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Děkujeme našim podporovatelům:
Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvu životního prostředí a Státnímu
fondu životního prostředí; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
a Evropskému sociánímu fondu; Finančnímu mechanismu EHP, Norskému
finančnímu mechanismu a Nadaci rozvoje občanské společnosti; Jihomoravskému kraji; Statutárnímu městu Brnu; Nadaci Veronica; Nadaci Partnerství
a dalším.
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Poděkování

O Rezekvítku

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 – ekokluby, 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
> SEV Rychta Krásensko – společné pobytové středisko Lipky a Rezekvítku
> Ředitelství a koordinace projektů
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Pro školy
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. Novinkou roku 2009 byl pilotní roční školní projekt Okolo
vody.
Ekoporadna do škol
Základním a středním školám nabízíme dvouhodinové výukové programy realizované přímo ve škole. V roce 2009 byla rozšířena nabídka o další 3 výukové programy,
nyní máme tedy v nabídce 14 ekologických výukových programů. V roce 2009 bylo
zrealizováno 95 programů pro 1770 žáků.
Děti pečují o přírodu
V tomto programu realizujeme brigády na chráněných územích ve spolupráci se
školními a jinými dětskými kolektivy. Pro propagaci projektu a ochranu přírody
tvoříme sadu sbírkových karet k brněnským chráněným územím – v roce 2009 jsme
vytvořili dalších 5 karet z 29 (hotovo jich již je celkem 20). V roce 2009 se uskutečnilo
47 akcí pro 900 účastníků.
Poradenství k ŠVP
S podporou Norského finančního mechanizmu (přes NROS) realizujeme poradenství pro školy k Environmentální výchově v ŠVP. V roce 2009 jsme realizovali 244 hodin
přímých konzultací. Rezekvítek je také konzultantem pro Moravu v programu Nadace
Partnerství „Na Zelenou“, v roce 2009 jsme pomáhali s realizací projektu dvěma
školám (OA Olomouc a ZŠ Kravsko).
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Pro
školy

Školní projekt „Okolo vody“
Tento nově vytvořený celoroční školní projekt byl vyzkoušen na 3 pilotních školách (ZŠ Bakalovo nábřeží, ZŠ Bosonožská
a ZŠ a MŠ Pramínek). Zapojilo se do něj přes 280 žáků a jejich vyučující. Každý měsíc žáci dostali pracovní listy a plnili úkoly
zaměřené na témata týkající se vody, jako například: Cesta vody vodovody, Vodní audit školy i domova a podobně. Všechny
své získané vědomosti žáci nakonec využili při vědeckém průzkumu PP Žebětínský rybník, kdy zjišťovali fyzikální vlastnosti
vody, i to, co všechno zde žije a roste. Projekt se setkal s velmi kladným ohlasem jak ze strany učitelů, tak žáků.
Semináře a vzdělávací akce pro pedagogy
Rezekvítek je akreditovanou vzdělávací institucí pro DVPP akreditace MŠMT č. j. 24018/2007-25. Nyní máme akreditováno 6 typů vzdělávacích akcí.
V roce 2009 se seminářů a vzdělávacích akcí pro pedagogy zúčastnilo 353 účastníků. Pořádali jsme 25 jednodenních
Metodických seminářů pro pedagogy, především k tomu, jak pracovat s výukovými pomůckami Rezekvítku (krabicemi, SW)
a tvořit třídní projekty, také jak psát projektové žádosti na
financování EVVO. Některé semináře byly dotované z NROS,
některé byly placeny školami na zakázku. V září proběhl
Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách VII. (třídenní putování pro učitele ZŠ a MŠ) a v říjnu
schůzka pro učitele s představením nabídky Rezekvítku.
Většina aktivit úseku Pro školy byla podpořena grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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Další akce pro děti a mládež
Rezekvítek nabízí také řadu volnočasových akcí pro děti. V roce 2009 proběhlo pod
Rezekvítkem 15 takovýchto akcí, kterých se zúčastnilo 414 účastníků.
Tábory pro děti
V době letních prázdnin mezi volnočasové akce pro děti patří přírodovědně a ekologicky pojaté tábory. V roce 2009 Rezekvítek pořádal 6 táborů, z toho 2 příměstské.
13.–17. 7., 24.–28. 8. 2009 Příměstské tábory – Cesta kolem světa, Piráti
19.–30. 7. 2009 Letní tábor Tajemství severní země
26. 7.–4. 8. 2009 Tábor V melounovém cukru
3.–16. 8. 2009 Letní tábor – Hobit 2009
15.–23. 8. 2009 Letní tábor – Jako Keltové IV
Víkendové akce pro děti
Vedle táborů jsou během školního roku pořádány také kratší, zpravidla víkendové
akce s ekologickou a přírodovědnou tématikou. Již tradičně sem patří přírodovědná
soutěž Zelený list, setkání oddílů a ekoklubů – tzv. Rezeakce, Exkurze pro rodiče s dětmi,
tradiční Vánoční koledování atd. Stručný výčet těchto akcí naleznete níže.
29.–30. 5. 2009
Zelený list - přírodovědná soutěž pro oddíly a kroužky
23.–25. 10. 2009
Rezeakce – Cestování v čase
29. 10.–1. 11. 2009
Podzimní prázdniny Moravský kras (ekoklub Kvíčala)
30. 10.–1. 11. 2009
(Piknik) Exkurze pro rodiče s dětmi za tajemstvím lesa
20.–22. 11. 2009
Pohádková výprava do Vyškova (ekoklub Medvídci)
5. 12. 2009
Mikulášská vycházka do obory Holedná
18.–20. 12. 2009
Vánoční koledování v Křižanově (oddíl Jestřábník)
18.–20. 12. 2009
Vánoční výprava Medvídků (ekoklub Medvídci)
28.–31.12. 2009
Silvestrovská výprava na Šumavu (ekoklub Kvíčala)
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Další akce
pro děti
a mládež

Akce pro
veřejnost

Akce pro veřejnost a dobrovolníky
V roce 2009 proběhlo celkem 23 akcí pro veřejnost a dobrovolníky, trvaly 36 dní
a zúčastnilo se jich 3293 účastníků.
Exkurze pro veřejnost
Také v tomto roce jsme pokračovali v úspěšném cyklu přírodovědně-poznávacích
exkurzí po celém Jihomoravském kraji. V rámci těchto exkurzí navštěvujeme významná chráněná území, po kterých nás provází odborníci z univerzit i různých správních
institucí. Na jaře jsme například uspořádali velmi atraktivní cyklus „Exkurzí za energií",
kdy jsme navštívili jadernou, vodní i větrnou elektrárnu a každou exkurzi doplnili
i lektorovanou vycházkou do přírody v okolí. Ostatní exkurze byly zaměřeny zoologicky,
botanicky, mykologicky, ale také například historicky – netradiční vycházka po Brně
v rámci cyklu Na sraz s Duchem místa. Podrobný seznam naleznete níže.
Akce byly podpořeny z grantových řízení Jihomoravský kraje, MŠMT, grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
22. 3. 2009
28. 3. 2009
29. 3. 2009
4. 4. 2009
24. 4. 2009
17. 5. 2009
13. 6. 2009
12. 9. 2009
4. 10. 2009

Den otevřených dveří na Kamenném vrchu
Exkurze za energií 1 – JE Dukovany
Den otevřených dveří na Kamenném vrchu
Společná výsadba Vánočních jedliček
Výlet za netopýry II
Exkurze za energií 2 – Vodní elektrárna Dlouhé stráně
Exkurze za energií 3 – Větrná elektrárna Bantice
Exkurze – Za obyvateli vod a rákosin Lednických rybníků
Exkurze na ekofarmy na Vysočině
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16.–18. 10. 2009
18. 10. 2009
22. 10. 2009
7. 11. 2009
26. 11. 2009
16. 12. 2009

Krásenská brigáda – Stromky 09
Putování po starých ovocných sadech – pomologická exkurze
Vycházka po naučné stezce Hádeckou planinkou
S Rezekvítkem do lesa a na houby
Vycházka po naučné stezce Hádeckou planinkou
Exkurze Na sraz s duchem místa III. – historické centrum Brna

Brigády
Vedle exkurzí pořádá Rezekvítek pro veřejnost a dobrovolníky také brigády, zpravidla na chráněných územích. Největší
z nich je již tradiční Velká Kameňáková brigáda v PR Kamenný vrch. Již několikátý rok také pokračujeme v obnově starého
třešňového sadu na hradě Veveří.
27.–29. 6. 2009
Velká Kameňáková brigáda
26. 30. 8. 2009
Jezení na Jezírku na konci prázdnin
14.–15. 11. 2009
Za hradbami zahrada – brigáda na hradě Veveří
Ostatní akce
7. 3. 2009
17.–18. 4. 2009
1. 9.–9. 9. 2009
25. 11. 2009

Rozrazilový ples
Den Země na Špilberku
Dny otevřených dveří na Rezekvítku
Seminář – Problematika ochrany
ovzduší v Jihomoravském kraji
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Péče
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Péče o přírodu
Úsek Péče o přírodu realizuje praktickou ochranu přírody a ve spolupráci
s ostatními úseky činnosti Rezekvítku ji propojuje s ekologickou výchovou a osvětou.
Tradičně nejvíce času jsme i v roce 2009 věnovali péči o chráněná území různého
stupně ochrany. Specializací Rezekvítku je především péče o stepní a lesostepní
formace zahrnující kosení, redukci křovin, případně likvidaci nepůvodních či
nevhodných dřevin. Jako obvykle nejvíce jsme v tomto směru pracovali v přírodní
rezervaci Kamenný vrch (více než 1000 odpracovaných hodin).
Dlouhodobě se Rezekvítek věnuje také rekultivacím opuštěných těžebních
prostorů s cílem využít potenciál stanovišť (často suchá stanoviště vhodná pro stepní
společenstva) a také významně zvýšit druhovou diverzitu. Z této oblasti lze
připomenout rekultivační projekt lesnického charakteru a zároveň výzkum realizovaný
v Mokré, do něhož byli zapojeni i studenti TU báňské v Ostravě. V loňském roce jsme
také zahájili rekultivaci výsypky a zároveň úpravu sousedních lesostepních stanovišť
v lomu Želešice.
Již několik let se Rezekvítek věnuje také tvorbě biokoridorů a biocenter (ÚSES) a
následné péči o ně - v letošním roce to byla např. péče o loňské výsadby v Medláneckém biokoridoru nebo pokračování v rekonstrukci biocentra a biokoridoru
v Kobylnicích. Zcela novou a rozsáhlou akcí byla výsadba stromořadí rovněž v obci
Kobylnice.
Z ostatních činností lze, kromě zapojení do aktivit ostatních úseků Rezekvítku (akce
pro veřejnost, pro školy), uvést již také několikaletou péči o panely naučných stezek a
značení památných stromů. Do činnosti našeho úseku lze také zahrnout vytvoření
nové naučné stezky na Hádech, tentokráte věnované lesům.
Zadavatelem námi realizovaných prací byl v roce 2009 hlavně Jihomoravský kraj,
dále pak CHKO Moravský kras, město Brno, jeho městské části a další obce. V případě
biocentra v Kobylnicích šlo o projekt financovaný MŽP a obcí.
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Přehled lokalit a hlavních činností, které zde v roce 2009 probíhaly:
lokalita
Alej v Kobylnicích
Biocentrum a biokor. Kobylnice
lom Dálky Čebín
lom Mokrá
lom Želešice
Medlánecký biokoridor
Medlánky-Hraničky
mokřad Ponětovice
Natura Žebětín
NPR Hádecká planinka
Pod Kavky
PP Bílá hora
PP Kavky
PP Medlánecká skalka
PP Medlánecké kopce
PP Obřanská stráň
PP Patočkova hora
PP Skalky u přehrady
PP Velká Klajdovka
PR Kamenný vrch
PR Velký Hornek
VKP Meze u křížku
VKP Odvaly
VKP Pod Hády
VKP Tribuna

hlavní činnost
– výsadba a následná péče
– výsadba a následná péče, likvidace křovin a náletů
– likvidace křovin a náletů
– výsadba a následná péče o výsadby
– likvidace křovin a náletů
– výsadba a následná péče o výsadby, kosení
– kosení a likvidace biomasy
– kosení a likvidace biomasy
– redukce křovin
– redukce křovin, kosení a likvidace biomasy
– výsadba a následná péče
– úklid, likvidace křovin a náletů
– kosení a likvidace biomasy
– kosení a likvidace biomasy
– kosení a likvidace biomasy
– kosení a likvidace biomasy
– kosení a likvidace biomasy
– redukce křovin
– redukce křovin
– likvidace křovin a náletů, kosení a likvidace biomasy
– výsadba a následná péče
– kosení a likvidace biomasy
– likvidace křovin a náletů
– kosení a likvidace biomasy
– kosení a likvidace biomasy
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Tvůrčí
centrum

Tvůrčí centrum
Práce na krabicích
V roce 2009 bylo vyrobeno 99 ks metodických výukových pomůcek, tzv. krabic,
zapůjčeno jich bylo 29 ks.
Krabice plná vody
Krabice jehličí
Krabice naší vlasti
Krabice energie
Krabice ptáků zpěváků
Pytel domácí květeny
Pytel domácí zvířeny
Krabice plazů a obojživelníků
Brňáku, nezlob se!
Šest Alíků a aroma lotto

15 ks
15 ks
13 ks
10 ks
8 ks
6 ks
6 ks
4 ks
13 ks
9 ks

Nově vydané publikace
Karty stromů – Jehličnany (Anna Bártová) – 1000 ks (+ dotisk 1000 ks)
Karty stromů – Listnáče 1 (Anna Bártová) – 1000 ks
Sedlákovo čarování 1 (Blanka Ponížilová) – 2000 ks
Hravé říkanky pro šikovné všeználky (Milica Vojtíšková) – 2000 ks
Hádecké lesy (Antonín Martiník) – 500 ks
Plakát „Bio a Eko značení“ – 1000 ks
Plakát „CHKO a NP v České republice“ – 1000 ks
Karty „Chráněná území města Brna“ – 5 území á 3000 ks karet, celkem 15 000 ks
Samolepky 3 druhy (rosnička, kachna, rezekvítek) – á 2000 ks, celkem 6000 ks
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Nové výukové pomůcky:
Výukové DVD Videopořad ČLENOVCI (Ivan Stříteský) – 2000ks
Výukový SW Les jako ekosystém (Kolektiv autorů, Šteflsoftware) – 1000 ks
DVD Členovci
Pořad si klade za cíl seznámit diváky s říší členovců tak, jak to učebnice neumožňují – v detailech, souvislostech,
příbězích, věcně i emotivně. Využijete ho v přírodopisu, biologii, vlastivědě či ekologické výchově. DVD
obsahuje 5 filmů o celkové délce 150 minut.
Výrobu videopořadu podpořil Státní fond životního prostředí ČR.

Lesní ekosystém - počítačový výukový program pro interaktivní tabuli
Tento počítačový výukový program je věnován ekosystému les. Najdete v něm modul zaměřený na lesní patra
a jejich obyvatele, modul zaměřený na lesní dřeviny a modul zaměřený na potravní vztahy. Vše doplněno
o několik hříček a opakovací kvíz.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Sedlákovo čarování 1 aneb Kouzla na statku včera i dnes
Blanka Ponížilová
Další publikace z úspěšné řady "čarování" od Blanky Ponížilové obsahuje aktivity tentokrát k tématu život na
statku. Dozvíte se více o zemědělské výrobě a chovu hospodářských zvířat včera i dnes. Obsahuje spoustu
hádanek, her, omalovánek, vystřihovánek a informací. Sborník námětů lze využít v ekologické výchově ve
školách a v mimoškolní výchově.
Vytvoření a vydání publikace bylo podpořeno v grantovém řízení MŽP.
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Karty stromů - Jehličnany, Listnáče 1
Anna Bártová
Obě výukové pomůcky obsahují sadu karet se siluetami stromů, jejich jednotlivými částmi a slovním
doprovodem. V metodice najdete řadu námětů na využití karet. První díl představuje pět našich
nejběžnějších jehličnanů, druhý je věnován listnáčům.
Pomůcka je určena především dětem od 3 do 10 let.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Hravé říkanky pro šikovné všeználky
Milica Vojtíšková
Publikace Hravé říkanky pro šikovné všeználky je určena nejen rodičům s dětmi předškolního a školního věku
(od 3 do 10 let), ale i jejich učitelům, vychovatelům či vedoucím kroužků. Obsahuje řadu námětů pro tvoření
z přírodnin a odpadů. Každý návod je uveden veselou říkankou a doplněn krátkým naučným textem.
Vytvoření a vydání publikace bylo podpořeno v grantovém řízení MŽP.

Hádecké lesy – Průvodce naučně-vzdělávací trasou
Antonín Martiník a kol.
Brožurka, jejímž stěžejním tématem je les, je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, obsahuje obecné
kapitoly doplněné o příklady a zakončené jednoduchou otázkou nebo úkolem. Druhá část, praktická, vás
provede naučně-vzdělávací trasou v NPR Hádecká planinka a jejím bezprostředním okolí.
Vytvoření publikace podpořil Jihomoravský kraj a také bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci Finančního mechanizmu EHP a Norského finančního mechanizmu prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti.
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SEV Rychta Krásensko
V uplynulém roce 2009 jsme na pracovišti Lipky Rychta přivítali více než 2500 žáků
základních a středních škol, kteří se zúčastnili 39 pobytových programů a 60 jednodenních výukových programů a terénních exkurzí. V době, kdy školy měly letní
prázdniny, jsme realizovali týdenní vzdělávací kurz pro učitele, příměstský tábor a dva
týdny řemeslných kurzů pro veřejnost. O víkendech pak Rychta poskytovala své
služby dalším organizacím, které se zabývají vzděláváním a prací s dětmi i mládeží,
nebo studentům vysokých škol.
I letos se sešla skupina dobrovolníků, aby pokračovali v péči o vysázené stromy
v okolí Krásenska. V letošním roce navíc usadili ke každému stromořadí pamětní
kameny.
Zaměstnanci Rychty přispěli do kulturního dění v obci organizací tří úspěšných
akcí pro veřejnost. V dubnu proběhl již tradiční Den Země, tentokrát nově ve
spolupráci se Správou CHKO Moravský kras. V říjnu se uskutečnil první ročník
Krásenských oslav podzimu, v jejichž průběhu byl vysázen ovocný sad z tradičních
odrůd. Výsadba tak navázala na výsledky mapování a sběru roubů, které před
několika lety proběhly díky o. s. Barvínek a ekoklubu Kvíčala. Poslední akcí pak byla již
tradiční Vánoční dekorativní vazba. Celkem se těchto akcí zúčastnilo téměř
200 návštěvníků.
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Projekty kanceláře
Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji
Rezekvítek převzal po Lipce žezlo koordinace Sítě v Jihomoravském kraji a od
května započal dvouletý projekt podpořený SFŽP a Jihomoravským krajem. Projekt
má 15 partnerů a 3 subdodavatele poradenských služeb. Rezekvítek také provozuje
ekoinfocentrum, na které se můžete obrátit se svými dotazy.
Vánoční jedličky
Rezekvítek je koordinátorem tohoto projektu (partnery jsou Veronica, YMCA,
Lipka, Občanské sdružení Smrk a Ekoporadna v Tišnově). Na jaře proběhla v lesích
u Soběšic výsadba loňských jedliček, v prosinci pak další předvánoční prodej.
Mapování naučných stezek v městě Brně
Zakázka pro MMB odbor životního prostředí. Zmapovali jsme, zaměřili a nafotili
15 naučných stezek v Brně (více jsme jich neobjevili) a všechny samostatné naučné
tabule, které jsme při mapování zaznamenali.
Propagace
Postupně jsme vytiskli nové propagační materiály s novým logem Rezekvítku: letáček nabídky programů pro školy, nabídky publikací a nabídky výukových pomůcek.
Rezekvítek provozuje internetové stránky www.rezekvitek.cz a od roku 2007
provozuje pro Národní síť středisek ekologické výchovy 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. Pravidelně také inzerujeme naše akce a terénní
exkurze ve zpravodajích brněnských městských částí.
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.
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2009
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2009 se
Sněm Rezekvítku se sešel 14. února v Brně za účasti 19 členů a 17 delegovaných hlasů
(tedy celkem 36).
Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi sněmy. Za své funkční období v roce
2009 se sešla celkem na 7 jednáních. Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Václav Izák, Petr Kazda, Hana Kazdová (od června Synková), Hana
Korvasová, Martin Boček, Jan Záhora.
Revizní komise kontroluje činnost sdružení. V roce 2009 pracovala v tomto složení:
Jiří Ištvan, Dana Vrtalová.
Pracovníci:
Činnost Rezekvítku v roce 2009 zabezpečovalo 15 profesionálních pracovníků:
Ředitelství:
Ing. Petr Laštůvka – ředitel kanceláře Rezekvítku; hlavní činnost: psaní a vedení
projektů, spolupráce s dalšími organizacemi, lektorování seminářů pro učitele apod.,
taktéž statutární zástupce Rezekvítku. Tel: 775 580 203, email: reditel@rezekvitek.cz
Marie Pigulová – ekonomka a hlavní účetní. Tel: 775 580 204, email:
marie.pigulova@rezekvitek.cz
Pro školy:
kontakt: tel: 775 580 201
Mgr. Ing. Milica Vojtíšková – vedoucí úseku; programy Ekoporadna do škol a Děti
pečují o přírodu, semináře pro učitele, konzultant "Na zelenou", poradenství se ŠVP.
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Akce pro veřejnost:
kontakt: tel: 775 580 205, email: karla.petrivalska@rezekvitek.cz
Mgr. Karla Petřivalská – koordinátorka akcí pro veřejnost (exkurze, Den Země...), lektorka Ekoporadny do škol, vedení
ekologické poradny
Tvůrčí centrum:
kontakt: tel: 543 216 483, email: zdenka.vesela@rezekvitek.cz
Zdeňka Veselá – vedoucí Tvůrčího centra Rezekvítku, výroba a distibuce výukových pomůcek a publikací
Mgr. Petra Pakostová – koordinátorka tvorby Tvůrčího centra Rezekvítku, tvorba a grafické zpracování nových publikací
a výukových pomůcek. Email: petra.pakostova@rezekvitek.cz
Péče o přírodu:
kontakt: tel: 775 580 206, email: vilem.jurek@rezekvitek.cz
Ing. Antonín Martiník – vedoucí úseku Péče o přírodu, péče o chráněná území, realizace prvků ÚSES, brigády
Ing. Vilém Jurek – nový vedoucí úseku Péče o přírodu od roku 2010, péče o chráněná území, realizace prvků ÚSES, brigády
Tomáš Kubáček – pracovník úseku Péče o přírodu
Michal Vavrik – pracovník úseku Péče o přírodu
Síť environmentálního poradenství v JmK:
Bc. Tereza Žižková – koordinátorka projektu
Bc. Petra Plhalová – pomocná účetní projektu

kontakt: tel: 543 216 483, email: sit@rezekvitek.cz

Rychta Krásensko:
kontakt: tel: 517 385 429, email:vladka.cikankova@lipka.cz
Mgr. Vlaďka Cikánková – vedoucí střediska Rychta Krásensko
Jitka Vágnerová – administrativa střediska Rychta Krásensko
Pavel Švancara – správa budovy střediska Rychta Krásensko
Na dohodu v roce 2009 pro Rezekvítek pracovalo asi 100 pracovníků (lektorů, sběračů semínek, výtvarníků, kuchařů
apod.) a řada dobrovolníků. Všem děkujeme.
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Hospodaření

Rozvaha k 31.12.2009: Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný investiční majetek
z toho:
Hmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky
Oprávky drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky hmotný investiční majetek
Oprávky drobný dlouhodobý hmotný majetek

v tis.Kč

33

6877
452

-33
-1652
-452

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

48
1177
13
3

Úhrn Aktiv

7890

615
352
175
210
72
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Rozvaha k 31.12.2009: Pasiva
Vlastní zdroje
1.Vlastní jmění
2.Hospodářský výsledek
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

v tis.Kč
6934
-182

23
172
81
14
241
-84
165
158
12
356
7890
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Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2009
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
2 Dotace ze státního rozpočtu
3 Dotace z rozpočtu měst a obcí
4 Dotace Grant z Islandu,Lichtenštejnska a Norska
5 Dary
6 Členské příspěvky
7 Ostatní
Výnosy celkem
Náklady
1
2
3
4
5
6

v tis.Kč
4 569
1282
1411
1752
124
1153
411
962
30
17
235
7377
v tis.Kč
4102
3111
4
195
145
2
7559

Spotřeba materiálu a služeb
Mzdové náklady a soc. a zdrav.poj
Daně a poplatky
Odpisy
ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hospodářský výsledek k 31.12.2009

-182
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Děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracovníkům
a příznivcům Rezekvítku za pomoc a
spolupráci v roce 2009
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