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Hurá do přírody: Nadační fond Škoda Auto a Ekoncentrum Zahrada 

DDM zvou rodiče s dětmi na Dny Země na Mladoboleslavsku 

Ve čtvrtek 22. dubna se bude opět po celém světě slavit Den Země a pozadu nezůstane ani 

mladoboleslavský region. Ekocentrum Zahrada DDM si ve spolupráci s Nadačním fondem 

Škoda Auto připravilo pro děti interaktivní hru Hurá do přírody!, se kterou se můžete vydat 

po stopách nejzajímavějších míst v regionu.  

Docházejí vám nápady, jak zabavit své ratolesti a kam je vzít na výlet? V tom případě se můžete těšit 

na jarní hru Hurá do přírody!, která se uskuteční ve dnech od 22. dubna do 30. května 2021. Hra vás 

zavede na zajímavá a krásná místa v mladoboleslavském regionu, zabaví děti tvořivými úkoly, a ještě 

se dozvíte spoustu informací o přírodě a její ochraně. Pro aktivní účastníky, kteří si s sebou vezmou 

připravenou hrací kartu, s níž navštíví alespoň šest stanovišť, jsou připravené také hodnotné ceny.  

Mezi jednotlivými lokalitami nejsou jen historické památky, ale i různé přírodní úkazy. Během 

putování podle interaktivní mapy navštívíte například samotu Klokočku, hradní příkop ve Zvířeticích 

nebo zámecký park v Kosmonosích. Ti, kteří budou chtít také soutěžit, si na cestu musí stáhnout úkol 

spojený s vybraným místem. Více informací najdete na dnyzeme.cz. 

 

Odkaz pro stažení vizuálu: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PuhrmWsroDeGdkDiZz7jz9sfDjxD0BTI 

 

 

 

O Nadačním fondu Škoda Auto: 

Nadační fond ŠKODA AUTO byl založený v roce 2018 s cílem zatraktivnit mladoboleslavský region. Od té doby 

podpořil celou řadu projektů mimo jiné v oblasti dopravní bezpečnosti, rozvoje veřejného prostoru nebo 

zdravotnictví. V centru aktivit fondu jsou občané Mladoboleslavska, jedním z jeho klíčových programových 

pilířů se proto stala dlouhodobá podpora občanské společnosti. Na pomoc veřejně prospěšným organizacím 

zasažených epidemií koronaviru byly v roce 2020 vyhlášeny dva granty Krizového fondu. V roce 2021 fond 

zařadil mezi své priority také podporu kulturního života v regionu (www.kulturamazelenou.cz). Fond je 

iniciátorem a hlavním partnerem platformy Nové Boleslavsko, jejímž cílem je propagovat spolupráci a zajímavé 

projekty napříč regionem. www.nfsa.cz 

  

O Ekoncentru Zahrada DDM: 

Ekocentrum Zahrada DDM je součástí Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na 

ekologickou výchovu a osvětu se datuje od roku 2007, kdy byl také poprvé použit název Ekocentrum Zahrada 

DDM, namísto dřívějšího Zahrada DDM. Provoz celého areálu zajišťují profesionální chovatelé a zahradníci, 

pravidelné zájmové kroužky, programy pro školy a akce pro veřejnost připravují a zajišťují pedagogičtí 

pracovníci Ekocentra. 
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