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Děkujeme našim podporovatelům:
Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvu životního prostředí a Státnímu
fondu životního prostředí; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
a Evropskému sociánímu fondu; Finančnímu mechanismu EHP, Norskému
finančnímu mechanismu a Nadaci rozvoje občanské společnosti; Jihomoravskému kraji; Statutárnímu městu Brnu; Nadaci Veronica; Nadaci Partnerství
a dalším.
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Poděkování

O Rezekvítku

O Rezekvítku
Rezekvítek je občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se
věnují ekologické výchově a ochraně přírody.
Zvyšujeme ekologickou gramotnost a povědomí obyvatel nejen Jihomoravského
kraje prostřednictvím péče o přírodně cenná území, publikační činností, ekologickým
poradenstvím, pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí a servisními službami
jiným organizacím. Při své činnosti využíváme odborné znalosti a dlouholeté
zkušenosti z realizace projektů.
Během let se činnost Rezekvítku ustálila na několika základních oblastech:
> úsek Pro školy – vzdělávání školních dětí a pedagogů
> Akce pro děti a mládež – ekokluby, víkendové akce a tábory pro organizované
i neorganizované děti
> Vzdělávací akce pro veřejnost
> úsek Péče o přírodu – praktická ochrana přírody a propojení s environmentální
výchovou
> Tvůrčí centrum Rezekvítku – tvorba, prodej a půjčování výukových pomůcek a publikací pro EVVO
> SEV Rychta Krásensko – společné pobytové středisko Lipky a Rezekvítku
> Ředitelství a koordinace projektů

2

Pro školy
Nabídka Rezekvítku pro školy je široká a neustále se zvětšuje. Nabízíme jak
ekologické výukové programy či akce v terénu pro žáky, tak vzdělávací semináře
a exkurze pro pedagogy. Novinkou roku 2010 byl velký projekt z OPVK financující
většinu činností úseku.
Ekoporadna do škol - ekologické výukové programy
Věnujeme se tvorbě a realizaci ekologických výukových programů pro mateřské,
základní i střední školy. V roce 2010 jsme nabídku rozšířily o 4 nové výukové
programy. Dva nově vzniklé interiérové výukové programy vznikly v rámci projektu
OPVK a jsou zaměřeny na vodní tématiku. Dva terénní výukové programy vznikly
v rámci zakázky pro Apus jako součást celorepublikového projektu Za Naturou na
tůru. V současnosti nabízíme školám celkem 13 výukových programů. V roce 2010
jsme realizovali 112 výukových programů a celkem se jich zúčastnilo 2205 žáků.
Děti pečují o přírodu
Projekt je určen pro základní i střední školy. Na akcích se děti se dozví, proč je
území chráněné, jak se o dané chráněné území pečuje a aktivně se do péče o území
zapojí.
V roce 2010 proběhlo 42 akcí a zúčastnilo se jich 940 žáků a pedagogů. Pro
propagaci projektu jsme vytvořili zbývajících 9 karet brněnských chráněných území
(sada je tedy již kompletní) a 10 druhů samolepek. Projekt probíhal s podporou
Norských fondů a OPVK.
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Pro
školy

Školní projekt
V roce 2010 byl dokončen roční modelový školní projekt „Okolo vody“, který byl zaměřený na vodní ekosystém a využití
vody v domácnosti. Do tohoto projektu byly zapojeny 3 brněnské základní školy (14 tříd) s celkovým počtem 266 žáků. Na
podzim roku 2010 byl zahájen další modelový školní projekt nesoucí název „Od semínka k lesu“. Projekt je zaměřen na lesní
ekosystém jako celek a procesy, které probíhají v přírodě v průběhu roku. Do projektu se zapojilo 318 žáků (2.– 4. třídy) ze
4 brněnských škol (14 tříd).
Jarní výtvarná soutěž
Rezekvítek s podporou Norských fondů uspořádal Jarní výtvarnou soutěž s tématem „Pryč je mráz a bílá zima, pestré
jaro bude prima“ pro děti ze základních a mateřských škol z Brna a okolí. Své obrázky do soutěže přihlásilo 1534 dětí,
obrázky pak byly vystaveny v Obchodní galerii Orlí a vyhlášení výsledků proběhlo na Brněnském Dni Země.
Poradenství k projektům Na Zelenou
Rezekvítek je oficielním konzultantem pro Moravu
v programu Nadace Partnerství „Na Zelenou“ – v roce
2010 jsme pomáhali s realizací projektu dvěma školám,
a to ZŠ a MŠ Ostopovice a ZŠ a MŠ Za Humny Kyjov.
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Další akce pro děti a mládež
Rezekvítek nabízí také řadu volnočasových akcí pro děti. V roce 2010 proběhlo pod
Rezekvítkem 20 takovýchto akcí, kterých se zúčastnilo 466 účastníků.
Tábory pro děti
V době letních prázdnin mezi volnočasové akce pro děti patří přírodovědně a ekologicky pojaté tábory. V roce 2010 Rezekvítek pořádal 7 táborů, z toho 2 příměstské.
1.–14. 7. 2010 Tábor Zubří 2010
19.–23. 7. 2010 Příměstský tábor Po stopách Minehavy
25. 7.–3. 8. 2010 Tábor La Famiglia 2010
27. 7.–6. 8. 2010 Letní tábor Germania
7.– 15. 8. 2010 Tábor "Jako keltové V”
8.–17. 8. 2010 Putování Kanadou 2010
23.–27. 8. 2010 Příměstský tábor Za sedmi divy světa
Víkendové akce pro děti
Vedle táborů jsou během školního roku pořádány také kratší, zpravidla víkendové
akce s ekologickou a přírodovědnou tématikou. Zde je stručný výčet těchto akcí:
2.–4. 4. 2010
Velikonoční výprava – Chlébské (Medvídci)
28.–29. 5. 2010
Zelený list
12.–13. 6. 2010
Cyklovýprava – Doubravník (Medvídci)
8.–13. 8. 2010
Letní péče o přírodu (Kvíčala)
29.–31. 8. 2010
Putovní výprava Medvídků (Medvídci)
28. 9. 2010
Výlet do Moravského Krasu(Medvídci)
15.–17. 10. 2010
Exkurze pro rodiče a děti

5

Další akce
pro děti
a mládež

27.–31. 10. 2010
27.11.2010
2.12.2010
5.12.2010
17.–19. 12. 2010
17.–19. 12. 2010

Rezeakce – Ze života hmyzu
Výlet do Kuřimi a okolí (Medvídci)
Vánoční dílna na Rezekvítku
Mikulášská vycházka do obory Holedná
Vánoční výprava (Medvídci)
Vánoční koledování v Křižanově
Rezeakce - Ze života hmyzu
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Akce pro veřejnost a dobrovolníky
V roce 2010 proběhlo celkem 23 akcí pro veřejnost a dobrovolníky, trvaly 27 dní
a zúčastnilo se jich 4482 účastníků.
Exkurze pro veřejnost
Také v tomto roce jsme pokračovali v úspěšném cyklu přírodovědně-poznávacích
exkurzí po celém Jihomoravském kraji. V rámci těchto exkurzí navštěvujeme významná chráněná území, po kterých nás provází odborníci z univerzit i různých správních
institucí. V roce 2010 jsme například uspořádali velmi atraktivní cyklus „Spletité cesty
odpadů". Ostatní exkurze byly zaměřeny zoologicky, botanicky, geologicky, ale také
například historicky – netradiční vycházka po Brně v rámci cyklu Na sraz s Duchem
místa. Zde je stručný výčet těchto akcí:
10. 3. 2010 Spletité cesty odpadů I.– exkurze do čistírny odpadních vod
28. 3. 2010 Koniklecová exkurze na Kamenný vrch
30. 3. 2010 Koniklecová exkurze na Kamenný vrch
20. 4. 2010 Koniklecová exkurze na Kamenný vrch
20. 5. 2010 Přírodovědná exkurze do Moravského krasu
3. 6. 2010 Exkurze Na sraz s Duchem místa IV.
9. 6. 2010 Netopýři ve městě – přírodovědná exkurze
20. 6. 2010 Exkurze na Pouzdřanskou step
24. 6. 2010 Spletité cesty odpadů II.– exkurze na třídicí linku
18. 7. 2010 Zámecký park v Lednici – exkurze
19. 9. 2010 Exkurze na ekofarmy
30. 9. 2010 Spletité cesty odpadů III. – exkurze do kompostárny
31. 10. 2010 Exkurze do Hostětína
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Akce pro
veřejnost

1. 11. 2010
14. 11. 2010
22. 11. 2010
Ostatní akce
13. 2. 2010
13. 3. 2010
27. 3. 2010
23.–24. 4. 2010
25.–28. 6. 2010
11. 7. 2010
27. 11. 2010

Exkurze Na sraz s Duchem místa V.
Pohled do minulosti Země – geologická exkurze
Exkurze Na sraz s Duchem místa VI.

19. sněm Rezekvítku
Rezeples
Jarní výsadba vánočních jedliček
Brněnský Den Země
Kameňáková
brigáda
BIG JUMP ve
Svratce
Výsadba stromů
v medláneckém
biokoridoru

Brněnský Den Země
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Péče o přírodu
Stejně jako v předchozích letech se úsek věnoval péči o chráněná území,
rekultivacím lomů a zakládání krajinné zeleně a péčí o ni. Z hlediska ochrany přírody se
prováděly zásahy ve stepních, lesostepních i lesních územích. Rekultivační práce
probíhaly v lomech Želešice a Mokrá. Úsek se podílel na několika nových výsadbách
krajinné zeleně, realizována byla i následná péče na založených prvcích v minulých
letech. Dále se prováděly práce spojené se značením památných stromů a budováním
a údržbou naučných stezek.
Oproti loňskému roku se zvýšil počet odpracovaných hodin. Více hodin bylo
vykázáno u skupiny „Zaměstnanci“ a „Dobrovolníci a školy“. Pokles nastal u placených
brigádníků. Nárůst v případě dobrovolníků byl díky studentům, kteří vykonávali na
úseku odbornou praxi.
Činnosti, na kterých se úsek podílel, byly financovány: společnostmi
Českomoravským cement a Kámen Zbraslav, Jihomoravským krajem, CHKO Moravský
kraj, Magistrátem města Brna, Programem péče o přírodu, Nadací Partnerství, ÚMČ
Brno-Medlánky, obcemi Ponětovice a Kobylnice.
Kromě managementových prací v terénu, realizoval Rezekvítek také botanické
inventarizace několika brněnských VKP a cenných území jako zakázku pro MMB
a botanickou inventarizaci a tvorbu plánu péče o PR Rakovecké stráně pro
Jihomoravský kraj.
Tabulka odpracované hodiny za rok 2009 a 2010 podle skupin pracovníků:
Skupiny
Zaměstnanci
Brigádníci
Dobrovolníci a školy
Počet odpracovaných hodin celkem

Hodiny 2009
2627
1516
1876
6019
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Hodiny 2010
3360
1255
2510
7125

Péče
o přírodu

Tvůrčí
centrum

Tvůrčí centrum
Práce na krabicích
V roce 2010 bylo vyrobeno 65 ks metodických výukových pomůcek, tzv. krabic,
zapůjčeno jich bylo 20 ks.
Krabice plná vody
Krabice naší vlasti
Krabice ptáků zpěváků
Pytel domácí zvířeny
Brňáku, nezlob se!

6 ks
6 ks
2 ks
3 ks
2 ks

Krabice jehličí
Krabice energie
Pytel domácí květeny
Krabice plazů a obojživelníků
Stopy - výuková pomůcka

6 ks
5 ks
1 ks
2 ks
32 ks

Nově vydané publikace
Karty stromů – listnáče 2 (Anna Bártová) – 1000 ks.
Barvy přírody (Petra Pakostová) – 1300 ks (dotace JmK).
Klíč k určování vodních bezobratlých (Karla Petřivalská) – 1000 ks (dotace JmK).
Karty „Chráněná území města Brna“ – 9 území á 2000 nebo 3000 ks karet – celkem
23 000 Karet (část dotace OPVK, část Statutární město Brno) + Složka na Karty v počtu
2000 ks (dotace OPVK). Projekt vydávání karet byl tak ukončen a máme nyní všech
29 brněnských CHU.
Samolepky – 10 druhů (rezekvítek, ledňáček, ještěrka zelená,roháč, koniklec,
veverka, kudlanka, otakárek fenyklový, datel, hvězdnice chlumní) á 2000 ks – celkem
20 000 ks (dotace OPVK).
Pexeso Natura 2000 – 1000 ks (dotace SFŽP a JmK).
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Karty stromů - Listnáče 2
Anna Bártová
Výuková pomůcka obsahuje sadu karet se siluetami stromů, jejich jednotlivými
částmi a slovním doprovodem. V metodice najdete řadu námětů na využití karet.
Třetí díl představuje pět našich běžných listnáčů a navazuje na Karty stromů –
Jehličnany a Listnáče 1.
Pomůcka je určena především dětem od 3 do 10 let.

Barvy přírody
Petra Pakostová
Pracovní sešit plný omalovánek a hříček pro šikovné děti od 5 do 9
let. Děti se seznámí s některými z rolí, které mají barvy v přírodě,
naučí se poznávat řadu zvířat a rostlin a jejich barvičky.
Vytvoření a vydání publikace bylo podpořeno Jihomoravským
krajem.
11

Klíč k určování vodních bezobratlých
Karla Petřivalská
Vydali jsme nové, přepracované vydání Klíče k určování vodních bezobratlých
živočichů. Toto praktické skládací leporelo se jistě stane nepostradatelným
pomocníkem pro menší i větší výzkumníky, kteří chtějí blíže poznat tajemství života
pod vodou. Najdete v něm nové přesnější obrázky, více druhů živočichů
a podrobnější seznámení s jejich ekologií.
Vytvoření a vydání publikace bylo podpořeno Jihomoravským krajem.
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SEV Rychta Krásensko
Rok 2010 byl stejně jako ostatní roky naplněn především výukou pro žáky
středních a 2. stupně základních škol. Celkem jsme realizovali 33 pobytových
programů pro 753 žáků a 66 jednodenních programů pro 1859 žáků. V době prázdnin
na pracovišti probíhal tradiční vzdělávací kurz pro učitele, příměstský tábor a dva
týdny řemeslných kurzů pro veřejnost. O víkendech a prázdninách nabízí Rychta své
služby a ubytovací kapacity dalším organizacím zaměřeným na práci s dětmi
a mládeží. Část víkendů byla využita pro vzdělávací kurzy studentů vysokých škol
a semináře pro učitele. Tyto akce organizuje a garantuje další pracoviště Lipky –
Kamenná.
Z dalšího dění byly důležité akce pro veřejnost. V dubnu se konaly tradiční oslavy
Dne Země, které připravujeme ve spolupráci s dalšími organizacemi z regionu.
V předvánočním čase proběhla vazba adventních věnců, na kterou vždy navazuje
rozsvěcení obecního vánočního stromu. Naší velkou chloubou byl druhý ročník
Krásenských oslav podzimu, během kterého byl spolu s místními a dalšími
návštěvníky dosázen obecní sad tradičních odrůd ovocných stromů. Akcí pro
veřejnost se celkem účastnilo více než 250 účastníků.
V rámci oprav a údržby budovy proběhla renovace parketových podlah na sále a
v čítárně, částečná oprava elektroinstalací a výměna plynového kotle v kanceláři.
Úspěchem pro OÚ Krásensko bylo podpoření projektové žádosti v rámci MAS
Moravský kras a programu Leader, na které jsme také spolupracovali. Jde o opravdu
střechy hlavní budovy Rychty. Samotná realizace proběhne v roce 2011. Dále je
v řešení projekt dostavby učebny, garáží a zázemí pro sportovní akce ve dvoře Rychty.
Tím by došlo k uzavření dvora a vznikly by další prostory vhodné pro výuku.
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Projekty kanceláře
Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji
Rezekvítek převzal po Lipce žezlo koordinace Sítě v Jihomoravském kraji a od
května 2009 započal dvouletý projekt podpořený SFŽP a Jihomoravským krajem.
Projekt má 15 partnerů a 3 subdodavatele poradenských služeb. Rezekvítek také
provozuje ekoinfocentrum, na které se můžete obrátit se svými dotazy.
Vánoční jedličky
Rezekvítek je koordinátorem tohoto projektu (partnery jsou ekologický institut
Veronica, YMCA, Lipka, EkoCentrum Brno, Ekoporadna Tišnov a Přírodní zahrada u
Smrku). Na jaře proběhla v lesích u Soběšic výsadba loňských jedliček, v prosinci pak
další předvánoční prodej.
Koncepce EVVO pro Brno
Zakázka pro MMB odbor životního prostředí. Na základě zadání jsme tvořili návrh
koncepce EVVO pro město Brno. Bohužel vzhledem k velmi krátkému času na realizaci
a obtížnému zapojení dalších spolupracovníků vznikla jen první provizorní verze do
změny politické situace (voleb) co bude s projektem dál nevíme.
Propagace
Rezekvítek provozuje internetové stránky www.rezekvitek.cz a od roku 2007
provozuje pro Národní síť středisek ekologické výchovy celostátní portál
www.ekokatalog.cz – katalog publikací a pomůcek pro EVVO. Od jara 2008 pak
Rezekvítek převzal správu portálu www.ekoradce.cz pro Síť environmentálního
poradenství v Jihomoravském kraji. Pravidelně také inzerujeme naše akce a terénní
exkurze ve zpravodajích brněnských městských částí.
Pro členy i zájemce o Rezekvítek vyšlo šest čísel Rezekvětů – nově pouze
v elektronické podobě. Výroční zpráva za rok 2009 byla vydána v tištěné podobě.
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2010
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2010 se
Sněm Rezekvítku se sešel 13. února v Brně za účasti 27 členů a 9 delegovaných hlasů
(tedy celkem 36).
Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi sněmy. Za své funkční období v roce
2010 se sešla celkem na 6 jednáních a 2 strategických plánováních. Působila
v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Václav Izák, Petr Kazda, Hana Synková, Martin Boček, Jan Záhora,
Michal Medek, Eva Svobodová a Jitka Šrůtková.
Revizní komise kontroluje činnost sdružení. V roce 2010 pracovala v tomto složení:
Jiří Ištvan, Dana Vrtalová.
Pracovníci:
Činnost Rezekvítku v roce 2010 zabezpečovalo 15 profesionálních pracovníků:
Ředitelství:
Ing. Petr Laštůvka – ředitel kanceláře Rezekvítku; hlavní činnost: psaní a vedení
projektů, spolupráce s dalšími organizacemi, konzultant "Na zelenou", lektorování
seminářů pro učitele apod., taktéž statutární zástupce Rezekvítku. Tel: 775 580 203,
email: reditel@rezekvitek.cz
Marie Pigulová – ekonomka a hlavní účetní. Tel: 775 580 204, email:
marie.pigulova@rezekvitek.cz
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Lidé na
Rezekvítku

Pro školy:
kontakt: tel: 775 580 201
Mgr. Ing. Milica Vojtíšková (do června) / Mgr. Petra Švihelová (od června) – vedoucí úseku; programy Ekoporadna do škol
a Děti pečují o přírodu a školní projekty
Akce pro veřejnost:
kontakt: tel: 775 580 205, email: karla.petrivalska@rezekvitek.cz
Mgr. Karla Petřivalská – koordinátorka akcí pro veřejnost (exkurze, Den Země...), lektorka Ekoporadny do škol, vedení
ekologické poradny
Tvůrčí centrum:
kontakt: tel: 775 580 202, email: zdenka.vesela@rezekvitek.cz
Zdeňka Veselá – vedoucí Tvůrčího centra Rezekvítku, výroba a distibuce výukových pomůcek a publikací
Mgr. Petra Pakostová – koordinátorka tvorby Tvůrčího centra Rezekvítku, tvorba a grafické zpracování nových publikací
a výukových pomůcek
Péče o přírodu:
kontakt: tel: 775 580 206, email: vilem.jurek@rezekvitek.cz
Ing. Vilém Jurek – vedoucí úseku Péče o přírodu, péče o chráněná území, realizace prvků ÚSES, brigády
Tomáš Kubáček – pracovník úseku Péče o přírodu
Michal Vavrik – pracovník úseku Péče o přírodu
Síť environmentálního poradenství v JmK:
Bc. Tereza Žižková – koordinátorka projektu
Bc. Petra Plhalová – pomocná účetní projektu

kontakt: tel: 775 580 202, email: sit@rezekvitek.cz

Rychta Krásensko:
kontakt: tel: 517 385 429, email: zdenka.jicinska@lipka.cz
Mgr. Vlaďka Cikánková (do listopadu) / Mgr. Zdeňka Jičínská (od prosince)– vedoucí střediska Rychta Krásensko
Jitka Vágnerová – administrativa střediska Rychta Krásensko
Pavel Švancara – správa budovy střediska Rychta Krásensko
Na dohodu v roce 2010 pro rezekvítek pracovalo asi 100 pracovníků a řada dobrovolníků. Všem děkujeme.
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Hospodaření

Hospodaření

Rozvaha k 31.12.2010: Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný investiční majetek
z toho:
Hmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky
Oprávky drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky hmotný investiční majetek
Oprávky drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
1 Zásoby
2.Pohledávky
3.Poskytnuté provozní zálohy
4 Nároky na dotace
5.Dohadné učty aktivní
6.Krátkodobý finanční majetek
pokladna
běžný účet
7.Náklady příštích období
8.Příjmy příštích období
Úhrn Aktiv

v tis.Kč

33

6866
452

-33
-1836
-452

811
1399
150
-2391
962
31
2410
7
20
8429
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Rozvaha k 31.12.2010: Pasiva
Vlastní zdroje
1.Vlastní jmění
2.Hospodářský výsledek
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
soc a zdravotní pojištění
daně zaměstnanci
daně DPH
silniční daň
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Úhrn Pasiv

v tis.Kč
6595
329

166
176
86
14
401
3
465
187
7

8429
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Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010
Výnosy

v tis.Kč
4 804

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
z toho:
příjmy za akce
výroba publikací a metod pomůcek
příjmy z CHÚ, rekultivací, plány péče, inventarizace
příjmy z pronájmu
2 Dotace ze státního rozpočtu
3 Dotace z rozpočtu měst a obcí
4 Dotace Grant z Islandu,Lichtenštejnska a Norska
5 Dary
6 Členské příspěvky
7 Ostatní
Výnosy celkem
Náklady
1
2
3
4
5
6

1232
711
2748
113
1790
553
408
44
17
236
7852
v tis.Kč
3863
3377
4
195
82
2
7523

Spotřeba materiálu a služeb
Mzdové náklady a soc. a zdrav.poj
Daně a poplatky
Odpisy
ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hospodářský výsledek k 31.12.2009

329
19

Děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracovníkům
a příznivcům Rezekvítku za pomoc a
spolupráci v roce 2010
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