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Závěrečná zpráva za rok 2010 
 
Rok 2010 byl úspěšný. Zapojili jsme se do projektu „Síť 

specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji č. rozhod-
nutí 15540962“ jako spolupracující středisko s Ekocentrem 
Paleta. Z tohoto projektu můžeme čerpat finanční prostřed-
ky, ale musíme je více než čtvrtinou dofinancovat sami. S do-
financováním nám pomohly dotace z Pardubického kraje 
a  ěsta Poličky. Takže jsme mohli udržet fungování ekocentra 
a uskutečnit velké množství programů, vše při jednom za-
městnanci na půl úvazku a mnoha dobrovolných hodinách, 
se spoluprací desítek dobrovolníků. Pokud však chceme po-
skytovat ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy, 
základní a střední školy, nelze to dělat ve spolupráci s dobro-
volníky, ale s vlastními zaměstnanci, neboť veškeré programy 
se odehrávají dopoledne v pracovní dobu většiny lidí. Sehnat 
však dostatek finančních prostředků na pokrytí minimálního 
počtu tří zaměstnanců ekocentra se nám nedaří. 

 Uskutečnili jsme programy pro 2 300 osob, jak dokládá 
tabulka v příloze. Pravidelně, jednou za měsíc, jsme v Diva-
delním klubu v Poličce pořádali cyklus besed „Na zelenou“, 
který navštívilo 284 osob, což je v průměru 31 osob na jednu 
přednášku. Což je pěkné číslo. Ekologicko-vzdělávacích pro-
gramů se zúčastnilo 1331 dětí, žáků a studentů a to nejen 
z MŠ, ZŠ a SŠ z Poličky, ale hlavně z okolních měst a vesnic. 
Celkem je doprovázelo 120 pedagogů. Dále uvádíme zprávy 
z našich velkých akcí pro mládež – Světový den vody, Den 
stromů a Den Země. Z řad veřejnosti celkem přišlo na naše 
programy 848 účastníků. Naše akce zahrnují ekologicko-
environmentální tematiku jak v oblasti vzdělávání, tak osvěty 
a ekoporadenství. V rámci ekoporadny zasíláme občasník se 
zajímavými informacemi, které jsou určeny převážně pro ve-
řejnost. 

 O našich akcích pravidelně informujeme v poličském 
měsíčníku Jitřenka, vyvěšujeme plakátky po městě, pozván-
ky vyvěšujeme na krajském webu ekovýchovy, na stránkách 
Národní sítě EVVO a rozesíláme e-maily. 
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Program 
Počet účastníků 

dě , žáci, 
studen  

peda-
gogové 

veřej-
nost 

Cel-
kem 

Vaše popelnice je zlatý důl aneb 
Recyklace a bioplasty mají budoucnost 13.1.     10 10 

Ozvěny Ekofilmu 2009 v Poličce 10., 11.2. 255 13 34 302 
Zajíčkova dobrodružství - tentokrát z 
Bornea 16.3.     47 47 

Světový den vody 18., 19.3. 386 43   429 

Med a včelí produkty v domácnos  7.4.     13 13 

Den Země v Poličce 22.4. 150 12 20 182 

Environmentální aspekty životního stylu 3.5. 24 2   26 

Dílna ručního zpracování konopí 5.5.     7 7 
Konopí: obnovitelný zdroj par excellen-
ce 5.5.     52 52 

Konopí - obnovitelný zdroj 6.5. 54 2   56 

Den Země v České Třebové 11.5.     86 86 

Med a jeho produkty 26.5.     21 21 
Environmentální aspekty udržitelného 
rozvoje 29.5.     32 32 

Skutečná síla vody 18.6.     280 280 
Environmentální aspekty udržitelného 
rozvoje 3.9.     20 20 

Léčivé rostliny základem zdraví 15.9.     74 74 
Jak zlepšit svůj život aneb zdravý životní 
styl 29.9.     8 8 

Skutečná síla vody 1.10.     27 27 

Ekologické zemědělství a biopotraviny 13.10.     20 20 

Den stromů 21., 22.10. 434 46 19 499 

Stromy a keře 3.11.     16 16 

Domácnost mírně zelená 10.11.     9 9 

Ozvěny Ekofilmu 2010 2.12.     10 10 

Změna paradigmatu 8.12.     25 25 

Ozvěny Ekofilmu 2010 16.12.     13 13 

Ozvěny Ekofilmu 2010 20.12. 28 2   30 
Hravě o přírodě 28.12.     5 5 

CELKEM   1331 120 848 2299 

Datum   
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Světový den vody 2010 
 
Světový den vody 2010 v Poličce oslavilo Ekocentrum 

Skřítek uspořádáním naučně-vzdělávací akcí pro děti a žáky 
z mateřských a základních škol ve dnech 18. a 19. března 
v Divadelním klubu.  

Pro mládež byla připravena čtyři stanoviště. Jako vždy se 
promítal krátký film či několik krátkých filmů podle věku di-
váků. Ve vestibulu 
bylo připraveno 
Putování kapky, 
kde děti prožívaly 
dobrodružství vody 
na Zemi spolu s 
Ondřejem a Tere-
zou Janečkovými, 
doprovázené ná-
zornými pokusy, 
např. rozvíjení kvě-
tů, havárie ropné-
ho tankeru, využití 
sušených potravin 
a zá věre čnou 
ochutnávkou rozi-
nek. Příhody kap-
ky byly prezento-
vány na připrave-
ném modelu kraji-
ny. V zákulisí klu-
bu Olda Šlahař na 
stanovišti Vodní 
ptactvo měl vytvo-
řen malý rybníček 
s obrázky vodních ptáků a barvitě líčil život opeřenců u vody. 
Žáci si své nabyté znalosti na závěr zopakovali poskládáním 
rozstříhaných obrázků jednotlivých ptáků. Na posledním sta-
novišti Živá voda Kristýna Bolemská, za občasného střídání 
s Evou Janečkovou, předávala informace o zajímavé práci ja-
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ponského vědce Masaru Emota s fotografováním krystalů vo-
dy a reakcí vody na různé podněty. Důkazem fungování 
vstřebávání informací vodou byl k vidění pokus s uvařenou 
rýží. 

Divadelní klub navštívilo za oba dny celkem 386 dětí a žá-
ků v doprovodu 43 pedagogů a to hlavně z mimopoličských 
škol a školek – MŠ Sádek, MŠ Starý Svojanov, ZŠ Borová, ZŠ 
Speciální Polička, ZŠ Bystré, MŠ Vendolí, MŠ Hegerova Polič-

ka, tři třídy ze ZŠ 
Na Lukách v Polič-
ce, ZŠ Oldříš, ZŠ 
Květná, MŠ Jedlo-
vá, MŠ Čtyřlístek 
Polička, ZŠ Ro-
hozná, MŠ Borová 
a ZŠ Lubná – Se-
branice. 
Upřímně děkuji 
všem dobrovolní-
kům, kteří se na 
akci podíleli a bez 
nichž by se tato 
ak ce  n em oh -
la  skutečnit, tak-
též Gymnáziu Po-
lička, SOU Ob-
chodní Polička, Di-
vadelnímu klubu, 
ZŠ Pomezí a DDM 
Litomyšl. Poděko-
vání si zaslouží ti-
to dobrovolníci: 
Olda Šlahař, Kris-

týna Bolemská, Ondra a Tereza Janečkovi, Madla Dolejšová, 
Zuzana Jonáková, Veronika Klusoňová, Lenka Romportlová, 
Tereza Hermonová, Bára Hudská, Alena Pazlarová, Eliška 
Slezáková, Lucka Habrdová, Hana Jarešová, Katka Faltuso-
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vá, Kateřina Procházková, Jana Šislerová a Kateřina Janouš-
ková. 

Více informací o Světovém dni vody na celé Zemi zájemci 
naleznou na www.worldwaterday2010.info.  

Fotografie ze Sv. dne vody v Poličce můžete vidět na 
www.ekocentrumskritek.cz. 

 
Den Země  

Ekocentrum Skřítek a Občanské sdružení A21 Polička ve 
spolupráci s Junákem Polička a Mozaikou Polička uspořáda-
ly ve čtvrtek dopoledne 22. dubna v prostorách městského 
parku v Poličce osvětovou akci ke Dni Země pro I. a II. stu-
peň ZŠ a odpoví-
dající ročníky více-
letého gymnázia. 

Byla připrave-
na čtyři stanoviš-
tě: Mezinárodní 
rok biodiverzity 
pod vedením Ing. 
Evy Janečkové 
( E k o c e n t r u m 
Skřítek), na kte-
rém se žáci sezná-
mili s  druhovou 
rozmanitostí rostlin i živočichů. Navazovalo stanoviště Po-
travní řetězec, kde René Habrman (A21, Junák) s dalšími 
skauty prakticky probírali návaznost jednotlivých druhů v 
přírodě. Na další zastávce Richard Brabec (Mozaika) pre-
zentoval správné Třídění odpadů a na poslední si žáci pro-
hlédli Horniny a nerosty z celého světa s Janou Mayero-
vou (A21) a Oldou Šlahařem (ČSOP). Stanovišti prošlo 150 
žáků s 12 pedagogy z Poličky i okolí, plus veřejnost. 

Děkujeme městu Polička za finanční podporu při pořádání 
Dne Země v Poličce. 

Ekocentrum Skřítek se prezentovalo také na Dni Země 11. 
5. v České Třebové, kde byl připraven program se stánky 
s  ekologickou tematikou pro školy i širokou veřejnost. 
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Den stromů 2010 
Po páté proběhla oslava Dne stromů v dopoledních hodi-

nách ve čtvrtek a pátek 21. a 22. října v Divadelním klubu 
v Poličce. Pro mateřské a základní školy připravilo Ekocen-
trum Skřítek v rámci ekologické výchovy naučně zábavnou 
akci za přispění mnoha dobrovolníků. Už se stává zvykem, 
že při pořádání Dne stromů padá první sníh a tak tomu 
bylo i letos. Naštěstí uvnitř klubu bylo teplo a sucho, takže 
434 dětí a žáků, 46 pedagogů a 19 dospělých, kteří během 
dvou dnů navštívili akci, si mohli v klidu užívat připrave-
ného programu. Účastníci přišli či přijeli jak z Poličky tak 
z  blízkého i vzdálenějšího okolí: ZŠ Speciální, MŠ Hegerov, 

ZŠ Bystré, MŠ Ol-
dříš, MŠ Pomezí 
dolní a horní, MŠ 
Jedlová, ZŠ Květ-
ná, MŠ Náměstí, 
ZŠ Lubná, MŠ 
Sádek, ZŠ Široký 
Důl, MŠ Borová, 
MŠ Květná, MŠ 
Rozmarýnek, ZŠ 
Pomezí, ZŠ Boro-
vá, ZŠ Vendolí, 
Masarykova ZŠ, 

ZŠ Na Lukách a Denní stacionář z Charity. 
Byla připravena čtyři stanoviště. V předsálí byl Truhlář-

ský koutek, kde Ivan Šrek ukazoval strukturu dřeva, nej-
těžší dřevo na světě, děti měli možnost porovnávat jednotli-
vé druhy dřeva a pak si poskládat dřevěné puzzle z listů. 
Pro mnohé bylo zajímavým zážitkem vyzkoušet pružnost 
a pevnost dřeva nebo obratnost svého těla. V prvním patře 
byl malý les - Kreativní výstavka dřevin a jejich částí, kde 
si příchozí mohli prohlédnout malé semenáčky dřevin, při-
řazovat větvičky, plody či listy k jednotlivým dřevinám, 
a pod vedením Kristýny Bolemské se dozvědět další zají-
mavosti ze života dřevin. V sále se promítaly krátké filmy 
k tématu stromů. Chvílemi došlo i na dosluhující krabico-



 

7  

vé puzzle stromů, které u dětí bylo velmi oblíbené. Po-
slední stanoviště v místnosti za pódiem s názvem Hou-
by, houby, houbičky bylo opravdu plné hub, které si 
trůnily v mechu a trávě či na kmenech. Poutavě o hou-
bách vyprávěl Oldřich Šlahař. Děti si mohly poskládat 
obrázky hub, které se v košíčku pomíchaly a ti nejod-
vážnější si přivoněly k velké plodnici hadovky smrduté, 
která byla ve velké sklenici zagumičkovaná  igelitovým 
s á č k e m 
a i přes tato 
opatření byl cí-
tit její specific-
ký pach, tedy 
fakt smrad. 

Všem výše 
uvedeným ve-
doucím stanovišť 
i dalším dobro-
volníkům z řad 
studentů -  On-
dřeji Janečkovi, z 
gymnázia: Mag-
daléně Dolejšové, 
Zuzaně Jonáko-
vé, Lence Rom-
portlové, Tereze 
Hermonové, Ve-
ronice Klusoňo-
vé, Lence Mičko-
vé, Tereze Janeč-
kové, Elišce Sle-
zákové, moc děkuji za pomoc, taktéž i řediteli Gymnázia Polička 
za uvolnění studentů. Bez nich všech by nebylo možné akci při-
pravit v takovém rozsahu. 

Více fotek z akce naleznete na www.ekocentrumskritek.cz. 
Akce byla finančně podpořena MŽP a MŠMT v rámci společ-

ného programu Národní síť EVVO, Pardubickým krajem a měs-
tem Polička. 
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Fotopříloha - další akce 

Den Země 2010 
Česká Třebová 

Den Země 2010 
Česká Třebová 

Stromy a keře 
DPS Penzion 
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Biozemědělství 
říjen 

Environmentál-
ní aspekty 
udržitelného 
rozvoje - Maděra 
září 

Konopí - dílna  
květen 
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Přednáška 
Zajíček 
březen 

Přednáška Váňa 
září 

Výstava 
na festivalu 
Colour Meeting  
červen 
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Poděkování 
Největší finanční podporou naší činnosti byly SFŽP 

a MŽP, které přispěli na Projekt Síť specializovaných 
ekoporaden v Pardubickém kraji č. rozhodnutí 
15540962, jehož jsme se účastnili. Dále: NSSEV Pavu-
čina (Národní síť středisek ekologické výchovy), Par-
dubickému kraji a Městu Polička, kteří nám přispěli 
na zajištění činnosti ekocentra. Dále Divadelnímu klu-
bu Polička, Ekocentru Paleta, Gymnáziu Polička, 
Městské knihovně v Poličce. Naše činnost by nebyla 
možná bez podpory spolupracovníků a dobrovolníků, 
takže i jim patří velký dík: Ing. Evě Janečkové, Ing. 
Ivo Janečkovi, Ing. Janu Kopeckému , Ivanu Šrekovi, Ol-
dovi Šlahařovi, Kristýně Bolemské, studentům: Terez-
ce a Ondřeji Janečkovým, Madle Dolejšové, Zuzaně 
Jonákové, Veronice Klusoňové, Lence Romportlové, 
Tereze Hermonové, Báře Hudské, Aleně Pazlarové, 
Elišce Slezákové, Lucce Habrdové, Haně Jarešové, 
Katce Faltusové, Kateřině Procházkové, Janě Šislero-
vé, Kateřině Janouškové a Lence Mičkové.  

Vyzvednout musíme bezplatnou pomoc naší účetní 
Stanislavy Šimkové. 

 
 
 
 
 

Další finanční, materiální i osobní pomoc 
od všech vřele vítáme. 
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Výnosy celkem 389 800 Kč 

Tržby z prodeje služeb 41 061 Kč 

Úroky 44  Kč 

Ostatní výnosy 32 925 Kč 

Příspěvky a dotace 315 770 Kč 

  

Náklady celkem 354 717 Kč 

Spotřeba materiálu 26 974  Kč 

Cestovné 20 384  Kč 

Náklady na reprezentaci 2 556 Kč 

Ostatní služby 100 181 Kč 

Osobní náklady celkem 202 384 Kč 

 Ostatní náklady 2 238 Kč 

  

Výsledek hospodaření 35 083 Kč 

Výsledek hospodaření 2010 



 

  


