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Výroční zpráva za rok 2006 
 

Ekocentrum Skřítek bylo založeno 8. 2. 2005. Rok 
2006 byl pro činnost Ekocentra Skřítek přelomový. Ačkoliv 
se počátkem roku Ekocentrum Skřítek potýkalo s výraz-
ným nedostatkem finančních prostředků, jak na zajištění 
programů, tak na zajištění pracovníků (neboť činnost na pl-
ný úvazek se nedá dělat dobrovolně dlouho), situace se v lep-
ší obrátila. 
Uspěli jsme v žádostech o přidělení grantů v rámci Pardubic-
kého kraje a částečně dotací Města Poličky, zapojili se do 
projektu Kapka 21, takže se podařilo zajistit nejnutnější krytí 
výdajů tak, abychom mohli přijmout od 1. 6. 2006 jednoho 
zaměstnance na plný úvazek a jednoho pracovníka na doho-
du o provedení práce. Stále však hledáme dostatek financí 
na zajištění vlastního zázemí – kanceláře pro přípravu pro-
gramů a jejího základního vybavení a finance na pokrytí 
mezd pro zaměstnance. 

Hlavním mottem všech programů ekocentra je po-
chopení, že lidé jsou nedílnou součástí přírody a podle 
toho by se v ní a k ní měli chovat – nejsme tu sami 
a snaha je nebýt ani posledními lidmi na Zemi. 

Ve všech programech jsou obsaženy základní myšlen-
ky 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. 

 

Činnost Ekocentra Skřítek 
Hlavním cílem Ekocentra Skřítek je environmentální 

a ekologická výchova dětí, mládeže a dospělých. V rámci toho 
ekocentrum poskytuje služby v oblasti vzdělávání, osvěty, 
poradenství a informování v oblasti ŽP, což představuje orga-
nizaci programů pro mateřské školy, základní školy i pro do-
spělé a v letošním roce rozšířilo svou nabídku programů také 
pro seniory a pro uživatele služeb Denního stacionáře a pro 
osoby se zdravotním postižením. Z opakovaného zájmu o dal-
ší programy ve všech klientských kategoriích usuzujeme,  



že se naše akce setkaly s úspěchem. 
V roce 2006 uspořádalo Ekocentrum Skřítek i větší 

akce typu Den stromů, Den Země – na různých místech, dále 
pak Putovní výstavu o stromech, putovní fotografickou výsta-
vu „Úžasná příroda“ o přírodě a řadu pravidelných předná-
šek a soutěží pro děti, mládež i veřejnost. 

Podstatné je také od 1. 6. 2006 otevření ekologické po-
radny s pravidelnou otevírací dobou čtyř hodin týdně. 

O činnosti Ekocentra Skřítek pravidelně informujeme 
v místním tisku a také posíláme své příspěvky i do tisku 
okolních měst a vesnic. 



Přehled činností Ekocentra Skřítek 
v roce 2006 

 
2 – 4 hodinové programy: 

Osvětové programy: 
♦ Pravidelné měsíční přednášky z cyklu „Kapka 

21 – kapka přírody pro každého“. 
V čítárně Městské knihovny v Poličce proběhlo 5 předná-

šek. 

3. přednáška 
Alternativní zdroje 
energie 

4. přednáška 
Stromy a jejich život 

Telecí - Maděra 
Přednáška 
Jak se chovat v lese 
a v přírodě“ 



Vzdělávací programy:  
♦ Pro MŠ – čtyři, ZŠ – osm, pro seniory – sedm, pro 

veřejnost – pět, pro klienty denního stacionáře – 
čtyři, pro tábor Rodiče s dětmi – jeden. 

 
Nabídka programů: 
1) Hravě o příro-

dě 
Základní pojmy v 
ekologii, živá a neži-
vá příroda formou 
zábavných a nauč-
ných testů, doplňo-
vaček, nástěnného 
pexesa apod... 
 
 
 

                                     V Denním Stacionáři v Poličce 
 
2) Léčivé byliny v praxi + ochutnávka I. - seznámení se zá-
kladními druhy léč. bylin a jejich praktické využití - zásady 
sběru, ochrana přírody, sušení, příprava čajů apod., ochut-
návka čajů. 
 
3) Léčivé byliny v praxi + ochutnávka II. – základní druhy 
léčivých bylin a jejich podrobnější možnosti využití, ochut-
návka čajů. Možno i s vycházkou do okolí a praktické pozná-
vání bylin. 
 
4) Poznáváme stromy - Den stromů, co dřeviny přináší jed-
notlivcům i celé Zemi, jak se o ně starat, ochutnávka pro-
duktů dřevin, poznávání základních druhů dřevin… 
 
5) Odpady, příroda a člověk – třídění odpadů, recyklace od-
padů, co na odpady říká příroda, zajímavosti třídění odpadů 
ze světa. 



6) Zvuky přírody 
- s jakými zvuky 
se můžeme v pří-
rodě setkat a jak 
vznikají, tvoření 
zvuků přírody po-
mocí her, základy 
muzikoterapie, 
vytvoření si vlast-
ních jednodu-
chých hudebních 
nástrojů a jejich 
použití, ukázka 
jednoduchých hu-
debních nástrojů jiných národů. 
 
7) Voda pro život – v rámci desetiletého programu OSN vše 
o vodě: kvalitní voda jako nutný aspekt pro přežití všeho ži-
vého na Zemi, pitný režim seniorů, koloběh vody v přírodě, 
využití nejnovějších poznatků o vlastnostech vody k lepšímu 
zdraví… 
 
8) Koření v našem životě – poznávání jednotlivých druhů 

koření formou 
hry za pomoci 
různých smyslů, 
naše domácí ko-
ření, využití ci-
zích druhů, 
ukázka netradič-
ního jídla, zákla-
dy zdravé výživy, 
jak využít koření 
ke zlepšení svého 
zdraví. 
 



9) Ruční výroba papíru 
– historie výroby papíru, 
z jakých materiálů je 
možno papír vyrábět, 
každý si vlastnoručně 
vyrobí svůj papír 
s využitím různých tech-
nik zdobení. 
 
 
 
10) Ukázka činnosti Ekocentra Skřítek - co to je Ekocent-
rum Skřítek, ukázka jeho činnosti a ochutnávka formou her. 
 
 
 
11) Vycházka do okolní přírody s poznáváním jednotlivých 
druhů rostlin, povídání o přírodě. 

 
 
12) Poznávací zájezd - Zpívající lípa - návštěva Zpívající Lí-
py v Telecím a přírody v okolí skautské základny a ekocentra 
na Maděře. 
 

Naučná vycházka spojená s výsadbou vrby 



Celodenní akce: 
♦ Uspořádání výukového 

programu ke Dni Země  
pro ZŠ Herálec  
dva dny – 148 dětí několik 
stanovišť: zvuky přírody, re-
gulace toků, meandry, výro-
ba ručního papíru, třídění 
odpadů—sešlap PET lahví, 
promítání filmu 
 
 
 
 
 
♦ Účast na Dni Země 

v Poličce  
prezentace Ekocentra Skří-
tek, stanoviště malování 
mandal k ochraně Země 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Dílna 

„Fotíme přírodu“  
seznámení účastníků se 
specifiky práce s digitálním 
fotoaparátem.  
Praktické ukázky pořizování 
fotografií v přírodě aneb pří-
roda pod neobvyklým úhlem 
pohledu. Závěrečné vyhod-
nocení pořízených fotografií 
všech zúčastněných. 

Stanoviště „Regulace toků, 
meandry“ 



♦ Oslava Dne stromů 
celodenní program se za-
měřením na téma stromy a 
dřeviny – poznávání dřevin, 
promítání filmu, dopoledne 
pro děti a mládež (318 dětí, 
21 pedagogů) na devíti sta-
novištích, odpoledne před-
náška pro veřejnost, oslava 
zakončena folkovým veče-
rem. 
        

Historie vzniku Dne stromů, jed-
notlivá stanoviš-
tě: promítání fil-
mu „Muž, který 
sázel stromy“; 
výstava jednotli-
vých druhů dře-
vin, na které dě-
ti samy umísťo-
valy cedulky se 
jmény stromů; 
hraní na stromy 
– zdobení spolu-
žáků jako stro-
my; truhlářský 

koutek s podáním základ-
ních informací o zpra-
cování dřeva; ochutnávka 
plodů dřevin; malá vý-
stavka ořechů a sušených 
plodů; skládání jednotli-
vých druhů stromů 
z jednotlivých částí.  

Truhlářský koutek 



Průběžné akce: 
♦ Soutěž „Dřeviny, knihy a internet“ pro děti, mládež 

a dospělé 
♦ Fotografická výstava „Úžasná příroda“ – několik in-

stalací  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

♦ Putovní vý-
stava o stro-
mech – na 

jednotlivých 
panelech 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
♦ Práce na výrobě výukového materiálu - kvarteta 
 
 
Ekologická poradna 
Poradna Ekocentra Skřítek je otevřena každý čtvrtek  
10 -12 a 13 – 15 hod. 



Výsledek hospodaření  

2006 
   

Výnosy 290 000 Kč 

Tržby z prodeje služeb 9 000 Kč 

Provozní dotace 245 000 Kč 

Dotace Úřadu práce 36 000 Kč 

Úroky 0 Kč 

   

Náklady 317 000 Kč 

Výukový materiál 22 000 Kč 

Vybavení Ekocentra 28 000 Kč 

Mzdové náklady 161 000 Kč 

Vzdělávání zaměstnanců 2 000 Kč 

Náhrady cest. výdajů 13 000 Kč 

Režie - potřeby 8 000 Kč 

Režie - služby 53 000 Kč 

Nájemné 30 000 Kč 

   

Výnosy celkem   290 000 Kč 

Náklady celkem   317 000 Kč 

Výsledek hospodaření   -27 000 Kč 



Poděkování patří těmto sponzorům, 
přispěvatelům a příznivcům: 

 

Pardubický kraj 
 

Tiskárna Polička 
 

Město Polička 
 

Městská knihovna Polička 
 

Středisko ekologické výchovy a etiky 
Rýchory - Sever 

 

Ekocentrum Paleta 
 

Lesy ČR 
 

NSSEV 
 

Divadelní spolek Tyl Polička 
 

Foto Hájek 
 

Josef Kozák 
 

a dobrovolným pomocníkům 
 

Další finanční, materiální i osobní pomoc vřele uvítáme. 

Foto na obálce: ing. Ivo Janeček 






