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Poděkování
Za finanční podporu v roce 2014 děkujeme:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; Evropskému sociánímu fondu;
Jihomoravskému kraji; Ministerstvu životního prostředí; Fondu pro NNO s podporou
EHP fondům; statutárnímu městu Brnu; Nadaci Veronica; Motorola solutions;
Českomoravskému cementu, a. s.; společnosti Kamen Zbraslav s. r. o.; Správě CHKO
Moravský kras; ZO ČSOP PS Hády; obci Kobylnice; Fóru dárců a spoustě individuálních
dárců .

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.org
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O Rezekvítku

Rezekvítek se v tomto roce transformoval na zapsaný spolek, jehož posláním je
sdružovat občany, kteří se věnují ekologické výchově a ochraně přírody.
Zvyšuje ekologickou gramotnost a povědomí napříč společností - od mateřské školy
až po dospělé, především prostřednictvím kvalitních výukových programů, pořádání
vzdělávacích a osvětových akcí, publikační činností a ekologickým poradenstvím. Sám
pečuje o řadu chráněných území a přírodně cenných lokalit.
Během let se činnost Rezekvítku ustálila na několika základních oblastech:

!
Úsek Pro školy - vzdělávání žáků 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
!
Ředitelství a koordinace projektů
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Pro školy
24 výukových programů – 287 akcí – 7344 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 2014 bylo v nabídce pro školy 24 programů (jedná se o programy stojící mimo aktivity
projektů). Většina programů (18) jsou interiérové - realizované našimi lektory přímo ve školách.
Terénních programů je v nabídce 6 a jsou určené pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ.
Většinu aktivit pro školy jsme financovali z projektu OPVK – Environmentální vzdělávací
programy Rezekvítku pro jihomoravské školy a projektu FNNO - Spojme síly, vraťme brněnské
přírodě její bohatství.

Ekologické výukové programy
V roce 2014 Rezekvítek uskutečnil 274 výukových programů pro 6150 účastníků (z toho 276
pedagogů a 5874 žáků). Pod výukové programy jsou zařazeny také akce “Děti pečují o přírodu”
a programy, které byly součástí školních projektů. V tomto roce jsme pracovali na realizaci
2 dlouhodobých školních projektů “Voda kolem nás” (OPVK), jehož realizace se třídami skončila
v červnu a “Čtyři roucha přírody” (FNNO), který započal v září. Za rok 2014 jsme vytvořili celkem
9 nových programů. Významnou část představovaly programy vytvořené v rámci projektů OPVK
a FNNO.
Projekty:

!
Environmentální vzdělávací programy Rezekvítku pro jihomoravské školy
(CZ.1.07/1.1.16/02.0133) - OPVK
Nově vznikly 3 na sebe navazující výukové programy pro žáky 2. stupně ZŠ a téma voda a vodní
ekosystém. Programy byly vytvořeny na principu badatelsky orientovaného vyučování. Dále
probíhaly další dvě sady výukových programů na téma les a lesní ekosystém a ochrana přírody.
V tomto roce jsme dokončili realizaci školní projekt “Voda kolem nás”, který byl zaměřený na
poznávání vody a vodního ekosystému. Projekt byl zacílen na žáky 3. - 5. tříd základní školy.
Délka projektu byla 10 měsíců (září 2013 - červen 2014) a bylo do něj zapojeno celkem 16 tříd za
7 brněnských škol (339 žáků a 16 učitelů). V tomto roce jsme v rámci projektu zrealizovali
2 výukové programy pro zapojené třídy. Do škol jsme poslali 3 sady výukových pomůcek
s doprovodnou metodikou. Na závěr jsme uspořádali žákovskou konferenci a výstavu
žákovských posterů. Projekt byl zajímavý tím, že propojoval integrovanou tématickou výuku
s projektovou výukou.
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!
Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství (76-FN-045) - FNNO
Projekt započal v srpnu. První aktivita - školní projekt pro MŠ “Čtyři roucha přírody, začala hned
v září a je zaměřená na poznávání proměn přírody v rámci čtyř ročních období. Délka projektu je
11 měsíců (září 2014-červenec 2015) a je do něj zapojeno celkem 10 tříd ze 7 škol (242 žáků a 16
pedagogů). V tomto roce jsme v rámci projektu zrealizovali 2 výukové programy - úvodní
terénní a zimní interiérový. Kromě výukových programů třídy dostaly 2 sady pomůcek
s podrobnou metodikou na téma podzim a zima v přírodě. Součástí projetku je i obnova
ovocného sadu na Hádech a je v něm kladen důraz na zážitkovou pedagogiku. Partnerem
projektu je ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády.

!
Zdravě a bezpečně v Jihomoravské kraji (CZ.1.07/1.1.00/53.004) - OPVK
V tomto projektu, který začal běžet od září, jsme pouze partnery. Hlavním realizátorem
a koordinátorem je Lipka. Rezekvítková aktivita započne až od nového roku (školní projekt
Zdraví).
Mimo projekty jsme vytvořili tři nové výukové programy. Cílová skupina všech tří programů byly
děti z MŠ a také žáci 1. třídy ZŠ. Dva z programů jsou interiérové, jeden je zaměřený na téma
migrace žab a jejich ochrana a druhý na migraci ptáků a jejich přikrmování v zimním období.
Třetí program je terénní a je zaměřený na poznávání lesního ekosystému.

Terénní ekovýchovná praktika - téma les; hra na lesní patra
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Akce na klíč
V tomto roce jsme realizovali 6 akcí na klíč, zúčastnilo se jich celkem 481 žáků a 35 učitelů.
Jedna akce proběhla na jaře jako oslava Dne Země. Ostatní akce byly uspořádány na podzim ke
Dni stromů. Cílovou skupinou byli žáci 1. stupně ZŠ z Brna a okolí.
Semináře a vzdělávací akce pro pedagogy
Rezekvítek je akreditovanou vzdělávací institucí pro DVPP akreditace MŠMT č. j.MSMT26464/2014. Nyní máme akreditováno 6 typů vzdělávacích akcí.
V roce 2014 jsme uspořádali 5 metodických seminářů pro pedagogy. Pro pedagogy ZŠ a SŠ
byli tři semináře k využití interaktivní tabule a vzdělávacího SW pro EV. Lektorem byl Petr
Laštůvka a byly hrazeny z projektu OPVK. Pro pedagogy MŠ byly dva semináře, které byly
hrazeny z Lipkového projektu OPVK - Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou
regionální polytechnickou výchovu. Jeden lektorovala Petra Kulková a byl na téma - Terénní
ekovýchovná praktika-les. Druhý seminář s názvem Vesele si tvoříme a přírodu šetříme
lektorovala Milica Vojtíšková.

Akce na klíč pro základní školy - Den stromů
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Akce pro
děti a mládež
12 akcí – 32 dní – 191 účastníků
Rezekvítek nabízí řadu volnočasových akcí pro děti a mládež. V roce 2014 jsme na tyto akce
získali dotaci od statutárního města Brna a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
18. 3.
28. - 30. 3.
23. 4.
20. 5.
31. 5.
14. - 18. 7.
17. - 20. 7.
4. - 8. 8.
12. - 14. 9.
31. 10. - 2. 11.
7. 12.
19. – 21. 12.

Odpolední setkání MLOKa
MLOK na Jezírku
Odpolední setkání MLOKa
Odpolední setkání MLOKa
Zelený list
I. příměstský tábor - Tajemství staré mapy
MLOK na Jezírku
II. příměstský tábor - Cesta za pokladem
MLOK na Jezírku
Rezeakce na Skřípině
Předvánoční setkání MLOKa
Vánoční koledování v Křižanově

Setkání s vodníkem na příměstském táboře
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Akce pro
veřejnost
13 akcí – 15 dní – 4685 účastníků
Exkurze konané v Brně byly částečně hrazeny z projektu “Sraz s duchem místa”
financovaného Odborem kultury MMB.
29. 3.
12. 4.
13. 4.
26. 4.
18. 5.
1. 6.
20. - 22. 6.
12. 7.
30. 8.
7. 10.
14. 10.
11. 11.
9. 12.

Exkurze - Koniklecová zahrádka na Kamenném vrchu
Výsadba vánočních jedliček
Exkurze na Stránskou skálu
Den Země na hradě Veveří
Exkurze do Bosonožského hájku
Exkurze - Zahrady pod Hájem
Kameňáková brigáda
Exkurze - Jiné tváře zahrad - Rudka u Kunštátu
Exkurze - Mikulov kamenný
Exkurze - Kontrasty brněnského bydlení
Exkurze na Hády a do Lamacentra
Exkurze - Zašlá sláva průmyslového Brna
Exkurze - Nepovedená místa

Kontrasty brněnského bydlení - dělnické kolonie versus sídliště Lesná
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Péče o přírodu
21 lokalit – 5862 hodin
Rok 2014 pro nás nebyl ani ojedinělým, ani všedním. Bylo to právě něco mezi, přičemž
jsme nepolevili z tempa a podařilo se nám toho mnoho zajímavého vytvořit, ochránit
a zachránit.
Zima byla v tradičním duchu, kácelo se na Kamenném vrchu, Medláneckých kopcích, na
Kavkách a Klajdovce. Začátkem jara se pokračovalo v projektu Turistická infrastruktura na
NPP Stránská skála. Na konci roku 2013 jsme dokončili výrobu směrovníků , naučného panelu
a dřevěného posezení. V roce 2014 byl proveden transport a instalace na místě. Ve spolupráci
s Klubem českých turistů jsme vytvořili turistické značení a kameníci dodali rozhledový kámen
na vrchol Stránské skály.
Na jaře jsme se dále věnovali
výsadbě dřevin na dvou lokalitách
v Mokré a lužním lese u Iváně pod
Pálavou. V Mokré jsme pokračovali
v zajištění porostu lesnické rekultivace
v lomu Břidla a v západním lomu, kde
jsme zahájili lesnickou rekultivaci
v roce 2013. U Iváně jsme sázeli lípy
a habry v experimentálních plochách
Mendelovy univerzity v Brně. Na
podzim jsme ve výsadbě pokračovali
jen v Mokré.
Začátkem léta jsme se chopili
křovinořezů a odložili je až na konci
listopadu. Tradičně jsme sekali
Kamenný vrch, Medlánecké kopce,
Medláneckou skalku, Obřanskou stráň.
Pro Pozemkový spolek Hády jsme kosili
na Kavkách a Velké Klajdovce.
Specifikem byla území spadající pod
Správu CHKO Moravský kras. Letos jich
bylo opravdu hodně, a proto
Odklízení stařiny ze závrtů v Moravském krasu
jmenujeme jen některé - Hádecká
8

planinka, U Brněnky, Velký Hornek, světliny v Údolí Říčky, Stadliska, Hložek, U Doliny
a Harbechy.
Mezi tím vším sečením jsme prováděli mnoho zajímavých činností. Jednou z takových,
kterou musíme bezesporu vytknout, byla příprava naučné stezky Hádecké lomy a okolí.
Zejména jsme se podíleli na instalaci naučných panelů, laviček, zábradlí a rozcestníků
a průklestu některých částí stezky, které byly příliš zarostlé křovinami.
Všechny naše aktivity bychom však neuskutečnili bez pomoci kvalitních brigádníků,
praktikantů ze středních a vysokých škol a šikovných dobrovolníků.

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

2012
3 326
624
1 618
855
6 423

2013
2 235
1 751
990
832
5 808

2014
2 418
1 802
853
789
5 862

Za podporu a dobrou spolupráci v roce 2014 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.
Rezekvítek má od dubna 2013 v pronájmu parcely v PP Medlánecká skalka (k.ú.Medlánky) a od
března 2014 v pronájmu parcely v PR Kamenný vrch (k.ú. Nový Lískovec). Obě území má
v pronájmu na 10 let za účelem realizace opatření ke zlepšování přírodního prostředí.

Redukce dřevin na Poslední stěně v Údolí Říčky
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Tvůrčí centrum
169 pomůcek – 3 530 výtisků - 10 programů
Práce na krabicích a výukových pomůckách:
V roce 2014 bylo zapůjčeno 12 krabic a pytlů, vyrobeno 169 krabic a výukových
pomůcek:
Krabice plná vody
Krabice jehličí
Krabice ptáků zpěváků
Krabice naší vlasti
Badatelský batůžek

Badatelský batůžek

3 ks
9 ks
3 ks
3 ks
78 ks

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

Stopy

7 ks
2 ks
1 ks
63 ks

Šest Alíků a Aroma lotto

Publikace a další tisk:
- dotisk Klíče půdních bezobratlých živočichů, 1500 ks
- Proměny přírody (Petra Pakostová), 1030 ks
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Díky projektu OPVK - Environmentální vzdělávací programy Rezekvítku pro jihomoravské
školy (CZ.1.07/1.1.16/02.0133) jsme rozšířili nabídku pomůcek a publikací pro začlenění EVVO
do výuky. V papírové podobě jsme v roce 2014 vydali:
- mapu Chráněných území JMK, 500 ks
- brožuru Chráněných území města Brna, 500 ks
Dále vznikly elektronické materiály, které jsou uloženy na webu Rezekvítku v sekci Pro
učitele a jsou volně stažitelné:
- Interaktivní mapa chráněných území Jihomoravského kraje
- Školní zahrady - inspirace pro školní zahrady a učebny
- Materiály a software pro interaktivní tabule:
- Cesta vody vodovody
- Lesní patra
- Čištění odpadní vody
- Dělení kontinentů
- Krasové jevy
- Koloběh vody
- Potravní řetězec
- Vývojová stádia
- Mapa ČR UNESCO
- Ústní ústrojí hmyzu
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Další projekty
kanceláře
Vánoční jedličky - stromky pro život
Rezekvítek je dlouhá léta koordinátorem tohoto projektu (partnery jsou ekologický institut
Veronica, YMCA, Ekoporadna Tišnovsko, EkoCentrum Brno, Lipka a od letošního roku i ZOO
Brno). Na jaře proběhla výsadba jedliček prodaných v roce 2013, v prosinci pak předvánoční
prodej dalšího ročníku projektu.

Oživení návštěvnické infrastruktury na Kamenném vrchu
Příspěvek z veřejné sbírky Nadace Veronica na opravu a obnovu naučné stezky v PR
Kamenný vrch - oprava dřevěných stojanů, výměna textových panelů.

Propagace
Rezekvítek provozuje internetové stránky www.rezekvitek.cz a Facebookový profil 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 pět čísel Rezekvětů v elektronické
podobě.
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2014
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2014 se Sněm
Rezekvítku sešel 1. března v Brně na Kamenné 20 za účasti 24 členů a 12 delegovaných hlasů
(tedy celkem 36).

Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi Sněmy. Za své funkční období v roce 2014 se
sešla celkem na 7 jednáních. Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Petr Kazda, Petra Klašková, Jana Šotnarová, Petr Laštůvka, Libor
Palášek, Lubomír Tichý, Jan Menšík, Jan Záhora
Revizní komise kontroluje činnost spolku. V roce 2014 pracovala v tomto složení:
Jiří Ištvan, Hana Synková, Michal Medek

Pracovníci:
Ředitelka: Ing. Tereza Žižková (1 úvazek)
Hospodářka: Marie Pigulová (1 úvazek)
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Ing. Vilém Jurek (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Mgr. Martin Vyhnal (1 úvazek)
Koordinátorka úseku Pro školy: Mgr. Petra Švihelová (1 úvazek)
Realizátor aktivit pro školy: Ing. Petra Kulková (od srpna 1 úvazek)
Lektorka a koordinátorka výukových programů: Mgr. Jana Schwarzová (1 úvazek)
Koordinátorka tvorby TCR a PR: Mgr. Kristýna Marešová (od listopadu 1 úvazek)
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Ing. Zora Rýparová (od června 1 úvazek)
Na dohodu pracovalo 40 lektorů, kresličů, terénních pracovníků a dalších důležitých profesí.
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Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2014: 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
1 Zásoby
2.Pohledávky
3.Poskytnuté provozní zálohy
4 Nároky na dotace
5.Dohadné učty
aktivní
6.Jiné pohledávky
6.Krátkodobý finanční majetek
pokladna
běžný účet
7.Náklady příštích období
8.Příjmy příštích období
Úhrn Aktiv

v tis.Kč
33

2 288
182
0
-33
-466
-182

650
243
17
-1495
1112
0
25
2190
6
0
4570
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Rozvaha k 31. 12. 2014: Pasiva
Vlastní zdroje
1.Vlastní jmění
2.Fondy
3.Dlohodobý uvěr
2.Hospodářský výsledek
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
soc a zdravotní pojištění
daně zaměstnanci
daně
DPH
dan z příjmu
ostatní daně
Jiné závazky
Ostatní kratkodobé výpomoci
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích
období
Výnosy příštích období
Úhrn
Pasiv
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v tis.Kč
3735
0
0
339

66
151
71
15
140
27
2
0
0
0
19
5
4570

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014
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,inventarizace
příjmy z pronájmu a služeb k pronajmu
Tržby prodané zboží
2 Tržby z prodaného majetku
3 Dotace ze státního rozpočtu a EU
4 Dotace z rozpočtu měst a obcí
5 Dary
6 Členské příspěvky
7 Ostatní
Výnosy celkem
Náklady
1
2
3
4
5
6

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. 2014
Daň z příjmu
Hosp výsledek po zdanění k 31. 12. 2014
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v tis.Kč
2 248
296
641
1024
10
277
5
1853
255
48
17
33
4459
v tis.Kč
1527
2450
5
62
20
2
4066
393
54
339
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