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DEN VDĚČNOSTI ZA STVOŘENÍ  

V sobotu 1. 10. 2011 byla ve Svatém Janu pod Skalou upořádána slavnost pro děti i 
dospělé Den vděčnosti za stvoření, letos již podesáté. Jde o oslavu hojnosti a úrody, 
oslavu darů přírody, kterou zde každým podzimem pořádá Centrum ekologického 
výzkumu a výchovy – Ekocentrum a ekoporadna Kavyl a Svatojánská kolej – Vyšší 
odborná škola pedagogická.  

Den vděčnosti za stvoření je celodenní program, určený všem, kteří mají chuť společně slavit, 
a který se se odehrává vždy kolem svátku Svatého Františka, patrona ekologů. Každým rokem 
je tato slavnost zaměřena na jedno téma blízké přírodě a její ochraně. V uplynulých letech 
proběhly slavnosti tematizované např. na pestrobarevný (rozmanitý) svět, na dopravu, 
klimatické změny, krajinu, aj. Letošní ročník Dne vděčnosti byl věnován bylinkám a nesl 
název „Objevujeme bylinky“.   

Během sobotního dopoledne si účastníci vybírali ze tří tvůrčích dílen: první byla zaměřena 
hudebně dramaticky a pod názvem „Ach, ta vůně…“ ji vedla Mgr. Pavla Sovová z Plzně, 
která zde zastupovala obecně prospěšnou společnost OCET (Oblastní centrum elementární 
tvorby). V této dílně využili všichni zúčastnění nejen pohyb, zpěv a říkadla, ale i svůj nos –
vnímání vůní čichem. Druhá dílna byla výtvarná, nesla název „Objevy pod zvětšovacím 
sklem“ a pod vedením akademické malířka Kamily Šilhánové děti i dospělí objevovali 
bylinky, přírodniny a hlavně semínka v detailu, také pomocí stínového divadla (promítáním), 
užili si tisk zvětšenin semen, aj. Třetí, pracovní, dílna byla tentokrát pod názvem „Bylinkové 
tvoření pro všechny generace“, kde si pod vedením zkušené lektorky Ludmily Melkové 
všichni vytvořili ozdobné ptáčky a přáníčka s využitím sušených bylinek a semínek. 

Po obědě následoval program pro děti (i jejich rodiče) venku, v parku Svatojánské koleje, kde 
pro ně byla připravena zábavná zastavení plná her, s názvem Bylinková cesta, kterou vedla 
lektorka Jana Frantíková. Pro dospělé účastníky bylo ve stejnou dobu připraveno setkání 
s RNDr. Marcelou Kovářovou, která vedla seminář o botanickém obsahu starých a nových 
odrůd pšenice, pod názvem „Tajemství skrytá a zjevená“. 

Následovalo pro všechny ještě loutkové divadelní představení v refektáři Svatojánské koleje, 
na programu byla maňásková komedie Medvídek Ťupínek – o malých a velkých trampotách 
medvědího kluka a jeho táty, kterou sehrála Umělecká scéna Říše loutek, J. Wilkowski. 

Vyvrcholením slavnosti byl Stůl hojnosti a díkůvzdání za stvoření a úrodu. Na Stole hojnosti 
byly k vidění úžasné výtvory z různých druhů zelenin, ovoce, bylinek a přírodnin. Celá 
slavnost se nesla v duchu příjemné a vlídné nálady, nádherného podzimního dne a všichni 



 

zúčastnění, malí i velcí, odcházeli se spoustou zážitků a s úsměvy na tvářích. Lektoři, 
organizátoři, děti i dospělí se již těší na příští podzimní slavnost. 

 

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl 
ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu 
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod 
Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte 
navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete 
nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese 
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně. 

 

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“  
 

 

 


