Rezekvítek v roce 2005

Výroční
zpráva
Rezekvítku

Co je rezekvítek
Rozrazil rezekvítek je drobná modře kvetoucí rostlina z čeledi krtičníkovitých. Dle básníka
Nezvala roste na břehu řeky Svratky, dle botanika Dostála navíc hojně na loukách,
pastvinách i mezích, ve světlých lesích a křovinách.
Co je Rezekvítek
Rezekvítek je občanské sdružení převážně mladých lidí, kteří se dobrovolně věnují
ekologické výchově a ochraně přírody. Od svého vzniku pomáhá tato organizace vedoucím
zájmových kroužků i učitelům akcemi, publikacemi i tvořivým zázemím. Činnost
Rezekvítku je z velké části zaměřena na soustavnou praktickou ochranu přírody.
Poslání Rezekvítku
Hlavním cílem Rezekvítku je rozmanitá a skutečná podpora lidem, kteří se aktivně věnují
ekologické výchově, tedy lidem, kteří se snaží učit děti porozumět přírodě a posílit jejich
odpovědnost k životnímu prostředí. K významným cílům Rezekvítku patří také práce pro
přírodu, zejména péče o její nejcennější části chráněná území.
Patnáctý rok Rezekvítku
I patnáctý rok Rezekvítku potvrdil, že máme pevnou členskou základnu. V době,
kdy si mnohé z organizací, jež vznikly v podobném časovém horizontu jako Rezekvítek,
vytváří podmínky pro akreditaci svých zbylých členů a dobrovolníků, kteří svou organizaci
neopustili s opadající euforií plynoucích let, se Rezekvítek může pyšnit základnou více než
početnou. Samozřejmě, že také zaznamenal úbytek členů, ale přicházejí další a díky
podpoře nejen zakládajících bardů, ale i nových nadšenců, si Rezekvítek plní sny, které by
nikoho ze zakladatelů v roce 1991 nenapadly ani v nejodvážnějších snech. Je dokončena
rekonstrukce sídla Rezekvítku na ulici Kamenná, Rychta v Krásenku má zájemce o pobyt z
celé republiky i zahraničí, Ochrana přírody dostala své profesionální pracovníky, akce pro
dospělé i děti se množí, spolupráce s Lipkou a ostatními organizacemi se úspěšně rozvíjejí,
včetně projektů evropských
Rezekvítek velmi děkuje svým členům za podporu, kterou mu svým členstvím
vyjadřují a pomáhají tak uskutečňovat činnost a cíle, jež jsou oceňovány nejen v Brně, ale v
celé republice.
Členové
Členové Rezekvítku
jsou rozděleni do dvou
skupin: na řádné členy a členy
příznivce (ti nemohou volit a
být voleni do Rady
Rezekvítku). Členy přijímá
Rada Rezekvítku. Členem se
může stát ten, kdo
sympatizuje s ekologickou
výchovou a ochranou přírody,
souhlasí se stanovami
Rezekvítku, podá řádně
vyplněnou přihlášku a zaplatí
členský příspěvek. Za řádného člena může rada přijmout toho, kdo dále získá doporučení
ke vstupu doložené na přihlášce podpisy tří řádných členů a podpisem vedoucího pracovní
či vzdělávací akce, které se zúčastnil.
Na konci roku 2005 měl Rezekvítek 79 řádných členů a 75 členů příznivců - tedy 154
členů.
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O Rezekvítku

Dále pro Rezekvítek pracovalo na dohodu mnoho nezbytných pomocníků, kterým všem
moc děkujeme!
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Pracovníci
Činnost Rezekvítku zabezpečovalo jedenáct profesionálních pracovníků:
Mgr. Romana Korbářová (1,0 úvazku), ředitelka kanceláře, vedení kanceláře, psaní a
vedení projektů, koordinace prací v chráněných územích a v rámci rekonstrukce
Kamenné, organizace akcí, spolupráce s dalšími spřátelenými organizacemi do
20. února 2005
Ing. Petr Laštůvka (1,0 úvazku), ředitel kanceláře od 20. února 2005.
Marie Pigulová (0,8 úvazku), ekonomka, hlavní účetní Rezekvítku, pomoc v organizaci
chodu kanceláře
Zdeňka Veselá (0,5 úvazku), vedoucí výroby Tvůrčího centra, výroba, objednávky a
půjčování metodického materiálu
Tončo Jovanovski (0,5 úvazku), technické práce, pomoc při pracích v chráněných
územích
Mgr. Michal Medek (0,2 úvazku), vedoucí SEV Rychta Krásensko
Pavel Švancara (0,5 úvazku) technické práce, pomoc při pracích v chráněných územích,
údržbář SEV Rychta Krásensko
Dr.. Antonín Martiník (0,3 úvazku) vedoucí Ochrany přírody, koordinace prací a práce v
chráněných územích, dodržování smluv, nábor a koordinace brigádníků
Tomáš Kubáček (1,0 úvazku) pracovník ochrany přírody
Věrka Krpenská (1,0 úvazku) pomoc s fungováním kanceláře, činností Tvůrčího centra i
účtováním
Milica Sedláčková (0,5 úvazku) koordinátorka aktivit v rámci projektu Síť EVVO v JmK zapojení veřejnosti do ochrany přírody a ekologická poradna. Od srpna 2005
Hanka Kazdová (0,4 úvazku) koordinátorka aktivit v rámci projektu Síť EVVO v JmK dobrovolnictví a ekologická poradna. Od července 2005

Datum
zahájení
akce

Datum
ukončení
akce

dní

21.1.2005

23.1.2005

3

25.1.2005

25.1.2005

1

11.2.2005

11.2.2005

1

15.2.2005

15.2.2005

1

5.4.2005

5.4.2005

1

15.4.2005

17.4.2005

3

27.4.2005

27.4.2005

1

17.5.2005

17.5.2005

1

14.6.2005

14.6.2005

1

4.7.2005

10.7.2005

7

20.7.2005

29.7.2005

10

6.8.2005

12.8.2005

8.8.2005

počet
účastníků

Název akce
Zimní Jezení na
Jezírku
Ekologie v kostce leden

Stručný popis

24

akce pro dobrovolníky spojená s prací
pro LŠ Jezírko, námět mafiánský

16

Seminář pro dobrovolníky o činnosti
Rezekvítku

13

Konference pro učitelky MŠ, dobrovolníci
pomáhali s organizací a propagací
Rezekvítku

14

Seminář pro dobrovolníky o radikálních
ekologických hnutích

16

Seminář pro dobrovolníky o zvířatech na
téma "Musíme se bát?"

20

Akce pro dobrovolníky spojená s prací
pro LŠ Jezírko, téma pionýrské

10

Seminář pro dobrovolníky o Natuře 2000

14

Seminář pro dobrovolníky o ekologicky
šetrných výrobcích

10

Seminář pro dobrovolníky o ptactvu v
městě Brně

21

Letní soustředění se starými řemesly a
tvorbou z přírodních materiálů.

Letní Jezení na Jezírku

32

letní tábor pro dobrovolníky spojení s
prací pro LŠ Jezírko

7

Řemeslné léto na
Rychtě s barvami

29

Letní soustředění se starými řemesly a
tvorbou z přírodních materiálů.

14.8.2005

7

Sopka - puťák

7

letní soustředění středoškolského klubu
Sopka

15.8.2005

21.8.2005

7

29

Letní soustředění se starými řemesly a
tvorbou z přírodních materiálů.

19.8.2005

21.8.2005

3

8

akce pro dobrovolníky spojená s prací
pro LŠ Jezírko

22.8.2005

27.8.2005

6

Repetitorium

25

Repetitorium terénní přírodovědy bylo
určeno učitelům základních a středních
škol. Každý den byl věnován několika
přírodovědným oborům.

16.9.2005

18.9.2005

3

Výjezd nahoru

25

Výjezdní porada a školení vedoucích
ekoklubů a externistů Lipky

20.9.2005

20.9.2005

1

Ekologi e v kostce září

5

Mrkvička 2005
Ekologie v kostce únor
Ekologie v kostce duben 1
Jarní Jezení na Jezírku
Ekologie v kostce duben 2
Ekologie v kostce květen
Ekologie v kostce červen
Řemeslné léto na
Rychtě

Řemeslné léto na
Rychtě s barvami
Letní Dojezení na
Jezírku

seminář pro dobrovolíky o netopýrech,
jejich životě a ochraně

23.9.2005

25.9.2005

3

Toulavý autobus III

37

Mapování dosud fungujících školních
zahrad v České republice. V roce 2005
jsme absolvovali návštěvu inspirativních
zařízení v kraji Jihočeském a přilehlém
Rakousku.

27.9.2005

2.10.2005

6

Babíletní soustředění
Letokruh 2005

44

přírodovědné soustředění pro
středoškoláky, ale i vysokoškoláky a
vedoucí ekoklubů a oddílů

8.10.2005

9.10.2005

2

Zelený víkend Skřítků

13

víkendovka pro děti z družiny Skřítků
spojená s účastí na zeleném listu a
brigádou na NPP Hádecká planinka

11.10.2005 11.10.2005

1

1.11.2005

1.11.2005

1

4.11.2005

6.11.2005

3

5.11.2005

5.11.2005

1

13.11.2005 13.11.2005

1

6.12.2005

6.12.2005

1

Ekologie v kostce říjen
Ekologie v kostce listopad

7

Podzimní Jezení na
Jezírku
Brigáda údolí říčky skauti
Školení a porada
vedoucích ekoklubů
Ekologie v kostce prosinec

12

Seminář pro dobrovolníky o přírodě na
Papui - Nové Guinei

30

akce pro dobrovolníky spojená s prací na
CHÚ NPP Hádecká planinka a na LŠ
Jezírko

15

brigáda v CHÚ Údolí Říčky

10

tradiční podzimní školení a porada
vedoucích ekoklubů

1
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seminář pro dobrovolníky o rekultivacích
lomů a ochraně přírody s tím související

seminář pro dobrovolníky o zelených
stezkách, vzhledem ke konkurenční akci
na Lipce s nulovou návštěvností
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Vzdělávání dospělých

Ekokluby Rezekvítku
V roce 2005 v rámci Rezekvítku pracovalo sedm ekoklubů: Kvakoš a Kvíčala sdružují děti
a mládež z celého Jihomoravského kraje a svoji činnost realizovali v rámci pravidelných
víkendových setkáních.
Ekoklub Vlčata má sídlo ve Vojkovicích a pořádal pravidelné týdenní schůzky až do února,
kdy vzhledem k odchodu vedoucí z Vojkovic za zaměstnáním pravidelnou činnost ukončil
a účastní se některých společných víkendových akcí. Od ledna do února proběhlo 8
schůzek Vlčat.
Setkání ekoklubu Brouci byla zaměřena více turisticky a protože členové tohoto ekoklubu
zestárli a sami se stali vedoucími a instruktory Lipkového kroužku, tento ekoklub
prázdninami svou činnost v rámci Rezekvítku ukončil. Jeho členové se účastní
Rezekvítkových akcí pro dobrovolníky individuálně.
Ekoklub Medvídci je určen mladším dětem a mimo pravidelných týdenních schůzek
členové absolvovali řadu jednodenních víkendových výletů do okolí Brna i víkendové
exkurze po ČR. V oce 2005 proběhlo 36 schůzek ekoklubu v klubovně Rezekvítku na
Kamenné.
Ekoklub Medvědi navštěvují v rámci týdenních schůzek i víkendových akcí starší děti,
většina z nich jsou vedoucí či instruktoři malých Medvídků a proto víkendové akce
probíhají společně. V roce 2005 se Medvědi sešli na 32 schůzkách.
V květnu vznikl nový ekoklub Barevný lístek ve Velaticích a zahájil svou činnost velice
aktivně. Uskutečnil 28 pravidelných týdenních schůzek a 5 akcí vícedenních. Sdružuje
především menší děti, které začínají poznávat přírodu pod vedením zkušené vedoucí
Blanky Ponížilové.
Činnost většiny ekoklubů byla v letním období završena letními tábory, které slouží
zároveň pro nábor další členů klubů. V rámci projektu proběhly také další akce pro děti,
které se možná stanou členy ekoklubů den dětí, příměstský tábor Brnorádov a podzimní
výprava na Chaloupky, a také několik společných akcí ekoklubů.
Program, náplň a dojmy z většiny konaných akcí se odrazily i v článcích časopisu
Rezekvěty a detailně jsou popsány v kronikách, které si jednotlivé kluby vedou.
Akce ekoklubů
Datum
zahájení
akce
4.2.2005

Datum
ukončení dní
akce
6.2.2005

12.2.2005 12.2.2005

3

1

23.3.2005 27.3.2005

5

24.3.2005 28.3.2005

5

Název akce

Proti proudu času

ekoklub

počet
účastníků

Stručný popis

7

výlet za sněhem a historií
města Boskovice

14

vzhledem k deštivému
počasí proběhla jen krátká
procházka podél Svratky a
pakspousta her v klubovně

21

jednotlivé šlechtické rody
putovali v matičce Praze po
historických událostech a
památkách

18

velikonoční výprava u řeky
Oslavy

Kvíčala

22

zahajovací výpava nové
generace Kvíčal, členové
první generace sestávají
vedoucími a instruktory

Vlčata

11

Výsadba vánočních jedliček
za Soběšicemi

Kvakoši

Výlet na Brněnskou
přehradu
Medvídci

Velikonoce v Praze Brouci
Velikonoce v
Naloučanech
Medvídci

1.4.2005

3.4.2005

3

2.4.2005

2.4.2005

1

První Kvíčala na
Jezírku
Vlčata - sázení
jedliček

16.4.2005 16.4.2005

1

Výlet do ZOO

Medvídci

10

13.5.2005 15.5.2005

3

Kvíčala v CHKO a
BR Pálava

Kvíčala

24

20.5.2005 22.5.2005

3

Výprava do
Chlébského

21.5.2005 22.5.2005

2

Barevný
Dva dny na Jezírku lístek

Medvídci
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11
21

první jarní jízda parníkem a
návštěva Zoologické zahrady
první výprava mladých
Kvíčalek mimo Brno, přechod
a průzkum Pálavy, prohlídka
jeskyně Turold
výprava do předhůří
Českomoravské vrchoviny,
návštěva Perštejnu
badatelské působení
ekoklubu na LŠ Jezírko v
jejím okolí
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Akce pro děti

29.5.2005

1

Den dětí

Medvědi

17

10.6.2005

12.6.2005

3

Hurá do přírody

Kvakoši

10

deštivý víkend strávený v
Brně i na Divokém západě

11.6.2005

11.6.2005

1

Brigáda na Hádech Medvídci

23

zálesácká výprava na
prastarý srub, první vaření na
ohni a spaní ve stanech

Medvídci

16

kratší letní tábor, CTH šla
naříč ročními obdobími

18.6.2005

19.6.2005

2

11.7.2005

16.7.2005

6
1
3

Babí léto na Babím
lomě II
Medvídci
Podzim na Podyjí
Medvídci

3

Tři dny na koňské
farmě

23.9.2005

10.9.2005
18.9.2005
25.9.2005

23.9.2005

25.9.2005

3

Kvíčala v NP
Podyjí

2.10.2005

2.10.2005

1

Dostihy

7.10.2005

9.10.2005

Brigáda ekoklubu na
Hádecké planince

Barevný
lístek

Výprava na Bílou
Sovu
Velká letní výprava
do Chlébského

10.9.2005
16.9.2005

8

Barevný
lístek
Kvíčala
Barevný
lístek

expedice do NP Podyjí

16

výprava ekoklubu na
Valašsko, život s koňmi,
průzkum podzimní přírody

24

expedice do Podyjí,
fotosoutěž, odchyt netopýrů s
pracovníkem správy NP

7

návštěva závodů
spřáteleného koně

9

městská hra po
Brně,návštěva Zeleného listu
a výlet do Bučovic

3

Hurá na ně!

26.10.2005 30.10.2005

5

Kvíčala v CHKO
Broumovsko

Kvíčala

20

26.10.2005 30.10.2005

5

Podzimky v Bílých
Karpatech

Medvídci

11

expedice ekoklubu na
Broumovsko, návštěva
Broumovských stěn a
Babiččina údolí
průzkum Bělokarpatské
přírody v okolí chaty
Myšačka

16

Expedice na Pálavu,
průzkum Pavlovských vrchů,
prohlídka jeskyně turold

10

výlet a brigáda na pomoc
přírodě

13

výprava ze prvním sněhem
až na "Aljašku"

22

návštěva divadelního
představení - Doktorská
pohádka od K. Čapka

28.10.2005 30.10.2005

3

17.11.2005 17.11.2005

1

18.11.2005 20.11.2005

3

27.11.2005 27.11.2005
3.12.2005

4.12.2005

3.12.2005

1

Divadlo

1

bitva Tří císařů

4.12.2005

1

9.12.2005 11.12.2005

3

10.12.2005 10.12.2005

1

16.12.2005 18.12.2005

Expedice Pálava
Brigáda v Údolí
Říčky
Výprava do Pusté
Rybné

3

Kvakoši

10
13

výlet na známou rozhlednu
nedaleko Lelekovic, povídání
o stromech

Barevný
lístek
Barevný
lístek
Medvídci
Barevný
lístek
Barevný
lístek

7

Sněhovýlet

Kvakoši

6

Kvíčala jde na
koledu
Od Martina ke
Třem králům

Kvíčala
Barevný
lístek

26

Vánoční Bedřichov

Medvídci
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8
25

návštěva rekonstrukce
slavné bitvy
jednodenní výlet spoejný s
poznáváním zimní přírody a
bobováním
vánoční výprava do Podomí
a na Krásensko spojená s
oživením starých tradic a
koledováním
návštěva vánoční dílny na LŠ
Jezírko
Vánoční výprava plná
vánočních tradic a zimních
radovánek
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29.5.2005

Akce pro veřejnost
organizovaná ekoklubem
Medvídci

Datum
zahájení
akce

Datum
ukončení dní
akce

Název akce

ekoklub

počet
účastníků

Stručný popis

Veřejnost

36

letní tábor - Lučice - s
ekologickou tématikou

Veřejnost

30

letní tábor - Ochoz u Brna

30.7.2005 13.8.2005 15 Tábor Alvarádo 2005 Veřejnost
Puťák Jestřábníků
27.8.2005 3.9.2005 8 2005
Veřejnost
Poloniny a Bukovské
8.7.2005 17.7.2005 10 vrchy
Brouci

26

letní tábor pro děti nedaleko
Nesvačil

24.7.2005

2.8.2005 10 DUENDE 2005
FANTAZIE aneb
Příběh který
11.7.2005 20.7.2005 10 nekončí…

8

putovní tábor pro děti z
oddílu Jestřábník

7

expedice za slovenskou
púřírodou

30.7.2005 13.8.2005 15 Kvakoší tábor
Kvakoši
letní tábor Slovensko
31.7.2005 13.8.2005 14 2005
Medvědi

23

letní tábor v Kunžaku u
Jindřichova, CTH s
Addamsovic rodinou

14.8.2005 27.8.2005 14 Retezat 2005
letní tábor Údolí
21.8.2005 28.8.2005 8 černého čápa
Kvíčalí velká brigáda
aneb tábor v údolí
22.8.2005 28.8.2005 7 Říčky

12

putovní tábor za krásami
Vysokých a Nízkách Tater
expedice do rumunských
hor

13

letní tábor v zemi Skřítků

30

tábor ekoklubu v
Moravském Krasu spojený
s prací v CHÚ Údolí Říčky

10

Brouci
Barevný
lístek

Kvíčala

Akce pro děti a veřejnost
Datum
zahájení
akce

Datum
ukončení
akce

dní

23.4.2005

24.4.2005

2

6.5.2005

8.5.2005

3

1.7.2005

4.7.2005

4

11.7.2005

15.7.2005

5

8.10.2005

8.10.2005

1

26.10.2005 30.10.2005

5

27.5.2005

27.5.2005

1

17.11.2005 20.11.2005

4

23.4.2005

23.4.2005

1

počet
účastníků

Název akce

Stručný popis

Hry bez hranic
Kameňáková
brigáda
Příměstský tábor
Brnorádov

50

Oslava Dne Země pro veřejnost
(asi 5000 účastníků), členové
ekoklubů a dobrovolníci
pomáhali s organizací akce a
propagací Rezekvítku
rezekace - setkání
rezekvítkových ekoklubů a
oddílů Lipky, tentokráte v
Lomnici u Tišnova. Hostitelskou
zemí bylo Turecko.

42

Tradiční brigáda na brněnských
CHÚ

Zelený list 2005
Podzimní výpava
na Chaloupky

96

tradiční přírodovědná soutěž pro
děti z ekoklubů, oddílů a kroužků

20

Víkendovka pro děti z oddílu
Jestřábník

Výlet do jeskyně
Valašské
popadání
Brigáda na
Ochozské jeskyni

32

výlet do Moravského Krasu pro
dobrovolníky pracující na CHÚ

Den Země na
hradě Veveří

10
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8
12

příměstský tábor pro děti z
širokého kolí

výprava družiny Skřítků do
Valašských Klobouk
brigáda skautů v Moravském
Krasu

Rezekvítek v roce 2005

Tábory

Konec civilní služby a nárůst zakázek přivedl Rezekvítek v roce 2004 k důležitému kroku a
to přijetí do funkce vedoucího Ochrany přírody Ing. Antonína Martiníka. Na pomoc s péčí o
chráněná území byl v roce 2005 přijat poslední rezekvítkový „civilák“ Tomáš Kubáček do
stálého pracovního poměru a důležitý byl také rozsáhlý tým dobrovolníků i placených
brigádníků, kteří s pracemi na územích pomáhali.
K územím v péči Rezekvítku v roce 2005 patřily v Brně: PR Kamenný vrch, PP Obřanská
stráň, PP Mendlánecké kopce, PP Velká Klajdovka, VKP Tribuna, VKP Pod Hády a VKP
Skalní výchoz. Ve spolupráci s PS Hády se Rezekvítek zapojil do managentových prací v
CHKO Moravský Kras, konkrétně v: PR Velký Hornek, NPR Hádecká planinka, PR Údolí
říčky a PR U Brněnky. Neopomenutelný díl prací také zabíraly rekultivace lomů na
Hádech a v Mokré. Nejvíce zakázek získal Rezekvítek od Jihomoravského kraje a
Českomoravského cementu.
V roce 2005 bylo odpracováno v rámci Ochrany přírody 6135 hodin, na kterých se 17 %
podíleli dobrovolníci, 52 % brigádníci a 31 %zaměstnanci Rezekvítku.
A o jaké vlastně aktivity, že šlo? Jejich výčet je samozřejmě dán „druhem“ chráněných
území, a tedy i předmětem ochrany. V případě stepních rezervací, kde se hlavně pečuje o
vzácné druhy naši flory a vlastně i fauny (např. Kamenný vrch, Obřanská stáň) šlo
především o kosení biomasy a její následnou likvidací. Zde je na místě připomenout, že v
loňském roce jsme našli významného odběratele kterým se stal plynárenský výzkumák,
který vyrábí z „trávy bioplyn“. Doufáme, že se spolupráce podaří i letos. Novinkou je v
tomto směru také založení kompostu na Reze-pozemku v bezprostřední blízkosti PR
Kamenný vrch, což společně s využitím štěpkovače výrazně přispělo k tomu, že se letos v
létě na Kamenném vrchu nepálilo. Je zřejmé, že i v těchto výše uvedených stepních
rezervacích je potřeba čas od času vyřezat nějaký ten keř nebo i strom. To se týká hlavně PR
Kamenný vrch, kde již dlouhodobě probíhá kácení (redukce) nepůvodních (uměle
vysázených) borovic.
Kácení stromů, hlavě jasanu a následné vyklizení dřevní hmoty bylo hlavní činnosti při
tvorbě lesních světlin (opět kvůli kytkám a motýlům např. koniklec a jasoň) v rezervacích
na jihu Moravského Krasu. V případě stromů mladších přitom nešlo ani tak o kácení jako o
vytrhávání nebo vycvakávání.
Pestrou škálu aktivit pak zahrnovaly rekultivace. Jarní a podzimní výsadby stromů a keřů,
letní, resp. podzimní sběr semen kytek, keřů i stromů a jejich následný podzimní výsev,
mulčování biomasou, ale například i zalívání v dobách přísušku, pletí a vyžínání to vše se v
loňském roce dělo v Mokerském lomu Břidla a částečně také na Hádech.
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Ochrana přírody

V roce 2005 byla Rychta vytížena 80% dní v roce. V interiéru se prováděly běžné opravy a
bohužel se projevila závažnější vada střechy nad obytnou částí, která se bude řešit v roce
2006 ve spolupráci s obcí Krásensko. Jednání o úpravách okolí budovy ustrnula na mrtvém
bodě z důvodu nedořešení zápočtu stávajících investic.
Tradiční dubnová brigáda členů a příznivců Rezekvítku byla věnována opravě
zastávky u Kojálu. Barvy a část stravy brigádníků hradila obec. Kromě natření zastávky a
opravy lavičky jsme ještě vysázeli dvě lípy, které nám sponzorsky darovala firma ArboEko
Prostějov. Bohužel jedna lípa byla během letních prázdnin vandalsky zlomena. Soudě
podle ohlasů místních i přespolních se zastávka líbí.
Dále jsme si vzali pod patronaci mokřad ve žlebě pod Holým vrchem. Mokřad pod
Holým vrchem je jeden z mála mokřadů, které zůstávají s malým množstvím dusíku a při
pravidelném ručním kosení se sem můžou vrátit původní mokřadní druhy bylin. V
budoucnu bychom rádi v místě vodního zdroje udělali studánku a nahoře malé posezení pro
kolemjdoucí.
Z letních akcí Rezekvítku na Rychtě bychom rádi zmínili řemeslné léto, kterého pro
velký zájem letos proběhly tři turnusy kurzy byly zaměřeny na různé textilní techniky.
Koncem srpna se na Rychtu sjeli učitelé přírodopisu a biologie ze všech koutů České
republiky na „Repetitorium terénní přírodovědy.“ Jedná se o vzdělávací kurz pro učitele,
kteří chtějí prohloubit svoje znalosti botaniky, zoologie a dalších přírodovědných disciplín.
Na září byl posunut termín Letokruhu letního ochranářsko-přírodovědného soustředění.
V letošním roce se začalo sousloví Rychta Krásensko na území Jihomoravského
kraje skloňovat mnohem častěji. Důvodem je koordinace projektu Síť environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji Lipkou. Jedná se o doposud největší
projekt na podporu ekologického poradenství a dalších aktivit v oblasti ochrany přírody, na
kterém se podílí celkem 15 partnerských organizací včetně Rezekvítku. Projekt je
financován z Evropského sociálního fondu a má významnou morální podporu krajského
úřadu.
Zájemcům o místní vlastivědu je pro osobní potřebu na Rychtě k dispozici zdarma
skládačka pro exkurze v Moravském krasu stejně jako propagační letáček o Rychtě, který
vydala Lipka.
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Krásensko

V roce 2005 jsme vydali:
dotisky:
byla vydána nová výuková pomůcka:
Barvy z rostlin (Lubomír Tichý, Ivona Tichá) Chytrý provázek o lese (B. Ponížilová)
Videokazeta Ptáci kolem nás (Michael Strnad)
Lesní čarování 1 (B. Ponížilová)
Lesní čarování 2 (B. Ponížilová)
Práce na krabicích
V roce 2005 bylo zapůjčeno 16 krabic a vyrobeno 39 krabic:
vyrobeno:
Krabice vody
Krabice jehličí
Krabice ptáků zpěváků

10 ks Krabice plazů a obojživelníků
12 ks Pytel domácí zvířeny
2 ks
Krabice energie

2 ks
1 ks
12 ks

Projekty kanceláře
Velikonoce na Orlí
Rezekvítek ve spolupráci s Obchodní Galerií Orlí pořádal na jaře výtvarnou soutěž pro děti
ze základních a mateřských škol z Brna a okolí. Své obrázky do soutěže přihlásilo 1327
dětí.
Národní Síť středisek ekologické výchovy
Zapojili jsme se do plnění vybraných úkolů Akčního plánu EVVO v ČR, konkrétně do
sběru a zpracování dat o EVVO v Jihomoravském kraji a poskytování informačních služeb
o Státním programu EVVO v ČR.
OPRLZ Síť environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
Rezekvítek je jedním z partnerů projektu podpořeného Evropským sociálním fondem.
Rezekvítek v rámci projektu vytvořil ekoporadnu na Kamenné 6 a zapojil se do programu
Zapojení veřejnosti do ochrany ŽP a do programu Dobrovolnictví v oblasti ŽP. Projekt
koordinuje Lipka.
Jihomoravské Ekolisty
Rezekvítek pro Jihomoravský kraj vydává, za významné spolupráce Lipky především
Hanky Korvasové, časopis o ekologické výchově v jihomoravském kraji (vychází 2 čísla
za rok)
Vybavení LŠ Jezírko
V roce 2005 jsme dokončili projekt vybavení Lesní školy Jezírko speciálními výukovými a
herními prvky.
Koncepce EVVO v JmK
Rezekvítek se aktivně zapojil do zpracování aktualizace Koncepce EVVO v JmK pro roky
2006-2010 v oblasti mimoškolní ekologické výchovy.
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Tvůrčí centrum Rezekvítku

Rozvaha k 31. 12. 2005

v tis. Kč

Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
DNHIM
Hmotný investiční majetek
HIM
DHIM

33
6877
536

Oprávky
Oprávky DNHIM
Oprávky DHIM
Oprávky HIM

33
536
871

Oběžná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Poskytnuté provozní zálohy
4. Jiné pohledávky
5. Finanční majetek
- pokladna
- běžný účet
6. Náklady příštích období
7. Příjmy příštích období
8. Dohadné účty aktivní

160
364
109
0
40
562
6
39
10

Úhrn aktiv

7296

Pasiva
Vlastní zdroje
1. Vlastní jmění
2. Hospodářský výsledek

6797
16

Cizí zdroje
1. Rezervy
2. Závazky dlouhodobé
3. Krátkodobé závazky
- dodavatelé
- k zaměstnancům
- sociální a zdrav. pojištění
- daně
4. Jiné závazky
5. Výdaje příštích období
6. Výnosy příštích období
7. Dohadné účty pasivní
Úhrn pasiv

0
0
43
41
41
189
31
81
13
44
7296
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Hospodaření

v tis. Kč

Výnosy
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Z toho - příjmy za akce
- výroba publikací a metod. pomůcek,
- příjmy z CHÚ, rekultivací, plány péče, mapování území
- příjmy z pronájmu
2. Provozní dotace ze státního rozpočtu
3. Provozní dotace z rozpočtu měst a obcí
4. Dary
5. Ostatní výnosy
6. Členské příspěvky
Výnosy celkem

5612
1486
2657
1336
133
915
290
38
200
27
7082

Náklady
1. Spotřeba materiálu a služeb
2. Mzdové náklady a soc. a zdrav. pojištění
3. Daně a poplatky
4. Odpisy
5. Ostatní náklady
6. Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

4900
1836
60
66
202
2
7066

Hospodářský výsledek

16
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2005

Na 13. sněmu byly oceněni:
Výroční cenou Rezekvítku - tričkem: Eva Svobodová a Martin Boček
Za finanční podporu v roce 2004 děkujeme:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR,
Ministerstvu kultury ČR, Odborům školství a životního prostředí Magistrátu statutárního
města Brna, Českomoravskému cementu, a.s., Nadaci Partnerství, Státnímu fondu
životního prostředí, Jihomoravskému kraji, Pavučině - Sdružení středisek ekologické
výchovy.
Za pomoc a spolupráci
děkujeme:
Alfa-COMu
Josefu a Romaně Korbářovým (Znojmo)
Liboru Ambrozkovi (ministru (Letovice)
Michaelu Strnadovi (Chodov)
ŽP)
Liboru Kotoučovi (CHKO
Ivanu Stříteskému (SKYFILM
Lence Appelové (Lipka Brno) Moravský kras)
Prostějov)
Kamile Balcaříkové (Brno)
Hance Králové (Brno)
Petře Svitavské (Brno)
Tomáši Bělkovi (BETEXA
obci Krásensko
Evě Svobodové (Brno)
Brno)
Ladislavu Krištůfkovi (Brno) Zuzaně Svobodové (Brno)
Pavlu Béresovi (Židlochovice) Tomáši Kubáčkovi (Brno)
Vítu Synkovi (Brno)
Martinu Bočkovi (Brno)
Zdeňce Kubešové (SFŽP Praha) Haně Šíblové
Květoslavě Burešové
Evě Kučerové (Lipka Brno)
Janě Šotnarové (Brno)
(Chaloupky)
Daně Křivánkové (Lipka Brno) Petře Šotnarové (Brno)
Miloši Culkovi (Brno)
Haně a Jiřímu Kulichovým
Leoši Štefkovi (Správa CHKO
Janě Drápalové (ÚMČ Brno - (SEVER Horní Maršov)
Moravský kras)
Nový Lískovec)
Miroslavu Kundratovi (Nadace Vladimíru Šteflovi (Brno)
Mirce Drobílkové (Vojkovice n. Partnerství)
Pavlu Švancarovi (Rychta
Svratkou)
Johance a Petru Kutáčkovým Krásensko)
Andreji Dvořákové (Brno)
(Horní Maršov)
Ivoně a Luboši Tichým (Brno, PřF
Ekologickému institutu
LIPCE (Brno)
MU)
Veronica (Brno)
ROZMARÝNKU (Brno)
Danuši Tomášové (MMB Brno)
Petře Fojtíkové (Brno)
Aleši Máchalovi (Lipka Brno) Martinu Tomkovi (Brno)
Ludmile Foltýnkové (Brno)
Michalu a Veronice Medkovým Aleně Uhříčkové (Lipka Brno)
Světle a Michalovi Froncovým (Rychta Krásensko)
Jitce Vágnerové (Krásensko)
(Brno)
Městské části Brno střed
Ludmile Vágnerové (Krásensko)
Hance Havlíčkové (Brno)
Marii Michelové (Brno)
Jitce Vejslíkové (Brno)
Tadeáši Hollanovi
Liboru Paláškovi (Rychta
Michalu Veselému (Brno)
Pavlíně Horké (Rozmarýnek) Krásensko)
Pavlíně Veseléé (Brno)
Lence Hrdé (Brno)
PALETĚ Pardubice
Hele a Mojmíru Vlašínovým
Josefu Hromadovi (Brno)
Adéle Páskové (JmK Brno)
(Ořešín)
Heleně Hrubé
Josefu Pavelkovi
Ivetě Vorlíčkové (SEV Chaloupky)
Anně Hubáčkové (Brno)
(Českomoravský cement, a.s.) Daně Vrtalové (Brno)
SEV Chaloupky
Liboru a Lence Perelesovým
Evě Řezáčové (CEV Mikulov)
Dáši Chytilové (CEV Mikulov) (Brno)
Josefu Zeťkovi (Chaloupky
Jiřímu Ištvanovi (Brno)
Markétce Petruželkové (Brno) Kněžice)
Janě Ištvanové (Brno)
Blance Ponížilové (Velatice)
Jiřímu Zmidlochovi (Brno)
Václavu Izákovi (Brno)
Marku Polákovi (Brno)
Marku Zondlakovi
Milanu Jasenskému (Tuřany) Marii Polákové (Brno)
ZO ČSOP Pozemkovému spolku
oddílu Jestřábníci
Lence a Toníku Reiterovým (NP Hády (Brno)
Toňovi Jovanovskému (Brno) Podyjí Znojmo)
Dáši a Františkovi Zouharovým
Josefu Kameníčkovi (ÚMČ
Petru Rejzkovi
(Podomí)
Brno střed)
Lucienu Rozprýmovi (Brno)
Marii Zouharové (Podomí)
Katrin Karimové (Brno)
Borisi Rychnovskému (PF MU a pomocníkům na Kamenné a
Jakubu Kašparovi (Praha)
Brno)
Krásensku a všem členům,
Hance Kazdové (Brno)
Zorce Rýparové (Brno)
přátelům, rodičům, kamarádům a
Petru Kazdovi (Brno)
Radku Salabovi (Brno)
příznivcům Rezekvítku.
Daně Kellnerové (Rozmarýnek) SEVERu Horní Maršov
Petře Klaškové (Brno)
Správě CHKO Moravský kras
Kooperativě
(Blansko)
KOSENCE Valašské Klobouky Správě CHKO Pálava
Hance a Jiřímu Korvasovým (Mikulov)
(Brno)
Správě Národního parku Podyjí

- 12 -

Rezekvítek v roce 2005

Poděkování

Občanské sdružení registrované u MV pod
č.j. : VS/1-5943/91-R od 25.3.1991.
Adresa:
Rezekvítek
Kamenná 6, 639 00 Brno
WWW
www.rezekvitek.cz
Kontakty
e-mail: rezekvitek@rezekvitek.cz
telefon: 543 216 483
mobil: 775 580 202
IČ: 15549429
DIČ: Cz15549429
účet:
KB a.s., Brno
76537621/0100
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