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1.  Environmentální výchova a vzd ělávání v ekocentru   KOSENKA 
v roce 2005 
 
Ekocentrum  KOSENKA i v  roce 2005 bylo akreditováno jako  ekocentrum ČSOP a rovněž  pokračovalo v přidruženém členství ve Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina 
(SSEV Pavučina). Tato členství jsou pro činnost ekocentra velkým přínosem  z hlediska získávání finančních dotací, důležitých informací a propagačních materiálů a v neposlední řadě i 
přednostní účastí našich zaměstnanců, členů a dobrovolníků na vzdělávacích seminářích a kurzech.  
 

V roce 2005 úsek ekologické výchovy finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Krajský úřad Zlínského kraje, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně, 
Město Valašské Klobouky, Národní siť středisek ekologické osvěty-společný otevřený program Českého svazu ochránců přírody a SSEV Pavučina, Úřad práce ve Zlíně. Nemalou 
finanční část tvořily také vlastní příjmy z naší činnosti (kursovné, prodej koberců). Některé akce byly financovány samostatně.  Na krajské kolo ekologické olympiády pro středoškoláky 
přispěly i Lesy ČR prostřednictvím Českého svazu ochránců přírody - Centra dětí a mládeže v Praze. Také projekt Obnova a záchrana starých lidových řemesel byl zcela samostatně 
financován. Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně pomohla komunitním programům v rámci programu Rozvoj zdravé občanské společnosti.    

Velký dík pat ří všem zam ěstnanc ům KOSENKY , kteří vždy s velkým nasazením věnovali svůj čas naší činností i nad rámec své pracovní doby.  Poradenskou  a částečně i přímou 
výchovnou činnost  zajišťoval  Miroslav Janík, na ekologické výchově pracovala Pavla Kolínková, Zdenka Psotová organizovala kurzy záchrany  a obnovy starých lidových řemesel. 

 
1.1. Celoro ční práce s d ětmi a mládeži 
 

� Pravidelná činnost 
Dětská cimbálová muzika Dúbrava, pod vedením Hanky Indruchové, naši základnu využívá ke svým  pravidelným pátečním schůzkám. S dětmi vznikla během roku velmi pěkná 
spolupráce i  v našich dalších výchovných programech. 

Denní i pobytové programy pro d ěti z Dětského domova Smolina  probíhaly přímo ve středisku ekologické výchovy, střediskách v okolí či přímo v Domově dětí ve Smolině. 
Ekologické centrum Kosenka je pro tyto děti zázemím po celý rok. 

 

� Nepravidelná činnost 
 
„Poručil Bůh kdysi pustým pláním, aby rodily.Po zemi nás roznesl ze svých dlaní jako obilí.Jako rozsévač nás roznesl všude na kulatou zem, ví o všem co bylo,  je a bude, čeká na 
sklizeň.“ 
Dřevěnici provon ěl chleba  „Chléb náš vezdejší “ , tak se jmenuje celoroční naučný program pro třeťáčky ze základní školy ve Francové Lhotě. Místní Valašská nadace tuto akci pořádá 
již třetím rokem ve spolupráci i s naší organizací. V dřevěnici je celý program slavnostně zakončen pečením chleba z mouky, kterou si děti samy vypěstovaly. Pod vedením 
francolhotských hospodářů si nasadí obílí, které v létě sežnou a vymlátí v mlátičce. Ve Slopném ve mlýně se ze zrníček semele mouka, z které pod vedením manželů Šperlingových 
upečeme s dětmi a některými maminkami chleba. Osm bochníků, které voněly po celé dřevěnici posvětil náš pan farář Josef Koštuřík a poté si děti nakrájený chleba odnesly ochutnat 
svým nejbližším. Vzácným hostem byla i tetička Nováková z Nedašova, která sama nejlépe zná pravou hodnotu chleba a velice pěkně o tom dětem povykládala.    

 



Školní výlety jezdí i na Kosenku - V rámci svého školního výletu zavítalo několik tříd i k nám na Kosenku.  
 
Exkurze na Valašsko -  Naši ubytovnu na Kosence a krásnou přírody Valašska navštívilo během roku několik turistických a ekologických kroužku z celé republiky. 
 
Přehled účastníků a hodin přímé výchovné práce v roce 2005 

Datum Název akce Počet účastník ů Počet hodin 
14. září Chléb náš vezdejší   28 10 
květen, červen Školní výlety 118 30 
celoročně Exkurze na Valašsko    93 15 
C e l k e m              239 87 

  
1.2.  Výukové a vzd ělávací programy 

 
Denní i pobytové ekologické- vzd ělávací programy  probíhaly v učebně ekologického centra KOSENKA  v mateřských i základních školách, školních zahradách a na místních 
chráněných územích, které jsou v managementu naší organizace. Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání pro děti a žáky je systematická , programy na sebe navazují a probíhají 
po celý školní rok.  
 
Přehled účastníků a přímé výchovné práce v roce 2005 

Typ školy Počet program ů Počet žáků Počet hodin 
Mateřská škola 12     242     36 
Základní škola 23     495       80 
C e l k e m 29     645     116 

 
1.3. Soutěže pro st řední a základní školy 
 
Ekologická olympiáda pro studenty st ředních škol  - Soutěže se účastní tříčlenná družstva středoškoláků, která prezentují svoji školu spolu s vedoucími pedagogy, pro které je rovněž 
připravován odborný program. 
Ekologická olympiáda proběhla na začátku října ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Gymnáziem a Středním odborným učilištěm zemědělským ve Valašských Kloboukách. 
Soutěže s tématikou Krajina a voda úspěšně absolvovalo 13 družstev ze Zlínského kraje. V rámci doprovodného programu pro pedagogy proběhly 2 seminá ře o stavu environmentální 
výchovy, osv ěty a  vzd ělávání ve Zlínském kraji se spolupořadateli, hosty a zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje a také odborná exkurze do obce Hostětína. 
Z lavic do p řírody pro žáky 4. t říd základních škol -  Ekologická a poznávací soutěž pro žáky čtvrtých tříd základních škol je určena dětem a pedagogům, kteří mají rádi přírodu, chrání 
ji a starají se o ni. Soutěžilo se na přírodní stezce, na níž děti plnily naučné i zábavné úkoly z přírodopisu, výtvarné výchovy, zdravovědy a dramatické výchovy. V rámci doprovodného 
programu proběhl i odborný seminář o environmentální výchově pro učitele, který vedl předseda pořádající organizace Mgr. Miroslav Janík. Díky finanční podpoře byl vydán sborník pro 
všechny účastníky a školy.  
 
Přehled účastníků a přímé výchovné práce v roce 2005 

Akce Datum Po čet osob Cílová skupina 
Z lavic do přírody         9.6.2005   38 Žáci 1. Stupně ZŠ 
Ekologická olympiáda pro    



středoškoláky    29.9.-1.10.2005    81 Studenti středních škol 
C e l k e m 119  
 

1.4. Jednorázové a tradi ční akce pro ve řejnost 
 
Zachovejme stará lidová řemesla, tradice a zvyky -  Hlavní myšlenkou projektu je oživit a zachovat stará lidová řemesla a tradice, které neodmyslitelně patří k valašskému kraji. 
Společenské kulturní akce, které jsou součástí naplánovaného projektu, mají přiblížit návštěvníkům kulturu a zvyklosti příhraniční oblasti a mikroregionu Jižní Valašsko. Kurzy starých 
lidových řemesel přispívají díky svému charakteru i  k vytváření vstřícných a přátelských vztahů v občanských komunitách. Mezi účastníky jsou především učitelé, vychovatelé, důchodci, 
maminky s dětmi, studenti a mládež a další občané z řad veřejnosti. Lektoři, kteří vyučují jsou nejen staří místní rodáci, kteří řemesla ovládají a věnují se jim od dětství, ale také mladí 
lidé, kteří vztah k těmto řemeslům zdědili po svých předcích,  nebo které řemeslo nadchlo natolik, že se mu naučili sami.  
 

Přehled kurzů a účastníků v roce 2005 

Název lidového řemesla, 
kurzu pro ve řejnost 

Datum Po čet 
vyu čených osob  

Jméno lektora- řemeslníka 

Tkaní hadrových koberců  celoročně   6 František Trochta, Valašské 
Klobouky 

Paličkování, frivolitkování celoročně /1x týdně/   7 Přemysl Knap, Valašské Klobouky 

Paličkování pro děti celoročně /1x týdně/  11 Ivana Žídková, Valašské Klobouky 

Přadení na kolovrátku leden, únor /1x týdně/    5 Františka Nováková, Nedašov 

Pletení rukavic na formě únor  12 Alena Polčáková, Zlín 

Malování vajíček březen  32 Jana Korgová, Valašské Klobouky 

Pletení slaměných ošatek listopad    4 Josef Zicha, Drnovice 

Výroba adventních věnců listopad    7 Vojtěška Manová, Poteč 

Výroba slaměných ozdob prosinec    6 Michaela Štefániková, Slavičín 

C e l k e m   90  

 
 
Staré lidové zvyky a tradice   
Přehled akcí a účastníků v roce 2005 

Název akce  Datum Po čet osob  Spolupo řadatelská organizace 

Vítání jara s vynášením Moreny 13. března       35 FS Malá Dúbrava a Dětský domov 
Smolina 

Velikonoce na Valašsku Březen 2005    423 FS Klobučan 



Vánoce na Valašsku Prosinec 2005    552 Základní a mateřské školy v regionu 

C e l k e m   1010  

 
 
Pravidelné i tradi ční akce   

Přehled akcí a účastníků v roce 2005 

Název  akce Datum Po čet osob  Typ akce 

Přechod Holého vrchu 28.-29.1. 2005   32 Zimní táboření 

Den Země – den otevřených dveří       21.4. 2005 150 Osvětová akce 

Vítání jara       24.4.2005   32 Vycházka do přírody 

Volnost hoře       24.4.2005   66 Exkurze do přírody 

Setkání včelařských kroužku       30.4.2005   51 Exkurze 

Práce s přírodním materiálem         6.5.2005    8 Vzdělávací kurz 

Kosení bělokarpatských luk    1-16.7.2005  50 Pracovní tábor v přírodě 

Vánoční jarmek v Rožnově pod Radhoštěm  10.12. 2005  52 Vystoupení mikulášské skupiny 

C e l k e m  532  

 
 
 
Valašský mikulášský Jarmek  - Valašský mikulášský jarmek je vyvrcholením celoroční činnosti v oblasti záchrany kulturního bohatství v našem kraji, veřejná dobročinná akce na 
podporu dlouhodobého rozvoje jižního Valašska, zdejší lidové kultury a vlídnějších mezilidských vztahů, ekonomického rozvoje regionu a ochrany přírody a krajiny jižního Valašska. 
Jedná se o mimořádnou společenskou  kulturní akci s dlouholetou tradici , která má přiblížit všem návštěvníkům valašskou kulturu a zvyklosti obyvatel Zlínského kraje. Jarmek 
každoročně přiláká do Valašských Klobouk tisíce návštěvníků. První prosincový víkend ožilo celé město lidovými tradicemi, ukázkami starodávných řemesel. Jarmeku se zúčastnilo přes 
200 tradičních řemeslníků a trhovců. Na několika místech, mimo jiné v kulturním domě , městském muzeu i přímo na náměstí se například představí přadleny u kolovratů, bednáři při 
výrobě klasických sudů , dráteníci či kováři, kteří budou předvádět kutí koní. 
 
 

 
 
 
 



1.5. Mezinárodní spolupráce 
 
Euroregión Bílé-Biele Karpaty ( ER  BBK ) - Stále udržujeme kontakt i s našimi slovenskými přáteli prostřednictvím organizace Spoločnosť pre trvalo udržatelný život, odbočka Biele 
Karpaty se sídlem v Trenčíně.  
 

Hodový jarmek lidových řemesel  jsme společně podpořili i s řemeslníky s Valašska v rámci dlouholeté spolupráce a vzájemné podpoře valašských jarmeků v přihraniční oblasti. 
Jarmek pořádal Euroregion Bílé-Bielé Karpaty a obecní úřad Pruské s kterým mají i družbu i naši důchodci.  
1.6. Vzdělávací a školící programy pro pracovníky  

Dvouletý vzd ělávací kurz pro pracovníky  středisek ekologické výchovy a neziskových organizací zahájily v roce 2004 Pavlína Kolínková a Diana Tkadlecová. Program je určen vedení 
a pracovníkům středisek ekologické výchovy a organizací zabývajících se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou ve Zlínském kraji. V roce 2005 proběhly další dva moduly s 
tématem manažerské a projektové dovednosti, vedení lidí, týmová spolupráce a komunikace.  

Vzděláváme se, organizujeme a pomáháme  - Další modul v rámci dvouletého vzdělávacího programu pro pracovníky středisek ekologické výchovy a neziskových organizaci proběhl u 
nás ve Valašských Kloboukách. Tentokrát jsme nebyli pouze účastníky, ale také jsme se společně s DMM Alcedo na semináři podíleli i organizačně.  

 

1.7. Poradenská činnost 
Poradenství  pro studenty, pedagogické pracovníky a ob čany, kteří mají zájem o environmentální výchovu,vzdělávání a osvětu, probíhalo formou osobní návštěvy  v ekocentru  
Kosenka, telefonicky, E-mailem a poštou. Ekologické centrum Kosenka má dva odborné vyškolené pracovníky v oblasti vzdělávaní, práce s veřejnosti a komunitního plánování. 

 Celkem  je evidováno 73 poradenských návšt ěv. 

 

Ekologicko- výchovných programů a akcí se zúčastnilo celkem 2 662 osob 

 

 

2. Pozemkový spolek KOSENKA  
pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka  
2005 
 



V roce 2005 dále pracoval pozemkový spolek KOSENKA na pěti samostatných, ale navzájem propojených pilotních projektech ochrany přírody a krajiny s využitím památkových 
objektů v majetku spolku. 

 
Personální zajištění 

Vedení střediska Pozemkový spolek převzal v průběhu roku Miroslav Janík.  Asistenci v odborných projektech vykonávala s přerušením na jeden měsíc ing. Diana Tkadlecová. 
Celkem se do řady akcí zapojilo přes 200 dalších obětavých dobrovolníků, kteří výrazně přispěli k celkovým výborným výsledkům pozemkového spolku. 
 
 
 
 
 

2.1.  Činnost pozemkového spolku KOSENKA v roce 2005 
Lokalita Rozvoj PS Management 

 Nově uzavřených 
nájemních 
(výpůjčních) smluv – 
počet/ha 

Nově získaných 
pozemků do 
vlastnictví – počet/ha 

Nově uzavřený jiný právní vztah 
(vypište) – ha  

Management cenných přírodních 
lokalit (sečení, pastva, výřez 
náletových dřevin, …) – cca ha 

Údržba památkových objektů  
(včetně drobných památek v krajině) 
– počet  

Monitoring, průzkum zájmových 
ploch – ano/ne 

Bílé potoky 1   Sečení 6 ha, pastva 6 ha,  redukce 
náletu 0,3 ha 

 ano 

Dobšena    Sečen 1 ha, pastva 1 ha    

Dřevěnice č.p.11     oprava 20% střechy, běžná údržba  

Dřevěnice č.p. 62     běžná údržba, zajištění střechy 
objektu 

 

Pivečkova dřevěnice 1      

Genový sad    2 x sečení 0,8 ha, dosadba 50 
podnoží 

  

Javorůvky    sečení, pastva; 5,5/5,5 ha  ano 

Klobucká stráň 1   pastva 13,5 ha,  redukce náletu 0,2 
ha,  ořez 50 stromů 

 ano 

Potečské pastviny   79 ha sečení, pastva; 79/45 ha   



Ploščiny    pastva 8 ha, úklid polomu 4 ha   

Sad Újezda    6 ha pastva 6 ha, redukce náletu 0,5 ha, 
ořez stromů 80ks 

  

Ščúrnica  2/ 6,4  oplocení zmlazení 800 bm   ano 

 
 
Financování PS   
Náklady na činnost PS 
v roce 2005 

celkem 848 284 Kč 

   

Z toho:  Programy ČSOP (Místo pro přírodu, Ochrana biodiverzity) 232 500 Kč 

 Program péče o krajinu 0 Kč 

 Jiné státní zdroje 152 640 Kč 

   

                     Zdroje kraje 0 Kč 

 Obecní zdroje 10 000 Kč 

 Finanční zdroje majitelů pozemků (mimo obcí a státu) 0 Kč 

 Dary sponzorů, příznivců 222 100 Kč 

 Vlastní prostředky organizace 231 044 Kč 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Komplexní ochrana květnatých luk v severní části CHKO Bílé Karpaty 
 
 
� V termínu 3.-17. července 2005 proběhl jubilejní, už 25.ročník Memoriálu kamarádu Toma – Kosení bělokarpatských luk. Začínalo se jako tradičně na Bílých potocích, které 

„padly“ již během sobotního dopoledne. Během následujícího dne ležely v pokosech i přilehlé I. zóny Čížového lázu. Seno bylo odvezeno za pomoci p. Sáblíka a uskladněno ve 
stodole na KOSENCE. Pokosena byla i ta nejmenší zákoutí rezervace, dokonce i bývalé myslivecké políčko nad ořechem. Čížův  láz byl pokosen lištovou samochodnou sekačkou 
a seno slisováno do velkých kulatých balíků p. Žákem. Během týdne na Bílých potokách se vystřídalo 83 účastníků. Další týden se pracovní tábor přestěhoval na Javorůvky. Díky 



velkému množství nadšených účastníků ( 91) byly Javorůvky (včetně přilehlých I.zón) i Dobšena posečeny výhradně kosami . Seno poslouží jako krmivo pro ovce. Na průběhu 
akce se podílelo 143 dobrovolníků a sehraný tým organizátorů. 

� PS Kosenka dále organizoval velkou úklidovou akci po větrné smršti v PR Ploščiny. Akci financovala Správa CHKO Bílé Karpaty se zapojením ZČ HB Svízel Přítula a více než 
desítky členů a příznivců ZO ČSOP KOSENKA 

 
 
 

2.3. Ochrana přírody a krajiny pastvou ovcí  
 
� V roce 2005 se rovněž  přepásaly ovcemi otavy na chráněných územích, pokosených v rámci Memoriálu Kamaráda Toma. Navíc byla vypasena i lokalita I.a II.zóny Návojských 

luk a poprvé také všechny I.zóny kolem Waldenu. Celkem tedy bylo v režii KOSENKY přepaseno přibližně 23 ha luk. Tentokrát poprvé nebyly ovce složitě převáženy traktorem, 
ale přišly „po kopytě“ z farmy Františka Žáka z Poteče. Na jednotlivá území bylo přeháněno celkem 172 ovcí, kterým většinou stačilo jen několik málo dní k dokonalému vypasení 
otav. Velké díky patří zejména „hlídačům-pastevcům“ – Radkovi Ščotkovi, Petru Jakubálovi a Zbyňkovi Pastorčákovi. 

 
 
 

2.4. Záchrana a využití krajových odrůd ovoce Valašskoklobucka 
 
� Ovocnářský program je v současné době utlumen, zejména díky absenci samostatného kvalitního partnera, který by zajišťoval odborné sadařské práce. Proto se prováděly jen 

udržovací práce na pozemcích začleněných do Pozemkového spolku KOSENKA. V genofondovém sadu (o jehož běžnou údržbu se v rámci svého zemědělského podnikání se stará 
Zdenek Miklas), byl dvakrát posekaný a uklizený travní porost a seno odvezeno k dalšímu hospodářskému využití. V sadech Újezda ve Valašských  Kloboukách jsme pomáhali 
s likvidací náletu. Výraznou měrou se přičinili nejen pracovníci VPP, ale i studenti SZŠ Staré Město u Uherského Hradiště, kteří u nás vykonávali svou odbornou praxi. V sadu na 
Klobucké jsme pomáhali s výsadbou nových stromků a se sběrem padaných jablek, které jsme využili a využijeme pro potřebu KOSENKY. 

� Opět jsme pomohli občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat při organizování Jablečné slavnosti v Hostětíně. Již tradiční akcí byla výstava krajových odrůd ovoce v rámci 
Valašského mikulášského jarmeku. Výstava byla spojena se soutěží „O najpjeknější jabuko starých sort jižního Valašska“. 

 
 
 

2. 5. Ochrana a využití památkových objektů  
 
� V roce 2005 jsme, kromě běžné údržby, opravili 1/2 šindelové střechy na naší dřevěnici č.p. 11. Práci kvalitně (včetně dodání materiálu - šindelů) provedl Pepa „Tarzan“ Šperling  

& Jiří Kovář. V dalším historickém objektu – Dřevěnice č 62 “U Pechanců”  proběhl “generální” úklid. Odvezl se odsud jeden plný kontejner haraburdí.  Tato dřevěnice sloužila  
také jako místo pro setkávání Klubu důchodců.  I  ten se pak výrazně podílel na naplnění benefičních cílů jarmeku.  Předávaly se tu ceny literární soutěže „Pro valašsků řeč “. 

 
 

2. 6. Místo pro přírodu –  záchrana bělokarpatských lesů - „Ščúrnica“ 
 
� V loňském roce byla vznikající rezervace Ščúrnica rozšířena o dalších 6,4 ha. Byly vykoupeny další pozemky se vzrostlým lesem i pozemky vytěžené po lesní kalamitě.  
� Na těchto pozemcích se na podzim díky spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty podařilo zajistit vybudování 820 m oplocenek pro zdárný rozvoj obnovy přírodě blízkých lesů. 

Do prostoru rezervace bylo vedeno 7 odborných exkurzí a programů.  



� Byla uspořádána již druhá slavnost „Volnost  hoře“ v dubnu 2005 při které byl symbolicky vrácen další vykoupený les přírodě. Slavnosti se zúčastnil i ministr životního prostředí 
ČR Libor Ambrozek.  

� O programu Místo pro přírodu a rozvoji rezervace Ščúrnica jsme dvakrát referovali i v Českém rozhlase a systematickým předáváním certifikátů symbolických vlastníků lesa 
s informacemi o programu a také informacemi ve vlastním informačním listu i odborném tisku. 

� Byly zpracovány cizojazyčné verze propagačního materiálu k významu a rozšiřování rezervace Ščúrnica/ anglická, německá, francouzská./ 
� Výkupy byly zajištěny díky tomu, že na sbírku k výkupům bylo převedeno celkem 218 finančních příspěvků v celkové výši 228 678,- Kč a zejména díky velmi úspěšnému 

předchozímu průběhu sbírky.  Průměrná výše příspěvku  byla 1048,-Kč.  Z těchto 218 přispěvatelů bylo 60 dárců anonymních.  98 (45%) dárců přispělo na sbírku podruhé a 43 
(20%) dárců z celku přispělo opakovaně - potřetí a vícekrát. Nejvíce dárců z jednoho města je 29 dárců z jednotlivých částí Prahy, dárců ze Zlínského kraje je 35 a z toho 11 je z  
Valašskoklobucka.  

� Velké organizační nasazení si vyžádalo i jednání s vlastníky o výkupech, protože většina pozemků zde je ve spoluvlastnictví více majitelů a dosažení dohod i administrativa s tím 
spojená je náročná. 

� K organizačnímu zajištění programu výrazně přispěla spolupráce na republikové úrovni, podpora ÚVR ČSOP a spolupráce s národním koordinátorem sbírky Janem Moravcem a 
také přímá finanční podpora zabezpečení sbírky podnikem Metrostav z Prahy 

� Mezi místní významné dárce a naše podporovatele patří  také Občanské sdružení UNArt ze Slavičína, které pravidelně přispívá na sbírku z prostředků, které získávají pořádáním 
kulturních akcí pro veřejnost (pravidelně - Poslední noc prázdnin)  

� Všem dárcům, kteří přispěli (a přispějí) na sbírku pro záchranu bělokarpatských lesů, za jejich podporu srdečně děkujeme. Sbírka, díky stávající legislativě uměle ukončená ke 
konci roku 2005, bude opět od roku 2006 pokračovat. Věříme, že se nám podaří získat do zamýšlené rezervace další cenné pozemky, tak aby současná mozaika území byla 
propojena spolu se státní přírodní rezervací Ploščiny v jedno celistvé území. 

 
 

3. Ekologické poradenství  v síti  poraden ČR  STEP 2005 
3.1. Denní služby ekoporadny a činnost v Síti poraden STEP 
/viz tabulka Excel/ 
 
Národní síť středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty 2003        
Organizace:ZO ČSOP KOSENKA - ekologická poradna           
Poradenství: poskytování informací, konzultace a za pojování NNO do tvorby koncep čních a strategických materiál ů na úrovni obce, m ěsta, kraje, 
ČR 

  

Počet dotaz ů 
celkem 

z toho: Po čet dotaz ů dle 
témat 

           

 OP ZV ZE VO VZ EZ EV MR PK MA EN DO OD  
803 117 9 3 2 0 27 130 159 83 13 0 1 4  

 BY UV KO SP CR PS IC        

 7 27 17 4 36 145 5        

z toho: Po čet dotaz ů dle formy kontaktu     z toho: Po čet dotaz ů dle typu klienta    
H N T E D V F O S E P T V N ST 

115 356 240 62 19 11 0 406 82 96 49 5 68 64 32 



z toho: Po čet dotaz ů dle typu poradenství            
ZS ZO ZP IU IK ID IP A M P      
15 15 8 167 357 139 11 20 43 27      

               
Forma kontaktu Typ klienta   Téma      Typy poradenství  

H - hlášená návštěva O - občan    OP - ochrana přírody  MA - Agenda 21  ZS - zprostředkování v síti 
N - návštěva  S - student    ZV - zvířata divoká, domácí EN  -

energie 
  ZO - zprostředkování ostatní 

T - telefon  E - expert, odborník   ZE - zeleň, rostliny  DO - doprava  ZP - zprostředkování prodej 
E - e-mail  P - podnikatel   VO - voda, praní, čištění  OD - odpady,  recyklace, třídění IU - informace ústní  
D - dopis  T - turista    VZ - ovzduší, hluk  BY - bydlení  IK - informace konzultací 
F - fax  V - veřejná instituce   EZ - ekol. zeměděl. biopotraviny UV - účast veřej. právo, rozvoj NNO ID - informace předáním materiálů 
V - výjezd  N - nevládní organizace   EV- vzdělávání, výchova KO - kontakty  IP - informace půjčkou materiálu 

 ST - systémový tým   MR - místní rozvoj, ekonomika, trh SP - spotřebitelství  A - analýza, posudek  
      PK - památky a kulturní dědictví CR - cestovní ruch   M - management na dobu určitou 

      IC - mezinárodní spolupráce PS - pozemkové spolky  P - procesní poradenství  

 
 

Typ poradenství v systému 2005        
/X – aktivní       XX – významné       XXX – intenzivní/ 

poradna 
typ – symb 

KOSENKA 

informace                                                 I XXX 
posudky a publikace                                P X 
zprostředkování                                       Z X 
vedení na dobu určitou /management/    M  XX 
procesní poradenství                                Y XXX 

Přehled metod – nástrojů EP                
/X – aktivní       XX – významné       XXX – intenzivní/ 

poradna 
metoda /kterému typu poradenství slouží/ 

KOSENKA 

denní služby poradny / I,P,Z,M,Y/ XXX 
zelená kartotéka /I,Z,P/ X 
zelený telefon /I,Z/ X 
knihovna, půjčovna časopisů /I,P/ X 
videotéka /I/ X 
školící semináře /I, Z/ X 
posudky a publikace poradny /I,Z,P/ X 
vedení vlastních  projektů /M/ XXX 
práce pro projekty klientů  a společné projekty /M/ XX 



účast ve správních řízeních /I,P,Z,M,Y/ X 
facilitace vícesektorových skupin /Y/ XXX 
  

Přehled oblastí a témat řešených poradnami         
X – aktivní       XX – významné       XXX – intenzivní/ 

poradna 
oblast-téma 

KOSENKA 

Ekologické zemědělství XX 
Ekonomie  
Energie  
Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání XXX 
Environmentální poradenství pro studenty XX 
Environmentální poradenství pro pedagogy X 
Chemické látky – zdraví  
Místní trhy XXX 
Odpady  
Ochrana biodiverzity,  X 
Ochrana krajiny,  XX 
Ochrana památek XX 
Ochrana přírody,  XXX 
Ochrana vod  
Podpora místní komunity – Agenda 21 XXX 
Rozvoj venkova X 
Spotřebitelství  

 
3.2.    Rozvoj programu SPOLUPRÁCE  občanských sdružení a města Valašské Klobouky 

Projekt je založen na spolupráci města Valašské Klobouky s občanskými sdruženími ve městě. Grantová komise se zastoupením NNO již 4 roky propracovává pravidla 
grantového systému na jehož tvorbě se poradna KOSENKA trvale podílí. Byla zavedena registrace NNO v programu, včetně hodnocení přihlášených projektů a jejich auditování, 
předávání výročních zpráv a zpráv o hospodaření jako základu hodnocení celkového významu občanského sektoru v rozvoji města. V roce 2005 byla předložena nová pokročilejší 
varianta pravidel programu. V roce 2005 bylo z  programu SPOLUPRÁCE podpořeno 32 projektů občanských sdružení ve městě celkovou částkou z městského rozpočtu 400 000 Kč.  

 

 
3.3. Poradenství pro studenty a spolupráce s VŠ a SŠ 
Ekologické poradenství - spolupráce poradny KOSENKA se SŠ, VŠ    2005 v projektech místního trvale udržitelného života regionu Jižní 
Valašsko  /studentské odborné, bakalářské, diplomové práce, odborná praxe, týmová spolupráce/ 
 
Přehled o spolupráci Ekologické poradny KOSENKA se studenty a vzdělávacími centry VŠ, SŠ  využití v místním rozvoji Valašskoklobucka 
 



č. název práce  návaznost na 
činnost ZO ČSOP 
KOSENKA 
na místní projekt 
v regionu 

typ práce - výstupy 
 
 
 

jméno, příjmení  
adresa 
kontakt 
členové týmu 

škola, instituce, 
ved. pedagog 

poradce   
typ  poradenství 
další partneři   

termín 
zahájení 

termín 
dokonč. 

služby Pozn. 

1 Ščúrnica – komplexní 
mapování 

PS KOSENKA 
zácgrana přirozených 
lesů Bílých Karpat 

diplomová práce Kateřina Rebrošová MZLU Brno 
Doc. Antoním Buček 

M. Janík,  2004 2006 služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

2 Průzkum Brouci  -  
nestátní rezervace  ČSOP 
Ščúrnica 

PS KOSENKA diplomová práce Vašíčková Pavla UP Olomouc M. Janík 2004 2006 služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

3 Pastevní preference ovcí 
v Bílých Karpatech 

PS KOSENKA diplomová práce Miroslav Dvorský 
Zd. Fibicha 1203 
Valašské Meziříčí 
607101898 

UP Olomouc 
Mgr. Jan Mládek 

M.Janík 2004 2006 služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

4 Týdenní praxe studentů 
SZeŠ v ekologické 
poradně 

EP KOSENKA týdenní praxe dvojic 
studentů 

dvojice studentů dle 
smlouvy se školou 

SZeŠ a Gymnázium Staré 
Město u U.H. 
Mgr. Miroslav Janík 

M. Janík 2003 2005 služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

5 Význam generativní 
reprodukce rostlin 
v travinovylinných 
společenstvech  

PS KOSENKA  diplomová práce Jana Richterová, 
Gagarinova 386, 
Pardubice 530 09 
tel. 

UP Olomouc. 
PřF – OTŽP  
ved. práce RNDr. Martin 
Dančák 

M. Janík 2004 2006 služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

6 Možnosti šetrného 
turistického rozvoje 
regionu Jižního Valašska 

PS KOSENKA – 
regionální rozvoj 

závěrečná práce Jana Manová, Poteč 
156 
VK 766 01 

VOŠ Opava M. Janík 2004 2005 Služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

7 Historie ekosociálního 
vývoje nestátní lesní 
rezervace Ščúrnica 

PS KOSENKA  
Místo pro přírodu 

doktorandská práce Dana Zajoncová 
Bieblova 13 
Brno 613 00 
 

FSS MU Brno M. Janík 
 

2005 2007 Služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

8 Terénní výzkum 
kulturního a přírodního 
potenciálz 
Valašskoklobucka 

EP KOSENKA 
ochrana kulturního 
dědictví 

Terénní výzkum 
Valašskoklobucka 

10 studentů etnologie  
MU Brno 

MU Brno 
Ústav evropské etnologie 
PhDr. Miroslav Válka, PhDr. 
Karel Altman 

M. Janík 2005 2005 Služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

10 Průzkum trhovců a 
řemeslníků  na  14. 
Valašském mikulášském 
jarmeku  

EP KOSENKA – 
indikátory rozvoje 
místních trhů 
 

Odborný průzkum 8 studentů VŠ  MU 
Brno 

MU Brno 
Mgr. Miroslav Janík 

M. Janík 2005 2006 služby EP 
I,M,Z,A,Y 

 

11 Udržitelný rozvoj na 
příkladu Valašského 
mikulášského jarmeku   

EP KOSENKA 
Udržitelný rozvoj , 
umění a sociální vědy 

ITS  International 
training studies 
třítýdenní praxe 

Annie Rudnick 
Chicago, USA 
 
 

St. Lawrence University New 
York 
Sarah Brock 

M. Janík 2005 2005 Služby EP  
I,M,Z,A,Y 

 

 

3.4.    Začleňování environmentálního poradenství 
do mezinárodních sítí a mezinárodní spolupráce                    
 
1. Zveřejnění a využití ankety z mezinárodního workshopu prezentace a využití výsledků mezinárodního workoshopu studentů v komunitním rozvoji města Valašské Klobouky, partner -  ELASA – 

Evropské sdružení studentů zahradní a krajinné architektury - zveřejnění a využití ankety k workshopu pro místní obyvatele 



2. Mezinárodní spolupráce – Universita v Tours pro komunitní rozvoj Valašskoklobucka  facilitace průzkumu a pobytu 18 studentů ve 4 obcích a městě Valašské Klobouky, partner - Universita 
v Tours – Katedra geografie – revize výsledků krajinných diagnóz územního plánování a rozvoje – mezinárodní odborného průzkumu /1995/ pro zapojené obce a město Valašské Klobouky 

3. Překlady a zpracování propagačního materiálu k vzniku a rozvoji nestátní lesní rezervace Ščúrnica  /anglicky, francouzsky , německy/ 
 
 


