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„Předpokládaným termínem pro podání
posledních žádostí o platbu je konec listopadu 2015,“ říká Martin Moulis, který
je pověřen výkonem prvního náměstka a řízením úseku OPŽP
na Státním fondu životního
prostředí ČR. /0.¯¤Ò

Členové Řídicího výboru OP Životní prostředí posuzovali začátkem září rekordní množství projektů.
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„Chce to krátký, jednoslovný název, aby si jej děti pamatovaly,“ řekla svému manželovi Rostislavovi Jana
Fellnerová, ředitelka Svatojánské koleje Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod
Skalou. I tak oba dlouho nemohli na nic přijít. „Pak jsme se jednou vraceli z Berouna zpátky do Svatého
Jana a manžel se na mě podíval a řekl: kavyl.“ A Ekocentrum Kavyl bylo na světě. /0. ! l
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Svatý Jan pod Skalou leží
necelých dvacet kilometrů jihozápadně od Prahy a je jednou
z nejmalebnějších obcí národní
přírodní rezervace Karlštejn.
Pyšní se mnoha přírodními
krásami i historickými památkami. Vždyť nejstarší značená
turistická cesta v Čechách, cesta
Vojty Náprstka, která propojila Beroun s Karlštejnem, vede
právě přes Svatého Jana. Dějiny
svatého místa však sahají hlouběji do minulosti.

N9F°CGKL=D9ÚLß
V jeskyni pod mohutným
skalním převisem se podle
legendy usadil na konci 9. století
první český křesťanský poustevník Ivan, syn slovanského knížete Gostimysla. Pověst vypraví,
jak se Ivan vzdal světského
života a strávil ve svatojanských
travertinových jeskyních mnoho
osamělých let, živen mlékem
laně, kterou mu seslal samotný
Bůh. Protože ho však v jeskyni
pokoušeli zlí duchové, rozhodl se z údolí odejít. Když byl
na odchodu, zjevil se mu svatý
Jan Křtitel a předal mu dřevěný
křížek, jímž Ivan zlé démony
z jeskyně vypudil, a poselství,
které Ivan před svou smrtí sdělil
knížeti Bořivojovi. V onom poselství byl Bořivoj pověřen, aby
po Ivanově smrti v údolí vysvětil
místo pro kostel ke cti Panny
Marie a svatého Kříže, ale patronem aby nazval svatého Jana
Křtitele. A Bořivoj tu prý skutečně nechal vystavět kapličku, jíž
zanedlouho nahradil skromný
kostelík. Ten však baroknímu
vkusu nevyhovoval, proto
kostelík nahradil kostel navržený italským stavitelem Carlem
Luragem. Barokní svatostánek
později přestavěl Kryštof Diezenhoﬀer a postupně ke kostelu
přibývaly další budovy kláštera.
V roce 1949 se objektu zmocnila
nastupující komunistická vláda
a pod její rukou se klášter změnil
na tábor nucených prací, poté
ve věznici, ještě později na policejní školu ministerstva vnitra
pro výchovu nových příslušníků
StB. Poslední čtyři roky totalitního režimu byla budova využívána jako archiv ministerstva vnitra. Teprve po roce 1989 se začíná
psát novodobá historie kláštera.
A na scénu přichází i Státní fond
životního prostředí ČR s ope-

račním programem zaměřeným
na životní prostředí.
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V roce 1990 byl klášter navrácen církvi a byla v něm zřízena
Vyšší odborná pedagogická
škola. Ve stejném roce vzniklo
při škole Centrum ekologického
výzkumu a výchovy.
„Zpočátku to bylo pouze občanské
sdružení lidí se zájmem o ekologii. Budovu jsme tehdy ještě neměli,“ vzpomíná
Jana Fellnerová.
Prvním velkým počinem
Centra byla v roce 1996 publikace „Objevujeme své životní
prostředí“, což tehdy byla jedna
z prvních učebnic ekologické
výchovy v Čechách. Strukturu
učebnice následuje i mnoho
současných učebnic a její britský
originál vzešel ze spolupráce
terénních pracovníků a akademiků. Centrum se postaralo o vydání českého překladu, obohaceného o příspěvky českých autorů,
a o jeho distribuci.
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Toto motto si manželé
Fellnerovi zvolili pro svou práci
ve Svatém Janu pod Skalou. A jejich výsledky mluví za vše. Žádost
o dotaci, podanou Státnímu
fondu životního prostředí ČR,
na rekonstrukci fary za účelem otevření Ekocentra Kavyl
v přízemních prostorách budovy
vypracovávala Jana Fellnerová
s manželovou pomocí.
„Prostě jsme neměli peníze na to,
abychom si na vypracování žádosti někoho najali, tak jsme si ji museli vypracovat sami,“ konstatuje s úsměvem.
I když uznává, že pro mnohé
žadatele může být celý proces
žádání o dotaci velmi spletitý
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^Å=ÓÎ¯
O něco později vznikla
Svatojánská naučná stezka, jejíž
zastavení vedla okolo kláštera,
ale ta posléze zanikla, když
jeden z majitelů přilehlých pozemků část stezky znepřístupnil
veřejnosti.

=DCWHGEG;
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V roce 2000 koupila Svatojánská kolej zchátralou budovu
tamější fary. Učinila tak již
s myšlenkou, že v ní vybuduje
ekocentrum. Iniciativa k jeho
otevření vzešla ze společného
úmyslu Svatojánské koleje,
Centra ekologického výzkumu
a výchovy a tehdejšího vedení Správy chráněné krajinné
oblasti Český kras. V té době
bylo národní přírodní rezervaci
Karlštejn propůjčeno institucí
Europarc, environmentálním
orgánem Rady Evropy, zvláštní
ocenění formou takzvaného
červeného diplomu a k tomuto
červenému diplomu byla přiložena zpráva Český kras – ustavení

ekocentra ve Svatém Janu pod
Skalou.
„To byl mohutný impuls,“ říká
Jana Fellnerová, protože mnoho dalších lidí přišlo s dalšími
podněty. „Díky podpoře z British
Council jsme získali možnost navštěvovat Writtle College v britském Essexu,
kde jsme se seznámili s tamějšími
ekocentry a vzdělávacími institucemi.
Obrovsky nás to inspirovalo a dodalo
nám to impulzy, na co aktivity ekocentra
zaměřovat a o čem uvažovat z hlediska
obsahové náplně. Nezanedbatelné bylo
i množství učitelů, kteří se zabývali
přírodními vědami nebo se zajímali
o ekologii a kteří stáli u zrodu ekocentra, a v neposlední řadě přispěla
i mimořádná vstřícnost úřadů.“
Jana Fellnerová při své práci
učitelky a ředitelky Svatojánské
koleje vypracovala žádost o dotaci, zároveň však měla na starosti
i další klíčové záležitosti projektu, jako jsou výběr stavební ﬁrmy
a stavební dozor.
„Dneska říkám, že na ekocentru
jsem zešedivěla,“ směje se s nadhledem.

důležité věci. Když budu úspěšná u jedné
žádosti z padesáti, tak je to dobré,“ vysvětluje Fellnerová. Avšak nezapomene dodat, že jí také došlo,
že existují i lidé, na jejichž jméno
se dotace získávají snadněji.
„Děláme to tak, že spolu doma
prostě mluvíme. Myšlenka na grant
vzniká v manželově hlavě, já posoudím, jestli je to průchozí a splnitelné,
a pokud ano, on zase dokáže dobře
zpracovávat evropštinu, která je
jazykem evropských grantů, a dokáže
si sednout a trpělivě psát,“ odhaluje Jana Fellnerová tajemství
rodinného úspěchu.
Spolupráci s berounským
úřadem si pochvaluje, spolupráci se Státním fondem životního

TgÎÁÓ<ÙÜÅgÅTggÅÎ<Á<Åʟ
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gÙhÓ=Î¯
a neprůchodný, je si vědoma, že
měla obrovskou výhodu právě
díky svému manželovi. Ten,
profesí sinolog a mykolog, dostal
na počátku devadesátých let
grant z Evropské unie, byť tehdy
Česká republika ještě nebyla
členem unie.
„Na základě své zkušenosti mě tak
mohl zasvětit do toho, jak se žádosti
vypracovávají,“ vzpomíná Fellnerová.
Naštěstí však i ona již měla
určitou průpravu. Za dobu
působení na pražské pedagogické fakultě vypracovala žádosti
o dva granty, a měla tudíž určitou průpravu a povědomí, jak
k záležitosti přistupovat. Podle
ní vyžaduje zpracování žádosti
nejen určitou inteligenci, ale také
schopnost kombinovat. A hlavně
nezměrnou trpělivost.
„Než jsme Svatojánskou kolej otevřeli, byli jsme s manželem ve Spojených
státech. On tam byl pozván na konferenci a já jsem zjišťovala, jakým způsobem a kde získávat potřebné ﬁnanční
prostředky. A tam mě poučili o jedné

prostředí ČR hodnotí jako
bezvadnou.
„Moje zkušenost je taková, že když
chcete dělat věci proto, aby fungovaly
k obecnému blahu, neděláte je pro
svou osobní potřebu či slávu, jsou lidé
opravdu vstřícní,“ říká ředitelka
Svatojánské koleje.

9CGF=;K=LGHG<9ŔADG
Díky získané dotaci vznikla
poměrně jedinečná věc: Podařilo
se zachránit historickou budovu
a ještě v ní otevřít ekocentrum,
které má velmi široký záběr nejrůznějších aktivit pro odbornou
i laickou veřejnost. Avšak úplně
bez problémů se to neobešlo.
Budova má gotické základy, a je
tedy památkově chráněná. Například se nepodařilo, aby ekocentrum bylo nízkoenergetické.
U památkových budov to možné
není, neboť památková péče
nedovoluje použití materiálů,
jimiž by se energetické úspornosti dalo dosáhnout. Problémy
s restaurátorskými pracemi tak
rekonstrukci budovy zdržely.
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„Stavební firmu, která rekonstrukci prováděla, jsme vybrali
ve výběrovém řízení právě proto,
že měla restaurátora s potřebnými
zkušenostmi. Pak vznikly problémy
s kvalitou dodaných restaurátorských
prací v domluvené době. Nakonec jsme
se však domluvili, protože s ohledem
na pravidla poskytování dotace
by změna restaurátora nepochybně
způsobila další komplikace. Práce tak
byly dokončeny se zpožděním, ale zato
v požadované kvalitě,“ vysvětluje
Jana Fellnerová.

=ŗLĵB=<=FK=F
Ekocentrum Kavyl se sice
nestalo krajským environmentálním střediskem, jak se obecně
očekávalo, ale je otevřené, slouží
veřejnosti a díky svému spojení
se Svatojánskou kolejí je v mnohém unikátní. Ve Svatojánské
koleji se veškeré programy a projekty realizovaly od roku 1995,
teprve po otevření ekocentra se
dění přeneslo do budovy bývalé
fary, obě instituce spolu však
i nadále úzce spolupracují.
„Kolej již od začátku disponovala
kvalitními lektory ekologie, metodiky
a didaktiky předškolní výchovy a prvního stupně, a tak tu vznikla jedinečná
symbióza, díky které ekologické centrum
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velmi kvalitně pracuje. Máme i učitele,
kteří se zabývají surdopedií, tyﬂopedií
a psychopedií, čemuž se, jak vím, žádné
jiné ekocentrum nevěnuje,“ nešetří
Jana Fellnerová chválou.
Zatímco původně se ekocentrum zabývalo zejména
metodikou pro mateřské školy,
největší dnešní projekty směřují
do oblasti základních a středních
škol. Přestože bylo vybudování
Ekocentra Kavyl velmi tvrdým
oříškem, má Jana Fellnerová
v souvislosti s Kavylem ještě jeden sen. Ráda by z něho udělala
ekocentrum pobytové.
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Současné dítě, hlavně když
žije v Praze, je podle Fellnerové
dítě převážně interiérové. Nerozvíjí motorické schopnosti, není
tak čiperné a může mít problémy třeba i v oblasti zrakového
vnímání.
„To všechno lze zkvalitnit, změnit
a zlepšit pobytem v přírodě. Jednodenní
pobyt na to však nestačí, to je jen takové
podívání se do přírody. Ale kdyby u nás
děti mohly zůstat dva nebo tři dny a naši
lektoři by s nimi mohli projít chráněnou
krajinnou oblast Český kras, ukázat
jim zajímavá místa, rostliny, živočichy,
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tak to je už o něčem jiném,“ vysvětluje
svůj záměr.
Budova je staticky zajištěná,
technické sítě jsou natažené,
čistírna funguje, všechno je v pořádku a zdánlivě by nic nebránilo
tomu, aby se patro a podkroví
budovy dostavělo a vybavilo pro
zhruba čtyřicítku lidí čili pro jednu třídu včetně učitelů. Dětem by
záměr umožnil přijíždět do ekocentra na pobytové zájezdy.
„Bylo by to úplně ideální, vlastně se
to samo nabízí, tak jsem si řekla, že to
ještě udělám, než půjdu do důchodu,“
říká Jana Fellnerová,
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Od Státního fondu životního prostředí ČR se Fellnerové
dle jejích slov dostalo i v tomto
případě velkého pochopení
a pomoci. S manželem na myšlence pobytového ekocentra
pracovali půl roku, ale projekt,
jak dodává, nakonec pohořel
na animozitě a neochotě ke spolupráci ze strany svatojanského
obecního úřadu. To ovšem současný starosta obce Pavel Vokál
kategoricky odmítá.
„Co se týče poslední fáze rekonstrukce fary, měli jsme výhrady k té části

projektu, která řešila svod a nakládání
s dešťovou vodou z objektu,“ říká.
Dodává také, že tehdejší starosta obce se sešel s projektantem
a společně se domluvili na některých změnách v projektu.
„Když se změny v druhé projektové
dokumentaci neobjevily, nezbylo nám
než nechat celé věci standardní průběh
podle stavebního a právního řádu.
Stavební povolení tak zřejmě nenabylo
právní moci v termínu potřebném pro
získání dotace,“ vysvětluje starosta
Vokál a připomíná, že v některých jiných projektech vyšla
obec paní ředitelce Fellnerové
vstříc. Avšak k přínosu ekocentra pro veřejnost se nevyjadřuje.
„To nechť posoudí ti, kteří služeb
ekocentra využívají,“ říká.
S ekocentrem má totiž i negativní zkušenosti. Nemálo připomínek a stížností na aktivity
ekocentra podle něho přichází
od samotných obyvatel obce.
Nejčastěji se prý týkají toho,
že zvířata ekocentra ohrožují
silniční provoz, a neřízeného
hnojiště, jehož zřizovatelem
ekocentrum je.

„Úspěch se prostě neodpouští. Mohla bych vypočítávat, co všechno přišlo ze
strany obce, ale má význam přelévat hrnečkem žumpu? Snažíme se s manželem
pracovat na tom, co umíme,“ reaguje
na starostovo vyjádření Jana
Fellnerová.
Sama má úplně odlišnou
verzi příběhu se svodem dešťové
vody. Podle ní je obec chtěla

obejít a z případné státní dotace
pro ekocentrum chtěla vyřešit
i odvod dešťové vody na návsi.
„Jak se mám bránit křivému nařčení?“
ptá se.
I přesto je Jana Fellnerová
spokojena. Podle ní je Ekocentrum Kavyl svou vzdělávací,
osvětovou a publikační činností
v mnohém výjimečné.
„Pro mě je to naplnění smyslu života,
nalezení cesty, toho, co pro mě Hospodin
připravil. Samozřejmě to neznamená,
že nemáte konﬂikty a problémy, ale ten
základní vnitřní pocit z toho, že bylo
uděláno něco pro všeobecné blaho, je
spokojenost,“ uzavírá.
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Dotaci jste získali na rekonstrukci budovy, ale čerpali jste
i na další věci?
Naštěstí se nám podařilo získat i dotaci na tepelné čerpadlo
k vytápění Svatojánské koleje.
Jak vás napadlo zrovna tepelné
čerpadlo?
Já jsem na tepelné čerpadlo myslela už od roku 1995.

Ministerstvo pro místní rozvoj
v tom roce organizovalo pomoc
švýcarské vlády naší republice.
My jsme tehdy podali žádost,
která byla údajně vyhodnocena
jako nejlepší, ale poté se změnily parametry, a žádost nakonec
do Švýcarska vůbec nedorazila.
Ale byli to právě švýcarští přátelé, kteří mě k tomu inspirovali.
V čem konkrétně ta inspirace
spočívala?
Bylo jasné, že ochrana přírody by nám v krasové oblasti
nepovolila vrt. Švýcaři nám
poradili využít místní vyvěračku,
která v maximu svého výkonu
chrlí až dvacet litrů za sekundu.
Takže jsem potom jenom čekala,
až se objeví vhodná příležitost
k zažádání o dotaci.
Ta se objevila, a k vytápění tedy
využíváte tepelné čerpadlo
voda–voda?

Přesně tak, svolení k využívání vyvěračky nám laskavě
poskytl soused. Voda má 12,5
stupně, my z ní odebíráme část
tepla a ona se o pět stupňů
chladnější vrací do potoka.
Jak jste topili do té doby?
Kotel na koks a rozvody topení ve Svatojánské koleji byly v naprosto havarijním stavu. Dokonce
po dobu čtyř měsíců, kdy z obav
o vlastní zdraví a bezpečnost odmítal topit už i náš kotelník, jsme
s manželem vstávali brzy ráno,
roztápěli a přikládali.
Pořízení čerpadla pro vás muselo znamenat velkou změnu.
Nikdo si nedokáže představit, jaká je to úleva, když
jediné, co musím udělat, je v září
zmáčknout knoﬂík – a teče teplá
voda a v budově je teplo. Pro
mě je tepelné čerpadlo skutečně
rajskou hudbou.
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