	na	specializované	
instituce	atd.	V	nabídce	služeb	RIC	nechybí	ani	možnost	nahlédnout	a	inspirovat	se	tipy	na	výlety,	kulturními	
akcemi	v	širokém	okolí	a	nabídkou	volných	pracovních	míst.	Vzhledem	k	poptávce	se	snažíme	postupně	roz-
šiřovat	nabízené	služby	dle	konkrétních	požadavků	našich	klientů.	

Společně	se	zkvalitňováním	služeb	zlepšujeme	i	technické vybavení.	V	současné	době	kopírujeme	a	tiskne-
me	černobíle	i	barevně	do	velikosti	A3,	faxujeme,	laminujeme,	skenujeme,	poskytujeme	služby	na	počítači	
pro	veřejnost,	vypalujeme	data	na	CD	nebo	DVD	a	půjčujeme	čtečku	karet.	Dlouhodobě	také	sloužíme	jako	
prodejní místo vstupenek	na	kulturní	a	společenské	akce,	které	jsou	pořádány	českoskalickými	organiza-
cemi.	Předprodej	zajišťujeme	i	pro	Náchodský	SWING	a	nechybí	ani	on-line	prodej	vstupenek	na	akce	po	
celé	ČR	i	v	zahraničí.	Celoročně	jsme	byli	k	dispozici	návštěvníkům	od	pondělí	do	pátku	od	9	do	17	hodin,	 
o	sobotách	od	9	do	12	hodin,	v	době	letních	prázdnin	byla	otevírací	doba	o	sobotách	od	9	do	15	hodin.	
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c ) 	 A g e n t u r a 	 r o z v o j e 	 – 	 d o t a č n í 	 a 	 p r o j e k t o v ý 	 m a n a g em e n t

Služby	 v	oblasti	 projektového	managementu	nabízíme	 již	 od	 roku	2008.	 Jedná	 se	o	přípravu,	 zpracování	 
a	podávání	žádostí,	zejména	do	evropských	dotačních	programů,	ale	i	následnou	administraci.	Součástí	nabí-
zených	služeb	je	i	finanční	řízení,	monitoring	či	organizace	výběrových	řízení	dle	pravidel	daného	dotačního	
titulu.	

Projektový management	je	zaměřen	zejména	na	přeshraniční	spolupráci	s	Polskou	republikou	a	na	Operační	
program	Životní	prostředí.	V	oblasti	životního	prostředí	jsme	v	roce	2011	úspěšně	podali	3	žádosti,	které	
získaly	finanční	podporu,	a	dále	jsme	administrovali	dalších	10,	které	byly	podpořeny	v	roce	2010.	Objem	
těchto	žádostí	dosahuje	cca	30	milionů	korun.	

Další	samostatnou	oblastí	našich	
služeb	 jsou	 veřejné zakázky,	
kterých	jsme	loni	realizovali	cel-
kem	16,	a	to	od	zakázek	malého	
rozsahu	 mimo	 režim	 zákona	 až	
po	 nadlimitní	 veřejné	 zakázky	
zadávané	formou	otevřeného	ří-
zení.	Z	hlediska	předmětu	převa-
žovaly	zakázky	na	 stavební	prá-
ce,	úspěšně	jsme	ale	realizovali	 
i	výběrová	řízení	na	úvěry,	územ-
ní	 plány	 či	 svoz	 komunálního	
odpadu.	 Velmi	 specifickým	 způ-
sobem	zadání	veřejné	zakázky	je	
architektonická	 soutěž.	 V	 roce	
2011	 jsme	 organizovali	 soutěž	
o	 přístavbu	 Základní	 umělecké	
školy	A.	M.	Buxton	 v	Úpici.	Od-
borná	 porota,	 složená	 z	 reno-
movaných	 architektů,	 vybírala	 
z	více	než	80	návrhů.

d ) 	 V z d ě l á v a c í 	 s t ř e d i s k o 	 V i l a 	 Č e r y c h

Provoz vzdělávacího střediska Vila Čerych 
Vila	Čerych	je	od	roku	2001	v	majetku	Nadace	rozvoje	občanské	společnosti.	Od	roku	2003	ji	provozuje	jako	
vzdělávací	 středisko	 naše	 občanské	 sdružení	 Centrum	 rozvoje	 Česká	 Skalice.	 Unikátní	 prostory	 poskytují	
vhodné	zázemí	k	pracovním	i	společenským	setkáním,	rodinným	oslavám,	jednodenním	i	pobytovým	akcím.	
Školicí	místnosti	jsou	vybaveny	technikou.	V	objektu	je	k	dispozici	ubytování	pro	26	osob,	zajištěno	je	stra-
vování,	dle	přání	klientů	i	ostatní	doplňkové	služby.

V	průběhu	roku	2011	byly	prostory	objektu	využívány	převážně	vzdělávacími	organizacemi,	které	zde	pořá-
daly	své	výukové programy, semináře a konference.	Naši	pracovníci	zajišťovali	pro	zákazníky	požadovaný	
servis.	Mezi	dlouhodobé	klienty,	kteří	opakovaně	využívají	našich	služeb,	patří:	Vzdělávací	agentura	Jany	
Fišerové	z	Hradce	Králové,	KBT	–	Jan	Zbytovský	Hradec	Králové,	Město	Česká	Skalice	a	Integrovaná	škola	Pra-
ha.	Nový	dlouhodobý	vzdělávací	projekt	byl	v	roce	2011	nastartován	Nadací	rozvoje	občanské	společnosti	ve	
spolupráci	s	Univerzitou	Hradec	Králové.	Kapacita	ubytování	byla	v	roce	2011	využita	na	28	%,	což	je	ve	srov-
nání	s	minulými	roky	2008	–	2010	nárůst	o	cca	1%.	Vzhledem	ke	zvýšené	ceně	za	lůžko	se	tržba	za	ubytování	
ve	srovnání	s	lety	2008	-	2010	zvýšila	cca	o	13	%.	Centrum	rozvoje	Česká	Skalice	pořádalo	v	objektu	i	vlastní	
programy,	např:	přednášky,	semináře,	setkávání	dobrovolníků,	zimní	Eko-tábor	pro	děti,	akce	ke	Dni	Země,	
Cenu	Ladislava	Čerycha,	Den	otevřených	dveří,	Slavnost	stromů,	jednodenní	i	pobytové	výukové	ekologické	
programy,	filmové	kluby	a	koncerty.	

Rekonstrukce a obnova 
Každoročně	 se	 snažíme	 přispívat	 k	 obnově	 a	 modernizaci	 památkově	 chráněného	 objektu	 Vily	 Čerych.	 
V	roce	2011	jsme	pro	majitele	(NROS)	zpracovali	a	zajistili	projekt na zakonzervování výmalby historického 
stropu v jídelně a fragmentů výmalby na chodbách.	Rozpočet	konzervátorského	zásahu	činil	126	000,-	Kč.	

Druhým	úspěchem	bylo	dokončení	plánu	na	rekonstrukci sklepního prostoru Vily Čerych pro aktivity EVVO,	
který	realizujeme	od	března	2010.	Díky	finanční	podpoře	Královéhradeckého	kraje,	která	činila	118	000,-	Kč,	
se	nám	podařilo	opatřit	projektovou	dokumentaci	a	také	získat	povolení	k	realizaci	rekonstrukce.	Díky	těmto	
podkladům	jsme	připraveni,	společně	s	majitelem	objektu,	na	samotnou	realizaci	akce.	Finanční	prostředky	
bychom	chtěli	získat	z	programů	Evropské	unie.	Můžeme	konstatovat,	že	v	současné	době	máme	vyprojekto-
vánu	a	povolenu	větší	část	zvažovaných	stavebních	úprav	(půda,	sklep)	ve	vzdělávacím	středisku	Vila	Čerych	
a	jsme	připraveni	tyto	úpravy	realizovat.	
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I I I .  Č L E N S T V Í  V  O B O R O V Ý C H  O R G A N I Z A C Í C H

CENTRUM ROZVOJE ČESKÁ SKALICE JAKO ČLEN OBOROVÝCH ORGANIZACÍ

Od roku 2003 jsme členem Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje. 
Náš zástupce, výkonný ředitel Jiří Kmoníček, byl v roce 2009 zvolen členem předsednictva.

Patříme mezi zakládající členy Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, od roku 2009 působí zástupce 
našeho sdružení v různých výborech této organizace.

Členem Poradního sboru EVVO Královéhradeckého kraje je dlouhodobě pracovnice sdružení Helena 
Hamanová. Také jsme zapojeni do aktivit Sítě ekologických vzdělávacích a poradenských středisek ČR.

V roce 2011 jsme se nově stali členem Asociace veřejně prospěšných organizací.

Benefice pro zahradu 
Kouzelná	historická	zahrada	Vily	Čerych	utrpěla	
v	 období	 socialismu	 četné	 rány.	 Od	 roku	 2001	
probíhá	 její	 postupná	 obnova.	 Péče	 o	 archi-
tektonický	 skvost	 i	působivý	odkaz	Vily	Čerych	 
a	její	zahrady	patří	k	základním	kamenům	čin-
nosti	občanského	sdružení	Centrum	rozvoje	Čes-
ká	Skalice.	Rány	se	postupně	hojí	a	zahradě	se	
navrací	 její	 původní	 tvář.	Vydatnou	pomocí	 je	
spolupráce	s	 Ing.	Evou	Vízkovou,	renomovanou	
zahradní	architektkou.	Bez	finanční	podpory	se	
to	však	neobejde…	
Od	roku	2010	v	rámci	benefice	pro	zahradu	pro-
bíhá	sbírka	pro	obnovu	půvabného	rozária	(růžo-
vé	zahrady),	které	dříve	bylo	nedílnou	součástí	
zahrady,	ale	časem	úplně	zaniklo.	Aktuální	stav	
konta	k	31.	12.	2011	činil	23	140	Kč.

VILA ČERYCH – ARCHITEKTONICKÁ PERLA MĚSTA ČESKÁ SKALICE
Rodinnou vilu nechal postavit v roce 1924 Ladislav Bartoň z Dobenína jako svatební dar pro svou neteř Marii, 
provdanou za Jiřího Čerycha. Vilu navrhl slavný český architekt Otakar Novotný. Do roku 1948 vila sloužila jako 
reprezentativní rodinné sídlo, poté byla zkonfiskována. V objektu krátce sídlila krajská politická škola mláde-
že a od padesátých let 20. století zde bylo umístěno zdravotní středisko. Původním majitelům byla vila v rámci 
restituce vrácena v roce 1989. Zdravotní středisko ji ale opustilo, dle platných zákonů, až v roce 1999. Bratři 
Čerychové se rozhodli v roce 2001 objekt darovat k neziskovým účelům Nadaci rozvoje občanské společnosti. 
Od roku 2003 provozuje Vilu Čerych místní občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice. V roce 2004 pro-
šlo přízemí a 1. patro objektu rozsáhlou a zároveň citlivou rekonstrukcí tak, aby lépe sloužilo svému poslání  
a účelu. Součástí objektu je vzrostlá zahrada o rozloze 1,4 ha. Zahradu navrhl v roce 1925 významný zahradní 
architekt první republiky Josef Kumpán. Místo oplývá velkým dendrologickým bohatstvím a je právem považo-
váno za skvost zahradní architektury první poloviny 20. století. Stejně jako celý objekt byla i zahrada vyhláše-
na kulturní památkou. Od roku 2010 je v zahradě realizován dlouhodobý projekt s názvem Zážitková zahrada. 
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ČLENOVÉ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ CENTRUM ROZVOJE ČESKÁ SKALICE

Květa	Ležovičová,	předsedkyně	sdružení
Jiří	Kmoníček,	výkonný	ředitel
Pavla	Marková,	členka	výkonné	rady
Ivo	Kačaba,	člen	výkonné	rady
Veronika	Velacková,	členka	dozorčí	rady
Štefan	Ležovič,	člen	dozorčí	rady
Lenka	Martincová
Michal	Kudrnáč
Iljana	Beránková
Čestná	členka	-	Lenka	Mrázová	

ZAMĚSTNANCI CENTRA ROZVOJE ČESKÁ SKALICE

V	roce	2011	pracovalo	ve	sdružení	10	zaměstnanců	na	hlavní	pracovní	poměr,	jeden	externista,	
jedna	pracovnice	byla	na	mateřské	dovolené	a	jedna	uvolněná	pro	výkon	funkce	starostky.

Květa	Ležovičová	–	předsedkyně	sdružení,	provoz	vzdělávacího	střediska,	kulturní	programy	
Jiří	Kmoníček	–	výkonný	ředitel,	regionální	rozvoj
Tereza	Vaňková	–	asistentka,	administrativa,	kulturní	programy	(část	roku)
Helena	Hamanová	–	koordinátorka	environmentálních	programů
Martina	Vavrdová	–	koordinátorka	programů	regionálního	rozvoje	a	EVVO	(část	roku)
Pavla	Špačková	–	vedoucí	Regionálního	informačního	centra
Jana	Kudrnáčová	–	pracovnice	Regionálního	informačního	centra
Iljana	Beránková	–	manažerka	regionálního	rozvoje,	projektů	a	programů	(část	roku)	
Štefan	Ležovič	–	správce	Vily	Čerych,	pracovník	provozu	
Markéta	Tölgová	–	asistentka	provozu	vzdělávacího	střediska
Markéta	Vitnerová	–	asistentka	provozu	vzdělávacího	střediska	
Markéta	Dušková	–	na	mateřské	dovolené
Veronika	Velacková	–	uvolněná	pro	pozici	starostky	
Michal	Kudrnáč	–	manažer	regionálního	rozvoje	-	externista

I V. 	 O R G R A N I Z A Č N Í 	 S T R U K T U R A 	 S D R U Ž E N Í

Nejvyšším	orgánem	sdružení	je	valná	hromada,	kterou	tvoří	všichni	řádní	členové	sdružení.
Mezi	jednáními	valné	hromady	řídí	sdružení	výkonná	rada,	kterou	tvoří	tři	řádní	členové.
Činnost	výkonné	rady	koordinuje	předseda	zvolený	valnou	hromadou	na	tříleté	funkční	období.	
Právo	jednat	jménem	sdružení	má	předseda	sdružení	a	výkonný	ředitel.	
Finanční	hospodaření	a	nakládání	s	majetkem	kontroluje	dvoučlenná	dozorčí	rada.	
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V. 	 V Ý S L E D K Y 	 H O S P O D A Ř E N Í 	 Z A 	 R O K 	 2 0 1 1

PŘÍJMY 

Tržby	z	prodeje	služeb,	zboží	 3.513.940,-	Kč	

Ostatní	výnosy	související	s	předmětem	činnosti	 79.418,-	Kč

Přijaté	dary	 97.540,-	Kč

Přijaté	členské	příspěvky	 9.000,-	Kč

Provozní	dotace	 1.553.591,-	Kč

Výnosy celkem 5.253.489,- Kč

VÝDAJE

Spotřeba	materiálu	 1.338.147,-	Kč

Služby	celkem		 1.208.703,-	Kč

Náklady	na	reprezentaci	 0,-	Kč

Ostatní	služby	 174.314,-	Kč

Mzdové	náklady	včetně	pojistného	 2.546.321,-	Kč

Ostatní	náklady	související	s	předmětem	činnosti	 3.000,-	Kč

Daň	z	příjmu	 0,-	Kč

Náklady celkem 5.270.485,- Kč

Hospodářský výsledek -16.996,- Kč

V I . 	 P O D Ě K OV Á N Í

Poděkování našim podporovatelům:
Evropská	unie	–	Evropský	fond	
pro	regionální	rozvoj	
Ministerstvo	životního	prostředí	ČR
Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	ČR
Nadace	rozvoje	občanské	společnosti
Státní	fond	životního	prostředí	ČR
Královéhradecký	kraj
Město	Česká	Skalice
Fond	T-Mobile	

Poděkování firmám a fyzickým osobám 
za finanční příspěvky a dary:
Ladislav	Čerych
Josef	Marian	Bartoň	–	Dobenín	
Chládek	a	Tintěra,	Pardubice	a.s.
DLNK	s.r.o.,	Česká	Skalice
KBT	-	Jan	Zbytovsky,	Hradec	Králové
Platex,	Česká	Skalice
Tiskárna	Losenický,	Nové	Město	nad	Metují	
Náchodský	Swing
PIN	STUDIO,	Broumov

Za pomoc a milou spolupráci děkujeme 
přátelům sdružení:

Ladislavu	 Čerychovi	 za	 jeho	 neustálý	 zájem	 o	 Vilu	
Čerych	/	Evě	Vízkové	za	odbornou	pomoc	při	obnově	
zahrady	 /	 Zuzaně	 Rákosníkové	 za	 architektonickou	
pomoc	při	obnově	interiérů	/zahraničním	partnerům	
z	měst	Polanica	Zdrój	a	Bardo	/	Sdružení	chovatelů	
ovcí	a	koz	ČR	–	Milanu	Domáňovi,	SZ	Ratibořice	–	Iva-
nu	Češkovi,	Společnosti	pro	záchranu	Babiččina	údolí,	
SVČ	BÁJO	Česká	Skalice,	Mateřskému	centru	Bublinka	
Česká	Skalice,	za	pomoc	při	zajištění	akce	Den	Země	
–	Ovčácké	slavnosti	v	Babiččině	údolí	/	Vladimíru	Pra-
chařovi	za	propagaci	sdružení	a	fotografie	/	organiza-
ci	A-Rocha,	manželům	Světlíkovým,	Filipu	Laštovicovi	
a	 Správě	 CHKO	 Broumovsko	 za	 spolupráci	 při	 EVVO	
programech	/	manželům	Skořepovým	za	doprovodný	
program	při	 Ceně	 Ladislava	 Čerycha	 /	Městu	 Česká	
Skalice	za	partnerství	při	projektech	/	Haně	Holeč-
kové,	 Heleně	 Skořepové,	 Anně	 Řehákové,	 Markétě	
Sergejko,	 Martě	 Kmoníčkové,	 Veronice	 Velackové	 
a	 Vláďovi	 Prachařovi	 za	 dlouhodobou	 spolupráci	 na	
kulturních	 aktivitách	 /	 Ireně	 Vondrákové,	 Zuzaně	
Kašparové	 a	Martinu	 Šerkovi	 za	 pomoc	při	 práci	 na	
zahradě	 /	 a	 všem	 ostatním	 nejmenovaným	 dobro-
volníkům,	 kteří	 nám	 laskavě	 a	 ochotně	 po	 celý	 rok	
pomáhali….
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