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Poděkování
Za finanční podporu v roce 2013 děkujeme:
Ministerstvu životního prostředí; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a
Evropskému sociánímu fondu; Jihomoravskému kraji; statutárnímu městu Brnu;
Motorola solutions a spoustě individuálních dárců .
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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, ekologického
poradenství, pořádání 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 - pobytové středisko provozované
Lipkou a Rezekvítkem
!
Ředitelství a koordinace projektů
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Pro školy
22 výukových programů – 210 akcí – 5409 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.
V roce 2013 jsme většinu aktivit pro školy financovali z projektu OPVK – Environmentální
vzdělávací programy Rezekvítku pro jihomoravské školy.

Ekologické výukové programy
V roce 2013 Rezekvítek uskutečnil celkem 195 výukových programů pro 4243 účastníků
(z toho 205 pedagogů a 4038 žáků). Mezi výukové programy jsou také počítány programy, které
byly součástí školních projektů. Šlo o úvodní, průběžný a závěrečný program k projektu „Od
semínka k lesu s Motorolou“ a úvodní program k projektu „Voda kolem nás“. Úvodní a závěrečný
program k projektu „Od semínka k lesu s Motorolou“ jsme inovovali. Nových výukových
programů jsme v tomto roce vytvořili celkem 7. Dva programy vznikly v rámci sady výukových
aktivit „Ochrana přírody“ pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Sada programů o lese „Lesní
balíček“ zahrnuje 3 programy o lese pro žáky 1. stupně ZŠ – součástí tohoto balíčku byla také
závěrečná výsadba stromů do lesa. Mimo projekty jsme vytvořili jeden výukový program určený
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ, který je zaměřený na období Velikonoc a velikonoční zvyky.
V roce 2013 bylo v nabídce pro školy celkem 22 programů (jedná se o programy stojící mimo
aktivity projektů). Většina programů (17) jsou interiérové, realizované našimi lektory přímo ve
školách. Terénních programů nabízíme 5 a jsou určené pro žáky ZŠ a SŠ.

Děti pečují o přírodu
Praktické zapojení dětí do ochrany přírody, známé pod názvem Děti pečují o přírodu, jsme
v tomto roce realizovali celkem 10krát. Akcí se zúčastnilo 199 žáků a 10 učitelů. Z toho 6 akcí
proběhlo v rámci projektu OPVK jako součást sady výukových aktivit „Ochrana přírody“. Pro
tyto účely jsme náplň akcí upravili tak, aby korespondovala a navazovala na ostatní aktivity
výukové sady „Ochrana přírody“. Zbývající 4 akce jsme vyhlásili mimořádně bez dotační
podpory. Vzniklo to na základě potřeby pomoci se sezónní činností na brněnských CHÚ
a především kvůli velkému zájmu škol o tuto aktivitu. Bohužel jsme nemohli vyhlásit více akcí
bez dotační podpory, protože jsou finančně náročné. Tyto akce byly vykázány v rámci
udržitelnosti minulého projektu OPVK.
Tento typ akcí pokládáme za velice přínosný jednak proto, že přispívá k budování osobního
vztahu žáků k drahocenným městským kouskům přírody, posiluje pracovní návyky a ukazuje
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ochranu přírody z jiného úhlu pohledu. Z těchto důvodů se snažíme sehnat další finanční
podporu, abychom mohli s realizací této aktivity pokračovat i nadále.
Školní projekt
V tomto roce jsme započali realizaci hned dvou dlouhodobých školních projektů - „Od
semínka k lesu s Motorolou“ a „Voda kolem nás“. Projekt „Od semínka k lesu s Motorolou“
proběhl v tomto roce celý. Projekt „Voda kolem nás“ byl v roce 2013 zahájen a bude dokončen
v roce 2014. Celkem se obou projektů účastnilo/ní 13 škol, 33 tříd, 37 učitelů a 677 žáků.
V únoru 2013 jsme zahájili školní projekt „Od semínka k lesu s Motorolou“, který byl
zaměřený na poznávání lesa v průběhu čtyř ročních období. Délka projektu byla 10 měsíců
(únor–listopad 2013) a zapojilo se do něj celkem 17 tříd z 6 škol Brna a okolí (338 žáků a 21
učitelů). Projekt byl zacílen na žáky 3.–5. tříd základní školy. Díky finanční podpoře Motorola
Solutions Foundation jsme měli prostředky na realizaci a inovaci projektu. Účast na projektu
byla pro školy bezplatná.
V září 2013 započala realizace školního projektu „Voda kolem nás“ zaměřeného na téma
voda a vodní ekosystémy. Délka projektu je 10 měsíců (září 2013–červen 2014) a je do něj
zapojeno celkem 16 tříd ze 7 brněnských škol (339 žáků a 16 učitelů). Projekt byl zacílen na žáky
3.–5. tříd základní školy a jeho tvorba a realizace je financována z projektu OPVK
„Environmentální vzdělávací programy Rezekvítku pro jihomoravské školy“. Účast na projektu
byla pro školy bezplatná.

Úvodní výukový program ve školním projektu Voda kolem nás
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Akce na klíč
V tomto roce jsme realizovali 3 akce na klíč, zúčastnilo se jich celkem 232 žáků a 11 učitelů.
Dvě akce jsme uspořádali pro obec Vavřinec k propagaci místního sběrného dvora. Vzdělávací
aktivity byly zaměřené na třídění odpadů a jejich recyklaci. Cílovou skupinou byly žáci
základních škol z okolních vesnic.
Třetí akcí bylo terénní praktikum, které jsme vytvořili a zrealizovali pro žáky brněnského
gymnázia. Terénní praktikum bylo zaměřené na poznávání bezobratlých živočichů dvou
biotopů les a rybník. Zde si žáci ověřili své teoretické znalosti v praxi a seznámili se s různými
metodami odchytu. Terénní praktikum jsme zařadili do běžné nabídky aktivit pro školy.
Semináře a vzdělávací akce pro pedagogy
Rezekvítek je akreditovanou vzdělávací institucí pro DVPP akreditace MŠMT č. j.
24018/2007-25. Nyní máme akreditovány 4 typy vzdělávacích akcí.
V roce 2013 jsme uspořádali jeden metodický seminář pro pedagogy k práci s výukovými
pomůckami Rezekvítku a to konkrétně ke Geologické krabici. Lektorem semináře byl autor
krabice Petr Laštůvka.
Ve spolupráci s Pavučinou jsme uspořádali seminář k Multimediální ročence životního
prostředí - nová interaktivní pomůcka pro žáky a pedagogy.

Metodický seminář pro pedagogy ke Geologické krabici
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Akce pro
děti a mládež
9 akcí – 33 dní – 233 účastníků
Rezekvítek nabízí řadu volnočasových akcí pro děti a mládež. V roce 2013 jsme na tyto akce
získali dotaci pouze od statutárního města Brna a programu Mládež v akci:
26. – 28. 4. 2013
1. 6. 2013
15. – 19. 7. 2013
5. – 9. 8. 2013
16. – 20. 8. 2013
20. – 22. 9. 2013
26. – 30. 10. 2013
29. 11. – 1. 12. 2013
20. – 22. 12. 2013

MLOK v akci
Zelený list (přírodovědně-tábornická soutěž)
I. Příměstský tábor – Cesta časem
II. Příměstský tábor – Pohádkový les
MLOK v akci
MLOK v akci
Rezeakce – Hry bez hranic
Mikulášský MLOK v akci
Vánoční koledování v Křižanově

Určování vodních bezobratlých živočichů na Zeleném listu
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Akce pro veřejnost
8 akcí – 10 dní – 4502 účastníků
V roce 2013 proběhlo celkem 8 akcí pro veřejnost – většinou přírodovědně-poznávací
exkurze po celém Jihomoravském kraji.
17. 3. 2013
16. 4. 2013
20. 4. 2013
21. 4. 2013
4. 5. 2013
21. – 23. 6. 2013
12. 10. 2013
30. 11. 2013

Exkurze na Kamenný vrch
Sraz s duchem místa - Kamenná kolonie
Den Země pod Špilberkem
Jarní výsadba Vánočních jedliček
Exkurze – Strážnické pomoraví
Velká Kameňáková brigáda
Exkurze do Dolních Kounic
Den otevřených dveří na Jezírku

Největší akcí, kterou Rezekvítek spolupořádal společně s Lipkou byl 20. 4. Den Země pod
Špilberkem. Do akce se zapojilo dalších 30 organizací a akce se účastnilo cca 4000 osob.

Lektorky Rezekvítku na stanovišti o žabičkách – Den Země 2013
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Péče o přírodu
21 lokalit – 5808 hodin
Rok 2013 byl rokem nových příležitostí a zkušeností. Znamenal také personální změny ze tří
stálých na dva. Posíleni byli brigádníci a ustálil se poměrně kvalitní kádr. Začali jsme rozvíjet
nové činnosti, mezi které patří dřevovýroba a přírodě blízké zahradnictví. Určitě za zmínku stojí
stavba přístřešku pro lamy nebo vybudování altánu v Lamacentru na Hádech. Máme za sebou
také několik nových typů cedulí, které vznikly přímo v hlavách zaměstnanců úseku. Jako každý
rok jsme se věnovali managementu krajiny a ekologické obnově v lomech. Podařilo se nám
rozšířit rejstřík nových území v Moravském krasu, kde jsme začali pečovat o několik závrtů
a lesostepních ploch. V Mokré jsme zahájili nový projekt revitalizace v západní části lomu.
Standardem zůstaly rezervace Kamenný vrch, Medlánecké kopce, Medlánecká skalka,
Patočkova hora a Obřanská stráň, dále Hádecká planinka, Údolí Říčky, U Brněnky a mnoho
dalších lokalit. Společně s PS Hády jsme založili na Hádech lesní školku na produkci sadebního
materiálu z místních zdrojů. Spolupracovali jsme s úsekem Pro školy na programu od Semínka
k lesu. Do činnosti úseku patří projektová činnost (studie, příprava žádostí) nebo poradenství.
V rámci Asociace NNO máme zástupce v Platformě pro budoucí kohezi 2014 - 2020, která se
podílí na přípravě operačního programu Životní prostředí.

Altán v Lamacentru na Hádech
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Jak již bylo uvedeno, zaznamenal úsek změny v personálním obsazení. Na konci ledna
odešel Tomáš Kubáček a na konci roku s námi ukončil spolupráci Boleslav Tomšík. Od prosince
nastoupil Martin Vyhnal. Výpadek v případě stálých zaměstnanců byl vyvážen brigádnickými
posilami. Tento jev je patrný v tabulce i grafu v sloupcích „Zaměstnanci“ a „Brigádníci“. Trendem
oproti letům 2011– 2012 zůstává pokles školních akcí přímo na úseku Péče o přírodu. Zejména
se to týká menšího počtu akcí v rámci programu „Děti pečují o přírodu“. Pokles zaznamenaly
praxe studentů vysokých škol a praxe Střední zahradnické školy Rajhrad. Tento jev se také
promítnul do navýšení brigádnických hodin. Dobrovolnické akce zůstaly poměrně
v nezměněném stavu a podařilo se přiblížit roku 2012 s celkem šestnácti dobrovolnickými dny.
Opět jsme spolupracovali s Fórem dárců (Kooperativa, Česká spořitelna, ING pojišťovna),
Motorola Solutions, společností Homecredit a IBM Česká republika.

Zaměstnanci
Brigádníci
Školy (výukové programy, praxe)
Dobrovolníci
Počet hodin celkem

2011
3 289
512
2 080
654
6 535

2012
3 326
624
1 618
855
6 423

2013
2 235
1 751
990
832
5 808

Za podporu a dobrou spolupráci v roce 2013 děkujeme Českomoravskému cementu, a. s.
a společnosti Kamen Zbraslav s. r. o., Jihomoravskému kraji, Správě CHKO Moravský kras,
Magistrátu města Brna, ZO ČSOP PS Hády, obci Kobylnice, Fóru dárců a mnoha dalším.
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Tvůrčí centrum
76 pomůcek – 11 000 výtisků
Práce na krabicích a výukových pomůckách:
V roce 2013 bylo zapůjčeno 9 krabic a pytlů, vyrobeno 76 krabic a výukových pomůcek:
Krabice plná vody
Krabice jehličí
Krabice ptáků zpěváků
Krabice naší vlasti
Badatelský batůžek

2 ks
5 ks
4 ks
3 ks
36 ks

6 Alíků a Aroma lotto
Pytel domácí zvířeny a květeny
Brňáku, nezlob se!
Stopy výuková pomůcka

1 ks
1 ks
0 ks
24 ks

Publikace a další tisk:
- dotisk Klíče vodních bezobratlých živočichů (Karla Petřivalská), 1000 ks
- 10 druhů vzdělávacích samolepek - kosatec žlutý, rak říční, užovka obojková, mlok skvrnitý,
rosnička zelená, leknín bílý, bledule jarní, blatouch bahenní, ledňáček říční, kruštík bahenní,
á 1000 ks, celkem 10 000 ks (dotace OPVK)
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Rychta Krásensko

Máme za sebou kalendářní rok 2013. Rok plný změn. Tou hlavní byl převod pracoviště plně
na Lipku, který se uskutečnil během podzimu. Samozřejmě to neznamená, že když se
Rezekvítek nebude dále plnou měrou podílet na provozu Rychty, končí spolupráce s Lipkou.
Lipka a Rezekvítek jsou organizace velmi těsně provázané. Tvoříme společné plány do
budoucna a i nadále budeme stavět na podílu obou organizací na vzniku a více než desetiletém
provozu Rychty.
Během kalendářního roku 2013 se realizovalo celkem 42 pobytových programů pro více než
1000 žáků a 34 jednodenních programů a terénních exkurzí pro více než 900 žáků. Pobytových
programů výrazně přibylo. Část z nich jsou půlené týdenní programy, které jsou u škol
v poslední době ve stále větší oblibě. Během prázdnin na Rychtě proběhl tradiční vzdělávací
kurz pro učitele, dva příměstské tábory, pobytově-putovní tábor, tábor rodin s dětmi, Řemeslné
léto pracoviště Lipová, jeskyňářský tábor a dále akce jiných organizací. Během roku se zvýšil i
počet obsazených víkendů realizovaných jinými organizacemi většinou šlo o různé dětské či
mládežnické organizace a neziskovky. Na začátku prázdnin jsme opět hostili stáž pro žáky
střední polnohospodářské školy z Levice.
Kromě tradičních akcí pro veřejnost (Den Země, Krásenské oslavy podzimu, vazba
adventních věnců a výtvarná soutěž) jsme se v letošním roce zapojovali do dění v obci. Podíleli
jsme se na realizaci projektů jako byla revitalizace rybníčku pod Holým vrchem. Stejně jako
každý rok, i nyní jsme se účastnili obhajoby Mikroregionu Drahanská vrchovina v kategorii
B Místní agendy 21.
Z hlediska provozu samotné budovy jsme v souvislosti s převodem z Rezekvítku na Lipku
upravovali nábytek na pokojích a ke konci roku jsme opravili část sprch.
V návaznosti na velmi slabý rok 2012 jsme i v roce 2013 pokračovali ve zvýšené propagaci
a úpravách programů, účastnili se různých konferencí pro pedagogy, rozesílali nabídky dalším
organizacím a podobně.
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Další projekty
kanceláře

Vánoční jedličky
Rezekvítek je koordinátorem tohoto projektu (partnery jsou ekologický institut Veronica,
YMCA, Ekoporadna Tišnovsko a Lipka). Na jaře proběhla výsadba jedliček prodaných v roce
2012, v prosinci pak předvánoční prodej dalšího ročníku projektu.

Odkup nebytového prostoru na Kamenné 6
Během roku 2011-2012 se kancelář pokoušela sehnat dary a další finanční prostředky na
odkup sídla. Bohužel kvůli špatné finanční situaci Rezekvítku a i přes velkou snahu získat další
finanční prostředky se nepodařilo zajistit zdroje na dlouhodobější pokrytí splátek úvěru,
případně celý odkup. Proto se Rada Rezekvítku rozhodla vystoupit z bytového družstva
a nepokračovat dále ve snaze odkoupit sídlo. Rezekvítek na Kamenné 6 zůstává dále
v pronájmu.

Propagace
Rezekvítek provozuje internetové stránky www.rezekvitek.cz a od roku 2007 provozuje pro
SSEV Pavučina celostátní portál www.ekokatalog.cz – katalog publikací a pomůcek pro EVVO.

Rezekvěty
Zpravodaj Rezekvítku vychází od roku 1999. Kromě uskutečněných a připravovaných akcí
Rezekvítku v něm lze najít informace o chráněných územích, o činnosti úseku Pro školy, činnosti
Tvůrčího centra a další. Pro členy i zájemce o Rezekvítek vyšlo šest čísel Rezekvětů v elektronické
podobě.
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2013
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2013 se Sněm
Rezekvítku sešel 23. února v Brně na Kamenné 20 za účasti 23 členů a 5 delegovaných hlasů
(tedy celkem 28).

Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi sněmy. Za své funkční období v roce 2013 se
sešla celkem na 9 jednáních. Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Josef Hromada, Petr Kazda, Petra Klašková, Michal Medek, Jana
Šotnarová, Petr Laštůvka, Libor Palášek, Lubomír Tichý
Revizní komise kontroluje činnost sdružení. V roce 2013 pracovala v tomto složení:
Jiří Ištvan, Hana Synková.

Pracovníci:
Ředitel: Petr Laštůvka (0,8 úvazku do 22. února)
Ředitelka: Tereza Žižková (1 úvazek od 23. února)
Hospodářka: Marie Pigulová (1 úvazek)
Vedoucí výroby Tvůrčího centra: Zdeňka Veselá (1 úvazek do března)
Koordinátorka tvorby TCR: Beata Vargová (1 úvazek do března)
Koordinátorka tvorby TCR a PR: Kristýna Marešová (0,5 úvazku od dubna)
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Vilém Jurek (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Tomáš Kubáček (1 úvazek do února)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Boleslav Tomšík (1 úvazek do června)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Martin Vyhnal (1 úvazek od prosince)
Vedoucí SEV Krásensko: Zdeňka Jičínská (0,1 úvazku do září)
Koordinátorka úseku Pro školy: Petra Švihelová (1 úvazek)
Realizátor aktivit pro školy: Petra Kulková (0,5 úvazku od dubna)
Lektorka a koordinátorka výukových programů: Jana Schwarzová (1 úvazek od listopadu)
Údržbář SEV Krásensko: Pavel Švancara (0,5 úvazku do září)
Administrativní pracovnice SEV Krásensko: Jitka Vágnerová (0,4 úvazku do září)
Pracovnice na administraci a účetnictví projektů: Petra Plhalová (1 úvazek do února)
Na dohodu pracovalo 41 lektorů, kresličů, terénních pracovníků a dalších důležitých profesí.
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Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2013: Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný investiční majetek
z toho:
Hmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finan. majetek
Oprávky
Oprávky drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky hmotný investiční majetek
Oprávky drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy
Nároky na dotace
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
pokladna
běžný účet
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Úhrn Aktiv

v tis.Kč
33

2 325
222
4
-33
-441
-222

667
394
27
-534
749
148
17
1044
6
2
4408
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Rozvaha k 31. 12. 2013: Pasiva
Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Fondy
Dlouhodobý úvěr
Hospodářský výsledek
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
soc. a zdravotní pojištění
daně zaměstnanci
daně DPH
dan z příjmu
Jiné závazky
Ostatní krátkodobé výpomoci
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Úhrn Pasiv
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v tis. Kč
3696
-21
-111
118

106
100
53
8
250
67
39
25
27
51
0
4408

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
Výnosy
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 a služeb k pronájmu
Tržby prodané zboží
Tržby z prodaného majetku
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z rozpočtu měst a obcí
Dary
Členské příspěvky
Ostatní
Výnosy celkem
Náklady
Spotřeba materiálu a služeb
Mzdové náklady a soc. a zdrav. poj.
Daně a poplatky
Odpisy, zůstatková cena prod. a před. majetku
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hosp. výsledek před zdaněním k 31. 12. 2013
Daň z příjmu
Hosp. výsledek po zdanění k 31. 12. 2013
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v tis.Kč
3 061
717
413
1625
89
217
298
114
811
444
18
2490
7236
v tis.Kč
1973
2280
2
2755
39
2
7051
185
67
118
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