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Poděkování
Za finanční podporu v roce 2012 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 .
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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
21 výukových programů – 209 akcí – 4717 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 2012 se Rezekvítek intenzivně věnoval tvorbě a realizaci ekologických výukových
programů pro mateřské, základní i střední školy. Vytvořili jsme dva nové programy, jeden
terénní a jeden interiérový. Oba programy vznikly v rámci projektu OPVK. Terénní program
„Ve stínu pampelišky“ je zaměřený na luční biotop, zástupce opylovačů a je určený pro žáky
4. – 7. třídy ZŠ. Interiérový výukový program „Přírodní bohatství České republiky“ se věnuje
tématu ochrana přírody v ČR a je zacílen na žáky druhého stupně základních škol, ale také na
žáky prvních ročníků středních škol.
V současnosti tedy Rezekvítek školám nabízí celkem 21 výukových programů. Součástí
nabídky jsou i dva terénní programy vytvořené z projektu Za Naturou na túru, které se realizují
v naturových lokalitách Kamenný vrch a Pisárky a na Hádecké planince. V roce 2012 pracovníci
Rezekvítku zrealizovali 153 výukových programů s celkovou účastí 3379 osob (z toho 153
pedagogů a 3226 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 53 akcí a zúčastnilo se jich 1086 osob (z toho žáků 1026 a 62 pedagogů).
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Školní projekt „Od semínka k lesu“
Projekt začal v říjnu 2010 úvodní schůzkou s učiteli a byl ukončen závěrečnou schůzko
pedagogy na začátku května roku 2012. Celkové trvání školního projektu bylo 1,5 roku.
Modelový školní projekt byl zaměřený na lesní ekosystém a všechny jeho části byly zpracovány
s ohledem na aktuální roční období. Záměrem bylo, aby probíraná témata, bylo možné propojit
ve stejnou dobu s pozorováním daných dějů v přírodě. Pod vedením učitelů řešili žáci průběžně
připravené aktivity a úkoly. Každé dva měsíce obdrželi učitelé manuál s podrobným popisem
aktivit, sadu pomůcek potřebných k plnění aktivit a pracovní listy. Celkem bylo učitelům
předloženo 7 sad úkolů. Žáci účastnící se projektu se po celou dobu (1,5 roku) starali o sazenice
buků, které si na závěr vysadili a vytvořili tak nový les. Každému žákovi byl pak předán glejt
zakladatele lesa. Do projektu byly zapojeny 4 brněnské školy, celkem šlo o 14 tříd v rozmezí od
2. do 4. Třídy. Celkový počet účastníků byl 328 (315 žáků a 14 učitelů). Od začátku projektu došlo
k drobným změnám v počtech dětí v jednotlivých třídách a také se částečně změnili
spolupracující učitelé. Na konci roku 2012 byla vydána metodika v nákladu 1000 ks a je určena
na rozdej učitelům.

Žáci s glejty zakladatele lesa, které dostali po výsadbě buků
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Akce na klíč – Den stromů
V říjnu roku 2012 jsme vyzkoušeli vytvořit a nabídnout školám poprvé komerční akci na klíč
pro větší skupinu dětí. Pro ZŠ Hamry jsme uspořádali Den stromů, který probíhal 2 dny,
zúčastnili se ho žáci celého prvního stupně. Celkem šlo o 9 tříd a přibližně 150 žáků a 9 učitelů.
Jeden den se akce konala pro 4 třídy naráz (žáci 1. a 2. tříd) a probíhala v Maloměřické lipové
aleji. Pro zbývajících 5 tříd (žáci 3. – 5. třídy) se akce konla druhý den v NPR Hádecká planinka.

Poradenství k projektům Na Zelenou
Rezekvítek je oficielním konzultantem pro Moravu v programu Nadace Partnerství
„Na Zelenou“ – v roce 2012 jsme pomáhali s realizací projektu třem školám, a to ZŠ a MŠ Jana
Broskvy v Brně-Chrlicích, ZŠ Plumlov a ZŠ Dolní Loučky.

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 2012 jsme uspořádali
8 metodických seminářů pro pedagogy, jednak k práci s výukovými pomůckami Rezekvítku,
jednak k využívání interaktivní tabule pro ekologickou výchovu.

Den stromů pro ZŠ Hamry - hra na srovnání délky života člověka a lesa
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Akce pro
děti a mládež
13 akcí – 50 dní – 264 účastníků
Rezekvítek nabízí řadu volnočasových akcí pro děti a mládež. V roce 2012 jsme na tyto akce
získali dotaci pouze od statutárního města Brna a programu Mládež v akci:
16. – 18. 3. 2012
12. – 15. 4. 2012
10. – 13. 5. 2012
25. – 27. 5. 2012
2. 6. 2012
16. – 20. 7. 2012
20. – 24. 7. 2012
13. – 17. 8. 2012
17. – 21. 8. 2012
27. – 31. 8. 2012
12. – 14. 10. 2012
25. – 28. 10. 2012
14. – 16. 12. 2012

MLOK na Veveří – dobrovolnická akce
Studijní pobyt na Slovensku
Studijní pobyt v Rakousku
MLOK na Jezírku – dobrovolnická akce
Zelený list – přírodovědně-tábornická soutěž
I. Příměstský tábor – Cesta kolem světa
MLOK na Jezírku – dobrovolnická akce
II. Příměstský tábor – Z pohádky do pohádky
MLOK na Veveří – dobrovolnická akce
III. Příměstský tábor – Mravenčí dobrodružství
Všichni běží na Veveří – dobrovolnická akce
Rezeakce – operace Brundibar
Vánoční koledování v Křižanově

MLOK na hradě Veveří - mezinárodní dobrovolnická akce
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Akce pro veřejnost
14 akcí – 16 dní – 2508 účastníků
V roce 2012 proběhlo celkem 14 akcí pro veřejnost – většinou přírodovědně-poznávacích
exkurzí po celém Jihomoravském kraji.
13. 3. 2012
24. 3. 2012
31. 3. 2012
1. 4. 2012
21. 4. 2012
5. 5. 2012
16. 6. 2012
29. 6. – 1. 7. 2012
14. 8. 2012
15. 9. 2012
6. 10. 2012
24. 10. 2012
6. 11. 2012
20. 11. 2012

Exkurze – Spalovna komunálního odpadu
Exkurze na Kamenný vrch
Jarní výsadba Vánočních jedliček 2012
Exkurze na Kamenný vrch
Den Země pod Špilberkem
Exkurze na orchidejové louky
Exkurze – Ptáci v Lednici
Velká Kameňáková brigáda
Exkurze – Bylinková zahrádka ve Valticích
Exkurze na pštrosí farmu
Exkurze – Za krásami Podyjí
Exkurze do kompostárny
Sraz s duchem místa – Kamenná kolonie I.
Sraz s duchem místa – Kamenná kolonie II.

Exkurze Ptáci na tahu
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Péče o přírodu
21 lokalit – 6535 hodin
Rok 2012 přinesl hned několik změn, přesto ochrana přírody pokračovala ve stejném duchu
s mnoha úspěchy. Jako v minulých letech i v roce 2012 byly naší náplní následující činnosti:
management chráněných území, přírodě blízké rekultivace v lomech, ochrana a tvorba krajiny a
činnosti, které lze označovat jako služby v ochraně přírody (např.: výroba a instalace cedulí,
stavby povalových chodníků a zábradlí, drobná dřevovýroba a také odborné posudky, studie a
plány péče).
V případě péče o chráněná území jsme tradičně pracovali například v NPR Hádecká
planinka, PR Kamenný vrch, PP Medlánecké kopce, PP Medlánecká skalka, VKP Pod oříšky nebo
VKP Tribuna. Dokonce byl náš seznam rozšířen o PP Augšperský potok, PP Bílá hora. Rekultivace
jsme prováděli v lomech Mokrá, Želešice, Růženin lom a Hádecký lom. V případě Želešic je
dobré zmínit práce spojené s likvidací akátu na skalní stěně. Na stěnu jsme se spouštěli pomocí
lanových úvazků. I takový druh zásahů rozšiřuje naši nabídku.
Přiložená tabulka rekapituluje počet odpracovaných hodin v porovnání s rokem 2011.
Celkový počet se oproti roku 2011 příliš nelišil (rozdíl necelých dvou procent). Zaměstnanecké
hodiny byly nepatrně vyšší. Nutno uvést, že od června proběhla výměna zaměstnanců, kdy
Michala Vavrika vystřídal Boleslav Tomšík. U placených brigád bylo u loňského roku
zaznamenáno navýšení. To je způsobeno poklesem školních akcí, jak v rámci programu Děti
pečují o přírodu, tak odborných praxí. Zajímavého navýšení doznali dobrovolníci. Uspořádali
jsme celkem 18 dobrovolnických dnů (včetně Velké Kameňákové brigády). Celkem se u nás
vystřídalo neuvěřitelných 173 dobrovolníků. Převážná většina dobrovolnických dnů proběhla
ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost spadající pod Fórum dárců. Na
dobrovolnických dnech se vystřídali např. pracovníci České pojišťovny, Kooperativy, E.Onu,
Tchiba, ING a v neposlední řadě Motorola Solutions.

Zaměstnanci
Brigádníci
Dobrovolníci, praxe, školy
Počet hodin celkem

Hodiny 2011
3 289
512
2 734
6535
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Hodiny 2012
3 326
624
2 473
6 423

Za podporu a dobrou spolupráci v roce 2012 děkujeme Českomoravskému cementu, a.s.
a společnosti Kámen Zbraslav s.r.o., Jihomoravskému kraji, Správě CHKO Moravský kras,
Magistrátu města Brna, ZO ČSOP PS Hády, ZO ČSOP Ponikva, obci Kobylnice, Fóru dárců a
mnoho dalším.

Údržba plotu okolo PR Kamenný vrch

9

Tvůrčí centrum
8 novinek – 118 pomůcek – 7000 výtisků
Práce na krabicích a výukových pomůckách:
V roce 2012 bylo zapůjčeno 9 krabic a vyrobeno 118 krabic a výukových pomůcek:
Krabice vody
6 ks
6 Alíků a Aroma lotto
0 ks
Krabice jehličí
4 ks
Pytel domácí zvířeny
0 ks
Krabice ptáků zpěváků
1 ks
Pytel domácí květeny
0 ks
Krabice naší vlasti
3 ks
Stopy výuková pomůcka
65 ks
Badatelský batůžek (NOVINKA)
39 ks Brňáku, nezlob se!
0 ks

Nové publikace:
Hravé říkanky pro šikovné všeználky 2 (Milica Vojtíšková) – 1000 ks (dotace OPVK)
Karty vodních organimů (Tereza Žižková) – 1000 ks (dotace JmK)
Metodika ke školnímu projektu “Od semínka k lesu” (Petra Švihelová a kol.) – 1000 ks
(dotace OPVK)
Sedlákovo čarování SPECIÁL (Blanka Ponížilová) – 1000 ks (dotace OPVK)
Vodní čarování SPECIÁL (Blanka Ponížilová) – 1000 ks (dotace OPVK)
Geologické vycházky v Brně a okolí (Aleš Bajer) – 1000 ks (dotace OPVK)
SW Říční ekosystém (Karla Petřivalská, Jiří Nešpor) – 1000 ks (dotace OPVK)
V roce 2012 vznikla v rámci projektu OPVK nová sada výukových pomůcek – Geologická
krabice v počtu 20 ks.
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Rychta Krásensko

Rok 2012 znamenal pro Rychtu v Krásensku nižší objem výuky způsobený sníženým zájmem
ze strany škol o pobytové programy a především úbytky žáků ve třídách. Celkem jsme realizovali
26 pobytových programů pro 575 žáků a 35 jednodenních programů a terénních exkurzí pro
1024 žáků. Tento rok nás ale přiměl k nastartování širší a úspěšnější propagace, práce na dalším
zkvalitnění výuky a rozšíření nabídky programů.
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 sérii akcí z kurzu Školy občanské iniciativy Hnutí Duha, dále akce
Včely pro Moravský kras, Ligy lesních práv, Pionýra, Piafy Vyškov a dalších.
Akcí pro veřejnost se celkem účastnilo přibližně 300 účastníků. V zimním období proběhly
kurzy domácí výroby sýra, v dubnu tradiční oslavy Dne Země i s výtvarnou soutěží pro školy,
v říjnu Krásenské oslavy podzimu s prací v sadu, drakiádou a zahájením prací na rybníčku pod
Holým vrchem, v předvánočním čase vazba adventních věnců.
V rámci oprav a údržby budovy byla dokončena rekonstrukce střechy nad hlavní budovou,
na kterou získal OÚ Krásensko finanční podporu z programu Leader v rámci MAS Moravský
kras.
Můžeme říct, že se stále zlepšuje a posiluje naše komunitní role v obci. Podílíme se na
obecních projektech, s místními lidmi zlepšujeme vztahy i spolupráci, jsme součástí pracovní
skupiny mikroregionu Drahanská vrchovina v rámci MA 21. Naše komunitní funkce v obci
a regionu je pro nás, samozřejmě kromě činnosti pro školy, velmi důležitá a smysluplná.
Rok 2012 se nesl v duchu připomenutí 10 let fungování střediska ekologické výchovy.
Samotné oslavy jste se mohli zúčastnit v Krásensku o víkendu 19. – 21. 10.
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Další projekty
kanceláře

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

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. Během roku 2012 se kancelář
pokoušela sehnat dary na odkup a stala se součástí Bytového družstva společně s ostatními
nájemníky (Rezekvítek je členem představenstva). Koupi budeme financovat úvěrem od České
spořitelny prostřednictvím bytového družstva.

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.
Od jara 2008 pak Rezekvítek převzal správu portálu www.ekoradce.cz pro Síť
environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji.
Pro členy i zájemce o Rezekvítek vyšlo deset čísel Rezekvětů v elektronické podobě. Výroční
zpráva za rok 2011 byla vydána také pouze v elektronické podobě.

Veletrh ekologických výukových programů 2012 - Malá Morávka
Rezekvítek pořádal ve spolupráci s Pavučinou a Sluňákovem VEVP. Tímto ročníkem prošlo
cca 150 účastníků.
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2012
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2013 se Sněm
Rezekvítku se 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 2012 se
sešla celkem na 7 jednáních. Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Josef Hromada, Václav Izák, Petr Kazda, Petra Klašková, Michal
Medek, Jana Šotnarová,
Revizní komise kontroluje činnost sdružení. V roce 2012 pracovala v tomto složení: Blanka
Hromadová, Jiří Ištvan, Hana Synková.

Pracovníci:
Ředitel: Petr Laštůvka (1 úvazek, od prosince 0,8 úvazku)
Hospodářka: Marie Pigulová (1 úvazek)
Vedoucí výroby Tvůrčího centra: Zdeňka Veselá (1 úvazek)
Koordinátorka tvorby TCR: Beata Vargová (0,7 úvazku, od února 1 úvazek)
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Vilém Jurek (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Tomáš Kubáček (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Michal Vavrik (1 úvazek do června), Boleslav Tomšík (1 úvazek
od červa)
Vedoucí Rychty Krásensko: Zdeňka Jičínská (0,1 úvazek)
Koordinátorka úseku Pro školy: Petra Švihelová (1 úvazek)
Údržbář Rychty Krásensko: Pavel Švancara (0,5 úvazku)
Administrativní pracovnice Rychty Krásensko: Jitka Vágnerová (0,2 úvazku, od října 0,4 úvazku)
Koordinátorka akcí pro veřejnost, děti a mládež, pracovnice úseku Pro školy: Tereza Žižková
(1 úvazek)
Pracovnice na administraci a účetnictví projektů: Petra Plhalová (1 úvazek)
Na dohodu pracovalo asi 150 lektorů, sběračů semen, kresličů, kuchařek a dalších důležitých
profesí.
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Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2012: Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný investiční majetek
z toho:
Hmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
ostatní dlouhodobý financ 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.Krátkodobý finanční majetek
pokladna
běžný účet
7.Náklady příštích období
8.Příjmy příštích období
Úhrn Aktiv

v tis.Kč
33

6504
383
4
-33
-1865
-383

830
181
77
20
40
925
15
13
6744
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Rozvaha k 31. 12. 2012: Pasiva
Vlastní zdroje
1.Vlastní jmění
2.Hospodářský výsledek

v tis.Kč
6866
-749

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

15

88
174
92
20
84
-49
23
90
105
0
6744

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
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 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
7

Spotřeba materiálu a služeb
Mzdové náklady a soc. a zdrav.poj
Daně a poplatky
Odpisy
penále
ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hosp výsledek před zdaněním k 31. 12. 2012
Daň z příjmu
Hosp výsledek po zdanění k 31. 12. 2012

16

v tis.Kč
2 775
689
682
1113
187
104
2492
194
30
14
245
5750
v tis.Kč
2989
3276
3
195
5
29
2
6499
-749
-749
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