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Výsledek hospodaření 2012 

Náklady celkem 166 416 Kč

Spotřeba materiálu 30 275 Kč

Cestovné 8 656 Kč

Náklady na reprezentaci 1 892 Kč

Ostatní služby 84 564 Kč

Osobní osobní náklady 40 500 Kč

Ostatní náklady 530 Kč

Výnosy celkem 170 834 Kč

Tržby z prodeje služeb 50 800 Kč

Úroky 4 Kč

Účastnické a pod. příspěvky 21 030 Kč

Dotace 99 000 Kč

Výsledek hospodaření 4 418 Kč
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Poděkování 
Děkujeme všem dobrovolníkům a sponzorům, kte-

ří nám při našich akcích pomáhají: 
Pardubickému kraji a městu Poličce za finanční pří-

spěvky  

Divadelnímu klubu v Poličce za poskytnutí prostor 
a spolupráci  

Za dlouhodobou spolupráci a pomoc: Ivanu Šrekovi, Ol-
dřichu Šlahařovi, ing. Evě Janečkové, ing. Ivo Janečkovi, 
Ondřeji a Tereze Janečkovým  

Za technickou pomoc: Otakarovi Klepárníkovi, firma 
Medesa s.r.o., ing. Janu Kopeckému. 

Naší paní účetní Stáně Šimkové za dobrou a nezišt-
nou práci. 

Gymnáziu Polička, které uvolnilo pomáhající studenty, 
kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění akce Den stro-
mů, a studentům: Michaele Luňáčkové, Barboře Preissle-

rové, Jakubovi Slavíčkovi, Nikole Kottoniakové, Dianě So-
chové, Veronice Andrlíkové, Kristiánu Kleinovi, Jirkovi 

Zrůstovi, Veronice Přívětivé, Veronice Poulové, Filipovi Ra-
aschovi, Jakubovi Trnkovi, Martinu Cechovi, Báře Slezá-

kové, Josefovi Hegrovi, Davidovi Pavliši, Tereze Jílkové 
a Elišce Švihlové.   

Panu Lukáši Koudelkovi, z první malé manufaktury na 
výrobu čokolády přímo z kakaových bobů v ČR, ze Salónu 

čokolády - Jordi´s chocolate z Hradce Králové za zapůjčení 
čokoládové fontánky (www.jordis.cz). 

Za spolupráci: Občanskému sdružení Altus, Ekocentru 

Paleta, ZŠ Pomezí, Junák Polička. 

   
Další finanční, materiální i osobní pomoc 

od všech vřele vítáme. 

 

  

Kancelář, poradna: Pomezí 128 
 569 71 Pomezí 
 tel. 731 563 819 
E-mail: 

 
IČO: 26989131 
Číslo účtu: 196293270/0300  
Předsedkyně: Ing. Eva Janečková 
Účetní: Stanislava Šimková 

http://www.jordis.cz
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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 environ-
mentální 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. Me-
zi další cíle patří ochrana přírody, krajiny a životního pro-
středí, protidrogová prevence mládeže i propagace ekolo-
gických prostředků šetrných k přírodě i člověku. 

Hlavním cílem všech akcí ekocentra je přivést účastní-
ky programů k tomu, aby pochopili, že všichni jsme ne-
dílnou 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 vý-
uku hravým zapojením do programů. Umožňujeme jim po-
chopení problematiky zásad trvale udržitelného rozvoje 
a jejich aplikaci do běžného života metodami, které nejsou 
běžnou součástí školní výuky. Při tvorbě programů vychází-
me 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 sku-
piny 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 in-
formace o ekologii, přírodě, alternativních způsobech života 
formou Občasníku od Skřítka. 

Důraz klademe na pochopení důsledků každodenní čin-
nosti jednotlivce i národů v globálním měřítku. V současné 
době je velmi důležité, aby si lidé uvědomili, že jejich činnost 
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Promítání 
filmuMaestra 
Ayuahuasca  

Beseda s do-
kumentaristo
u a režisérem 

Viliamem 
Poltikovičem 

pro promítání 
filmu Učitelé 

z hvězd 

Mexikem do 
Lacadonské 
rezervace za 
potomky 
Mayů 
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Akce pro veřejnost - Cyklus Na zelenou 

číslo datum akce přednášející
počet 

účastníků

1 22. 3.

Mexikem do Lacadonské 

rezervace za potomky 

Mayů

Pavel Blahůšek 34

2 9. 5. Být zdravý je normální
Ing. Eva Janečková, 

Ing. Ivo Janeček
9

3 19. 9. Alternativní stavby Ivan Šrek 23

4 27. 9. Maestra Ayahuasca promítání filmu 44

5 11. 10.
Učitelé z hvězd + beseda 

s režisérem

promítání filmu+ 

Viliam Poltikovič 
112

6 12. 12. Kruhy v obilí Tonička Plíšková 23

Celkem 245

Beseda s dokumentaristou a režisérem 
Viliamem Poltikovičem pro promítání filmu Učitelé z hvězd 
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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 tr-
vale udržitelný rozvoj. 
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Závěrečná zpráva za rok 2012 
Během celého roku 2012 jsme připravovali vzdělávací akce 

a programy jak pro děti a mládež, tak pro veřejnost, celkově 
pro 839 účastníků. 

Pokračovali jsme v cyklu „Na zelenou“, v rámci kterého 
jsme uskutečnili 6 akcí pro veřejnost. Účast na těchto akcích 
se pohybovala od 9 do 112 účastníků, (dohromady 245 
účastníků). 

V únoru až dubnu jsme pro mládež vytvořili a uskutečnili 
projekt „Moudrost předků promlouvá“. Projekt byl rozvržen 
do sedmi schůzek a dvou celodenních seminářů, kterých se v 
průměru účastnilo 17 účastníků a na které byli zváni odbor-
ní lektoři.  

V březnu jsme tentokrát nepřipravili akci ke Světovému 
dni vody, na kterou se školy a školky ptaly a těšily, protože 
jsme v té době vůbec nevěděli, zda-li nějaké finance na po-
krytí nákladů získáme. 

Proto se většina programů přesunula na podzim. 
V září jsme se ve Svitavách prezentovali na Burze filantro-

pie s projektem Charity firewalking, kde jsme mnoho financí 
nezískali. Ti, kteří pochopili náš projekt, nám řekli, že jsme 
předběhli dobu. 

Největší akcí byl tradičně Den stromů, kterého se během 
dvou dnů zúčastnilo 345 žáků a 7 klientů v doprovodu 35 
pedagogů z MŠ, ZŠ a zařízení nejen z Poličky, ale i z okolí. 
Následně jsme připravili programy Ozvěny Dne stromů, kte-
rých se účastnily třídy, které nemohly na Den stromů přijet 
i které si program chtěly zopakovat. 

Stále nemáme vyřešený příjem financí a od toho se odvíjí 
množství programů. 

Vzhledem k tomu, že nemáme stálého pracovníka, máme 
pouze jednoho převážně dobrovolného, který vše zajišťuje, 
usuzujeme, že jsme celkově připravili velké množství akcí.  

O našich akcích pravidelně informujeme v poličském mě-
síčníku Jitřenka, vyvěšujeme plakátky po městě, pozvánky 
vyvěšujeme na krajském webu ekovýchovy, na stránkách Ná-
rodní sítě EVVO a rozesíláme e-maily. 
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Moudrost 
předků pro-
mlouvá - Et-
nodiskotéka 

Ozvěny Dne 
stromů - MŠ 
Trpín 

Seminář 
Moudrost 

předků pro-
mlouvá na 

skautské zá-
kladně 

Maděra 
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Den stromů 
2012 

Den stromů 
2012 

Den stromů 
2012 
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Rok 2012 - akce pro děti a mládež 

č.
Datum Název programu Příjemce programu Počet 

účastníků

Lektor/lektoři

1 6.2.
Moudrost předků 

promlouvá 1. sch.

žáci ZŠ Pomezí
22

ing. Eva Janečková

2 13.2.
Moudrost předků 

promlouvá 2. sch.

žáci ZŠ Pomezí
18

ing. Eva Janečková

3 27.2.
Moudrost předků 

promlouvá 3. sch.

žáci ZŠ Pomezí
17

ing. Eva Janečková

4 5.3.
Moudrost předků 

promlouvá 4. sch.

žáci ZŠ Pomezí
19

ing. Ivo Janeček, 

ing. Eva Janečková

5 19.3.
Moudrost předků 

promlouvá 5. sch.

žáci ZŠ Pomezí
20

ing. Eva Janečková

6 23.3.

Workshop - Moudrost 

předků promlouvá - 

Damašek

žáci ZŠ Pomezí

17

Pavel Chřestýš 

Blahůšek, 

ing. Eva Janečková

7 24.3.

Workshop - Moudrost 

předků promlouvá - 

Maděra

Junák Polička

11

Pavel Chřestýš 

Blahůšek, 

ing. Eva Janečková

8 2.4.
Moudrost předků 

promlouvá 6. sch.

žáci ZŠ Pomezí
13

ing. Ivo Janeček, 

ing. Eva Janečková

9 16.4.
Moudrost předků 

promlouvá 7. sch.

žáci ZŠ Pomezí
9

ing. Eva Janečková

10 18.10. Den stromů

MŠ Sádek, ZŠ Pomezí 1., 2., 

3., 4. tř., MŠ Jedlová, MŠ 

Pomezí I., ZŠ Vítějeves 4., 

5. tř., klienti AC dílny a 

Denní stacionář

137

11 19.10. Den stromů

MŠ Trpín, ZŠ Oldřiš, MŠ 

Borová, MŠ Pomezí II., MŠ 

Rozmarýnek, ZŠ Bystré 6. 

tř., MŠ Široký Důl, MŠ 

Starý Svojanov, MŠ 

Rohozná, ZŠ Široký Důl, 

Speciální ZŠ - odloučené 

prac. Polička

215

12 7.11. Ozvěny Dne stromů MŠ Květná 15 ing. Eva Janečková

13 7.11. Ozvěny Dne stromů ZŠ Květná 13 ing. Eva Janečková

14 22.11. Ozvěny Dne stromů MŠ Pomezí I. 22 ing. Eva Janečková

15 26.11. Ozvěny Dne stromů MŠ Trpín 7 ing. Eva Janečková

*** CELKEM *** *** 555 ***

ing. Eva Janečková, 

Oldřich Šlahař,

Ivan Šrek, 

Michaela 

Luňáčková, 

Barbora 

Preisslerová
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Moudrost předků promlouvá  
Vzdělávací program „Moudrost předků promlouvá“ byl vytvořen 

v rámci projek-
tu Klíče pro ži-
vot, Tvorba a 
pilotáž vzdělá-
vacích progra-
mů v oblasti 
průřezových té-
mat, (Pilotáž 
p r o g r a m u 
v Pardubickém 
kraji realizovalo 
O b č a n s k é 
sdružení Altus). 

Tento program spadal do průřezového tématu Multikul-
turní výchova. Rozvrhli jsme ho do sedmi schůzek a celoden-
ního semináře pro jednu skupinu žáků ZŠ Pomezí od 3. do 9. 
třídy. Schůzky probíhali v prostorách školy a jeho okolí, 
workshop na pionýrské základně Damašek v Pusté Rybné. 
Pro jinou skupinu, a to skautů střediska Tilia Polička 
v nejširším věkovém rozpětí 3 – 24 let, se uskutečnil jeden 
celodenní seminář na skautské základně Maděra v Telecím. 

Délka schůzek se pohybovala od 1,5 hodiny po 3,5 hodiny 
v závislosti na autobusových spojích dojíždějících žáků, kteří 
na schůzky chodili v průměru 17 účastníků. Schůzky tema-

ticky navazo-
valy jedna na 
druhou. 
Cílem našeho 
vzdělávacího 
programu bylo 
zaujmout děti a 
mládež tématy 
p ř e d k ů 
a domorodých 
kultur, a to zá-
žitkovou for-
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žívat, např. 

listy (na čaje 
– bříza, ča-

jovník), vět-
vičky (čaje), 

p u p e n y 
(tinktury - 

gemmotera-
pie), kůra 

(skořice), mí-
za (bříza, ja-

vor) květy (lípa, černý bez). Asi nejširší využití je plodů 
(jablka, hrušky, ořechy, různé druhy koření). Aby si žáci 

propojili konečný výrobek z obchodu s dřevinou, byly při-
praveny obrázky stromů, jejich květů, pokud to šlo sku-

tečných plodů a množství výrobků z nich. Na konec byl 
čas věnován původu čokolády: obrázek kakaovníku, kvě-

tu, plodů. Skutečný kakaový bob si účastníci mohli osa-
hat, podívat se, jak vypadají kakaové boby, které jsou 

v lusku a po oloupání zkusit jejich chuť. Aby poznali roz-
díl mezi surovinou a finálním výrobkem, čekala na ně za 

plentou nečekaná závěrečná ochutnávka – tekoucí čokolá-
dová fontánka, do které si všichni namáčeli napíchané 

kousky jablek a hrušek. To bylo něco! Kdo se neúčastnil, 
přišel o hodně. 

Fotogalerie z akce je přístupná na 
www.ekocentrumskritek.cz, včetně reportáže, kterou přije-

li natočit z Českého rozhlasu. 
 
 

Za Ekocentrum Skřítek 
Ing. Eva Janečková 
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Truhlářský 

koutek pod 
vedením Iva-

na Šreka. 
Velice široké 

téma – nyní 
ukázka růz-

ných druhů 
a rozdílů 

jednotlivých 
dřevin a vý-

robků z nich, 
různých nářadí, které se ke zpracování dřeva používají. 

Aby bylo také trochu praxe – účastníci si sami vyzkoušeli, 
jak se brousí a piluje. V prvním patře čekalo Listové zá-

koutí, kde se příchozí za doprovodu studentek gymnázia 
Michaely Luňáčkové a Barbory Preisslerové seznámili 

s druhy listů stromů a keřů a ke kterému stromu patří, 
měli možnost si propojit list s dřevem konkrétního stro-

mu, protože měli k dispozici dřevěné puzzle listí, které by-
lo vyrobeno ze dřeva stromu, ze kterého byl skládaný list. 

K tomu byly i jednotlivé dřevěné listy, taktéž vyrobené ze 
dřeva stromu, z kterého pocházely. Menší děti si zahrály 

na Popelku, když třídily druhy plodů. Posledním stanoviš-
těm Které druhy dřevin jíme či mlsáme provázel Ol-
dřich Šla-

hař s při-

chys taným 
závěrečným 

p ř e k v a p e -
ním. Účast-

níci se zde 
seznamovali, 

co všechno 
můžeme ze 

stromů vyu-
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mou při maximálním zapojení všech zúčastněných. Celým projektem 
se prolínalo spojení vědomostí a znalostí z kulturní oblasti, dějepisu, 

zeměpisu, hu-
dební výchovy, 
sportu, výtvar-
né dovednosti 
a ruční práce. 
Cílem bylo, 
aby si mládež 
na základě 
vlastních pro-
žitků uvědo-
mila využití 
nabytých 

znalostí v současném životě, které by vedly ke změnám po-
stojů žáků, ať už ke svému okolí v rodině či životnímu pro-
středí. 

V době téměř neomezených možností získávání informací 
z celého světa, jsme seznamovali děti s různými domorodými 
kulturami, které si zachovali vědomosti předků a od kterých 
můžeme získávat zpět moudrosti, které vrátí lidstvo k trvale 
udržitelnému rozvoji. Případně se poučit od kultur, které si 
zničili své životní prostředí. 

Během projektu „Moudrost předků promlouvá“ jsme vyu-
žívali různých metod: brainstorming k danému tématu, mul-
timediální prezentaci jako uvedení do problému, simulační 
aktivity vedené k pochopení problematiky, krátké promítání 
filmů či do-
k u m e n t ů , 
hry, pozná-
vačky, prak-
tický pobyt 
v přírodě 
s ukázkou 
chování a je-
ho důsledků 
j e d i n c e 
k životnímu 
p r o s t ř e d í 
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v různých ekosystémech např. ve městě, na vesnici, ve volné 
přírodě s aktivitami umožňujícími přežití v přírodě a výrobou 
předmětů z přírodnin. 
B l i ž š í  s e z n á m e n í 
s vybranými kulturami 
probíhalo formou skupi-
nové práce s médii (PC, 
internet, literatura…), se-
známili jsme se s hudbou 
jednotlivých kultur a její 
nezastupitelné funkci 
v životě, s dary přírody. 

Přínosem našeho vzdě-
lávacího programu bylo 
získávání informací skloubením nejmodernějších prostředků 
s původními znalostmi domorodých kultur.  

Více informací a fotodokumentaci o projektu lze najít 
v samostatné brožuře Moudrost předků promlouvá. Krátké 
video najdete i na našich web. stránkách. 

S projektem Moudrost předků jsme se prezentovali na ak-
ci ZŠ Pomezí ke Dni Země pod názvem „Všeho s mírou“. 
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Čokoládový Den stromů 2012  

Po sedmé připravilo Ekocentrum Skřítek  Divadelním 
k l u b u 

v Poličce pro 
děti mateř-

ských škol 
a žáky zá-

k l a d n í c h 
škol zábavně 

v z d ě l á v a c í 
program ke 

Dni stromů. 
Ač Den stro-

mů v našich 
krajinách slavíme 20. října, akce tradičně proběhla ve 

čtvrtek a pátek, 18. a 19. října. Letos do klubu přijelo 
mnoho škol a školek z blízkého i vzdálenějšího okolí (MŠ 

Sádek, I. a II. MŠ Pomezí, MŠ Rozmarýnek Polička, MŠ Ši-
roký Důl, MŠ Jedlová, MŠ Trpín, MŠ Starý Svojanov, MŠ 

Borová, MŠ Rohozná, ZŠ Pomezí, ZŠ Vítějeves, ZŠ Bystré, 
ZŠ Široký důl, poličské Speciální ZŠ, ZŠ Oldříš). Navštívili 

nás také klienti AC dílen a Denního stacionáře v Poličce.  
Celkem přišlo 345 žáků a 7 klientů v doprovodu 35 pe-

dagogů. 
Na jednotlivé kolektivy čekaly 4 stanoviště v celkové 

délce 1,5 hodiny. Na jednom se jako vždy promítaly krát-
ké filmy – 

tentokrát tři 
- samozřej-

mě o stro-
mech či živo-

čiších, kteří 
v lese žijí. 

V letošním 
roce jsme 

o b n o v i l i 


