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Poděkování
Za finanční podporu v roce 2011 děkujeme:
Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí; Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy a Evropskému sociánímu fondu; Jihomoravskému
kraji; Statutárnímu městu Brnu; Nadaci Veronica; Nadaci Partnerství; Motorola
solutions a spoustě individuálních dárců .

Dary na odkup sídla Rezekvítku – Kamenné 6
I stalo se v čase předvánočním, že Magistrát města Brna přistoupil k prodeji domů
Kamenná 4a a 6, kde má v nájmu i Rezekvítek své sídlo. Jako nájemníci máme
přednostní právo účastnit se koupě domu – je to pro nás příležitost sídlit ve vlastním,
zároveň ale velká finanční zátěž. Musíme totiž sehnat kolem 3 milionů korun. Proto
jsme na sklonku roku požádali naše příznivce a přátele o mimořádné dary na tuto
koupi.
Pro sbírání darů na koupi nemovitosti jsme založili samostatný účet u FIO banky:

2400202727/2010
Bližší informace, odpovědi na nejčastější otázky, jakož i aktualizovaný seznam dárců
naleznete pod odkazem Dary pro Rezekvítek na www.rezekvitek.cz.
DĚKUJI MOC ZA PODPORU
Petr Laštůvka - ředitel Rezekvítku
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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 – 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
> Rychta v Krásensku – společné pobytové středisko
Lipky a Rezekvítku
> Ředitelství a koordinace projektů
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Pro školy
18 výukových programů – 204 akcí – 4621 účastníků
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.
Od roku 2010 většinu aktivit pro školy financujeme z projektu OPVK – Podpora průřezového
tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních
technologií.

Ekologické výukové programy
Také v roce 2011 se Rezekvítek intenzivně věnoval tvorbě a realizaci ekologických výukových
programů pro mateřské, základní i střední školy. Rozšířili jsme nabídku pro školy o 5 výukových
programů, dva terénní, dva interiérové a jeden starší jsme upravily pro děti z MŠ. Oba terénní
výukové programy vznikly v rámci projektu OPVK, se zaměřením na vodní a lesní biotop. Tyto
terénní programy jsou určené po žáky 1. stupně ZŠ, oba jsou velmi oblíbené. Interiérové
výukové programy jsou na téma třídění odpadů a zdravá strava. Tyto programy jsou zacíleny
především na děti mateřských škol, ale také na žáky prvních tříd ZŠ.
V současnosti tedy Rezekvítek školám nabízí celkem 18 výukových programů. V projektu
Za Naturou na túru jsme také realizovaly dva terénní programy v naturových lokalitách –
Kamenný vrch a Pisárky a na Hádecké planince. V roce 2011 pracovníci Rezekvítku zrealizovali
142 výukových programů s celkovou účastí 3048 osob (z toho 148 pedagogů a 2900 žáků).

Děti pečují o přírodu
V naší nabídce mohou školy nalézt také tradiční ekovýchovné brigády zvané Děti pečují
o přírodu, které jsou zaměřené na poznávání chráněných území města Brna přímo v terénu.
Akce Děti pečují o přírodu jsou realizovány v rámci projektu OPVK. Na akci se děti dozví, podle
čeho poznají, že je území chráněné. Proč se dané území chrání. Seznámí se s významnou faunou
i florou této lokality. Dozví se, jak se o chráněné území pečuje a péči si samy vyzkouší. Jako výraz
díku, za pomoc na chráněném území, dostanou děti na závěr akce sadu sbírkových karet
chráněných území města Brna a samolepky s druhy naší chráněné přírody. V uplynulém roce
proběhlo 56 akcí a zúčastnilo se jich 1184 osob (z toho žáků 1119 a 65 pedagogů).
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Školní projekt „Od semínka k lesu“
V roce 2011 úspěšně pokračuje pilotní ověřování dlouhodobého školního projektu
„Od semínka k lesu“. Celkové trvání školního projektu je 1,5 roku a bude ukončen na jaře roku
2012. Modelový školní projekt je zaměřený na lesní ekosystém a všechny jeho části jsou
zpracovány s ohledem na aktuální roční období. Záměrem je, aby byla probíraná témata,
možná propojit ve stejnou dobu s pozorováním daných dějů v přírodě. Žáci účastnící se projektu
se po celou dobu (1,5 roku) starají o sazenice buků, které si na závěr projektu vysadí a vytvoří tak
les. Do projektu jsou zapojeny 4 brněnské školy, celkem jde o 14 tříd. Celkový počet účastníků je
328 (315 žáků a 13 učitelů). Od začátku projektu došlo k drobným změnám v počtech dětí
v jednotlivých třídách a také se částečně změnili spolupracující učitelé. Výstupem projektu
bude také vznik tištěné metodiky.

VP Vasrůvka nad Brnem
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Poradenství k projektům Na Zelenou
Rezekvítek je oficielním konzultantem pro Moravu v programu Nadace Partnerství
„Na Zelenou“ – v roce 2011 jsme pomáhali s realizací projektu čtyřem školám, a to ZŠ a MŠ
Lovčice, ZŠ Hutník – Veselí n. M., ZŠ Pozořice a ZŠ Vracov.

Semináře a vzdělávací akce pro pedagogy
Rezekvítek je akreditovanou vzdělávací institucí pro DVPP akreditace MŠMT č. j.
24018/2007-25. Nyní máme akreditovány 3 typy vzdělávacích akcí. V roce 2011 jsme
uspořádali 3 jednodenní Metodické semináře pro pedagogy, především k tomu, jak pracovat
s výukovými pomůckami Rezekvítku (krabicemi, SW).
Již tradiční akcí pak byl 16.–18. 9. 2011 desátý Toulavý autobus po školních zahradách a
přírodních učebnách. Na této exkurzi pořádané ve spolupráci s Chaloupkami a Lipkou
navštěvujeme ukázkové školní zahrady a přírodní učebny, vyměňujeme si zkušenosti mezi
jednotlivými účastníky a snažíme se o návrat školních zahrad do školní výuky .

Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách X.
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Akce pro
děti a mládež
7 akcí – 45 dní – 189 účastníků
Rezekvítek nabízí řadu volnočasových akcí pro děti a mládež. V roce 2011 jsme na tyto akce
získali dotaci pouze od statutárního města Brna a programu Mládež v akci, proto akcí proběhlo
méně než v letech minulých:
18.–22. 7. 2011
19.–23. 8. 2011
22.–26. 8. 2011
25. 7.–13. 8. 2011
27.–30. 10. 2011
2.–4. 12. 2011
16.–18. 12. 2011

příměstský tábor – Putování s Všeználkem a Neználkem
MLOK na Jezírku – dobrovolnická akce
příměstský tábor – Lovci kožešin
Mládež v akci – One Earth, Shared Responsibility
(akce ekoklubu Kvíčala v Rusku)
Rezeakce – Malý princ
Mikulášský piknik pro rodiče s dětmi
Vánoční koledování v Křižanově

Rezeakce 2011
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Akce pro veřejnost
11 akcí – 14 dní – 5361 účastníků
V roce 2011 proběhlo celkem 10 akcí pro veřejnost – většinou přírodovědně-poznávacích
exkurzí po celém Jihomoravském kraji.
26. 3. 2011
9. 4. 2011
17. 5. 2011
11. 6. 2011
24.–26. 6. 2011
10. 7. 2011
2. 4. 2011
23. 11. 2011
12. 11. 2011
9. 11. 2011

Exkurze na CHÚ Hádů
exkurze Ptáci na tahu – Lednické rybníky
exkurze Tajemný Černovický hájek
exkurze Ptáci kolem nás
Velká Kameňáková brigáda
BIG JUMP a exkurze "Brněnské řeky – historie a součastnost"
Jarní výsadba Vánočních jedliček
exkurze Na sraz s duchem místa – Začátek je na konci
Geologická exkurze okolo Priglu
Exkurze do Depa kolejových vozidel

Největší akcí, kterou Rezekvítek spolupořádal společně s Lipkou byl 15.–16. 4. Den Země
pod Špilberkem. Do akce se zapojilo dalších 29 organizací a ve dvou dnech se akce účastnilo
4850 osob.

Exkurze Ptáci na tahu
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Péče o přírodu
21 lokalit – 6535 hodin
Rok 2011 se nesl opět v duchu aktivní péče o přírodu. Nejen zvláště chráněná území byla
naší hlavní činností, ale i rekultivační práce v lomech (Mokrá a Želešice) nebo péče krajinnou
zeleň.
Loňský rok přinesl několik novinek. Ve Sloupu v Moravském krasu jsme prováděli kosení
nivních luk. Přibyl nám jeden nový významný krajinný prvek, a sice VKP Zářez u silnice v Bystrci.
Opět jsme dostali do péče VKP Tribuna, VKP Meze u křížku a pro PSH jsme po dvou letech
provedli zásahy ve VKP Odvaly (část lomu Hády). Pečovali jsme dále o tato chráněná a cenná
území: NPR Hádecká planinka, Josefské údolí (CHKO MK), PP Kavky, PR Kamenný vrch, PR Údolí
Říčky (CHKO MK), Medlánecký biokoridor, PP Medlánecké kopce, PP Medlánecká skalka,
PP Obřanská stráň, PP Patočkova Hora, VKP Pod Hády, VKP Pod oříšky, VKP Růženin lom a
PP Velká Klajdovka.
V uvedené tabulce je znázorněn přehled odpracovaných hodin za rok 2011 v porovnání
s rokem 2010. Zaměstnanecké hodiny zůstaly téměř stejné. V případě brigádníků jsme
zaznamenali pokles způsobený nekonáním tradičního sběru semínek. Přesto jsme
o prázdninách několik zkušených brigádníku přijali. Malý počet brigádníků se pak projevil
v celkovém počtu hodin. Nárůst je však znatelný u dobrovolníků a škol. Mimo projekt „Děti
pečují o přírodu“ a praxe studentů SOUZ Rajhrad se nárůst projevil díky praxi studentů a
studentek z katedry humanitní environmentalistiky. Důležité je uvést, že náš úsek v roce 2011
začal více spolupracovat s dobrovolníky. Během roku nám přišli na území pomoci Brontosauři,
studenti botaniky z Masarykovy univerzity, ale i zaměstnanci z komerčních společností, např.
DHL, Motorola, Kooperativa.

Zaměstnanci
Brigádníci
Dobrovolníci, praxe, školy
Počet hodin celkem

Hodiny 2010
3 360
1 255
2 510
7 125
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Hodiny 2011
3 289
512
2 734
6 535

Firemní dobrovolníci na Kamenném vrchu

Velká Kameňáková brigáda 2011
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Tvůrčí centrum
9 novinek – 315 pomůcek – 12100 výtisků
Práce na krabicích a výukových pomůckách:
V roce 2011 bylo zapůjčeno 17 krabic a vyrobeno 315 krabic a výukových pomůcek:
Krabice vody
9 ks
6 Alíků a Aroma lotto
5 ks
Krabice jehličí
19 ks Pytel domácí zvířeny
6 ks
Krabice ptáků zpěváků
9 ks
Pytel domácí květeny
7 ks
Krabice naší vlasti
3 ks
Stopy výuková pomůcka
107 ks
Badatelský batůžek (NOVINKA)
41 ks Brňáku, nezlob se!
2 ks

Nové publikace a další tisky:
DVD Ptáci kolem nás (Michael Strnad) – 1000 ks (dotace MŽP)
Etymologie ptačích jmen (Tomáš Krásenský) – 1000 ks (dotace MŽP)
Klíč k určování ptáků na krmítku – 1000 ks (dotace MŽP)
Klíč k určování stop savců – 1000 ks (dotace JmK)
Klíč k určování stromů podle listů – 1000 ks (dotace JmK)
nálepka „NECHCI DO SCHRÁNKY REKLAMNÍ TISKOVINY“ – 1000 ks (dotace SFŽP a JmK)

Mapa chráněných území a naučných stezek města Brna – 1100 ks (dotace SFŽP a
JmK)
brožura Natura 2000 v Jihomoravském kraji – 5000 ks (dotace SFŽP a JmK)
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Rychta Krásensko

I rok 2011 byl na Krásensku samozřejmě především ve znamení výuky a akcí pro školy
(převážně 2. stupeň ZŠ a SŠ). Celkem jsme realizovali 35 pobytových programů pro 828 žáků a
46 jednodenních programů a terénních exkurzí pro 1217 žáků. V době prázdnin na pracovišti
probíhal tradiční vzdělávací kurz pro učitele, příměstský i pobytově-putovní 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. V loňském roce jsme hostili významné
akce Ligy lesní moudrosti, Národního institutu dětí a mládeže, Na Zemi společnosti pro FT,
Hnutí Duha, Partnerství… Proběhl také Piknik Rezekvítku, pobytový kurz pro slovenskou střední
školu z Levice a další zajímavé akce.
Akcí pro veřejnost se celkem účastnilo přibližně 100 účastníků. V dubnu se konaly tradiční
oslavy Dne Země, v říjnu Krásenské oslavy podzimu s další provedenou údržbou zeleně v obci,
v předvánočním čase vazba adventních věnců.
V rámci oprav a údržby budovy byla nejvýznamnější rekonstrukce střechy nad hlavní
budovou, na kterou získal OÚ Krásensko finanční podporu z programu Leader v rámci
MAS Moravský kras. Dále jsme byli nuceni opravit systém solárního ohřevu vody. Při této
příležitosti jsme celý systém inovovali a zefektivnili.
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Další 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 měl 15 partnerů
a 3 subdodavatele poradenských služeb a skončil v červnu 2011.

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 výsadba loňských jedliček, v prosinci pak předvánoční prodej dalšího ročníku
projektu.

Veletrh ekologických výukových programů 2011 - Medlov
Rezekvítek pořádal ve spolupráci s Pavučinou Veletrh ekologických výukových programů na
Medlově. Ve čtyřech dnech jím prošlo cca 155 účastníků.

Odkup nebytového prostoru na Kamenné 6
Na konci roku byl Rezekvítek osloven Magistrátem města Brna s nabídkou na prodej domu
na Kamenné 4a a 6, stejně jako všichni ostatní nájemníci. V současnosti sháníme dary na odkup,
zakládáme Bytové družstvo společně s ostatními nájemníky a hledáme možnosti půjčky.

Propagace
Od června 2008 má Rezekvítek nové logo a nový vizuální styl, dle kterého jsou již upraveny
všechny propagační materiály. V roce 2011 jsme vytiskli dva nové letáčky nabídky programů pro
školy, brožurku s propagací a nabídkou úseku Péče o přírodu a také obecný propagační letáček
Rezekvítku.
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. Na stránky
Rezekvítku jsme přidali informace v angličtině a němčině.
Pro členy i zájemce o Rezekvítek vyšlo sedm čísel Rezekvětů v elektronické podobě. Výroční
zpráva za rok 2010 byla vydána také pouze v elektronické podobě.
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2011
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2011 se Sněm
Rezekvítku se sešel 12. února v Brně za účasti 26 členů a 9 delegovaných hlasů (tedy celkem 35).

Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi sněmy. Za své funkční období v roce 2011 se
sešla celkem na 7 jednáních. Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Martin Boček, Josef Hromada, Václav Izák, Petr Kazda, Petra
Klašková, Michal Medek, Jana Šotnarová, Jan Záhora.
Revizní komise kontroluje činnost sdružení. V roce 2011 pracovala v tomto složení: Blanka
Hromadová, Jiří Ištvan, Hana Synková.

Pracovníci:
Ředitel: Petr Laštůvka
Hospodářka: Marie Pigulová
Vedoucí výroby Tvůrčího centra: Zdeňka Veselá (1 úvazek)
Koordinátorka tvorby TCR: Petra Pakostová (od dubna na MD), Beata Vargová (od dubna)
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Vilém Jurek
Pracovník úseku Péče o přírodu: Tomáš Kubáček
Pracovník úseku Péče o přírodu: Michal Vavrik
Vedoucí Rychty Krásensko: Zdeňka Jičínská
Koordinátorka úseku Pro školy: Petra Švihelová
Pracovnice úseku Pro školy, organizátorka akcí pro veřejnost, ekoporadkyně: Karla Petřivalská
(od července na MD), Alena Kohoutová (srpen-listopad)
Údržbář Rychty Krásensko: Pavel Švancara
Administrativní pracovnice Rychty Krásensko: Jitka Vágnerová
Koordinátorka projektu Síť environmentálního poradenství v JMK: Tereza Žižková
Pracovnice na administraci a účetnictví projektu Síť environmentálního poradenství v JMK
a projektu OPVK: Petra Plhalová
Na dohodu pracovalo asi 150 lektorů, sběračů semen, kresličů, kuchařek a dalších důležitých
profesí.
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Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2011: Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek

v tis.Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

33

Hmotný investiční majetek
z toho:
Hmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

6866
437

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

-33
-2032
-437

794
729
105
-1902
1047
20
2617
104
12

Úhrn Aktiv

8360
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Rozvaha k 31. 12. 2011: Pasiva
Vlastní zdroje
1.Vlastní jmění
2.Hospodářský výsledek

v tis.Kč
6738
157

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
soc. a zdravotní pojištění
daně – zaměstnanci
daně – DPH
daň z příjmu
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Úhrn Pasiv

91
171
80
18
253
-11
650
124
41
48
8360
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
Výnosy
1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
z toho:
příjmy za akce
výroba publikací a výukových pomůcek
příjmy z CHÚ,rekultivací,plány péče,inventarizace
příjmy z pronájmu a služeb k pronájmu
tržby – prodané zboží
2 Dotace ze státního rozpočtu
3 Dotace z rozpočtu měst a obcí
4 Dary
5 Členské příspěvky
6 Ostatní
Výnosy celkem
Náklady
1
2
3
4
5
6

Spotřeba materiálu a služeb
Mzdové náklady a soc. a zdrav.pojištění
Daně a poplatky
Odpisy
ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hosp. výsledek před zdaněním k 31. 12. 2011
Daň z příjmu
Hosp. výsledek po zdanění k31. 12. 2011
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v tis.Kč
4 067
1143
1176
1463
195
90
2187
285
83
14
236
6872
v tis.Kč
3270
3163
3
195
54
2
6687
185
28
157
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