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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
A HOSPODAŘENÍ REZEKVÍTKU V ROCE 2008

Rada a revizní komise Rezekvítku

Předseda Rezekvítku: Vít Synek 

Členové rady: Václav Izák Petr Kazda
Hana Kazdová Eva Svobodová

Hana Šustová Jan Záhora

Revizoři: Jiří Ištvan, Dana Vrtalová

Rada Rezekvítku se za své funkční období sešla celkem na 6 jednáních a jednom strategickém plánování.
Sněm Rezekvítku se sešel 1. 3. 2008 za účasti 32 členů.

Kancelář

Ředitel: Petr Laštůvka (1 úvazek) 
Hospodářka: Marie Pigulová (1 úvazek)
Vedoucí výroby Tvůrčího centra: Zdeňka Veselá (1 úvazek)
Koordinátorka tvorby TCR: Petra Fojtíková (0,7 úvazku od října)
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Antonín Martiník (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Tomáš Kubáček (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Ladislav Hanuš (1 úvazek do června)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Michal Vavrik (1 úvazek od srpna)
Vedoucí SEV Krásensko: Michal Medek (0,1 úvazku)
Koordinátorka zapojení veřejnosti do ochrany ŽP a vedoucí úseku Pro školy:  Milica Sedláčková (1 úvazek)
Koordinátorka programu dobrovolnictví: Peťa Marinová (0,2 úvazek do srpna)
Pracovnice projektu Ekoporadna do škol, organizátorka exkurzí: Karla Petřivalská (0,2 úvazek do července, 

od srpna 0,5 úvazku)
Údržbář SEV Krásensko: Pavel Švancara (0,5 úvazku)
Administrativní pracovnice SEV Krásensko: Jitka Vágnerová (0,2 úvazku)
Na dohodu pracovalo asi 100 lektorů, sběračů semen, kresličů, kuchařek a dalších důležitých profesí.

Akce pro veřejnost a dobrovolníky (29 akcí; 36 dní; 1506 účastníků)

25.1.2008 Pracovní exkurze na PR 
Kamenný vrch

9.2.2008 Rozrazilový ples
14.3.2008 Den otevřených dveří na 

Kamenném vrchu
15.3.2008 Pracovní akce a exkurze na Hády 

a okolí
15.3.2008 Den otevřených dveří na 

Kamenném vrchu

16.3.2008 Den otevřených dveří na 
Kamenném vrchu

18.3.2008 Seminář pro veřejnost - odpady
28.3.2008 Exkurze na třídící linku odpadů 
15.4.2008 Pracovně vzdělávací akce na 

Hádech
22.4.2008 Den Země na Svoboďáku – Země 

je jen jedna
14.5.2008 Botanická exkurze na PR 

Kamenný vrch
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17.5.2008 Geologická exkurze z 
Lelekovic do Vranova

21.5.2008 Seminář Potraviny nebo jedy
16.6.2008 Seminář Ekologie hravá a 

zdravá
19.6.2008 Den otevřených dveří na 

Rezekvítku
21.6.2008 Botanická exkurze na NPR 

Mohelenská hadcová step
28.–30.6.2008 Kameňáková brigáda
30.8.2008 Geologická exkurze do 

vápencového lomu v Mokré
24.9.2008 Botanicko-geologická 

exkurse na Stránskou skálu

25.9.2008 Exkurze – Na sraz s Duchem 
místa II.

2.10.2008 Exkurze  za netopýry
11.10.2008 Exkurse na klimatologickou 

stanici Bílý kříž
17.10.2008 Exkurze na Plálavu
25.–26.10.2008 Za hradbami zahrada II
31.10.–2.11.2008 Krásenská brigáda - Stromky 

08
9.11.2008 S Rezekvítkem na houby
21.–23.11.2008 Nostalgické Jezení na Jezírku
9.12.2008 Exkurse do arboreta
13.12.2008 Exkurse do arboreta

Akce pro děti a mládež   (17 akcí; 95 dní; 430 účastníků)

31.1.–3.2.2008 Medvídci – Faunův labyrint
19.–24.3.2008 Medvídci – Velikonoce ve 

Stálkově
18.–20.4.2008 Medvídci – Výprava do 

Šlapanic
31.5.2008 Zelený list
7.–11.7.2008 Příměstský tábor 1
16.–26.7.2008 tábor pro veřejnost - Pouští 

a pralesem
26.7.–2.8.2007 Medvídci – LT Žulová
27.7.–5.8.2008 tábor pro veřejnost – Tiše 

jiskří štěstí
28.7.–1.8.2008 Příměstský tábor 2

2.–16.8.2008 Tábor jestřábnický – Tortuga 
aneb pod pirátskou vlajkou

16.8.–24.8.2008 Barevný lístek – tábor Jako 
Keltové III

26.9.–28.9.2008 Piknik pro rodiče s dětmi
10.–12.10.2008 Rezeakce – Pevnost Boyard
25.–29.10.2008 Medvídci – Podzimky
6.12.2008 Mikulášská vycházka do 

obory Holedná
19.–21.12.2008 Medvídci - Vánoční výprava
19.–21.12.2008 Vánoční koledování v 

Křižanově

Semináře a vzdělávací akce pro pedagogy   (22 akcí; 27 dní; 387 účastníků)

2.–5. 9. 2008  Veletrh ekologických výukových programů v Prudké organizovaný ve spolupráci 
s Pavučinou a Chaloupkami

19.–21. 9. 2008 Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách VI.
20 x jednodenní Metodické semináře pro pedagogy, především k tomu Jak učit 

o ekologickém zemědělství, jak pracovat s výukovými pomůckami Rezekvítku 
(krabicemi) a také jak psát projektové žádosti na financování EVVO.

Programy pro školy (127 akcí; 3870 účastníků)

Ekoporadna do škol
Nabízíme základním a středním školám dvouhodinové výukové programy realizované přímo ve škole. 
V roce 2008 byla rozšířena nabídka o programy pro 1. stupeň ZŠ. V nabídce je nyní 11 ekologických 
výukových programů.  V roce 2008 bylo zrealizováno 76 programů pro 1424 žáků a 76 učitelů.

Děti pečují o přírodu
V tomto programu realizujeme brigády na chráněných územích ve spolupráci  se školními a jinými 
dětskými  kolektivy.   Pro  propagaci  projektu  a  ochrany  přírody  tvoříme  sadu  sbírkových  karet 
k brněnským chráněným územím – v roce 200á jsme vytvořili prvních 15 karet z 29. V roce 2008 bylo 
zrealizováno 50 akcí pro 985 účastníků.
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Jarní výtvarná soutěž
Rezekvítek s podporou MŠMT pořádal na jaře výtvarnou soutěž „Jaro je tady“ pro děti ze základních a 
mateřských  škol  z Brna  a  okolí.  Své  obrázky  do  soutěže  přihlásilo  1385  dětí,  obrázky  pak  byly 
vystaveny v Obchodní galerii Orlí a vyhlášení výsledků proběhlo na Dni otevřených dveří.

Poradenství k ŠVP
S podporou ESF (přes Pavučinu) a  později s podporou Norského finančního mechanizmu (přes NROS) 
realizujeme poradenství pro školy k Environmentální výchově v ŠVP. V roce jsme realizovali 524 hodin 
přímých konzultací a 80 hodin skupinových konzultací. Rezekvítek je také jediným konzultantem pro 
Moravu  v programu  Nadace  Partnerství  „Na  Zelenou“  –  v roce  2008  jsme  pomáhali  s realizací 
projektu dvěma školám.

Tvůrčí centrum Rezekvítku  (zpracovala Zdenka Veselá)

Nové publikace a další tisky:
manuál pro učitele „Jak učit o ekologickém zemědělství (Petr Laštůvka) – 1000 ks
manuál pro učitele „ O krajině a povodních“(Miroslava Drobílková) – 1500 ks
Ptačí hlasy (Tomáš Krásenský) – 1000 ks
Vodní čarování (Blanka Ponížilová) – 2000 ks
plakát „Rostliny a živočichové stojatých vod“ – 1000 ks
plakát „Chráněná území města Brna“ – 1000 ks
Karty „Chráněná území města Brna“ – 15 území  á 3000/4000 ks karet – celkem 49 000 Karet

+ složka na karty o chráněných územích – 3000 ks
Publikace o táborové ekologii – 1000ks

Nové výukové pomůcky:
Krabice naší vlasti (Markéta Navrátilová, Chaloupky) – 10 ks
ŠEST ALÍKŮ A AROMA LOTTO (Kamila Štěpánková) – 10 ks
Brňáku nezlob se (Lipka, Petr Laštůvka, Petra Fojtíková) – 10 ks

Práce na krabicích
V roce 2008 bylo zapůjčeno 23 krabic a vyrobeno 93 krabic:

Krabice vody       25 ks         Krabice plazů a obojživelníků     7 ks
Krabice jehličí       25 ks               Pytel domácí zvířeny                  9 ks 
Krabice ptáků zpěváků   11 ks               Pytel domácí květeny 11 ks
Krabice energie     5 ks    

Ochrana přírody (zpracoval Toník Martiník)

Za rok 2008 proběhly na úseku ochrana přírody tři významné změny. První je přejmenování 
úseku na „Péči o přírodu“. Druhou je změna personální, kdy Ladislava Hanuše nahradil Michal Vavrik. 
Poslední změnou bylo rozšíření naši působnosti na tvorbu ÚSES - biocentra a biokoridory.

Pracovali jsme na těchto územích:  NPR Hádecká planinka, NPP Stránská skála, PP Patočkova 
hora, PR Kamenný vrch, PR Velký Hornek, PP Medlánecká skalka, PP Kavky, PP Mendlánecké kopce, PP 
Obřanská stráň, PP Velká Klajdovka, VKP U Kříže, VKP Meze u křížků, VKP Tribuna, VKP Pod Hády, VKP 
Pod Oříšky, Růženin lom, Lomy Mokrá, Navážka Pod Kavky, Lom Hády, Medlánky – hraničky, Vojkovice 
– vrbovna, Medlánky  - biokoridor, Kobylnice – biocentrum, Žebětín – území Natura 2000,  Lakot a 
Žofín, Město brno – cedule k památným stromům. 

Odpracované hodiny za rok 2008 dle skupin pracovníků:
skupiny hodiny 2008 %

pracovníci kanceláře 2698 45,3
placení brigádníci 1769 29,7
dobrovolníci 1483 24,9
celkem 5950 100
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Propagace

Od  června  2008  má  Rezekvítek  nové  logo  a  nový  vizuální  styl,  dle  kterého  se  snažíme 
postupně upravovat všechny propagační a prezentační materiály.

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.

Pro členy i  zájemce o Rezekvítek vyšly dvě vydání Rezekvětů, včetně vloženého Déčka pro 
dobrovolníky.  Nepravidelně  probíhaly  také  e-mailové  rozesílky  pozvánek  na  akce  a  informací 
z kanceláře.  Máme  v nájmu  a  pravidelně  aktualizujeme  nástěnku  na  Mendlově  náměstí  v Brně. 
Výroční zpráva za rok 2007 je k dispozici v elektronické podobě na internetu, tištěná jen na požádání. 

SEV Rychta Krásensko (zpracovala Vladislava Cikánková – nová vedoucí střediska)

V  průběhu roku  2008  jsme ve  Středisku  ekologické  výchovy  Rychta  Krásensko,  díky  práci 
lektorů  i  provozních  zaměstnanců,  úspěšně  realizovali  34  pobytových  kurzů  a  75  jednodenních 
výukových programů pro více než 3000 žáků základních a středních škol.  Rychta loni  také hostila 
7 vzdělávacích  kurzů  pro  studenty  vysokých  škol  a  pedagogy.  V  čase  letních  prázdnin  na  Rychtě 
proběhly 3 týdenní vzdělávací kurzy pro dospělé a příměstský tábor. A již tradičně Rychta poskytla 
o víkendech  zázemí  pro  akce  dalších  neziskových  organizací  i  kroužků  Lipky.  Díky  dobrovolníkům 
nadále  probíhala  péče  o  vysazené stromy v  okolí  Krásenska a  úspěch  měla  i  akce  pro  veřejnost 
pořádaná ke Dni Země. Stejně jako v předešlých letech se na Rychtě odehrály tradiční akce obce: 
hody, pletení adventních věnců a divadelní představení místní ochotnické skupiny.

Pozemkový spolek Hády 

Rezekvítek  založil  na  podzim  roku  2000  společně  se  zástupci  RS  ČSOP  v Brně  ZO  ČSOP 
Pozemkový  spolek  Hády.  Dlouhodobým cílem  pozemkového spolku  je  zajistit  optimální  využívání 
lokality Hády tak, aby byla zachována a dále rozvíjena její jedinečná přírodní hodnota, ale zároveň 
umožněno šetrné rekreační využití částí území. Po skončení projektu LIFE spolupracujeme nadále na 
péči o území v okolí Hádů. Spolupracovali jsme na vydání dvou karech chráněných území – Kavky a 
Velká Klajdovka. PSH sdílel s Rezekvítkem pracovní prostory na Kamenné a také některé zaměstnance, 
máme jej rádi a předpokládáme, že spolupráce bude pokračovat dál dle možností.

Další projekty kanceláře

OPRLZ – Síť environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
Rezekvítek  byl  jedním z partnerů  projektu  podpořeného Evropským sociálním fondem.  Rezekvítek 
v rámci projektu provozuje ekoporadnu na Kamenné 6 a zapojil se do programu Zapojení veřejnosti 
do ochrany ŽP (Milica Sedláčková a do programu Dobrovolnictví v oblasti ŽP (Peťa Marinová).  Projekt 
koordinovala Lipka a skončil v srpnu. Nyní připravujeme na pokračování projektu, které koordinuje 
Rezekvítek.
OPRLZ – Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském 
kraji a Kraji Vysočina
V rámci projektu jsme vydali  manuál pro učitele o ekologickém zemědělství a realizovali  semináře 
k jeho představení – projekt skončil v únoru 2008.
Vánoční jedličky
Rezekvítek  je  koordinátorem  tohoto  projektu  (partnery  jsou  Veronica,  YMCA,  Lipka,  Nadace 
Partnerství a další).  Proběhl předvánoční prodej a nyní se chystáme na společnou jarní výsadbu.
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Rezekvítek je členem

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina)
Jihomoravské rady dětí a mládeže (JmRDM)
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (BANNO)

Hospodaření v roce 2008 (zpracovala Marie Pigulová)

výnosy (v tisících) Náklady (v tisících)
Vlastní tržby 1 455 Materiál a energie 1 239
Tržby z prodeje služeb 3 205 Služby 3 634
Dotace:    
    státní 2 125 Mzdy 1 839
    prostředky EU 555   
    místní samospráva, kraj, město 281 Dohody o provedení práce 458
    Norské fondy  (7 až 12 měsíc) 214 Zákonná pojištění, OSSZ, zdravotní pojištění 652
Dary fyzických osob 1 daň silniční 4
Dary právnických osob, Nadace 
Partnerství 42, Nadace Veronica 
12, Nadace Eva  53

107
 

Ostatní náklady (úrok, odpisy, poplatky 
bance) 238

jiné 235   
členské  příspěvky 18 Poskytnuté příspěvky 2
Celkem 8 196 Celkem 8 066

Hospodářský výsledek 130
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Nové logo Rezekvítku (od června 2008)
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