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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
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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.
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Závěrečná zpráva za rok 2013
Ekocentrum Skřítek v průběhu roku 2013 uskutečnilo 8 velkých akcí a vzdělávacích programů s celkovým
počtem 661 účastníků.
Pro děti a mládež
4 akce, což prezentuje 500 účastníků.
Světový den vody
Ve čtvrtek a pátek 21. a 22. března v dopoledních hodinách připravilo Ekocentrum Skřítek v prostorách Divadelního klubu v Poličce naučně-zábavný program pro
děti a žáky MŠ a ZŠ ke Světovému dni vody, který se po
celém světě slaví 22. března. Heslo Světového dne vody
v roce 2013 bylo „Mezinárodní rok vodní spolupráce“.
Takto zaměřená akce se konala již po šesté, pokaždé
ovšem s jiným obsahem. Program zaměřený na nejdůležitější živel na Zemi – vodu, byl nachystán na čtyřech
stanovištích. Celkem na naši akci přišlo 323 dětí a žáků
z mateřských a základních škol z Poličky i okolí - ZŠ
Květná, ZŠ Oldřiš, MŠ Jedlová, ZŠ Sádek, ZŠ Masarykova, MŠ Pomezí I., ZŠ Jimramov, ZŠ Vítějeves, ZŠ Široký Důl, ZŠ
Telecí,
MŠ
Borová, ZŠ
Pomezí, MŠ
Květná a ZŠ
Borová.
Voda, vodička
bylo
stanoviště,
na kterém se
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Přehled akcí
Datum

Doba
trvání v
hod.

17. 1.

2

20. 2.

2,5

21. 3.

1,5

Název programu

Příjemce programu

Účast
níků

veřejnost

78

Fatum II. Jak řídit svůj osud veřejnost
přednáška, workshop

28

Fatum - promítání filmu

Světový den vody

ZŠ Sádek
ZŠ Oldřiš
MŠ Jedlová
ZŠ Květná
ZŠ Jimramov
ZŠ Vítějeves
MŠ Pomezí I.
ZŠ Masarykova
6.tř.

142

Světový den vody

MŠ Borová
ZŠ Telecí
ZŠ Pomezí 1., 2.,
3., 4., 5.tř.
MŠ Květná
ZŠ Široký Důl
ZŠ Borová

181

128

22. 3.

1,5

17. 4.

4

Ekologický program ke Dni
Země

ZŠ Herálec

18. 4.

2

Krása motýlů - přednáška

veřejnost

27

25. 6.

4

Environmentální program stromy, plody, les

ZŠ Svitavy Lačnov

36

24. 10.

3

Rok konopí - promítání filmu
veřejnost
s následnou besedou

28

25. 11.

2

Ruční papír - historie a
výroba

13

CELKEM

40,5

***

ZŠ Široký Důl

***

661
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příchozí pod
vedením Oldy Šlahaře
dozvěděli základní informace o výskytu
vody
na Zemi, kdo
všechno vodu využívá,
jaká je dostupnost vody pro lidi z různých oblastí světa
atd. Byla zde také malá ochutnávka čisté kojenecké vody z Radiměře. Stanoviště Vodní savci tentokrát vedli
studenti poličského gymnázia Eliška Švihlová a Martin Cecha, kteří se věnovali poznávání savců žijících ve
vodě či v bezprostřední blízkosti vody nejen v Čechách,
ale i ve světě. Koutek plný pokusů byl zaměřen na poznávání převážně fyzikálních vlastností vody, s nimiž
děti a žáky seznamoval Ivan Šrek. Účastníci pozorovali
zkreslování obrazu procházejícího vodou, předměty pod
vodní lupou, zda lze bez vylití převrátit skleničku
s vodou, zahráli si na
lahve naplněné vodou
a mnoho dalšího. V sále
se promítal
Krátký film
o vydrách.
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Někteří žáci
byli obzvláště nadšeni,
že si s sebou
domů či do
školy mohli
o d n é s t
i strašilky.
Spokojenost
s programem
byla na straně žáků i učitelů, což nás moc těší. Vycházíme z ústních i písemných vzkazů při odchodu z akce či
pozdějších ohlasů. To nám dodává sílu do dalších akcí,
protože pomalu začíná být neúnosné stálé shánění financí a dobrovolníků.
Právě proto moc děkujeme všem, kteří se podíleli na
uspořádání akce a to různou pomocí.
Další velkou akcí byl půldenní Ekologický program
ke Dni Země pro celou základní školu v Herálci, které
se účastnilo 128 žáků. Celý program dopadl ke všeobecné spokojenosti, i přes počáteční problémy, kdy se cestou náš vozík
za
autem
rozhodl,
že
pojede svojí
vlastní cestou. Zpočátku to vypadalo
katastrofálně, ale
vše se vyřešilo, do Herál6

ce jsme dojeli
skoro na čas
i s potřebným
výukovým
materiálem a
program proběhl na 4
stanovištích:
Které dřeviny jíme či
mlsáme?
–
nejen o plodech, ochutnávka, původ běžných potravin,
překvapení (mňam); Truhlářský koutek – druhy dřeva,
jeho struktura a fyzikální vlastnosti, druhy nářadí, praxe;
Voda, vodička – nejdůležitější živel na zemi, Světový
den vody, obojživelníci; Krátký film – Muž, který sázel
stromy. Vedení stanovišť zajišťovali – Ivan Šrek, Oldřich
Šlahař, Ing. Eva Janečková.
Environmentální program - stromy, plody, les se
uskutečnil v prostorách pionýrského tábora v Budislavi
pro 1. stupeň ZŠ Svitavy – Lány na celé odpoledne.
Hlavní náplní byly poznatky o Životě v lese, kde jsme
si
povídali,
co je to les,
jeho lokální
i globální význam, funkce lesa, poznávali druhy stromů,
bylin i živoči7

chů – obrázky, části stromů, což bylo
doplněno hrami – např.
dřevěné puzzle listů, dřevěné listy vyr o b e n é
z příslušných
dřev stromů, kreslení listů... V plynulé návaznosti jsme
přešli do programu Které stromy jíme či mlsáme, který je částečně veden formou dialogu, které části ze stromů využíváme k jídlu, praktická ukázka jednotlivých
surovin (výrobek zakoupený v obchodě, z jakého stromu
pochází, fotografie stromů, suroviny možno zkoumat
všemi smysly – zrakem, čichem, hmatem, chutí), jak se
ze suroviny získá konečný prodávaný produkt.
Na závěr překvapení – ochutnávka plodů stromů –
jablek namočených v čokoládě. Každý si v čokoládové
fontánce smočil ovoce sám, což byl zážitek pro žáky
i pedagogy.
Překvapení
bylo i pro
nás,
když
jsme zjistili,
že při nízké
okolní teplotě čokoláda
ve fontánce
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příliš rychle tuhne. Program zajišťovali Ing. Eva Janečková a Ondřej Janeček.
Workshop Ruční papír – o historii a jeho výrobě
jsme připravili pro ZŠ Široký Důl. Každý si sám vyrobil
svůj
papír
z recyklovaného papírového
odpadu a dozdobil ubrouskovou technikou či dalšími
způsoby.
Pro veřejnost
proběhly 4 akce – promítání filmů s besedou autorů
(Fatum, Rok konopí), přednášky (Krása motýlů),
workshop (Fatum II.).
V lednu proběhlo promítání nejnovějšího filmu od dokumentaristy Viliama Poltikoviče, jež byl v Poličce na
besedě v minulém roce, s názvem Fatum, ve kterém se
zamýšlí nad lidským osudem a využitím svobodné vůle
přes
třicet
významných
osobností
z
různých
koutů světa.
Na základě
navozené
otázky
„Je
náš
život
předurčený
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a pevně daný
nebo jej můžeme sami ovlivňovat a tvořit?“
vznikla
v únoru přednáška Fatum
II., kde pod
vedením Ing.
Ivo Janečka se
mluvilo o praxi k jednotlivým tématům, která zazněla ve
filmu. Neprobíralo se jen to, co se píše v knížkách, ale
jak to funguje v životě. A nebylo jenom mluvení – po
krátké přípravě si zájemci vyzkoušeli chůzi po skleněných střepech!
V dubnu byl pozván na přednášku Krása motýlů
chrudimský fotograf David Breiter, který propojil netradiční poutavé vyprávění s promítáním kvalitních fotografií a videí našich motýlů.
V říjnu se promítal filmu Rok konopí s následnou
besedou s autory filmu - producentem Janem Hrnčířem
a režisérem Petrem Slabým. Autoři snímku se snažili
mapovat danou problematiku objektivně, nikoliv tendenčně a ukázat možnosti a meze využití konopí jako
léku.
Nepravidelně
také
rozesíláme emailem Občasník
od
Skřítka, kde
se široká veř e j n o s t
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dozvídá zajímavé informace o ekologii, přírodě a udržitelném rozvoji.
V rámci osvěty jsme v letošním roce uspořádali
v místním měsíčníku Jitřenka soutěž „Konopí může zachránit svět“. Zde veřejnost dostávala základní informace o rostlině konopí z botanického hlediska, seznamovali se s možnostmi různého využití konopí – léčebné, výroba papíru, a tím záchrana stromů, lana, provazů, látek, využití ve stavebnictví, varování před zneužíváním
účinků konopí a mnohé další. Na závěr článku byla
otázka a správná odpověď na ni byla slosovatelná. Výhrou byly kosmetické výrobky z konopí.
Zapojili jsme se do série seminářů Management neziskových organizací, kterou spoluorganizovala Koalice
nevládek Pardubicka.
Činnost ekocentra je převážně zajišťována dobrovolníky, s čímž přímo úměrně souvisí rozsah aktivit.
Poděkování
Za lektorskou pomoc Oldovi Šlahařovi, Ivanu Šrekovi.
Za uvolnění studentů vedení Gymnázia Polička.
Studentům Gymnázia Polička za pomoc na Světovém dni vody.
Za materiální pomoc Otakaru Klepárníkovi, firmě Medesa s.r.o.,
za dodání kojenecké vody na ochutnávku pro všechny účastníky
Tomáši Findejsovi, firmě AQUA NOVA s.r.o., za tisk velkoformátového obrazového materiálu Martinu Navrátilovi, firma Orfast spol.
s r.o. Za poskytnutí výher do soutěže firmě Annabis.
Za vedení účetnictví Stanislavě Šimkové.
Za spolupráci Divadelnímu klubu.
Za finanční příspěvky Pardubickému kraji a městu Poličce.
Za finanční, technickou a materiální pomoc Ing. Ivo Janečkovi.
Za technickou pomoc Ing. Janu Kopeckému.
Za všelikou další pomoc Ondřeji Janečkovi.
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Výsledek hospodaření 2013
Náklady celkem
Spotřeba materiálu

76 499 Kč
12 651 Kč

Cestovné

6 229 Kč

Náklady na reprezentaci

1 186 Kč

Ostatní služby
Osobní osobní náklady
Ostatní náklady
Výnosy celkem
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Účastnické a pod. příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Členské příspěvky
Dotace
Výsledek hospodaření

55 155 Kč
0 Kč
1 278 Kč
84 100 Kč
3 444 Kč
5 Kč
23 029 Kč
2 222 Kč
400 Kč
55 000 Kč
7 601 Kč
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