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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, spolek, jehož hlavním cílem je ekologická a
environmentální výchova dětí, mládeže i dospělých se zaměřením 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.
Hlavní důraz klade ekocentrum na nabídku programů pro děti a žáky, kteří
získávají odborné poznatky navazující na školní výuku. Pořádané akce
umožňují náhled do problematiky zásad trvale udržitelného rozvoje a jejich
aplikaci v běžném životě. Je třeba pochopit důsledky každodenní činnosti
jednotlivce i národů v globálním měřítku. Mottem naší činnosti je: Existence
lidí – jednotlivců i mas - se promítá do stavu celé Země a bez kvalitního
životního prostředí na Zemi lidé žít nemohou.
Při tvorbě programů vycházíme z poznatků a zkušeností minulých let,
z požadavků škol a využíváme poznatků průběžně získávaných na
odborných školeních.
Pro veřejnost pořádáme nepravidelné besedy, přednášky, promítání filmů.
Propojujeme environmentální témata s různými oblastmi zdánlivě
s ekologií nesouvisejícími. Na přednášky či besedy zveme známé osobnosti
s cílem oslovit co nejširší veřejnost.
Přednášky zabývající se tematikou ekologie a trvale udržitelného rozvoje
jsou v prostorách Divadelního klubu v Poličce většinou provázené
promítáním krátkých filmů s využitím multimediální prezentace
jednotlivých témat.
Veřejnost sleduje naše pravidelné články v místním měsíčníku Jitřence
a informace o našich akcích. Přednášky se prolínají s promítáním
zajímavých filmů, dle výběru a možností též filmy z ekologických festivalů.
V rámci ekoporadny nepravidelně rozesíláme elektronickou poštou
zajímavé a aktuální informace z oblasti trvale udržitelného života a
zdravého životního stylu – Občasník od Skřítka.

V roce 2017 jsme pořádali akce pro děti i dospělé, na některých akcích
jsme se spolupodíleli.

Akce pro děti
Den Země
V dubnu jsme byli požádáni uspořádat 21. 4. Den Země pro I. stupeň ZŠ
Lačnov ve Svitavách na celé dopoledne. Program se skládal ze dvou
bloků. První blok sestával ze 3 stanovišť, na kterých se jednotlivé skupiny
střídali po půl hodině.

Na 1. stanovišti se promítal animovaný film o ochraně a vztahu k přírodě
- Muž, který sázel stromy. 2. stanoviště - Voda, voděnka – zde se
připomněla důležitost vody pro člověka i planetu a její ochrana. Na 3.
stanovišti Odpady v přírodě a moři se diskutovalo a názorně za pomocí
fotodokumentace se přiblížila problematika odpadů, jak se i nás dotýká
nepořádek v mořích či oceánech.
Po svačině následoval II. blok programu, který nejprve začal krátkou
přednáškou Zázračná voda o Masaru Emoto a jeho výzkumu v oblasti
focení krystalů vody z různých prostředí a po vystavování vody různým
vlivům a informacím za doprovodu promítání úžasných krystalů vody.
Následovali krátké aktivity – skládání puzzle, lovení předmětů
v neznámém vodním prostředí.

Vyvrcholením celého dopoledne byla krátká přednáška Království
čokolády o tom, odkud se bere a jak se zpracovává čokoláda, zakončená
odhalením čokoládové fontánky, kde si žáci i učitelé namáčeli kousky
jablek.
S uspokojením jsme zjistili, že náš program byl přínosem nových
informací jak pro žáky, tak pro jejich pedagogy.

Království čokolády na Setkání školek
Začátkem června (6. 6.) si nás vyžádala MŠ Bystré, stejně jako v minulém
roce, do Bystrého na Setkání školek. Po nabídce vzdělávacího programu
s jinou tematikou, zvítězil opět program Království čokolády, který se
skládal z krátké přednášky o čokoládě zakončené samozřejmě
čokoládovou fontánkou.
Naším cílem je ukázat dětem, jak opravdu vzniká čokoláda. Že není z
„fialové krávy“, ale že pochází ze stromu – kakovníku, jak se zpracovává,
co vše se z ní vyrábí, jak působí na zdraví lidí a zvířat, zda je vhodná pro
děti a v jaké formě. Tím se dotýkáme i vysvětlení pojmu Fair trade.
Fascinující je pozorovat při každém programu úžas a hlavně soustředění
dětí, ale i paní učitelek, při namáčení kousků ovoce do čokolády.

Den myslivosti
Úplně odlišnou akcí bylo pozvání v červnu (17. 6.) na Den myslivosti
v Oldřiši. Celé sobotní odpoledne jsme byli za deštivého a téměř zimního
počasí na kraji louky u lesa ve stánku, kde účastníci (děti s rodiči) plnili

úkoly v oblasti problematiky odpadů, případně získávali další informace
z baneru o vodě a krystalech z výzkumu Masaru Emota.

O včelách a lidech
Ekocentrum Skřítek plánovalo ještě akci o včelách. Ale zjistili jsme, že
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce plánuje hravou výstavu O včelách
a lidech ve dnech 7. října 2017 - 7. ledna 2018 určenou veřejnosti i
kolektivům škol i školek. Usoudili jsme, že nemá smysl pořádat ještě další

akci o včelách, proto jsme se rozhodli pro spolupráci s pořadateli výstavy
a připravili jsme pracovní listy. Vytvořené pracovní listy byly
vypracovány zvlášť pro MŠ a 1. třídu ZŠ, pro I. stupeň ZŠ (+ pro pedagogy)
a pro
II. stupeň ZŠ (+ pro pedagogy).

Den stromů
Jako každý rok (od roku 2006 s dvěma výjimkami) na podzim proběhl
v prostorách Divadelního klubu v Poličce ve čtvrtek a pátek 19. a 20. října
zábavně vzdělávací program Den stromů pro kolektivy mateřských a
základních škol. Téma dřevin stále stejné, ale informace na 4
stanovištích opět jiné. V dopoledních hodinách do klubu přišlo 332 žáků
v doprovodu 40 pedagogů z Poličky i okolí – MŠ Jedlová, MŠ Rozmarýnek
Polička, MŠ Pomezí I. a II., MŠ Borová, ZŠ Široký Důl, ZŠ Speciální, ZŠ
Borová, ZŠ Pomezí, ZŠ Květná, ZŠ Oldřiš a ZŠ Telecí.
Listy, lístečky, jehlice – další zastávka, kde se prezentoval účel listů,
formy listů, proč některé opadávají a jiné ne, druhy listů a stromů,
doprovázené skládáním dřevěného puzzle listů ze dřeva právě toho
stromu, ze kterého je list.

Na stanovišti Život na stromě se účastníci dozvěděli, kdo bydlí na
stromě, ve stromě či co na něm roste.
Listy stromů a keřů jako potrava – zde žáci zjistili, co se dá použít jako
jídlo, lék i co raději nekonzumovat, kdo listy konzumuje a proč, druhy
stromů. Ochutnali i čaj z listí dřevin a chutnal. Někteří si i odnesli živé
strašilky domů či do tříd.
Kolečko stanovišť uzavíral krátký film o životě v lese.

Akce pro dospělé
Na podzim jsme zahájili pásmo přednášek či workshopů pro veřejnost.
V září byl domluven workshop Ekosomatika – spojení přírody s tancem
(12. 9.) pod vedením tanečnice, lektorky a certifikované pohybové
analytičky Reny Milgrom z Prahy, ale pro malý počet účastníků
(termínově nešťastně v souběhu s týdenním festivalem Mime Fest) se
nekonal.
Na říjen byla domluvena přednáška na téma Zdravá rostlinná strava (19.
10.) s lektorem Stanislavem Milerem, který nakonec těsně před
uzávěrkou termín zrušil.
V listopadu proběhla přednáška Čas posledních lovců (21. 11.), kdy
problematiku posledních lovců přiblížil Jan „Tonda“ Půlpán,
experimentální archeolog na volné noze a lektor environmentální
výchovy, oděn stylově do kožešin. Na přednášce se promítal kratičký film
o mezolitickém lovci a účastníci měli možnost si ohmatat a vyzkoušet
artefakty použité ve filmu. Velmi příjemná a slušivá byla čepice

z kožešin. Přišli lidé, kteří měli hluboký zájem o problematiku, takže se
beseda poněkud protáhla díky jejich neustálým dotazům.
Letošní akce uzavírala přednáška Hormonální antikoncepce (6. 12.).
Téma věru zajímavé. Nová doba, nové prostředky. Spousta pilulek – léčí
či škodí – ženám či mužům? Jak to souvisí s přírodou, životním
prostředím? O složení, mechanismu působení, nežádoucích účincích, jak
hormonální antikoncepce ovlivňuje zdraví ženy a dopadu na životní
prostředí povídala MUDr. Jitka Blábolilová z Nového Bydžova. Zváni byli
nejen ženy každého věku, ale i všichni muži neb jich se toto téma týká
také, více než si myslí.

Vzdělávání lektorů
Začátkem září se náš lektor (Eva Janečková) účastnil Veletrhu ekologické
výchovy v Oucmanicích, aby nabral nové informace a kontakty užitečné
pro naši činnost. Byly to 4 dny plné inspirace.

Využili jsme možnosti zúčastnit se kurzu Prezentační dovednosti v praxi
(2. 11.) v budově Pardubického kraje pod vedením zkušených lektorů Bc.
Romana Peška a Petra Sameše. Velmi užitečný kurz.

Burza filantropie
Účastnili jsme se Burzy filantropie s projektem 2 v 1, ale nebyli jsme
vybráni do finále.

Výsledek hospodaření 2017
Náklady celkem

88 044 Kč

Spotřeba materiálu

17 494 Kč

Cestovné

4 875 Kč

Náklady na reprezentaci

1 585 Kč

Ostatní služby

57 490 Kč

Osobní náklady

6 600 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Výnosy celkem

83 123 Kč

Úroky
Účastnické a pod. příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Členské příspěvky

3 Kč
15 980 Kč
4 240 Kč
400 Kč

Dotace

62 500 Kč

Výsledek hospodaření

-4 920 Kč

Poděkování
Především velký dík patří paní účetní Stáně Šimkové za pečlivé a
bezúplatné vedení našeho účetnictví.
Děkujeme Pardubickému kraji a městu Poličce za finanční podporu.
V roce 2017 jsme uspořádali či se účastnili velkých akcí, které bychom
nezvládli bez pomoci dobrovolníků a dalších spolupracovníků, za což jim
děkujeme.
Jedná se o Terezu Janečkovou, Ondřeje Janečka, Tomáše Pelána.
Na přípravě a realizaci Dne stromů pomáhali studenti Gymnázia Polička,
kteří vedli jednotlivá stanoviště či zajišťovali plynulý běh akce. Byli to
Kamila Čermáková Barbora Kučerová, Tim Raasch, Charlota Kleinová,
Kamila Čermáková, Barbora Kučerová, Adéla Laštovičková, Markéta
Tocháčková, Plecháčková Ester, Trnová Monika. Všem uvedeným
dobrovolníkům moc děkujeme. S přípravou pomáhal Oldřich Šlahař.
Naše poděkování patří i vedení gymnázia za uvolnění studentů.
Za správu webu děkujeme Ing. Ivo Janečkovi a našemu sponzorovi Ing.
Janu Kopeckému.
Za vstřícný přístup patří díky vedení Divadelního klubu, kde většinou
pořádáme naše akce.

Ekocentrum řídí, programy připravuje a realizuje Ing. Eva Janečková

Ekosomatika
Spojení přírody s tancem

úterý 21. 11.
v 19 hod.

(workshop)

Vnímání těla a krajiny pod vedením lektorky

v Divadelním klubu v Poličce

Reny Milgrom

Poslední lovce přiblíží Jan „Tonda“ Půlpán, experimentální
archeolog na volné noze a lektor environmentální výchovy.
Na přednášce si promítneme kratičký film o mezolitickém lovci,
následně si ukážeme
i ohmatáme artefakty ve
filmu použité a pokusíme
se porozumět době těsně
po konci doby ledové.
Zaměříme se na podrobnosti každodenního života v době kamenné.

úterý 12. září od 15 do 18 hodin

Přijde i pračlověk,
kterého se můžete zeptat na cokoliv. Co pro svůj život potřeboval?
Jak najdeme důkaz o přítomnosti člověka, který se tu před 9000
lety zastavil rybařit? Jak vypadala krajina, ve které se pohyboval?
Jaký byl jeho vztah k přírodě? Co myslíte, čistil si zuby? A co asi
snídal? Nebojte se zeptat.

Kde: okolní příroda Pomezí 128
Workshop bude zaměřen na vnímání těla ve
vztahu k okolní přírodě. Budeme se hýbat
a tančit venku a necháme se inspirovat vnějším
prostorem, jeho kvalitami, barvami, tvary.
Dynamika prostoru ovlivní dynamiku pohybu.
Rena Milgrom je tanečnice, lektorka,
certifikovaná pohybová analytička, registrovaná
jako Somatic Movement Educator/Therapist
(ISMETA), taneční a pohybová terapeutka
(TANTER). V oboru pracuje 15 let a žije
v Praze.
Učí jak netanečníky, tedy širokou veřejnost
ve studiu DanceLAB, tak tanečníky na taneční
konzervatoři Palucca v Drážďanech. (www.dancelab.cz)
Workshop bude probíhat venku, proto se patřičně oblečte. V případě velké
nepřízně počasí část workshopu bude venku a část uvnitř.
Cena 360 Kč, studenti 200 Kč. Závazné přihlášky do 10. září, případně další
informace, na telefonu 731 563 819, Ing. Eva Janečková.
Kapacita omezena, tak neváhejte.

pořádá

Vstupné 60 Kč
Akce je finančně podpořena městem Polička a Pardubickým krajem.

Finančně podporuje město Polička a Pardubický kraj.

středa 6. 12.
v 17.00 hod.
v Divadelním klubu v Poličce
Téma věru zajímavé. Nová doba, nové prostředky. Spousta pilulek – léčí či
škodí – ženám či mužům? Jak to souvisí s přírodou, životním prostředím?
Odpovědi na tyto a podobné otázky se dozvíte na přednášce, kterou
povede

MUDr. Jitka Blábolilová z Nového Bydžova.
Bude povídat o složení, mechanismu působení, nežádoucích účincích, jak
hormonální antikoncepce ovlivňuje zdraví ženy a o dopadu na životní
prostředí. Nejdříve vystudovala porodní asistenci a po 5 letech praxe se
rozhodla vystudovat medicínu.
Je gynekoložkou s celostním
přístupem ke zdraví ženy.
Ráda poslouchá příběhy žen
a hledá příčiny obtíží,
podporuje ženy na jejich
cestě k trvalému zdraví.
Přednášku doprovodí krátký
film Hormonální akvárium od Terezy Tary, za který získala řadu
ocenění. Na závěr bude čas i na dotazy.
Zváni jsou nejen ženy každého věku, ale i všichni muži, protože jich se
toto téma týká také. Více než si myslí.
Vstupné 60 Kč
Akce je finančně podpořena městem Polička a Pardubickým krajem.

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

