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Poděkování
Za finanční podporu v roce 2015 děkujeme:
Evropskému sociánímu fondu; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy;
Jihomoravskému kraji; Ministerstvu životního prostředí; Fondu pro NNO s podporou
EHP fondům; statutárnímu městu Brnu; Nadaci Veronica; Zebra Technologies;
Českomoravskému cementu, a. s.; společnosti Kámen Zbraslav s. r. o.; Správě CHKO
Moravský kras; ZO ČSOP PS Hády; obci Kobylnice; Fóru dárců a spoustě individuálních
dárců .
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O Rezekvítku

Rezekvítek, z. s. je organizace, jejímž 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, pořádáním
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 – 147 akcí – 4308 účastníků
Nabídka Rezekvítku pro školy je pestrá. Nabízíme jak ekologické výukové programy či akce
v terénu pro žáky, tak vzdělávací semináře a exkurze pro pedagogy.
Lektoři Rezekvítku realizovali celkem 147 vzdělávacích akcí pro školy a zúčastnilo se jich
4308 účastníků (z toho 249 pedagogů a 4059 žáků). Mezi vzdělávací akce pro školy jsou
započítány jak dotované, tak i účastníky placené programy či jiné vzdělávací aktivity. Patří sem
výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, osvětové akce Den Země a Den stromů, semináře pro učitele
a také aktivity zaměřené na dlouhodobou spolupráci se školou (sady výukových aktivit a školní
projekty). V roce 2015 bylo v nabídce pro školy celkem 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. Pro
děti a žáky jsme v tomto roce vytvořili osm vzdělávacích aktivit. Níže je uvedený přehled.
Některé aktivity pro školy jsme financovali z projektů:

!
OPVK – Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji, CZ.1.07/1.1.00/53.004 - Rezekvítek byl
pouze partnerem, hlavním realizátorem a koordinátorem byla Lipka

!
FNNO – Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství, 76-FN-045 - Rezekvítek byl
hlavním realizátorem projektu a ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády byl partnerem

!
FNNO – Místo, kde žijeme, 77-FN-094 - Rezekvítek byl hlavní realizátor
!
OPVK – Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou regionální polytechnickou
výchovu, CZ.1.07/1.3.00/480137 - Rezekvítek v tomto projektu pouze zajišťoval semináře
pro pedagogy MŠ

Děti dětem - prožitková exkurze na chráněném území
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!
MŽP – S Rezekvítkem za přírodou, 35/32/15 - Rezekvítek byl hlavní realizátor

Nové vzdělávací aktivity v roce 2015
Dlouhodobé aktivity:
!
Školní projekt “Zdraví” – pro žáky 1. stupně ZŠ (4. a 5. třída), zaměřený na zdravou stravu
a zdravý životní styl. V rámci školního projektu vzniklo:
- úvodní výukový program (motivace)
- pomůcky a metodiky pro 3 období - zdravá strava, životní prostředí a pohyb
- osvětová akce Festival zdraví
!
Děti dětem – sada čtyř na sebe navazujících aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ zaměřená na
praktickou ochranu přírody a vrstevnické učení. V rámci vzdělávací sady vzniklo:
- prožitková exkurze na chráněném území
- děti pečují o přírodu
- děti pro děti
- žákovská konference
!
Děti obnovují přírodu – ve spolupráci s ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
(Lamacentrum) vznikla sada tří na sebe navazujících programů pro žáky 2. stupně ZŠ zaměřená
na ochranu a obnovu přírody a krajiny a biodiverzity, Rezekvítek vytvořil úvodní interiérový
program a Lamacentrum vytvořilo dva terénní programy na Hádech

Krátkodobé aktivity:
!
Vílí hrátky ze zahrádky – terénní výukový program pro děti z MŠ zaměřený na praktické
využívání zahrad při výuce s důrazem na smyslové poznávání a badatelské činnosti

Den stromů - Stromy života dómy
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Akce na klíč
V tomto roce jsme realizovali 10 akcí na klíč, konkrétně dva typy:
- Den stromů - Stromy života dómy
- Den Země - Opylovači aneb štěstí, že kolem nás bzučí
Celkem se obou akcí zúčastnilo 778 žáků a 41 učitelů ze ZŠ z Brna a okolí.
Semináře a vzdělávací akce pro pedagogy
Rezekvítek je akreditovanou vzdělávací institucí pro DVPP akreditace č. j.: MSMT26464/2014. Máme akreditováno 7 typů vzdělávacích akcí:
V roce 2015 jsme uspořádali tyto semináře pro pedagogy:
- Metodické semináře k využití originálních výukových pomůcek téma LES
- Metodické semináře k využití originálních výukových pomůcek téma VODA
- Jak na pomůcky svépomocí
- Terénní ekovýchovná praktika - LOUKA
- Terénní ekovýchovná praktika - VODA

ŠKOLY
placené programy
dotované

typ aktivity
VP Rezekvítku
Den Země a Stromů
MŽP Vílí hrátky ze zahrádky
FNNO1_DOP
FNNO2_Děti pečují o Kameňák, Děti dětem
Lipka_semináře pro učitele
Lipka_ŠP Zdraví

celkem

žáci
2069
778
148
208
431
0
425
4059

učitelé
95
41
9
10
24
42
21
249

akce
95
10
6
10
19
5
11
147

Terénní ekovýchovná praktika na téma louka
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Akce pro
děti a mládež
7 akcí – 23 dní – 127 účastníků
Rezekvítek nabízí řadu volnočasových akcí pro děti a mládež. V roce 2015 jsme na tyto akce
získali dotaci od statutárního města Brna:
8. – 10. 5.
13. – 17. 7.
10. – 14. 8.
14. – 16. 8.
9. – 11. 9.
15. 12.
18. – 20. 12.

MLOK na Jezírku
I. příměstský tábor - Po stopách Velkého Manitou
II. příměstský tábor - Dobrodružství Malého bizona
MLOK na Jezírku
MLOK na Jezírku
Vánoční besídka MLOKa
Vánoční koledování v Křižanově

Novinkou v letošním roce byl přírodovědný kroužek pro lidi s poruchami autistického
spektra (dále jen PAS) ve spolupráci s organizacemi APLA - JM o. s. a ZO ČSOP Pozemkový spolek
Hády (Lamacentrum). Konkrétně Rezekvítek vytvořil náplň 4 schůzek a ověřil je zpravidla
čtyřikrát, celkem tedy v tomto roce proběhlo 19 schůzek pro 85 osob. Pokračování kroužku
bude ještě v lednu a únoru 2016 a schůzky bude mít na starosti Rezekvítek.

Povídání o žabičkách v Přírodovědném kroužku
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Akce pro
veřejnost
14 akcí – 15 dní – 4775 účastníků
Rezekvítek se jako partner účastnil Dne Země na Kraví hoře, kde měl připraveny dva stánky
jeden prodejní a jeden s aktivitou pro děti na téma fotosyntéza. Akce konané v Brně, označené
zkratkou FNNO2, byly hrazeny z projektu Fondu pro nestátní neziskové organizace v rámci EHP
fondů „Místo, kde žijeme“, registrační číslo 77-FN-094. Výsadba vánočních jedliček
a Kameňáková brigáda byly spolufinancovány statutárním městem Brnem (MMB).
7. 3.
21. 3.
26. 3.
9. 4.
11. 4.
25. 4.
23.5.
12. - 13.6.
27. 6.
21.7.
15.8.
30. 8.
29. 9.
1. 10.
19. 10.

Reprezentační ples rezekvítku
Exkurze - Koniklecová zahrádka na Kamenném vrchu
Exkurze - Zašlá sláva průmyslového Brna II
Exkurze - V žabích stopách (FNNO2)
Výsadba vánočních jedliček (MMB)
Den Země na Kraví hoře
Exkurze - Rozkvetlá step Mohelno
Kameňáková brigáda (FNNO2, MMB)
Exkurze - Nohama různýma Brnama (FNNO2)
Exkurze - Druhá Pekárna (FNNO2)
Exkurze - Stránská skála (FNNO2)
Dekolaudační párty (akce pro příznivce)
Exkurze - Městská divočina (FNNO2)
Den otevřených dveří na Štolcově
Exkurze - Městská divočina II

Novinkou roku 2015 byla sada vzdělávacích aktivit pro seniory - Po stopách konikleců
(FNNO2), zaměřená na chráněná území města Brna, a to především taková, kde se vyskytuje
vzácný koniklec velkokvětý. Sada obsahovala tři aktivity přednášku o PR Kamenný vrch
(historie, význam, péče), exkurzi na Kamenný vrch a přednášku o dalších vybraných CHÚ. Do
aktivit se zapojily 4 domovy seniorů a 1 klub seniorů při Knihovně JM.
Proběhlo 5 exkurzí, 10 přednášek, celkem se po stopách konikleců „prošlo“ 275 účastníků.
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Péče o přírodu
21 lokalit – 5862 hodin
Rok 2015 byl rokem usilovné práce a nasazení všech pracovníků na všech územích.
Spokojenost z dobře odvedené práce nebyla jen na straně zadavatelů, ale i v našich očích.
Zvládli jsme podstatnou část úkolů, které jsme si vytyčili na začátku roku (například udržování
stabilních okrajů, rozčlenění křovinných formací, striktní mozaiková seč, zatírání všech pařízků
herbicidem proti zmlazení a další). V případě redukcí křovin jsme se činili na Kamenném vrchu,
kde jsme se pustili do často přehlížených míst, která zbytečně zarůstala. Stejně tomu bylo
i v Mokré. Rok po zásazích lze vidět, že hodně částí v lokalitě Mezi lomy je v uspokojivém stavu a
nebude potřeba dalších pravidelných výřezu.
Vyjma práce s křovinořezy je potřeba pokosenou trávu shrabat a odklidit z území. Zde nám
vypomohly týmy brigádníků, dobrovolníků a studentů. Samozřejmě bez jejich pomoci by
nebyla vidět urputná práce v tropických vedrech. Za to jim všem patří velký dík.
Třetím světobodem našich aktivit byly výsadby. Rukama nám prošlo přes čtyři a půl tisíce
sazenic. Kromě tradičních rekultivací jsme v rámci programu Společně pro Brno obnovovali
medlánecký biokoridor. Za zmínku stojí pomoc s výsadbou živého plotu na zahradě MŠ a ZŠ
Želešice.

Vysázené dřeviny v Medláneckém biokoridoru
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Na podporu hadince nachového jsme provedli narušení drnu na
Hádecké planince, u Žebětínského rybníka jsme vytvořili terénní
deprese pro obojživelníky, vyrobili jsme vyvýšené záhony a na
Kamenném vrchu jsme naistalovali nové dřevěné lavičky.
Všechny naše aktivity bychom však neuskutečnili bez pomoci
kvalitních brigádníků, praktikantů ze středních a vysokých škol a
šikovných dobrovolníků.
2013
2 235
1 751
990
832
5 808

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

2014
2418
1802
853
789
5 862

2015
2922
1861
784
833
6400

Kde jsme především procovali: Kamenný vrch, Medlánecké kopce, Medlánecká skalka,
Obřanská stráň, Patočkova Hora, Kavky, Hádecká planinka, Pod Hády, Pod Oříšky, U Brněnky,
Velký Hornek, Údolí Říčky, další stepní lokality a závrty v Moravském krasu, Mokřad pod
Tipečkem, lom Mokrá a Želešice, Kobylnice, Medlánecký biokoridor.
Za podporu a dobrou spolupráci v roce 2015 děkujeme Českomoravskému cementu, a. s.
a společnosti Kámen Zbraslav s. r. o., Jihomoravskému kraji, Správě CHKO Moravský kras,
statutárnímu městu Brnu, ZO ČSOP PS Hády, 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.

Výroba tůněk u Žebětínského rybníka
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Tvůrčí centrum
110 pomůcek – 3 300 výtisků
Tvůrčí centrum Rezekvítku (TCR) před mnoha lety vzniklo, aby pomohlo zrealizovat a šířit
kreativní a užitečné nápady, a to formou publikací, videosnímků či pomůcek pro výuku.
V dnešní době se o to stále snažíme jak výrobou vlastním materiálů, tak i za přispění dalších
subjektů o jejichž materiály obohacujeme náš E-Obchůdek.
Přehled všech dostupných publikací a pomůcek je veden v E-Obchůdku na webu Rezekvítku,
kde je možné si materiály zakoupit nebo na webu Ekokatalogu (ekokatalog.cz).
V letošním roce se TCR propagovalo na brněnském Dnu Země (25. 4.), Veletrhu ekologické
výchovy ve Švagrově (1. - 4. 9.) a na konferencích ekologické výchovy v Brně (11. a 12. 11.) a ve
Zlíně (12. 11.).

Práce na krabicích a výukových pomůckách:
V roce 2015 bylo vyrobeno a prodáno 110 výukových pomůcek:
Krabice plná vody
Krabice jehličí
Krabice ptáků zpěváků
Krabice naší vlasti
Badatelský batůžek

3 ks
6 ks
3 ks
2 ks
66 ks

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

1 ks
3 ks
2 ks
24 ks

Půjčeno bylo 13 krabic, celkem na 26 týdnů.

Badatelský batůžek

Stopy

Šest Alíků a Aroma lotto
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Publikace a další tisk:
- dotisk Klíče vodních bezobratlých živočichů (K. Petřivalská), 1000 ks
- dotisk Chytrý provázek o lese, 1400 ks

Díky finanční podpoře z projektu “Environmentální vzdělávací programy Rezekvítku pro
jihomoravská školy” (č. CZ.1.07/1.1.16./02.0133) jsme vytvořili a vydali 500 ks metodiky ke
školnímu projektu Voda kolem nás (P. Švihelová, P. Kulková) a za finanční podpory grantu
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů jsme vytvořili a vydali 400 ks metodiky ke
školnímu projektu Čtyři roucha přírody (P. Švihelová, P. Kulková). Obě metodiky jsou i v
elektronické podobě dostupné na webu Rezekvítku.
Většina materiálů, která vznikla z dotací, je v elektronické podobě ke stažení na webu
Rezekvítku v sekci Pro školy nebo v sekci Pro učitele.
Průběžně rozšiřujeme nabídku E-Obchůdku o další ekovýchovné materiály a pomůcky i od
jiných organizacích, např.: od Lipky či Chaloupek.
- Jedlá semínka (malý atlas, leporelo)
- Atlas mechorostů (leporelo)
- Motýli a housenky v přírodní zahradě (atlas v podobě vějíře)
- Vyhmyzovánky (vystřihovánky)
- Smýkačka pro odlov bezobratlých na louce - pevná

Prodej publikací na Krajské konferenci EVVO ve Zlíně
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Další projekty
kanceláře
Vánoční stromky - stromky pro život
Rezekvítek je dlouhá léta koordinátorem tohoto projektu. Na jaře proběhla výsadba jedliček
prodávaných v prosinci 2014, a též začalo vyjednávání s Lesy města Brna jako novým
partnerem. V letošním roce se do projektu zapojili další partneři, tzn. jedličky bylo možné před
Vánoci koupit na 13 místech u 10 organizací (Ekologický institut Veronica, YMCA, Lipka,
Ekoporadna Tišnov, EkoCentrum Brno, ZOO Brno, Nadace Veronica, Lesy města Brna,
RC Rolnička). Projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna.
Moje první práce
Zapojili jsme se do projektu organizace Tripitaka, který umožnil mladým lidem s rizikem
sociálního vyloučení získat první pracovní zkušenosti. Na půl roku jsme zaměstnali 3 slečny na
0,3 úvazku jako pracovnice Tvůrčího centra.
Evropská dobrovolná služba
Rezekvítek ve spolupráci s Lužánkami zažádal o akreditaci, aby se mohl stát oficiální
přijímající organizací pro zahraniční dobrovolníky.
Propagace
Rezekvítek provozuje internetové stránky
www.rezekvitek.cz a Facebookový profil.
Pro členy i zájemce o Rezekvítek vyšla čtyři čísla
Rezekvětů v elektronické podobě. Výroční zpráva za
rok 2014 byla vydána v elektronické podobě
a v papírové podobě byla zaslána jen ministerstvům
a SSEV Pavučina.
Naši činnost, pomůcky a publikace, programy
a pozvánky propagujeme ve zpravodajích městských
částí, Ekolistech, Bedrníku a letos i v časopise Archa
a dalších médiích.
Nové sídlo
V létě 2015 se Rezekvítek přestěhoval do nových
prostor na Štolcovu 14 v Brno-Černovicích, kde má od
října i své nové sídlo.
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2015
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2015 se Sněm
Rezekvítku sešel dvakrát:
15. února v Brně za účasti 18 členů a 11 delegovaných hlasů (tedy celkem 29)
12. září v Brně za účasti 23 členů a 2 delegovaných hlasů (tedy celkem 25)

Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi Sněmy. Za své funkční období v roce 2015 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,
Jan Menšík, Jan Záhora
Revizní komise kontroluje činnost spolku. V roce 2015 pracovala v tomto složení:
Jiří Ištvan, Hana Synková, Michal Medek

Pracovníci:
Ředitelka: Ing. Tereza Žižková
Hospodářka: Marie Pigulová
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Ing. Vilém Jurek
Pracovník úseku Péče o přírodu: Mgr. Martin Vyhnal (od listopadu DPČ)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Jakub Gašpar (od března)
Koordinátorka úseku Pro školy: Mgr. Petra Švihelová
Realizátor aktivit pro školy: Ing. Petra Kulková (do 12.2.)
Lektorka a koordinátorka výukových programů: Mgr. Jana Schwarzová (do července)
Koordinátorka tvorby TCR a PR: Mgr. Kristýna Marešová
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Ing. Zora Rýparová (od června)
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Monika Raabová (březen-srpen)
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Dominika Bohatcová (duben-srpen)
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Irena Balogová (srpen-říjen)
Koordinátor autistů: Mgr. Pavla Kadlová (únor-září DPČ)
Koordinátor autistů: Bc. Adéla Miklová (od října DpČ)
Mgr. Petra Pakostová, Mgr. Karla Štiková, Mgr. Milica Sedláčková - rodičovská dovolená
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 8 (v průměru 10 až 13
zaměstnanců na různě dlouhé úvazky.
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Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2015: Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný investiční majetek
z toho:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky
Oprávky drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k softwaru
Oprávky drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
1.
Zásoby
2.Pohledávky
3.Poskytnuté provozní zálohy
4 Nároky na dotace
5.Jiné pohledávky
6.Dohadné učty aktivní
7.Krátkodobý finanční majetek
pokladna
běžný účet
8.Náklady příštích období
9.Příjmy příštích období
Úhrn Aktiv

v tis.Kč
28
167

72
-28
-23
-72

580
378
41
-995
2
715
41
2188
18
0
3112
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Rozvaha k 31. 12. 2015: Pasiva
Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Hospodářský
výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
Cizí
zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
soc a zdravotní pojištění
daně zaměstnanci
daně
DPH
dan z příjmu
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Úhrn Pasiv

15

v tis.Kč
2642
-312
339

37
124
57
11
197
-31
0
47
1
3112

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
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 pronájmu
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. 2015
Daň z příjmu
Hosp. výsledek po zdanění k 31. 12. 2015

16

v tis.Kč
2 535
368
567
1031
1
568
4
1760
322
18
14
1335
5988
v tis.Kč
1782
2627
3
1846
23
2
6283
-295
17
-312
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