
 

 Tisková zpráva 28.5.2015 

Čmelák vás zve:  Přijďte si užít bohatý sobotní program 

v Mokřadech v Jablonném v Podještědí 

 

(Liberec/Jablonné v Podještědí 28.5.2015) Nezisková organizace Čmelák zve již 

tuto sobotu 30.5. na Den otevřených dveří do Mokřadů v Jablonném 

v Podještědí. U zámku Nový Falkenburk příchozí čeká od 10 do 17 hod bohatý 

program pro děti i dospělé. Široká veřejnost bude mít jedinečnou možnost se 

blíže seznámit s touto lokalitou. Na vlastní oči se tak může přesvědčit, jak 

Čmelák dříve zanedbané místo s černými skládkami proměnil na malebné místo 

přínosné pro lidi i pro přírodu.  

Revitalizované mokřady v Jablonném v Podještědí si návštěvníci mohou detailně 

prohlédnout v rámci komentovaných exkurzí během dne. Pro děti je připraven badatelský 

program v tůních, rukodělné stanoviště i jízda na poníkovi. Nebude chybět ani opékání 

buřtíků a malé občerstvení. V 16 hod Čmelák oslaví již 21. narozeniny. „Již jedenadvacet 

let říkám, že to, co Čmelák dělá, není snadné, ale má to smysl i výsledky. A to stále platí. 

Mokřady v Jablonném jsou toho živým důkazem“, říká předseda organizace Jan Korytář. 

Vstup na akci je zcela zdarma, na náměstí v Jablonném souběžně probíhají městské 

slavnosti. 

  

Cílem Dne otevřených dveří do Mokřadů v Jablonném je více přiblížit toto místo široké 

veřejnosti. „Chceme lidem ukázat, že obnova lokality může být přínosná pro lidi i pro 

přírodu, přesně v duchu našeho motta,“ uvádí koordinátorka akce Adéla Kurková.  

Na projektu obnově mokřadů Čmelák pracuje již deset let. Místo zanedbané plochy tu 

dnes najdete osm nových tůní, povalové chodníky přes mokřad, stezky z velkých balvanů 

přímo ve vodě, nové lavičky, naučné cedule i novou cestu. Ale také nově vysazené 

kosatce žluté, kosatce sibiřské, ďáblíky bahenní a další vzácné rostliny. „Velice nás těší, 

že zde nalezly domov chráněné druhy rostlin a živočichů a že zároveň jsou mokřady 

vyhledávaným místem k rekreaci a k odpočinku“, doplnila odborná koordinátorka péče o 

mokřady Dagmar Najmanová ze Čmeláka. 

Celá akce probíhá v rámci projektu „Mokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme 

společně“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Exkurze jsou 

Financovány z EHP a Norských fondů 2009-2014. 

Čmelák se vedle mokřadů v Jablonném stará o dalších téměř 60 hektarů vlastníc 

přírodních pozemků, mimo jiné o orchidejovou louku nebo lesní pozemky v rámci 

projektu Nový prales.  

Kontakt: Adéla Kurková, koordinátorka akce, 777 749 315, adela.kurkova@cmelak.cz 

Dagmar Najmanová, odborný pracovník, 777 749 312, dagmar.najmanova@cmelak.cz   

Jan Korytář, předseda organizace Čmelák 776 561 736  
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