
  



  

Ekocentrum Skřítek Polička  
 

připravilo na  

 čtvrtek a pátek 20. a 21. října 2016 
 

od 8.00 do 12.30 hod. 
 

zábavně vzdělávací program 
 

 

 

 

v prostorách Divadelního klubu v Poličce.  
 

Děti a mládež mateřských a základních škol se hravě seznámí s tematikou 

dřevin, i co s nimi souvisí, na čtyřech zajímavých stanovištích (každé 

stanoviště je přibližně na 20 minut, tedy celý program bude cca na 1,5 hod.): 

 

 Les – náš ochránce – význam lesa, co vše les dává lidem  
 

 Hryz, hryz, dřevokazný hmyz – co je to dřevokazný 

hmyz, druhy, škodlivost i užitečnost 
 

 Houby – netradiční pohled na houby, druhy hub 
 

 Krátký film 
  
Na jednotlivých stanovištích se dozvíte stručně a přehledně o tématu 

stanoviště, doplněno přírodninami, bohatým obrazovým materiálem, 

hrami a další. Celý program je koncipován jako průřezové téma, takže se 

nejedná o rozšiřování znalostí jen v oblasti přírodovědy, ale i zeměpisu, 

člověk a zdraví, dítě a jeho svět… 
 

Program Dne stromů jsme připravili na dva dny.  

Je třeba, aby jednotlivé třídy nahlásili svoji účast dopředu 

a objednali se na konkrétní čas na telefonním čísle 731 563 819.   

Vzhledem k velkému zájmu se, prosím, hlaste co nejdříve. 
Příspěvek od každého účastníka je 30 Kč.  

O historii Dne stromů se dočtete na zadní straně této pozvánky. 

Srdečně vás zveme 

Za Ekocentrum Skřítek 

ing. Eva Janečková   

Akce je finančně podpořena městem Polička. 



  

Kancelář, poradna:  Pomezí 128 
 569 71 Pomezí 
 tel. 731 563 819 
E-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz 
Web: www.ekocentrumskritek.cz 
IČO:  26989131 
Číslo účtu:  196293270/0300 
Předsedkyně: Ing. Eva Janečková 
Účetní:  Stanislava Šimková 



Historie a cíle ekocentra 

Ekocentrum Skřítek bylo založeno 8. 2. 2005. V roce 2007 jsme změnili 
název na Ekocentrum Skřítek Polička o.s. a též sídlo ekocentra. Jsme 
nezisková organizace, občanské sdružení, jehož hlavním cílem je 
ekologická a environmentální výchova dětí, mládeže i dospělých s 
důrazem na vzdělávací programy s využitím zážitkové pedagogiky pro 
MŠ, ZŠ, SŠ a seniory směřující k trvale udržitelnému rozvoji. Mezi další 
cíle patří ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, protidrogová 
prevence mládeže i propagace ekologických prostředků šetrných k 
přírodě i člověku. 

Hlavním cílem všech akcí ekocentra je přivést účastníky programů 
k tomu, aby pochopili, že všichni jsme nedílnou součástí přírody a podle 
toho bychom se v ní a k ní měli chovat – planeta Země je náš domov, ve 
kterém všichni chtějí žít ve zdraví a dostatku. A po nás i budoucí 
generace. 

Připravujeme a poskytujeme vzdělávací programy tak, aby podnítily 
zájem účastníků o environmentální tematiku. Děti a mládež získávají 
odborné poznatky navazující na školní výuku hravým zapojením do 
programů. Umožňujeme jim pochopení problematiky zásad trvale 
udržitelného rozvoje a jejich aplikaci do běžného života metodami, které 
nejsou běžnou součástí školní výuky. Při tvorbě programů vycházíme z 
poznatků a zkušeností minulých let, z požadavků škol a využíváme 
poznatků průběžně získávaných na odborných kurzech. 

Pro širokou veřejnost organizujeme přednášky a besedy. Pro ně jsou 
vybírána témata, která mohou oslovit různé skupiny osob, a ukazujeme 
lidem, jak je vše spolu propojeno. Působíme také jako ekoporadna, kam 
se občané mohou obrátit se svými dotazy, rozesíláme e-maily 
nepravidelné informace o ekologii, přírodě, alternativních způsobech 
života formou Občasníku od Skřítka. 

Důraz klademe na pochopení důsledků každodenní činnosti jednotlivce 
i národů v globálním měřítku. V současné době je velmi důležité, aby si 
lidé uvědomili, že jejich činnost se promítá do stavu celé Země a bez 
životního prostředí na Zemi lidé žít nemohou. 



Ve všech programech jsou obsaženy základní myšlenky Agendy pro 21. 
století, což je dokument, který byl přijat na světovém summitu OSN a v 
němž jsou shrnuty zásady, které by měli dodržovat státy, komunity i 
jednotliví občané pro trvale udržitelný rozvoj. 

 

Ekocentrum v zimě 



Akce pro děti  

Království čokolády 

Vzdělávací program se konal 7. června v rámci větší akce v MŠ Bystré. 
Ekocentrum Skřítek zajišťovalo jedno stanoviště, kde se během celého 
dopoledne vystřídalo 119 dětí z místních i okolních školek. Děti chodily 



Datum 

Doba trvání

 v hod. 

pro 1 

účastníka

Název programu
Příjemce 

programu

Počet 

účast-níků

Počet 

účastníko-

hodin

7. 6. 0,5
Království čokolády

(setkání školek)

MŠ Bystré

a okolní MŠ
119 59,5

20. 10. 1,5 Den stromů

ZŠ Korouhev

ZŠ Široký Důl

MŠ Rozmarýnek, 

Polička

ZŠ Telecí

MŠ Jedlová

MŠ Pomezí II.

ZŠ Masarykova

ZŠ Sádek

MŠ Pomezí I.

226 339

21. 10. 1,5 Den stromů

MŠ Borová

ZŠ Oldřiš

ZŠ Speciální, Polička

ZŠ Pomezí

154 231

3. 11. 1,5 Indiáni dnes veřejnost 23 34,5

4. 11. 1,5 Indiáni dnes ZŠ Pomezí II. st. 70 105

4. 11. 1,5 Indiáni dnes ZŠ Pomezí I. st. 73 109,5

CELKEM 8 *** *** 665 878,5

Souhrn	c ̌innosti	2016



po jednotlivých třídách a my jim během 25 minut vysvětlili a ukázali, 
odkud čokoláda pochází, jak roste (strom, plod, fotky, skutečný lusk a 
kakaové boby, ochutnávka, výrobky), jak se zpracovává, co se z ní vyrábí 
a nakonec bylo překvapení – v týpí na děti a učitelky čekala fontánka 
s tekoucí čokoládou, do které si děti namáčely kousky jablek. 

Den stromů  

Tradičně proběhla oslava Dne stromů v Divadelním klubu v Poličce 
zábavně-vzdělávacím programem pro děti mateřských škol a žáky 
základních škol, který připravilo Ekocentrum Skřítek. Tentokrát se 

termín akce skutečně kryl s celoevropským Dnem stromů, tj. 20. říjnem. 
Ve čtvrtek a pátek 20. a 21. října byla nachystána čtyři stanoviště na 
téma dřevin a stromů. Během obou dnů se akce zúčastnilo 380 dětí a 
žáků v doprovodu 34 pedagogů. 

Les – náš ochránce bylo stanoviště, kde se účastníci dozvěděli o 
významu lesa, co vše les dává lidem. Vyprávění o lese si připravily Ester 
Plecháčková a Monika Trnová. Aby si všichni uvědomili, že les je potřeba 
chránit společnými silami a vážit si ho za vše, co nám poskytuje, každý 
symbolicky zapíchnul svoji větvičku do panelu a přispěl k vytvoření 
obrazu stromu, na kterém se podíleli všichni účastníci. 



Hryz, hryz, dřevokazný hmyz – další zastávka, kde se žáci dozvěděli, co 
je to dřevokazný hmyz, viděli ukázkové druhy jak živého hmyzu, tak 

preparované či na fotkách, uvědomili si škodlivost i užitečnost tohoto 
hmyzu. Stanovištěm provázel náš dlouholetý spolupracovník Oldřich 
Šlahař v doprovodu Barbory Freundové a Karolíny Kozáčkové. 

Koutek Houby umožnil netradiční pohled na houby, co vše se mezi 
houby řadí, jednotlivé druhy hub, užitečnost hub i jejich jedovatost či 



zákeřnost. Bylo možné vidět i živé vystavené exempláře, což bylo div, že 
jsme v tak nepříznivém čase pro houby něco našli (v lese bylo 
dlouhodobě velké sucho). Dokonce odvážlivci měli šanci „přivonět si“ 
k hadovce smrduté, která na ně čekala raději zavřená ve sklenici. Další 
druhy hub byly zastoupeny na fotografiích. O všech houbových 
zajímavostech vyprávěly Kristýna a Kateřina Točfousovy. 

Kolečko stanovišť uzavíraly krátké filmy zvlášť pro MŠ a ZŠ. Filmy vybírali 
a promítaly Tereza Lorencová a Hedvika Kynclová. 

Máme radost, že oslava Dne stromů je přínosem pro tolik účastníků, 
kteří přišli z blízka i přijeli z dál – MŠ Rozmarýnek Polička, MŠ Pomezí I. 
i II., MŠ Sádek, MŠ Jedlová, MŠ Borová, ZŠ Pomezí, SZŠ Polička, ZŠ Oldřiš, 
ZŠ Široký Důl, ZŠ Korouhev, ZŠ Masarykova Polička a ZŠ Telecí. Přibyly 
zápisky v našem vzkazovníku. Za všechny vybíráme: „Děkujeme za 
vytvoření akce pro děti Den stromů. Prohloubily jsme si znalosti z oblasti 
přírodovědy a světa kolem nás, kde žijeme. Dětem se vše líbilo.“ 

Indiáni dnes  

Ekocentrum Skřítek zajistilo populárně–naučnou přednášku pro 
Základní školu Pomezí, kterou vedl Ing. Vladimír „Arnie“ Prachař, který 
několik let jezdí do Kanady a má přímý kontakt s původními obyvateli 



Ameriky, s indiány. A právě jejich život, zvyky i současný život přiblížil 
žákům, zvlášť pro první a druhý stupeň, s naší asistencí za doprovodu 
zajímavých fotek, autentických předmětů a hudebních nástrojů. 

Akce pro dospělé 

Indiáni dnes – přednáška 

Ing. Vladimír „Arnie“ Prachař je cestovatel a průvodce z Náchoda. 
Pravidelně navštěvuje indiánské rezervace v západní Kanadě, prérijní 
kmeny Blackfoot (Černonožce) a Krí, lesní indiány Shuswap aj. Tanečník 
Tance Slunce a strážce posvátné dýmky, adoptovaný za bratra do Krí 
rodiny Rose Wabasca. Oprávněný k vedení dýmkových, sweatlodge a 
jiných obřadů. A právě Arnie ve čtvrtek 3. 11. přednášel pro veřejnost 
v Divadelním klubu v Poličce o svých zkušenostech a zážitcích. Byl i 
dostatečný prostor na dotazy. 

Naplánována byla víkendová akce 4. – 6. 11., kdy měl být na skautské 
základně Maděra v Telecím u Poličky Obřad Potní chýše pod vedením 
Arnie, který dostal práva obřad provádět u Černonožců kmene Kainai. 
Ale pro malý počet účastníků se akce nekonala. 



Vzdělávání pracovníků 

V lednu jsme se účastnili celodenního semináře Fundraising – 
komunikační dovednosti a vyjednávání, který byl realizován 
Pardubickým krajem. Na něj navazoval pro absolventy kurzu na konci 
ledna tréninkový workshop, kde se využili techniky prezentované na 
prvním modulu tohoto kurzu, čímž došlo k jejich nácviku. Cílem 
workshopu bylo připravit se na efektivní uzavírání dohod s donátorem 
ve standardních i v náročných situacích. Při tréninku se účastníci kurzu 
střídali v roli fundraisera, donátora a pozorovatele. Velmi si ceníme 
možnosti účasti na těchto kurzech, které byli pod vedením výborného 
lektora Bc. Romana Peška. Až se nechtělo věřit, že je to zaměstnanec 
Krajského úřadu v Pardubicích (myšleno v dobrém slova smyslu).  

Do série kurzů Pardubického kraje patřil i kurz Time management, 
kterého jsme se účastnili na konci května a který byl postaven na 
kombinaci výkladu konzultanta, seminární formě a tréninku účastníků. 

Drůbežárna Pomezí 

Podali jsme odvolání na Ministerstvo životního prostředí proti 
rozhodnutí Krajského úřadu v Pardubicích k záměru „Reprodukční chov 
drůbeže Pomezí“. MŽP následně rozhodnutí Krajského úřadu zrušilo a 
věc se vrátila k novému projednání. 

  



Výsledek hospodaření 2016 

Náklady celkem  101 845 Kč 

Spotřeba materiálu  9 153 Kč 

Cestovné  5 144 Kč 

Náklady na reprezentaci  2 483 Kč 

Ostatní služby  31 582 Kč 

Osobní náklady  53 116 Kč 

Ostatní náklady 367 Kč 
    

Výnosy celkem 101 942 Kč 

Úroky  2 Kč 

Účastnické apod. příspěvky 19 540 Kč 

Přijaté příspěvky 52 000 Kč 

Členské příspěvky  400 Kč 

Dotace  30 000 Kč 
    

Výsledek hospodaření  96 Kč 

  



Poděkování 

Děkujeme za pomoc našemu dlouhodobému spolupracovníkovi 
Oldřichu Šlahařovi, studentkám gymnázia – Ester Plecháčkové, Monice 
Trnové, Barboře Freundové, Karolíně Kozáčkové, Kristýně a Kateřině 
Točfousovým, Tereze Lorencové, Hedvice Kynclové, Kateřině Justové 
a Šárce Vomočilové, vedení a pedagogům Gymnázia Polička za uvolnění 
studentů a spolupráci, Ing. Krejčímu z městských lesů Poličky za 
zapůjčení pomůcek, Ing. Ivo Janečkovi a Jiřímu Petráskovi za pomoc při 
přípravách na akce, Ing. Janu Kopeckému za dotaci webových stránek. 
Naše poděkování patří i městu Poličce za finanční příspěvek. Za celoroční 
dobrovolnou pomoc moc děkujeme naší účetní Stáně Šimkové.  

Ekocentrum řídí, programy připravuje a realizuje Ing. Eva Janečková 



 

 

Fotografie na obálce pořízeny v Pomezí v bezprostředním okolí 
kanceláře Ekocentra Skřítek. Foto: Ing. Eva Janečková 
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