Výroční
zpráva
2016

Poděkování
Za finanční podporu v roce 2016 děkujeme:
Evropskému sociánímu fondu; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy;
Jihomoravskému kraji; Ministerstvu životního prostředí; Fondu pro NNO s podporou
EHP fondům; statutárnímu městu Brnu a jeho městským částím; Nadaci Veronica;
Zebra Technologies; Českomoravskému cementu, a.s.; společnosti Kámen Zbraslav
a.s.; Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR; ZO ČSOP PS Hády; obci Kobylnice; Fóru
dárců a individuálním dárcům .

1

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 a mládež

!
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
25 výukových programů – 176 akcí – 4833 účastníků
V roce 2016 bylo v nabídce pro školy celkem 25 programů (jedná se o programy stojící mimo
aktivity projektů). Většinou jsou to programy interiérové, realizované lektory přímo ve školách.
Terénních programů je v nabídce 8. Oba typy programů jsou určeny pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ.
Rezekvítek uskutečnil celkem 168 vzdělávacích akcí pro školy a zúčastnilo se jich 4803
účastníků (z toho 217 pedagogů a 4586 žáků). Patří sem výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ,
osvětové akce Den Země a Den stromů, a také aktivity zaměřené na dlouhodobou spolupráci se
školou (školní projekt).
V roce 2016 vzniklo těchto 8 nových vzdělávacích aktivit:
Dlouhodobé:
- Školní projekt „Lesní víla vypráví“ pro děti z MŠ, zaměřený na poznávání lesa ve dvou
ročních obdobích podzim a zima)
V rámci školního projektu vzniklo:
o úvodní výukový program (motivace)
o závěrečný výukový program s výsadbou (ukončení)
Realizováno v rámci projektu Dlouhodobé vzdělávací programy, který spolufinancovalo
statutární město Brno.

Lesní víla vypráví - závěrečný výukový program
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Krátkodobé aktivity:
- Terénní praktikum – vodní ekosystém: pro 1. stupeň ZŠ, délka 240 min.
- Terénní praktikum – lesní ekosystém: pro 1. stupeň ZŠ, délka 240 min.
- Terénní praktikum – srovnání biotopu rybník a potok: pro 2. stupeň ZŠ, délka 240 min.
- Terénní praktikum – geologie Hádů: pro 2. stupeň ZŠ, délka 240 min.
Terénní praktika byla vymyšlena a zrealizována díky podpoře Ministerstva životního
prostředí, statutárního města Brna a daru od společnosti Zebra Technologies.
- Život v Růženině lomu: terénní program pro MŠ a 1. třídu ZŠ, délka 120 - 150 min.
- Den stromů: pro 1. stupeň, téma zdraví stromů, délka 180 min.

ŠKOLY

typ aktivity

žáci

učitelé

akce

výukové programy

VP Rezekvítku

3277

156

152

hromadné akce

Den Země a Stromů

1191

56

15

školní projekt - dlouhodobý
celkem

Lesní víla vypráví

118

5

1

4586

217

168

Kromě výše zmíněných programů jsme ještě, díky finanční podpoře projektu Dny pro
Kameňák městskou částí Brno-Nový Lískovec a darem od společnosti Zebra Technologies,
zorganizovali exkurzi pro veřejnost do přírodní rezervace Kamenný vrch, aktivitu Děti pečují o
Kameňák pro ZŠ a výtvarnou soutěž na téma Koniklecová zahrádka pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ.
V letošním roce jsme dokončovali práci na dvou dlouhodobějších projektech:

!
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
Rezekvítek je akreditovanou vzdělávací institucí pro DVPP akreditace č.j.: MSMT26464/2014. Nyní máme akreditováno 7 typů vzdělávacích akcí:
- Terénní ekovýchovná praktika - les
- Terénní ekovýchovná praktika - louka
- Terénní ekovýchovná praktika - voda
- Metodické semináře k využití originálních výukových pomůcek - téma voda
- Metodické semináře k využití originálních výukových pomůcek - téma les
- Vesele si tvoříme a přírodu šetříme
- Jak na pomůcky svépomocí

4

Přehled dotačních
prostředků
poskytovatel
Statutární město Brno
(OŽP MMB)
Statutární město Brno
(OŽP MMB)

název projektu

účel

Vánoční stromky - stromky pro život 2016 osvětová akce, výsadby jedle bělokoré
dlouhodobé vzdělávací programy pro
MŠ a metodická podpora pedagogů
propojení teoretických znalostí z výuky
s realitou v přírodě, přímý kontak s
přírodou
propojení teoretických znalostí z výuky
s realitou v přírodě, přímý kontak s
přírodou

Dlouhodobé vzdělávací programy

Statutární město Brno
(OŽP MMB)

Terénní praktika pro školy

MŽP ČR

Terénní praktika pro školy

Statutární město Brno
(OSP MMB)

Zdravě a aktivně s bylinkami

Statutární město Brno
(MČ Brno-Nový Lískovec)

Dny pro Kameňák

MŠMT ČR

Akce Rezekvítku pro děti a mládež v roce
2016

Statutární město Brno
(OŠMT MMB)

Akce Rezekvítku pro děti a mládež v roce
2017

SFŽP ČR

Hravě v lavici i trávě

Jihomoravský kraj

Dohoda o provádění opatření ke zlepšení
přírodního prostředí

EHP fondy 2009-2014-FNNO

Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její
bohatství

dílničky pro seniory v domovech seniorů

EHP fondy 2009-2014-FNNO Místo, kde žijeme
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exkurze a dobrovolnické akce pro
veřejnost a žáky ZŠ, výtvarná soutěž
pro MŠ a ZŠ
krátkodobé i dlouhodobé
environmentální programy pro děti a
mládež, podpora dobrovolnictví
krátkodobé i dlouhodobé
environmentální programy pro děti a
mládež, podpora dobrovolnictví
podpora environmentální výuky na
školách
PR Kamenný vrch, PP Medlánecká
skalka
environmentální výchova spojené s
přímou účastí veřejnosti a žáků škol při
ochraně přírody, přírodovědný kroužek
pro osoby s PAS
environmentální výchova spojené s
přímou účastí veřejnosti a žáků škol při
ochraně přírody, vzdělávací aktivity pro
seniory

poskytnutá částka
17.000 Kč
38.000 Kč
24.000 Kč

139.965 Kč
20.000 Kč
35.000 Kč

130.000 Kč

39.000 Kč
30.625 Kč
198.090 Kč

225.221,44 Kč

128.994,77 Kč

Akce pro
děti a mládež
13 akcí – 39 dní – 187 účastníků
V roce 2016 jsme pro děti a mládež (187 osob) uspořádali 13 jednodenních i vícedenních
akcí, které byly financované statutárním městem Brnem, Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy a darem od společnosti Zebra Technologies.

15. – 17.4.
30. 4.
6. - 8. 5.
13. - 15. 5.
3. - 4. 6.
11. - 15. 7.
8. - 12. 8.
19. - 21. 8.
14. - 16. 10.
27. - 30. 10.
25. - 27. 11.
7. 12.

Ekoklub v Bílých Karpatech
Jaro na Rezekvítku
Jarní MLOK na Jezírku
Ekoklub v Podyjí
Ekoklub na Jezírku
I. příměstský tábor - Z hradu a podhradí
II. příměstský tábor - Pipi dlouhá punčocha
Letní MLOK na Jezírku
MLOK na Jezírku
Ekoklub v Českém Švýcarsku
Ekoklub v Praze
Předvánoční setkání Ekoklubu

Ekoklub v Českém Švýcarsku
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Akce pro
veřejnost
8 akcí – 8 dní – 6291 účastníků
Rezekvítek se v roce 2016 spolupodílel nebo uspořádal pro širokou veřejnost 8
jednodenních akcí, kterých se zúčastnilo přes 6291 osob. 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 „Sehnat si potravu v přírodě je občas divočina“. Poprvé jsme ve spolupráci s MČ
Brno-Medlánky pořádali Den Země s výsadbou kolem fotbalového hřiště (finančně podpořeno
Nadací Veronica). Akce pořádané pro veřejnost byly finančně podpořeny statutárním městem
Brnem (MMB), městskou částí Brno-Nový Lískovec (N.L.) a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT).
5. 3.
19. 3.
9. 4.
20. 4.
23.4.
25.6.
25. 6.
6.9.

Narozeninový ples Rezekvítku
Exkurze - Koniklecová zahrádka na Kamenném vrchu (N.L.)
Výsadba vánočních jedliček (MMB)
Den Země v Medlánkách
Den Země na Kraví hoře
Kameňáková brigáda (MŠMT, MMB)
Den v Lesoparku (N.L.)
Exkurze na Medlánecké kopce pro Zebru

Vánoční stromky - stromky pro život
Jarní výsadba proběhla nově i za spoluúčasti zaměstnanců Lesů města Brna. I přes
nepříznivé počasí se v lesích nedaleko lesních školek Svinošice vysázelo 68 jedliček. Do
předvánočního prodeje se zapojilo 9 dalších subjektů (Ekologický institut Veronica, Lesy města
Brna, YMCA, Lipka, Ekoporadna Tišnov, EkoCentrum Brno, Nadace Veronica a RC Rolnička).
Projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna.
Zdravě a aktivně s bylinkami
Novinkou roku 2016 byly dílničky pro seniory v domovech důchodců, které propojovalo
téma bylinek a jejich využití. Pro každý ze 4 domovů jsme uspořádali 3 dílničky:
1) sázení bylinek a pokrmy z nich
2) bylinná mýdla a masti
3) bylinkové čaje a vonné polštářky
Celkem se zapojilo 200 osob (seniorů a sociálních pracovníků). Realizace dílniček byla
financována statutárním městem Brnem a darem od společnosti Zebra Technologies.
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Péče o přírodu
7500 vysázených dřevin – 7277 hodin
Jak charakterizovat rok 2016 na úseku Péče o přírodu? Asi jako kus odvedené práce
s maximální efektivitou v plné radosti. Od začátku ledna jsme začali pracovat na několika
územích v Moravském krasu. Do toho jsme prováděli tzv. zimní práce na Kamenném vrchu, na
Medláneckých kopcích a v Mokré. Podařilo se nám rozvolnit řadu křovin, které brání rozvoji
stepních společenstev.
Nastalo jaro a my jsme zahájili stavbu oplocenky v lomu Mokrá. Následně jsme provedli
výsadbu první etapy na nové rekultivaci Mezi lomy. Kromě Mokré jsme začali s výsadbami
i v Medlánkách, kde jsme pomáhali v rámci Dne Země s ozeleněním kolem hřiště.
Zlatým hřebem je každý rok sečení. Rok 2016 se nesl v duchu efektivní práce při údržbě
stepních i mokřadních trávníků, o které je potřeba se zmínit. Sečené plochy jsou předem
konzultovány a vyznačeny před zásahem. Sklízení sena jsme většinou dobře načasovali. Více jak
dvě třetiny sena se sklízelo usušené. Druhou výhodou roku 2016 bylo maximální
kontejnerování sena, které bylo jinak v minulých letech odváženo na malém vozíku na
mulčování na Hády.
Díky velmi rychlé práci na územích jsme se mohli soustředit na podzimní výsadby. Kromě
čtyř lokalit v lomu Mokrá, jsme sázeli v Želešicích, na dvou místech v Medlánkách,
v
experimentálním porostu v obci Iváň pod Pálavou, ve vojenském újezdu Libavá a na Velkém
Horneku. Z pohledu výsadeb byl pro Rezekvítek rok 2016 rekordní. Vysázeli jsme bezmála 7 500
stromů a keřů.

Lom Mokrá - výsadby dřevin
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Kde jsme např. procovali? Kamenný vrch, Medlánecké kopce, Medlánecká skalka,
Obřanská stráň, Hádecká planinka, Pod Oříšky, Zářez u Silnice, Tribuna, U Brněnky, Velký
Hornek, Údolí Říčky, Moravský kras, Mokřad pod Tipečkem, lom Mokrá a Želešice, Kobylnice,
Žebětínský rybník a Medlánecký biokoridor.
Rezekvítek má v dlouhodobém pronájmu pozemky na těchto lokalitách:
- PR Kamenný vrch (k. ú. Brno-Nový Lískovec)
- PP Medlánecká skalka (k. ú. Brno-Medlánky)
- PP Obřanská stráň (k. ú. Brno-Maloměřice a Obřany)

Všechny naše aktivity bychom však neuskutečnili bez pomoci kvalitních brigádníků,
praktikantů ze středních a vysokých škol a šikovných dobrovolníků.

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

2014
2418
1802
853
789
5 862

2015
2922
1861
784
833
6400

2016
3054
2603
728
842
7227

Dobrovolníci ze Španělska a Portugalska
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Tvůrčí centrum
110 pomůcek – 3 000 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 vlastních 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 případně na webu Ekokatalogu (ekokatalog.cz).
V letošním roce se TCR propagovalo na brněnském Dni Země na Kraví hoře (23. 4.), na
konferencích ekologické výchovy v Brně (2. a 3. 11.) a ve Zlíně (1. 12.) a nově na Adventu na
Zelňáku (10. - 14. 12.)

Práce na krabicích a výukových pomůckách:
V roce 2016 bylo vyrobeno a prodáno 52 výukových pomůcek:
Krabice plná vody
Krabice jehličí
Krabice ptáků zpěváků
Krabice naší vlasti
Badatelský batůžek

1 ks
3 ks
4 ks
1 ks
26 ks

Stopy - výuková pomůcka
16 ks
Náhradní sada vůní do Šest Alíků a aroma lotto
1 ks

Půjčeno bylo 9 krabic, celkem na 13 týdnů.

Badatelský batůžek

Stopy

Šest Alíků a Aroma lotto
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Publikace a další tisk:
- dotisk Naše nejhojnější trávy – Nenápadné, ale významné (J. a J. Unarovi) - 1000 ks
- dotisk Ptáci na krmítku (P. Laštůvka) - 1000 ks
- dotisk Klíč k určování vodních bezobratlých (K. Petřivalská) - 1000 ks
Většina materiálů, která vznikla z dotací, je v elektronické podobě ke stažení na webu
Rezekvítku v sekci Pro školy nebo v sekci Ke stažení.
Nově v E-Půjčovně nabízíme sadu pomůcek Čtyři roucha přírody - zima pro práci s dětmi
předškolního věku a 1. a 2. tříd.
Průběžně rozšiřujeme nabídku E-Obchůdku o další ekovýchovné materiály a pomůcky i od
jiných organizací, např.: od Lipky, Chaloupek, Palety či V.I.S. Bílé Karpaty.
V roce 2016 přibylo:
- Luční školka (metodická pomůcka)
- Pohádková zahrada (metodická pomůcka)
- Na stopě (příručka pro malé badatele)
- Luční desky (desky s klipem a úžasnými ilustracemi)
- Luční pexeso (tradiční hra s motivy z Bílých Karpat)
- Půdní kvarteto (co a jak tvoří půdu)
- hry O odpadech - Černý Petr, Domino a Kvarteto
- Jedlá semínka - sada vzorků (praktický doplněk atlásku Jedlá semínka)
- Malá lupa skládací (badatelská pomůcka do kapsy)
- Hurá z lavic do přírody III. (metodické listy)
- Rok v přírodě s mrňaty (námětník pro celý rok)
- Kartičky k určování čeledí rostlin
- Pexetrio - Znáš naše vodní zvířata?

Prodejní a propagační stánek na Zelném trhu
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Další projekty
kanceláře
Evropská dobrovolná služba
Rezekvítek za pomoci Lužánek získal akreditaci, aby se mohl stát oficiální přijímající
organizací pro zahraniční dobrovolníky. Prvním dobrovolníkem v rámci EDS je Bernardo Castro
z Lisabonu v Portugalsku. Jeho dobrovolná služba na Rezekvítku trvá od října 2016 do září 2017.
Nejvíce pomáhá na úseku Péče o přírodu.
V rámci studentské praxe u nás byl přes léto José Antonio Monzonís Iznardo z Gandia ve
Valencii.
Propagace
Rezekvítek provozuje internetové stránky www.rezekvitek.cz a facebookový profil.
Rezekvítek je nově zaregistrován na portále GIVT.CZ.
Od dubna veřejnosti a pedagogům chodí novinky z Rezekvítku v nové podobě a to přes
Mailchimp. Rozeslali jsme celkem 9 newslettrů.
Výroční zpráva za rok 2015 byla vydána v elektronické podobě a v papírové podobě byla
zaslána pouze ministerstvům a SSEV Pavučina.
Rezekvítek je členem:

!
Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina
!
Jihomoravské rady dětí a mládeže (JmRDM)
!
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK)
!
Otevřené platformy environmentálních NNO při Zeleném kruhu
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2016
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2016 se Sněm
Rezekvítku sešel:
- 20. února v Brně za účasti 24 členů a 7 delegovaných hlasů (tedy celkem 31)

Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi Sněmy. Za své funkční období v roce 2016 se
sešla celkem na 5 jednáních. Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Petr Kazda, Petra Veselá, Petr Laštůvka, Jan Menšík, Jan Záhora,
Josef Hromada
Revizní komise kontroluje činnost spolku. V roce 206 pracovala v tomto složení:
Jiří Ištvan, Hana Synková, Jiří Hlinovský

Pracovníci:
Ředitelka: Ing. Tereza Žižková
Hospodářka: Marie Pigulová
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Ing. Vilém Jurek
Pracovník úseku Péče o přírodu: Mgr. Martin Vyhnal (na DPČ)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Jakub Gašpar
Koordinátorka úseku Pro školy: Mgr. Petra Švihelová
Koordinátorka tvorby TCR a PR: Mgr. Kristýna Marešová
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Ing. Zora Rýparová
Koordinátor autistů: Bc. Adéla Miklová (na DPČ)
Mgr. Petra Pakostová, Mgr. Karla Štiková, Mgr. Milica Sedláčková - rodičovská dovolená
K 31. 12. 2016 pracovalo na Rezekvítku 8 stálých zaměstnanců na 6,3 úvazku, mnoho brigádníků
a nespočet dobrovolníků.
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Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2016: Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný investiční majetek
z toho:
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky
Oprávky drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k softwaru
Oprávky dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek
pokladna
běžný účet
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Úhrn Aktiv
14

v tis.Kč
28
167

81
59
-28
-79
-15
-59
484
404
56
31
78
1618
18
3
2846

Rozvaha k 31. 12. 2016: Pasiva
Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
soc. a zdr. pojištění
daně zaměstnanci
daně DPH
dan z příjmu
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Úhrn Pasiv

15

v tis.Kč
2573
-103
28

6
75
40
6
176
-53
0
98
2846

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
Výnosy
1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
z toho:
příjmy za akce
vlast. publikace a metod. pomůcky
příjmy z CHÚ, rekultivací, plány péče, inventarizace
příjmy z pronájmu a služeb k pronájmu
Tržby prodané zboží
2 Dotace ze státního rozpočtu a EU
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 zdr. poj.
Daně a poplatky
Odpisy
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hosp. výsledek před zdaněním k 31. 12. 2016
Daň z příjmu
Hosp. výsledek po zdanění k 31. 12. 2016

16

v tis.Kč
2 277
362
318
1166
1
430
655
371
97
13
69
3482
v tis.Kč
1314
2162
6
71
30
2
3585
-103
0
-103
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