Orgány spolku v roce 2015

O nás

Předseda: Petr Kurz
Výkonná rada: Lucie Černická, Dalibor Kříž (do 06/15),
Petr Kurz, Jan Nový (od 06/15) Petra Plachtová, Karel
Srdečný
Tajemnice: Simona Šafarčíková
Dozorčí rada: Zuzana Chabadová, Adéla Chadimová,
Jakub Hromas

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. vznikla
v roce 2007 a na konci roku 2015 sdružovala 18 členských
organizací. Představuje platformu ekoporaden a ekovýchovných organizací Jihočeského kraje, která poskytuje komplexní služby veřejnosti v oblasti poradenství a environmentální
výchovy, vzdělávání, osvěty.

Zpráva o hospodaření v roce 2015
Náklady
Spotřeba materiálu

Ekocentrum Budař
www.ekocentrum-budar.cz
Zoologická
zahrada
Ohrada
www.zoohluboka.cz

214 268,00 Kč

Nájemné

18 000,00 Kč

Náklady na reprezentaci

10 040,00 Kč

Ostatní služby

1 250 345,00 Kč

Mzdové náklady

1 581 907,00 Kč

Cestovné
Ostatní náklady

71 841,00 Kč
3 148 415,00 Kč

Výnosy

Kč

Úroky

296,13 Kč
34 800,00 Kč

Členské příspěvky

56 000,00 Kč

Příspěvek na Enviroskop
(Jihočeský kraj)
Dotace Enviroskop (Program
švýcarsko-české spolupráce)
Celkem
Hospodářský výsledek

Strakonice Týn nad Vltavou

Vimperk
ZO ČSOP Šumava
www.csopsumava.cz

Hluboká
nad Vltavou

Jindřichův
Hradec
Třeboň

Slavonice
Slavonická renesanční, o.p.s.
www.spolkovbydum.slavonice.cz

Vodňany

České Budějovice
Český
Krumlov

Středisko MEVPIS Vodňany
www.mevpis.cz
www.frov.jcu.cz

ek
OP Šíp
ZO ČS rumsipek.cz
kocent
www.e

Český nadační fond pro vydru
www.vydry.org

EkoWATT
Centrum pro obnovitelné zdroje
a úspory energie
www.ekowatt.cz

Juniperia, z.s.
www.juniperia.cz

Calla – Sdružení pro záchranu
prostředí
www.calla.cz
Jihočeské matky
www.jihoceskematky.cz
Energy Centre
www.eccb.cz

Hnutí Duha
České Budějovice
(Kaplice)
www.hnutiduha.cz
/v-regionech

ROSA
– společnost
pro ekologické informace
a aktivity, o.p.s.
www.rosacb.cz
www.ekospotrebitel.cz

CEGV Cassiopeia, ZČ HB FOREST
www.cegv-cassiopeia.cz

73 000,00 Kč

Dary (Lesy ČR + členové)
Provozní příspěvek (Jihočeský kraj)

O.s. Vespolek
www.vespolek.cz

Kovářov

CEV Podskalí
(pobočka
DDM Strakonice)
www.ddmstrakonice.
cz/cev-podskali/uvod

2 014,00 Kč

Celkem
Tržby z prodeje služeb

Semenec, o.p.s.
www.muzeumsemenec.cz

Kč

800 000,00 Kč
65 000,00 Kč
2 204 545,00 Kč
3 233 641,13 Kč

Cílem Krasce je podporovat environmentální výchovu, vzdělávání, osvětu a ekologické poradenství v Jihočeském kraji.
Každoročně pořádáme soutěž projektů a studií s přínosem
pro životní prostředí „Jihočeská ratolest“ a podzimní cyklus
přednášek, besed a seminářů „Jihočeské dny s Krascem“.
Provozujeme bezplatnou internetovou ekologickou poradnu.
Našim členům zajišťujeme informační servis a metodickou
podporu, pomáháme realizovat a propagovat jejich aktivity
i zvyšovat množství i kvalitu služeb, které nabízejí. Koordinujeme vzájemná setkávání a výměnu zkušeností.

85 226,13 Kč

Naši činnost v roce 2015 finančně podpořili:
Program švýcarsko-české spolupráce, Fond environmentální odbornosti (zprostředkovatel MŽP); Jihočeský kraj;
Lesy České republiky

„Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through
the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.
Fráni Šrámka 1168/35, 370 01 České Budějovice
IČO: 270 56 538, Tel: 777 196 506
E-mail: krasec@krasec.cz
www.krasec.cz
www.enviroskop.cz
Vydal Krasec, z.s. v roce 2016.
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Činnost v roce 2015

Environmentální výchova

Zajištění akcí EVVO regionálního
významu v roce 2015

Další z hlavních činností sítě Krasec představuje environmentální výchova a rozvoj odpovědného chování k přírodě
a lidem. Hlavní cílovou skupinou jsou děti z mateřských
škol, žáci základních i středních škol, významné cílové skupiny představují i pedagogové, vysokoškolští studenti, rodiče
s dětmi a široká veřejnost.

Krasec
koordinoval
čerpání neinvestičního
příspěvku Jihočeského
kraje v celkové výši 800
000,- Kč. Byla podpořena realizace regionálních dvou přírodovědných soutěží pro žáky
středních a základních
škol, tj. Ekologická
olympiáda a Zlatý list,
soutěž environmentálních projektů Jihočeská ratolest a tři učitelské konference „Podzimní dny EVVO“. Dále Krasec zorganizoval dvoudenní setkání členských organizací pro rozvoj sítě.
Na základě výsledků výběrového řízení pro členské organizace byly podpořeny a pro širokou veřejnost realizovány
2 přednášky, 6 besed, 3 exkurze, 7 přírodovědných vycházek,
1 vícedenní akce a pro odbornou veřejnost uspořádány dva
semináře na téma Invazní druhy, resp. Ochrana pískoven:
Neživá příroda a legislativa. Dále bylo z příspěvku financováno 8 550 účastníkohodin výukových programů pro mateřské,
základní a střední školy, 500 návštěvních hodin poraden
a 525 poskytnutých konzultací.

Ekologické poradenství
Jednou ze základních služeb zajišťovaných Krascem je ekologické poradenství – všeobecné i specializované. V roce 2015
Krasec provozoval bezplatnou internetovou poradnu pro
veřejnost. Bylo zajišťováno poradenství ve 14 oblastech, např.
energie a stavitelství, právo a účast veřejnosti nebo šetrná
domácnost a spotřebitelství či zemědělství a zahrádkářství.
V roce 2015 poskytly členské organizace 812 ekoporadenských konzultací a nabídly týdně 36 návštěvních hodin pro
veřejnost, kdy byla garantována přítomnost kvalifikovaného
poradce. Nejvíce dotazů se týkalo ochrany přírody a krajiny
(213), energetiky a stavitelství (198), práva
a účasti veřejnosti (98).
V rámci poradenství
organizace také spolupracovaly s vysokoškolskými studenty na
zpracování jejich bakalářských a diplomových
prací (43).

V roce 2015 členské organizace Krasce uskutečnily
celkem 1 328 výukových
programů, kterých se
zúčastnilo na 27 356 dětí
a žáků jihočeských škol.
Byly realizovány také
pobytové programy (26).

Akce pro veřejnost
Členové Krasce i samotný
Krasec pořádají v průběhu
celého roku nejrůznější
vzdělávací a osvětové akce
pro širokou veřejnost, školy i úředníky a další odborníky z výzkumné sféry,
neziskového či firemního
sektoru. V roce 2015 členové spolku a Krasec uspořádali celkem 574 akcí, tj. přednášek, besed, přírodovědných
vycházek, exkurzí, celodenních akcí, výstav, seminářů, konferencí apod., kterých se zúčastnilo téměř 45 000 zájemců, resp.
čtvrt milionu zájemců, pokud počítáme i návštěvníky výstav.
O budoucích akcích se dozvíte na www.krasec.cz.

Enviroskop
Rok 2015 byl hlavním obdobím
pro realizaci projektu Enviroskop, jehož hlavní cílem je
vytvořit webové stránky enviroskop.cz a mobilní aplikaci
Enviroskop, které poskytnou
ucelený přehled a informace
o přírodním dědictví a environmentálních cílech v Jihočeském kraji. Do mapování celkem 400 lokalit nejrůznějších
typů včetně lokální produkce, přírodních atrakcí pro děti,
dílen a kurzů, různých stezek nebo ukázek šetrných postupů
v zemědělství, péči o krajinu i architektuře se zapojila většina
členských organizací a několik desítek mapovatelů.

Koncem roku byly spuštěny webové stránky
enviroskop.cz, které široké veřejnosti umožňují vybírat a plánovat
výlety prohlížením jednotlivých kategorií lokalit (např.
Krajina, Životní styl, Zážitky a aktivity), výběrem z mapy
nebo prostřednictvím řady filtrů (výběr typu lokality,
regionu, sjízdnost pro kočár či vozík atd.). Byla zřízena
také facebooková stránka a vyvíjena doprovodná mobilní
aplikace Enviroskop.

5. ročník Jihočeské ratolesti
Záštity 5. ročníku Jihočeské ratolesti se ujali
radní Jihočeského kraje Ing. Hana Rodinová, Ph.D. a rektor
Jihočeské univerzity prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Do čtyř soutěžních kategorií se přihlásilo 29 projektů. V tomto ročníku se podařilo navázat na loňský úspěch a zapojit
více vysokoškolských studentů s jejich bakalářskými a magisterskými pracemi. Více informací včetně přehledu a anotací
všech oceněných projektů najdete na http://www.krasec.cz/
pages/jihoceska-ratolest.

Jihočeské dny
s Krascem 2015

2. - 20. 11. 2015

Jihočeské dny

s Krascem
Kompletní program s podrobnými anotacemi akcí najdete na www.krasec.cz

Jihočeské dny s Krascem
v tomto roce přinesly několik novinek, zejména prodloužení
jejich trvání z jednoho na tři týdny a také bylo na program
zařazeno více populárních akcí pro širokou veřejnost včetně
promítání filmů nebo fotoshow. Dny na začátku listopadu
odstartovalo vyhlášení výsledků Jihočeské ratolesti v rámci
tiskové konference. Zájemci o environmentální dění pak
mohli navštívit odborné semináře, konference EVVO, cestovatelské besedy, přednášky atd.
2. 11. od 10:00, České Budějovice
(Krajský úřad, U Zimního stadionu)

6. 11. od 18:00, Vimperk
(SEV Správy NP Šumava)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
projektů na ochranu životního prostředí
v rámci tiskové konference.
Pořádá Krasec, krasec@krasec.cz.

Cestovatelská beseda - o krásách
gruzínské přírody a hor, malebnosti měst
a vesniček a pohostinnosti místních
obyvatel bude vyprávět cestovatel a učitel
Pavel Jakubův. Pořádá ZO ČSOP Šumava,
info@csopsumava.cz.

Vyhlášení výsledků soutěže
Jihočeská ratolest

3. 11., 9:00 - 14:00, České Budějovice
(Krajský úřad, B. Němcové)

Invazní druhy

Odborný seminář zaměřený na aktuální
téma invazních druhů živočichů
určený pro pracovníky státní správy,
rybáře, pracovníky povodí a nevládních
organizací, studenty a další zájemce
o tuto oblast. Pořádá Český nadační fond
pro vydru, vydry@vydry.org.
4. 11. od 18:00, Týn nad Vltavou
(Městské muzeum)

Veřejná zeleň - význam, historie
a budoucnost

Přednáška s besedou se vztahuje k nové
výstavě Přírodovědného muzea Semenec
na téma veřejná zeleň v Týně nad Vltavou.
Pořádá Semenec, o.p.s.,
semenec.ops@gmail.com.
5. 11. od 18:00, České Budějovice
(galerie Měsíc ve dne)

Gorily horské – rwanda

Fotoslideshow fotografa divoké přírody
Martina Procházky, která odpoví na řadu
otázek o gorilách i Rwandě. Pořádá Calla,
edvard.sequens@calla.cz.
6. 11. od 18:30, Vodňany
(středisko MEVPIS)

Vlakem z Pekingu až do Vodňan

Cestovatelská beseda o putování Michaely
Lenc a Ondřeje Ditrycha, kteří se vydali
na cestu vlakem napříč Asií a ujeli téměř
10 000 km. Pořádá FROV JU, středisko
MEVPIS, plachtova@frov.jcu.cz.

Putování po Gruzii

10. 11. od 17:00, Jindřichův Hradec
(Ekocentrum Vespolek)

Žít změnu

Promítání dokumentu o lidech, kteří v ČR
dokazují zázraky v oblasti vzdělávání,
kultury, životního prostředí, zdraví,
soběstačnosti, komunitní i sociální práce.
Pořádá O.s. Vespolek, vespolek@ecn.cz.
10. 11. od 19:00, České Budějovice
(Dům U Beránka)

mobilní zahrady

Beseda se zahradní architektkou
Ing. Lenkou Marcínovou o netradičních
způsobech zahradničení - jak prospívají
mobilní a komunitní zahrady či
zelené střechy centrům měst a jejich
obyvatelům. Pořádá Rosa – společnost
pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.,
rosa@rosacb.cz.
11. a 12.11., 8:30 – 16:00, České
Budějovice (Krajský úřad, B. Němcové)

Podzimní dny eVVO

Konference pro pedagogy základních
(11. 11.) a středních (12. 11.) škol s řadou
seminářů, diskusních skupin, pracovních
dílen a příkladů dobré praxe. Pořádá CEGV
Cassiopeia, hovorkova@cegv-cassiopeia.cz.
16. 11. od 18:00, Kaplice
(Kinokavárna Kaplice)

Publikační a propagační činnost
causa carnivora

Promítání dokumentu o velkých šelmách
s besedou hledá odpověď na otázku, co
brání šelmám v návratu do naší krajiny.

Pořádá Hnutí DUHA České Budějovice,
ceskebudejovice@hnutiduha.cz.
18. 11. od 20:30, České Budějovice
(Dům U Beránka)

Žít změnu

Promítání dokumentu o lidech, kteří v ČR
dokazují zázraky v oblasti vzdělávání,
kultury, životního prostředí, zdraví,
soběstačnosti, komunitní i sociální práce.
Pořádá Rosa – společnost pro ekologické
informace a aktivity, o.p.s.,
rosa@rosacb.cz.

19. 11., 9:30 - 14:00, České
Budějovice (Krajský úřad, B. Němcové)

Ochrana pískoven: Neživá
příroda a legislativa

4. díl cyklu odborných seminářů
o ekologické obnově a ochranářském
managementu pískoven, zaměřený
na ochranu fenoménů neživé přírody,
legislativní a socioekonomické aspekty
těžby štěrkopísku a následné obnovy.
Pořádá Calla, RehounekJ@seznam.cz.
19. 11. od 18:00, České Budějovice
(galerie Měsíc ve dne)

Beseda z cyklu Zelený čtvrtek

Beseda se zajímavým hostem na aktuální
zelené téma. Besedy jsou doprovázeny
promítáním a dotazy účastníků. Konkrétní
téma bude upřesněno během října na
webových stránkách Cally www.calla.cz.
Pořádá Calla, romana.panska@calla.cz.

V roce 2015 vydal spolek Krasec a jeho členské organizace
dohromady 82 ekovýchovných a osvětových publikací různého typu, např. brožury, letáky či speciální webové stránky. I v tomto roce Krasec na svých internetových stránkách
spravoval e-shop s nabídkou publikací a dalších materiálů
vzniklých v rámci sítě.
Jihočeské dny s Krascem pořádá síť Krasec za finanční podpory Jihočeského kraje.

