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Čtvrtletník o životním prostředí a přírodě
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ZAJÍMAVOSTI

Luděk Hojný, zakladatel

DATA

Co se Vám vybaví, když se řekne vzdělání?
Moudrá Wikipedie praví, že se jedná o souhrn znalostí,
dovedností

a

schopností,

které

lidé

získávají

prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia. Jiné zdroje
zase

tvrdí,

že

vzděláním

se

definuje

NOVINKY
TIPY

uspořádaná

soustava zkušeností, poznatků a duchovních hodnot
nashromážděných

za

celou

dobu

lidské

existence.

Nejblíže však mám k výroku Karla Čapka, který
jednou řekl, že vzdělání je to, co nám zůstane, když
zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.
Přesně tak se snažíme přistupovat ke vzdělávání na
Hartecké stezce.
U nás to není jako ve škole...
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VZDĚLÁVÁNÍ NA
HARTECKÉ STEZCE
Pro malé i velké

Hartecká stezka měla a stále má svůj vývoj.
Když jsme na Harta poprvé vstoupili, zelo před
námi

rozbořené

obhospodařované

stavení
pole.

Psal

a

intenzivně

se

rok

2008.

Postupně se na Hartecké stezce začala tvořit
vcelku slušná kolekce rostlin a živočichů. A jak
vše rostlo a získávalo ucelený ráz, začalo u nás
přibržďovat stále více kolemjedoucích a všichni
měli podobné otázky: "Dobrý den, co to tam
máte zajímavého?" - "A můžeme se podívat?"...
A protože si tu Harteckou přírodu neškudlíme
pro sebe, téměř vždycky jsme řekli "Ano, jasně".
A tak k nám postupně začalo přicházet lidí čím
dál více. S tím začaly přicházet nové otázky,
které

jsme

si

už

ale

pokládali

sami:

"Co

kdybychom sem někdy pozvali celou třídu dětí?"
" Jak to uděláme zajímavé, aby se děti nenudily
a ideálně si odnesly zážitek?". A tak jsme spolu
s našimi vlastními dětmi zasedli k rodinnému
stolu a začali tvořit první naučné programy pro
předškolní a školní děti.
Přesně

tak

začalo

vznikat

vzdělávání

DNE S JE TOMU 7 L ET,
C O K NÁM ZAČAL Y
P ŘI JÍ ŽDĚT PRVNÍ
ORGANI ZOVA NÉ
S KU PI NY

na

Hartecké stezce. V tu dobu se také v zahradě
začaly objevovat první informační cedule o
zvířatech a rostlinách.
A jak je to se vzděláváním na Hartecké stezce
dnes?
Školní organizované výlety jako nejstarší typ
výukové akce, která se na Hartech začala
uskutečňovat, přetrvaly dodnes. K nim se však
přibalilo mnoho dalších aktivit.
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VZDĚLÁVÁNÍ NA
HARTECKÉ STEZCE
Pro malé i velké
V roce 2012 začaly vznikat první vyloženě
výukové programy pro základní a mateřské
školy

či

děti

organizované

v

zájmových

kroužcích. I když tyto programy prošly lehkou
obměnou a jsou stále průběžně doplňovány,
jejich základní zaměření zůstalo stabilní. Dnes
je možné na Hartě objednat jeden nebo více z
výukových programů:
Ze života stromu
Zvířata známá neznámá
Hospodář nikdy nespí
Ze života hmyzu
Horniny a minerály
Voda
Co se děje v kompostu
Zaměření jednotlivých programů je patrné na
první pohled. Důležitý je však způsob, jakým
programy probíhají. V duchu myšlení na úvod
citovaného Čapka je vždy kladen důraz na
maximální interakci dětí / žáků a přírody.
Zároveň

klademe

velký

důraz

na

DŮL EŽ ITÝ JE VŠAK
ZPŮ SOB, JAKÝM
PROGRAMY
PROBÍ HAJÍ

výuku

prožitkem, kdy jsou před žáky kladeny nevšední
úkoly přímo v prostorách stezky a nejednou si
od

nás

odnášejí

domů

drobný

suvenýr.

Jednoduše řečeno - snažíme se žákům zábavnou
formou rozvinout mysl a nasměrovat je k péči o
přírodu a krajinu.
Programy

obvykle

probíhají

dopoledne,

průměrná délka výukových programů je 1,5 2 hodiny a cena se pohybuje mezi 50 a 70 Kč /
osoba / program. Programy je nutné předem
objednat.
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VZDĚLÁVÁNÍ NA
HARTECKÉ STEZCE
Pro malé i velké
Co je naopak na Hartech stále spíše v kategorii
novinek a běží druhým rokem, jsou Akreditační
vzdělávací programy pro pedagogy základních
škol a vedoucí zájmových kroužků. Díky jejich
absolvování

si

jejich

účastníci

nejen

mohou

velmi interaktivní formou prohloubit znalosti a
třeba i optimalizovat vlastní styl výuky, ale
každý z našich akreditačních kurzů se zároveň
automaticky započítává do programu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků a nese s
sebou příslušné kredity.
Vybrat

si

dnes

můžete

ze

tří

akreditačních

programů, z nichž každý je členěn do tří bloků s
logickou návazností, a to:
Trvalá udržitelnost vody v krajině
Voda v zemědělské krajině
Voda v lesích
Vodní toky a nádrže v sídlech
Ze

života

stromů

-

dřevo

jako

trvale

obnovitelný zdroj

KAŽD Ý Z
AKREDI TA ČNÍ CH
KURZŮ SE
Z APOČÍ TÁVÁ D O
PROGRAMU DAL ŠÍ HO
VZ DĚL ÁNÍ

Základní funkce lesa
Ekosystém - i mrtvé dřevo může být živé
Dřevo jako trvale obnovitelný zdroj
Zachování a obnova biodiverzity - komplexní
působení na žáka
Optimální skladba biodiverzity
Praktické ukázky biodiverzity fauna / flora
Aplikace do výuky
Akreditační programy je vždy nutné objednat
přes Národní pedagogický institut (www.npi.cz).
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VZDĚLÁVÁNÍ NA
HARTECKÉ STEZCE
Pro malé i velké

Jedná se vždy o jednorázové presenční semináře
s osmihodinovou dotací pro maximální počet 15
účastníků.
A jak je to se zázemím pro studium? Nyní už
výborně! Budeme se lehce opakovat z jednoho z
minulých

čísel

žurnálu,

ale

naši

vzdělávací

činnost se rozhodl podpořit i Pardubický kraj a
s

jeho

pomocí

zrekonstruovat

jsme
velmi

mohli
staré

na

Hartech

prostory

na

krásnou vnitřní učebnu. Nyní už není potřeba
spoléhat na přízeň počasí a plánovat výukové
programy podle něj. Do naší učebny se pohodlně
vejde

20 posluchačů, což je optimum pro námi

nabízené programy.
Samozřejmě pokud nám počasí dovolí, snažíme
se maximum programů realizovat ve venkovních
prostorách stezky, v jejímž centru a zadní části
jsou

taktéž

vyhrazena

místa

ke

studiu

či

odpočinek během výuky.

S POMO CÍ
P ARDUBI CKÉHO
KRAJE S E POD AŘI L O
ZREKONSTRUOVAT
VZDĚ LÁVA CÍ
PROS TORY

Ještě jednou zveme všechny nadšence do tajů a
krás přírody a krajiny - neváhejte a objednejte
sebe a skupinu kolem Vás na mimořádný a
interaktivní vzdělávací program na Hartecké
stezce.
Objednávat

programy

hojna@scrb.org

nebo

můžete
na

na

telefonním

emailu
čísle

605251439 u paní Radky Hojné.
Váš tým SCRB
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SLEPÝŠ KŘEHKÝ
Beznohý ještěr
Existuje zvíře, které se plazí jako had, ale
hadem není. Na pohled vypadá jako šupinatý
bronzový hádek s temnější čárou na hřbetě. A
taky na to bohužel mnohokrát doplatil smrtí.
Ve skutečnosti bychom jej však měli řadit
mezi ještěrky. Sdílí s nimi mimo jiné svou
geniální taktiku útěku - ponechání "kouska
sebe" útočníkovi. Jistě jste na první dobrou
poznali,

o

kom

je

řeč

-

slepýš

křehký.

Beznohý ještěr obývající hlavně nížiny a
polohy do 1000 m.n.m. Jak se daří jeho
populaci

v

ČR?

A

vyskytuje

se

také

na

Hartecké stezce?
Leč patří mezi nejrozšířenější ze slepýšů a je
rozšířen

prakticky

po

celé

Evropě

až

po

Kavkaz a Ural, severní Turecko a Írán, v ČR
má

status

silně

ohroženého

druhů

a

jeho

populace klesají. Obecně nejpočetnější populace
však vytváří zhruba od 400 do 700 m. n. m.
Obývá okraje lesů, polí, pasek a luk, ale také
staré lomy a rumiště. Upřednostňuje mírně
vlhkou krajinu, jako lužní louky, zahrady,
parky apod., slepýš křehký se vyhýbá zřejmě
jen naprosto bezlesým biotopům.
Bohužel, slepýš má v přírodě mnoho nepřátel,
běžně si na něm pochutnávají lišky, divoká
prasata, kuny, ježci, volavky, čápi, krkavci i
další ptačí dravci. Mláďata jsou častou obětí
zmijí a ropuch, kterým se bezbranný slepýš
prostě nedokáže účinně bránit. A pak jsou tu
lidé, kteří jej z neznalosti a strachu z hada
pronásledují

a

vybíjejí.

A

ještě

jedna

věc

nedávno vedla k dramatickému snížení výskytu
slepýše křehkého v ČR, i když "jenom na
papíře". Až do nedávna byli slepýši na našem
území považováni za jeden druh A. fragilis.
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SLEPÝŠ KŘEHKÝ
Beznohý ještěr

Z toho důvodu nebylo ani nijak hlouběji území
ČR

zkoumáno.

taxonomického

S

nástupem

členění

technologií,

obzvláště

identifikace

druhů

nového

a

moderních

genetiky
dle

a

možností

DNA,

genetické

výzkumy na území České republiky odhalily
výskyt dvou druhů slepýšů, a to poddruhů A.
fragilis

a

A.

colchica.

Tímto

objevem

tak

slepýši křehkému skokově počty v ČR klesly a
naopak slepýši východnímu prudce stouply.
Není se čemu divit, že existence dvou poddruhů
slepýšů zůstala v ČR tak dlouho utajena - oba
druhy

jsou

od

sebe

jen

velmi

obtížně

rozeznatelné. Důležitá je kombinace několika
prvků. Nejspolehlivější je určení počtu šupin v
příčné řadě ve středu těla, v tom se oba druhy
liší

(28−30

−

colchica,

24−26

−

fragilis).

Samozřejmě za života jedince se počet šupin
určuje jen velmi těžko.
A co lze dělat pro to, aby populace slepýše
křehkého, alternativně jeho příbuzného slepýše
východního, v ČR znovu stouply? Jak bylo
uvedeno - hlavní příčinou snižování populace
je

úbytek

přirozených

biotopů

a

přímá

likvidace lidmi. Tedy stačí začít maličkostmi:
např. rozmyslet si, jestli ta či ona zahrada
opravdu potřebuje ten anglický trávník na celé
ploše, jestli ta kupa spadaných větví a listí
nemůže být náhodou obývaná malým plazem se
zakrslýma

nohama,

jestli

místo

plastových

květináčů nelze na výsadbu bylinek použít
přírodní stanoviště? A když by Vám to bylo
málo,

můžete

se

pustit

do

aktivní

tvorby

biotopů pro slepýše tak, jako to děláme my na
Hartecké stezce.
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SLEPÝŠ KŘEHKÝ
Beznohý ještěr
Protože

jsme

nejednou

pozorovali

výskyt

slepýše křehkého v částečně zalesněné zadní
části Hartecké stezky, rozhodli jsme se tomu jít
trochu

naproti

Norských

a

fondů

nakonec
skrze

i

za

výzvu

podpory
Rondane

připravili projekt Hartecká stezka - rozšíření
populace silně ohrožených obojživelníků a
plazů, který ještě do konce roku 2021 spatří
světlo světa.
Díky tomuto projektu budou v zadní části
zahrady v rozsáhlém výběhu vytvořeny ručně
skládané opukové zídky o celkové délce 230
m a výšce 70 cm. Ty budou sloužit jako
stanoviště pro slepýše i ještěrky obecné.
Věříme, že díky tomuto projektu se nám podaří
přirozenou

domovinu

slepýše

na

Hartecké

stezce několikrát navýšit. O úspěšné realizaci
projektu Vás budeme informovat.
Váš tým SCRB
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zajímavé dotace

Hned

na

úvod

této

kapitoly

je

nutno

konstatovat, že se v roce 2021 pytel s dotacemi
opravdu neroztrhl. A ti, co si tak říkajíc byli
rok

předchozí

"dvakrát",

neprohloupili.

Důvodů

příprava

Covid

na

je

rozhodně

hned

vlnu,

několik

-

vlna

a

Covid

vzpamatovávání se z Covid vlny. A jak vždycky
říkáme, že do některých oblastí by vlastně
dotace jít vůbec neměly (podnikání / výdělečná
činnost), tak jsou zase oblasti, které si na sebe
jednoduše nemají jak vydělat, a proto je tam
alespoň občasná externí pomoc velmi vítaná.
Kromě životního prostředí se ještě můžeme
můžeme bavit o kultuře a několika dalších
oblastech...
A

jaké

jsou

tedy

právě

teď

nejzajímavější

dotační pobídky směřující na podporu rozvoje
biodiverzity a životního prostředí? Vybrali jsme
jednu ověřenou.

NE JZAJÍ MAVĚ JŠÍ A
SKORO JEDI NOU
VÝZVOU JE VÝSADBA
STROMŮ

Výsadba stromů
Předkladatel: SFŽP
Program: Národní program ŽP
Termíny:
zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2021, 10:00
ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2023, 14:00,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Alokovaná částka: 200 mil. Kč
Výše příspěvku:
výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč
maximální

míra

podpory:

100

%

ze

způsobilých výdajů
Kdo může žádat:
subjekty s prokazatelným vztahem k místu
realizace projektu, s výjimkou politických
stran a hnutí
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zajímavé dotace
Komentář SCRB k dotačnímu titulu:
Jedná

se

o

vcelku

populární

dotační

titul

Národního programu životní prostředí, který je
vyhlašován již podruhé. Titul však prošel drobnou
změnou

způsobenou

zapracováním

nových

zkušeností jak na straně příjemců, tak na straně
SFŽP.

Jaké

jsou

největší

současné

novinky

programu? V první řadě došlo k navýšení výše
podpory na jeden projekt až na 250.000 Kč z
dřívějších 150.000 Kč.
Další veskrze dobrou zprávou z textu titulu je až
100% pokrytí způsobilých výdajů. Zde je jen nutné
zdůraznit, že způsobilým výdajem v tomto titulu
není práce kromě odborného posudku a odborného
dozoru

projektu.

Jinými

slovy

zasadit

si

nakoupené stromky musí žadatel sám. A to je
vlastně i jeden z cílů tohoto titulu - nejen zvýšit
úroveň biodiverzity, ale zapojit veřejnost do sázení
stromů a do následné péče o ně. Mělo by tak dojít
ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a
kvalitní veřejný prostor. Z toho také plyne další

POKRYTÍ AŽ 100 %
ZPŮS OBI LÝCH
VÝDAJŮ

novinka výzvy - výsadba musí být v plánu na
veřejném prostranství s volným přístupem.
Pokud Vás titul zaujal a plánujete podat žádost,
nebo se dozvědět více informací, pokračujte na
stránky https://www.narodniprogramzp.cz.
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NOVÁ RUBRIKA: SEZNAMTE SE
Mara stepní - Dolichotis patagonum

Kontinent
Jižní Amerika
Třída
Savci (Mammalia)
Řád
Hlodavci (Rodentia)
Čeleď
Morčatovití (Caviidae)
Velikost
délka těla 65-75 cm,
délka ocasu 3,5-4,5 cm
Váha
9-16 kg
Počet mláďat
1-3
Délka březosti
90-95 dnů
Výskyt
suché a travnaté pampy a otevřené polopouště střední

MARY S TE PNÍ ŽIJÍ V
TRVAL ÝCH PÁ RE CH

a jižní Argentiny
Potrava
tráva, listy keřů, plody
Způsob života
vytváří trvalé páry, které žijí v menších skupinách
Délka života
v přírodě 5 let, v lidské péči 5-8 let
Stupeň ohrožení
téměř ohrožený druh (NT - Near Threatened)
Způsob života
obývají otevřenou suchou krajinu, kde si vyhrabávají
rozsáhlé podzemní nory dlouhé i více než 5 metrů, v
nichž tráví noc a odchovávají mláďata
aktivní jsou přes den, velmi často je lze zastihnout,
jak se vyhřívají na slunci
v nebezpečí se zachraňují rychlým během a dlouhými skoky
konzumují různorodou vegetaci – trávu, listy keřů a plody
Rozmnožování
Žijí v trvalých párech, menší skupinky tvoří jen v období rozmnožování.
Březost u samic trvá 83 – 90 dní, ve vrhu jsou standardně dvě mláďata.
Mláďata jsou značně vyspělá, ihned se jim otevírají oči.
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NOVÁ RUBRIKA: SEZNAMTE SE
Mara stepní - Dolichotis patagonum
Samice svolává všechna mláďata na povrch z nory
pronikavým voláním.
V jedné noře jsou často mláďata více párů.
Samec na mláďata dohlíží při spásání vegetace, pasou se
již od prvních dnů života, kdy jsou velmi zranitelná.
Pohlavní dospělosti dosahují samci již kolem půl roku
života, samičky někdy dokonce ve 4. měsíci života.
Zajímavosti
Sdílení jedné nory více páry s mláďaty s sebou často
přináší rozmíšky - pár, který začne noru strážit jako
první, do ní často nechce pustit ani rodiče ostatních
mláďat.
Blízkým příbuzným je morče divoké, ale také např.
kapybara (největší hlodavec na světě).
Na vzdálenost přesahující kilometr mohou vyvinout
rychlost až 45 km/h.
Vydrží dlouho bez vody.
Několikrát byly uměle vysazeny na různých místech
Evropy,

nikdy

však

nezdomácněly

z

důvodu

příliš

vlhkého podnebí.
Chov mary stepní v zajetí
Mary stepní jsou na mnohých místech v ČR chovány v
zajetí. Stejně tak je tomu již mnoho let na Hartecké stezce,
proto jsme se zeptali paní Radky Hojné, provozní vedoucí

POHLAV NÍ
D OSPĚ LOS TI
DO SAHUJÍ SAMC I V 6
MĚS Í CÍCH, SAMIČKY
JE ŠTĚ DŘÍ VE

stezky, jestli by nám chov mary stepní mohla přiblížit
zblízka a podělit se s námi o pár zkušeností.
Paní Hojná, jak dlouho chováte na Hartecké stezce mary
stepní a kolik Vám jich za tu dobu prošlo pod rukama?
- Mary stepní chováme asi 7let. Dohromady jsem měli dva
chovné páry a 8 mláďat.
Co bylo tím pověstným impulsem pro pořízení hlodavce z
Jižní Ameriky? A máte je nějak pojmenované?
- K marám jsem přišli "omylem" jako k většině zvířat na
Hartecké stezce. Jelikož mary nejsou zrovna dlouhověká
zvířata, tak první pár jsme získali "na dožití" od jednoho
chovatele, když je vyřadil z chovu. Naše děti je pojmenovaly
Selby a Mary a takto říkáme i našemu druhému páru.
Mláďata pojmenovaná nemáme.
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Mara stepní - Dolichotis patagonum

Je něco, čím Vás mary stepní překvapily? Přes to všechno,
co jste o nich měla nastudované?
- První pár nás překvapil svou rychlostí. Z připraveného
výběhu i přes veškeré konzultace s jejich chovatelem utekly
během 10. minut. Chytit mary na čtyřhektarové zahradě byl
docela problém, ale naštěstí jsme je chytili během hodiny.
Výběh jsme předělali a už s jejich chovem nebyl žádný
problém. Druhý pár nás také překvapil - prvnímu páru stačil
vodní příkop a malý plůtek jako ohraničení výběhu, ale druhý
pár měl zcela jiný názor a museli jsme znovu výběh
předělávat.
Je chov mary náročný? Resp. patří mezi ty náročnější nebo
méně náročné v rámci celé fauny na Hartecké stezce?
- Chov mar je srovnatelný s chovem morčete jen s větším
nárokem na prostor. V rámci celé fauny Hartecké stezky se
jedná o méně náročná zvířata. Jejich jídelníček je lehce
dostupný - směs pro hlodavce, suché pečivo, seno, "tráva",
jako okus větve stromů, zelenina.
Co

všechno

chov

mary

vyžaduje?

Vyžaduje

nějakou

speciální péči např. veterinární? Jak jsou náročné na
prostor?
- Na Hartecké stezce se snažíme o přirozené prostředí pro
chov zvířat, proto výběh mar není podbetonovaný, aby mohly

VÝBĚ H MAR NEMÁME
PO DBETONOV ANÝ,
ABY MOHLY ŽÍ T V
NO RÁC H

žít v norách. Toto rozhodnutí má samozřejmě i negativní
stránku - nejdou ve svých norách kontrolovat, zejména
mláďata, která vidíme až jako starší. I přesto se nám tento
způsob chovu osvědčil. Mary žádnou zvláštní veterinární péči
nevyžadují. Jako u většiny zvířat je velmi důležité respektovat
jejich přirozené prostředí a dietetické nároky. Jediný problém
v chovu mar vidíme naše vlhké klima, které marám zrovna
nesvědčí. Také se v období vlhkého podzimu a jara přesouvají
do dřevěného domku, kde za "normálních" podmínek nejsou.
Většinu roku využívají venkovní prostředí a své nory.
Doporučila byste maru jako vhodné zvíře pro začínající
chovatele exotické zvěře? Kolik stojí chov takové mary
stepní?
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- Mara rozhodně není domácí mazlíček, i když se údajně dá
"ochočit", určitě se nedá chovat v domácím prostředí. Jsou to
zvířata, která potřebují relativně velký prostor k chovu. Naše
mary mají k dispozici výběh o celkové ploše cca 250 m2. V
současné době chováme 6 zvířat. Jak jsem již psala výše, tak
chov mar není finančně náročný. Pokud má chovatel dostatek
prostoru,

tak

s

krmnou

dávkou

je

skoro

soběstačný.

Největším nákladem je pořízení výběhu a samotných zvířat.
Děkujeme za vhled do chovu a péče o maru. Závěrem se
zeptáme - jak mohou diváci chov mary stepní na Hartecké
stezce a tím i její populaci podpořit?
- V zásadě jsou dvě možnosti. Jedna je, řekla bych, dostupná
každému. Jedná se o populární dárcovské sms-ky, neboli
DMS. Tento program jsme spustili teprve minulý měsíc a
okamžitě

se

dočkal

velkého

zájmu.

Blíže

o

programu

pojednává další kapitola žurnálu. Tou druhou možností je
tzv. adopce mary stepní. Stačí vyplnit kontaktní formulář
zde:

https://www.scrb.org/adoptuj-me/

nebo

nám

napsat

požadované informace do email info@scrb.org, zaslat na
transparentní účet částku za adopci a můžete si říkat
"adoptivní rodič". Odměnou jsou kromě dobrého pocitu volné
vstupenky, možnost krmení a osobní cedulka u výběhu mar

MARA ROZHODNĚ
NENÍ DOMÁCÍ
MAZL Í ČEK

stepních. Adopce je zároveň velmi vhodná jako dárek pro
druhé.
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DMS HARTECKÁ STEZKA
Projekt spuštěn

Dámy a pánové, drazí čtenáři,
tak už to běží i u nás! O čem je řeč? Přece o jedné z
nejpopulárnějších

forem

podpory

smysluplných

neziskových projektů v Česku - dárcovských sms,
neboli zkráceně DMS.
Že nevíte, o čem je řeč? Jedná se o společnou akci
Fóra

dárců,

filantropie

organizace
v

České

usilující

republice,

o

podporu

a

Asociace

provozovatelů mobilních sítí. Jednoho dne si prostě
chytré hlavy z těchto dvou institucí řekly, že zkusí
odstranit největší překážku úspěšného dárcovství neexistenci opravdu jednoduché a bezproblémové
cesty jak přispět, která bude navíc dostupná všem
lidem. A to jak po technické, tak hlavně finanční
stránce.

Jinými

dobročinnosti

slovy

byla

její

-

největší

překážkou

nedostupnost,

finanční

náročnost.
Od dobrého nápadu vedla ještě dlouhá cesta k jeho
úspěšné realizaci. Podařilo se však přivést všechny
české mobilní operátory k jednomu jednacímu stolu,
a

díky

společnému

úsilí

dnes

mohou

NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKA
DOBROČI NNOSTI
BYL A JEJÍ
NE DOSTUPNO ST,
FINA NČNÍ
NÁ RO ČNOST

všichni

jednoduše podpořit dobročinné projekty dárcovskou
SMS.
Systém dárcovských SMS je naprosto ojedinělý.
Česká republika je první zemí, kde služba funguje,
další zapojené země jsou Slovensko a Bulharsko.
Dárcovské SMS byly nominovány na cenu GSM
Awards, a to v kategorii "Nejlepší služba v oblasti
rozvoje komunity", a v rámci mezinárodní Ceny
Asociace mobilní komunikace (GSM Association
Award) v Cannes, byly české DMS vyhlášeny jedním
ze čtyř nejlepších veřejně prospěšných projektů v
oblasti GSM.
A protože mobilní telefon má dnes téměř každý, je i
DMS jako forma podpory smysluplných projektů
dostupná takřka všem. Ne každý se však se svým
projektem může o DMS ucházet. Tahle hra má
naštěstí svá pravidla.
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DMS HARTECKÁ STEZKA
Projekt spuštěn
V první řadě o registraci může žádat pouze veřejně
prospěšná nezisková organizace s prokazatelnou
činností alespoň 1 rok, která řádně zveřejňuje své
výroční zprávy a účetní závěrky. Samozřejmě je
nutné mít povolenou veřejnou sbírku krajským
úřadem. Až pokud splňuje všechna tato pravidla a
požadavky, může si požádat o registraci do projektu
DMS. A pokud příslušná komise uzná za dostačující
veškeré podklady, lze projekt spustit. My v Hartecké
stezce jsme nejen rádi za taková opatření, ale ještě
raději že jsme byli do DMS projektů zařazeni a
řadíme

se

tak

po

bok

dlouhodobě

úspěšných

projektů, jako jsou např. Kapka naděje, Konto
bariéry či SOS Dětské vesničky.
Od této chvíle tak může každý, opravdu každý z
Vás,

přispět

Hartecké

na

stezce

další
a

rozvoj

podpořit

biodiverzity

tak

své

zvířecí

na

DMS H A RT E CK A S T EZ K A 30

či

rostlinné favority. Bude Vám to trvat asi tak 1
minutu času a můžete tak učinit třeba hned z
pohodlí svého gauče. Stačí vzít do ruky mobilní

DMS H A RT EC K A S TE Z K A 6 0

telefon, podle výše zvolené podpory napsat text sms:

DMS H A RT EC K A S TE Z K A 9 0

DMS HARTECKASTEZKA 30
DMS HARTECKASTEZKA 60
DMS HARTECKASTEZKA 90
nebo lze zvolit trvalou DMS (pravidelná měsíční
podpora):
DMS TRV HARTECKASTEZKA 30 (60 nebo 90)
A následně zprávu odeslat na telefonní číslo 87777.
Samozřejmě

souhlasíme

s

tím,

že

nejlépe

se

podporuje něco, co je hmatatelné a co může člověk
vidět vlastníma očima - proto Vás všechny srdečně
zveme na návštěvu na podzimní Hartecké stezky.
Přijďte se sami přesvědčit, že to s přírodou myslíme
(a snad i děláme) dobře. A kdybyste si na místě
nebyli jistí, jak zní náš DMS kód nebo telefonní
číslo, kam se DMS posílá, nechali jsme pro Vás
vyrobit

několik

informačních

cedulí

s

našimi

zvířecími modely, které jsme k jejich výběhům do
Hartecké stezky umístili.

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. V
případě trvalé podpory Vám bude každý měsíc
automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč.
Příjemce Vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
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6. VYDÁNÍ

ZÁVĚREM

ZAPOJTE SE
Vážení čtenáři,
děkujeme, že jste věnovali čas čtení našeho

DÍKY ZA
PŘÍZEŇ

informačního žurnálu a dočetli jej až sem. Je pro nás
příslibem, že to pro Vás snad nebyl zcela marný čas.
Slibujeme, že v příštím vydání se budeme snažit být

ZASE PŘÍŠTĚ :-)

zase o něco lepší a přinést Vám opět zajímavé info ze
světa úspěšných environmentálních projektů a všeho
příbuzného.
Úplným závěrem - je nám jasné, že ne všechno se k
nám vždy dostane, že také můžeme něco přehlédnout.
Pokud byste tedy měli jakýkoli námět na zlepšení
našeho žurnálu nebo chtěli sami přispět článkem,
budeme jenom rádi.
Obracet se na nás můžete skrze kontakt info@scrb.org.
Váš editor
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