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Slu�ákov v roce 2005  
Architekt Karel Hubá�ek, tv�rce vysíla�e na Ješt�du, byl sice znám jako 
technologicky orientovaný �lov�k. Ke svému p�sobení však podotkl: „ … úctu 
k místu, které svou prací na dlouhou dobu poznamenáme. Prost�edí svou 
myšlenkou nep�evyšuji, ale dotvá�ím. Nejlépe s �epicí v ruce. Myšlenkou 
jednozna�nou, úm�rnou k síle místa, bez pompéznosti, p�ebujelosti, materiálové 
okázalosti a zbyte�ného zdobení.“ 
V uplynulém roce se na okraji Horky nad Moravou objevil �ilý stavební ruch. 
Rachot stroj�, pojížd�jící nákladní auta, p�esouvání zeminy, betonové piloty 
zapušt�né do �í�ní nivy …, to vše zastíralo budoucí význam místa, kde by m�lo 
intenzivn� probíhat setkávání lidí s p�írodou Hané, s krajinou „ke stání“, s �ekou 
Moravou, která po staletí modeluje krajinu a udržuje lužní lesy. P�esto ješt� do 
konce roku 2005 byla hrubá stavba dokon�ena.  
V souvislosti se stavbou nízkoenergetického centra ekologických aktivit a 
turisticko-informa�ního centra o p�írod� CHKO Litovelské Pomoraví �eká 
St�edisko ekologické výchovy celá �ada zm�n. Bude nutné zajistit náro�ný provoz, 
který má širší rozm�r než dosavadní, musí být zajišt�ny prost�edky na nové 
pracovníky, zvolen vhodný program nového centra, tak aby oslovoval co nejvíce 
lidí a p�i tom neztratil lidský rozm�r a vazbu na krajinu. Aby místo poskytovalo 
lidem prožitek jejich sounáležitosti s p�írodou, aby odkrývalo kouzelnou moc 
p�írody a p�i tom uchovávalo její tajemství, která nás lákají k pobyt�m v ní. 
Rok 2005 byl mimo�ádn� úsp�šný, tém�� vše se nám poda�ilo. Ale tento fakt 
zárove� p�inesl moc práce a možná to ob�as vedlo i k rozpor�m, které jsme d�íve 
nem�li. Navíc se do sv�ta rozeb�hla celá �ada dobrovolník� a není mnoho �asu se 
v�novat získávání nových. P�esto si myslím, že všechny lidi ve Slu�ákov� (ty 
zam�stnané i dobrovolné) �eká sice hodn� práce, ale práce, která je baví, má smysl 
a je tv�r�í. S o�ekáváním p�íštích zážitk� p�eji „Slu�ákov v duši“. 
Architekt Hubá�ek: také �íkal: „Zdobíme pouze to, co jsme špatn� vymysleli.“ Tak 
a� v Horce nemusíme dozdobovat co nám architekti vymysleli a stava�i postavili. A 
zejména potom naše aktivity. 

Pobývat v Horce mezi nebem a zemí a zažívat p�irozen� prosté v�ci, jež jsou krásné 
jen tak, že jsou. Jako p�íroda. 
Michal Bartoš. 

St�edisko ekologické výchovy Slu�ákov OŽP MmOl 
V roce 2005 tvo�ili SEV 4 pracovníci odboru ŽP. Vzhledem k o�ekávanému 
rozší�ení �innosti pro školy i ve�ejnost v Horce nad Moravou se snažíme zajistit 
posílení personálního obsazení a také zajistit financování �ásti budoucí �innosti 
z prost�edk� Evropské unie.  
Olomoucká samospráva je jednou z mála v �R, která se rozhodla �ešit 
problematiku životního prost�edí nejen sledováním dodržování právních norem a 
p�edpis�, ale i aktivní formou vzd�lávání d�tí a osv�tou dosp�lých. Ú�ad m�sta 
poskytuje St�edisku ekologické výchovy pot�ebné zázemí a finan�ní prost�edky pro 
profesionální �innost, zejména pro možnost kontinuálního vzd�lávacího programu 
v oblasti ochrany p�írody pro všechny typy škol. Toto zázemí navíc slouží i pro 
setkávání lidí, kte�í jako dobrovolníci pomáhají p�i po�ádání akcí a rozši�ují tak dosah 
p�sobení SEV na ve�ejnost. 
Odbor životního prost�edí vznikl na Ú�adu m�sta Olomouce až po spole�enských 
zm�nách v roce 1989. Tehdy byl tvo�en pouze t�emi pracovníky. Ti se snažili 
zbourat pe�liv� a dlouho budovanou ze� mezi radnicí a lidmi a vstoupit se svým 
snažením do ve�ejného prostoru. Poskytovali lidem informace o problematice ŽP a 
o své pracovní náplni. Postupn� se poda�ilo práci v oblasti ekologické výchovy a 
vzd�lávání u�init stálou sou�ástí spole�enského a kulturního života m�sta 
Olomouce.  
SEV za�alo pro ú�ely školních vzd�lávacích program� a mimoškolní výchovy 
pronajímat jedno odd�lení mate�ské školky v obci Horka nad Moravou. Zde bylo 
využito blízkosti p�írody CHKO Litovelské Pomoraví pro výuku ekologie p�ímo 
v terénu a v pedagogicky lepších podmínkách. To umoc�uje i sou�asná stavba 
budovy zcela nového centra ekologických aktivit a rozvoj 15 hektarového 
vzd�lávacího biocentra ve kterém je umíst�no. V sou�asnosti je SEV Slu�ákov 
�lenem Sdružení st�edisek ekologické výchovy v �R Pavu�ina a pat�í mezi 
nejznám�jší pracovišt� tohoto typu v �R. 



Slu�ákov – sdružení pro ekologickou výchovu 
Ob�anské sdružení tvo�í dobrovolní pracovníci sdružení, kte�í nepracují na ú�ad�, 
ale p�esto je �innost m�stského SEV oslovila natolik, že mu pomáhají a v�nují mu 
mnoho svého volného �asu. Vdechují st�edisku osobní atmosféru. Díky dobrovolné 
�innosti se da�í propojit st�edisko s okolním mimo ú�edním sv�tem zcela 
neformálním zp�sobem. Takových lidí je stále ješt� dost, napo�ítali bychom ur�it� 
p�es padesát.  
V tomto roce se nám také díky �ad� projekt� poda�ilo zam�stnat dva zam�stnance 
na zkrácený úvazek. T�mi jsou Ji�í Popelka – který zajiš�uje odpadovou kampa�, 
vede st�edošolský Ekoklub a pracoval na koncepci Environmentální výchovy a 
osv�ty Olomouckého kraje a Vít�zslava Kauerová, která má na starosti úklid a 
knihovnu v prostorách výukového centra v Horce nad Moravou. 
Sdružení se snaží zajistit finan�ní prost�edky pro �innost SEV a speciální projekty 
(což se jí v minulých letech da�ilo a i letos díky tomu proudilo do ekologické 
výchovy okolo 1 220 000 K�).  

�innost Slu�ákova 
„Za 20 let ode dneška budeš mnohem více zklamaný v�cmi, které jsi neud�lal, nežli 
t�mi, které jsi uskute�nil. 
Tak odpoutej se. Pluj pry� od bezpe�ných b�eh�. Chy� vítr do plachet. 
 Zkoumej. Sni. Objevuj.“      Mark Twain 

Ekologické výukové a vzd�lávací programy 
Ekologické výukové programy (EVP) pro všechny typy škol jsou zcela základní 
náplní �innosti St�ediska ekologické výchovy. 
V programech p�ipravovaných pro mate�ské a základní školy si d�ti hravou formou 
osvojují základní znalosti a souvislosti v oblasti ochrany životního prost�edí. 
Aktivity se snaží rozvíjet školní u�ivo, p�ípadn� hledí na probírané poznatky pod 
jiným zorným úhlem, p�i�emž je kladen d�raz na znalost vztah� mezi jednotlivými 
probíranými jevy. Výukové programy podporují tv�r�í proces mezi žáky, nutí �ešit 
problémy ve skupin�, rozvíjí p�edstavivost, spolupráci a komunikaci. Výuka je 
rozhovorem,

rozvíjí vyjad�ovací schopnosti, um�ní naslouchat druhému a respektovat jeho 
názory a podporuje kritické myšlení. Využíváme prvk� dramatické výchovy, 
výchovy prožitkem a zapojení všech smysl�. Výukové programy zahrnují i 
aktivity, p�i kterých se d�ti mohou lépe vzájemn� poznat a rozvíjet vztahy ve t�íd�.  
Umíst�ní st�ediska v t�sném kontaktu s CHKO Litovelské Pomoraví umož�uje 
v rámci ekovýchovných program� p�ímý kontakt d�tí s p�írodou. Zahrada SEV 
slouží jako venkovní u�ebna, využíváme vznikající biocentrum Slu�ákov a rybník s 
jeho t�n�mi, blízká chrán�ná oblast je �asto cílem terénních program�. Obsah EVP 
tak umož�uje d�tem vyzkoušet si aktivity, na které ve škole, vzhledem k náplni 
osnov není �as.  
V nabídce je více jak 60 výukových program� pro mate�ské, základní i st�ední 
školy. U mate�ských škol se programy zam��ují na charakteristiky jednotlivých 
ro�ních období, chování zví�at a rostlin, zdravou výživu, ochranu našeho životního 
prost�edí, domácí ekologii, t�íd�ní odpadk� a zejména navození kladného vztahu 
k p�írod� a živým tvor�m. V roce 2005 jsme vytvo�ili nové programy nap�. 
„Vydrýsek“ (život a zajímavosti o vyd�e a vodních živo�iších), „Koulelo se 
koulelo“(prom�ny p�írody b�hem roku), „Velká plavba“ (zdravá výživa a životní 
styl) a  Barevné jaro (zm�ny p�írody v jarním období). Paleta nabídky pro základní 
školy je široká od program� zam��ených na jednotlivé ekosystémy (voda, les, p�da, 
krajina), p�es konkrétní témata: ptáci, hmyz, vodní živo�ichové až ke globálním a 
ekologickým problém�m jako nap�. t�íd�ní a recyklace odpad�, globální problémy 
lidstva, tábornické dovednosti a p�ežití v p�írod�. V letošním roce jsme p�ipravili 
op�t n�kolik novinek, jako nap�. terénní program „Poj�me na to od lesa“, praktický 
program o recyklaci papíru „Jak vzniká kniha“, „Neviditelná ruka trhu“ a „Globální 
problémy“. 
Programy jsou p�ipraveny maximáln� prakticky. V letních m�sících probíhá výuka 
v terénu, kde se zam��ujeme na  pozorování a praktické �innosti jako nap�. lov 
vodních živo�ich�, ur�ování druh�, smyslové hry, hry zam��ené na orientaci 
v terénu, prožitkové aktivity, práci s p�írodninami.  
Pro starší žáky ZŠ a st�ední školy hravá forma �áste�n� ustupuje p�ednáškám a 
exkurzím. Nabízíme besedy o p�írod� dopln�né diapozitivy z r�zných kout� sv�ta 
(p�. „ŽHAVÁ ZEM	“, „CESTY A 



P
ÍRODA“, „NP USA“). Pro kolektivy žák� II. stupn� ZŠ a st�ed.škol jsme 
exkurzi do dvou chrán�ných území zahrnutých v evropském systému CHÚ Natura 
2000. V lokalitách Malý a Velký Kosí� a PR Žebra�ka u P�erova nabízíme 
zajímavé exkurze dopln�né o pracovní listy, hry, poznávání a pozorování vzácných 
rostlin a zví�at t�chto unikátních území. V roce 2005 se t�chto exkurzí zú�astnilo 
celkem  525   žák�. V rámci zakon�ení prvního ro�níku exkurzí do území Natura 
2000 jsme uspo�ádali Den otev�ené p�írody pro d�ti, rodi�e a ve�ejnost na Kosí�i. 
Akce se i nap�í� chladnému po�así vyda�ila. Exkurze i záv�re�ná akce byly 
podpo�eny v rámci spolupráce na projektu s REC Praha. 
Další tématické programy pro d�ti jsme provedli u p�íležitosti Dne bez aut 2005 
(t�ídenní programy s tématikou šetrné a bezpe�né dopravy v p�ti t�ídách p�ti 
olomouckých škol), dále prob�hly programy pro 120 d�tí ZŠ v parku s názvem 
Pou� mezi velikány (v rámci prvního ro�níku Dne strom� ve spolupráci 
s odd�lením zelen� OŽP a výstavišt�m Flora. V rámci toho prob�ha také anketa 
Strom Olomoucka, výtvarná sout�ž P�íb�hy strom� a besedy s Bed�ichem 
Ludvíkem Pam�� strom� pro 200 student� SŠ. 
V roce 2005 výukové programy SEV Slu�ákov navštívilo celkem 4 041 žák� 
mate�ských, základních a st�edních škol Olomouckého kraje. Z tohoto po�tu bylo 
1027 d�tí MŠ, 3014 žák� ZŠ a student� st�edních škol.  
Na EVP se zájemci mohou p�ihlásit telefonicky nebo písemn�. P�ehledy 
nabízených výukových po�ad� jsou rozesílány školám jedenkrát ro�n� a jsou také 
na na webových stránkách SEV Slu�ákov. 

Seminá�e pro u�itele a studenty 
“Vždy� všechno co jsem nevid�l, je víc nežli to vid�né, a každé jaro v každém háji, 
je vždycky jinak zelené” (J.R.R. Tolkien) 
V roce 2005 se naše st�edisko zam��ilo na další rozší�ení nabídky vzd�lávacích 
po�ad� a seminá�� pro u�itele a studenty. Poda�ilo se nám úsp�šn� uspo�ádat 28 
vzd�lávacích akcí pro u�itele a 26 pro studenty vysokých škol. Seminá�e byly 
zam��eny jak na ekologickou a globální výchovu, tak na dramatickou výchovu a 
výtvarnou �innost (velikono�ní a váno�ní dílny), úsp�ch m�ly iseminá�e k pom�cce 
Zelený balí�ek. Za�adili jsme op�t, pro velkou oblíbenost, i seminá�e psychologické 
zejména pro u�itele základních a st�edních škol (cyklus Respektovat a být respektován, 
Klí�ové kompetence). V roce 2005 prob�hly již tradi�n� oblíbené terénní exkurze, 
zam��ené na poznávání živé p�írody a aplikace nových poznatk� do výuky ve 
škole. V rámci t�chto exkurzí jsme navštívili Terezské údolí  a navštívili jsme 
zajímavá místa se za�ízeními na  alternativní zdroje energie (Protivanov, Bouzov). 
V �ervnu zamí�il náš t�ídenní putovní autobus do národního parku Krkonoše. 
Zajímavý program a 34 spokojených u�itel� bylo nadšeno p�i poznávání krás 
p�írody i zajímavých program� st�ediska SEVER . Celkem se tak seminá�� v roce 
2005  zú�astnilo 856 u�itel� v celkové délce 225 hodin. 
Stálou sou�ástí práce SEV Slu�ákov je spolupráce s vysokými školami. V letošním 
roce navštívili Slu�ákov studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci studijního oboru u�itelství pro MŠ i I. stupe� ZŠ, studenti oboru 
p�írodopis pro 2. stupe�, kte�í se v rámci p�edm�tu Ekologická výchova zú�astnili 
n�kolika seminá�� rozvíjejících toto téma na úrovni ekologických st�edisek. Krom� 
Pedagogické fakulty st�edisko pravideln� navšt�vují také studenti oboru ochrana 
životního prost�edí  a oboru mezinárodní rozvojová studia P�F Univerzity 
Palackého. Celkov� tak v tomto roce SEV Slu�ákov navštívilo na 26 seminá�ích 
379 student� vysokých škol, v celkovém rozsahu  214 hodin. 



 

 po�et 
ú�astník� 

Trvání 
(hod.) datum 

Co nového v Bambulkov� 21 5 19. 1. 
Respektovat a být respektován 25 14 13.-14.1 
Respektovat a být respektován 23 7 8. 2. 
Hledání souvislostí 11 6,5 9. 2 
Zelený balí�ek 10 4 10. 2 
Zelený balí�ek 19 4 8. 3 
Respektovat a být respektován 28 7 16. 3. 
Komunikace v EV 16 11 18. 3-19.3 
Velikono�ní výtvarný seminá� 18 6 26. 3. 
Komunikace v EV 19 11 8.-9. 4 
O p�írod� v p�írod� 22 9 5. 4. 
Respektovat a být respektován 26 7 11. 5 
Alternativní zdroje energie 39 8 17. 5 
Exkurze do Terezského údolí 18 5,5 26. 5 
Exkurze do NP Krkonoše 34 20 10.-12. 6 
Respektovat a být respektován 24 7 14. 6 
Ekologická výchova v MŠ 23 3 14. 6 
Ekologická výchova v MŠ 26 3 15. 9 
Ekologická výchova v MŠ 22 3 22. 9 
Klí�ové kompetence 29 7 3.10 
Klí�ové kompetence 28 7 31.10 
Komunikace v EV 19 10 4.-5.11 
Krajská konference škol 217 16 10.-11.11 
Komunikace v EV 22 10 23.-24.11 
Respektovat a být respektován 29 14 13.-24.11 
Váno�ní výtvarná dílna 32 6 3.12 
Respektovat a být respektován 28 7 14.12 

celkem 856 225  

Slu�ákov v Pavu�in� 
Od roku 1997 je Slu�ákov �ádným �lenem “Sdružení st�edisek ekologické výchovy 
Pavu�ina”, což je celostátní sí� organizací specializovaných na ekologickou 

výchovu, vzd�lávání a osv�tu �inných v oblasti výukových program� pro školy a 
v oblasti vzd�lávání pedagogických pracovník�. �lenem tohoto sdružení je 36 
st�edisek ekologické výchovy. Naše st�edisko se v tomto roce op�t usp�lo ve 
výb�rovém �ízení Národní sít� st�edisek environmentální výchovy, vzd�lávání a 
osv�ty. Také jsme pokra�ovali v projektu M.R.K.E.V (Metodika a realizace 
komplexní ekologické výchovy) a do této sít� je zapojeno 92 základních a st�edních 
škol, kterým pravideln� posíláme �asopis Bedrník a další informace. Pro zástupce 
škol jsme v listopadu po�ádali Krajské setkání škol zabývající se ekologickou 
výchovou, s názvem Škola pro spole�ný sv�t. V roce 2005 také pokra�ovala 
spolupráce Pavu�iny s Lesy �eské republiky, které podporují již n�kolik let 
výukové programy o lese.  

Ekologické dny Olomouc (EDO): 
“P�ipadá mi to jako spole�ná porada o našem sv�t�” 
(Zden�k Neubauer p�i jedné ze svých návšt�v na besedách) 

V roce 2005 jsme uspo�ádali již 15 ro�ník festivalu Ekologické dny Olomouc, který  
se postupn� za�adil mezi nejvýznamn�jší akce v �R pro širokou ve�ejnost 
propagující ochranu p�írody. Za pom�rn� malých finan�ních náklad� vznikla 
rozsáhlá aktivita s velkou škálou program� a s vlivem na zna�ný po�et lidí (v 
posledních letech se da�í oslovit více jak 20000 ú�astník� programu). EDO 
p�ipravují �ty�i pracovníci St�ediska ekologické výchovy Slu�ákov p�i Magistrátu 
m�sta Olomouce, ale p�edevším podstatnou dobrovolnou pomoc poskytují �lenové 
ob�anského sdružení Slu�ákov, bez kterých by akce nebyly uskute�nitelné. EDO se 
ú�astní stále více nevládních organizací a celá �ada z nich spolupracuje p�ímo na 
realizaci programu EDO. EDO se v historii zú�astnili všichni dosavadní minist�i 
ŽP: Josef Vavroušek, Miroslav Macek, Ivan Dejmal, Bed�ich Moldan, Ji�í 
Skalický, Martin Bursík, Miloš Kužvart a Libor Ambrozek, který také poskytl 
Slu�ákovu výraznou podporu pro stavbu nízkoenergetického domu v Horce nad 
Moravou.. 
V rámci programu EDO 2005 se konala pestrá nabídka besed (asi nejv�tší ohlas 
sklidili p�ednášky Václava B�lohradského, Jana Zrzavého, Jana Kellera a Cyrila 
Höschla). Velice podn�tný a velmi emo�n� vypjatý byl seminá� v�novaný 
pochybnostem o sou�asném vzd�lávání. V rámci tohoto ro�níku EDO byla 
novinkou fotografická sout�ž s tématem „Krajiny vnit�ní a vn�jší“. Její zakon�ením 
spole�nou rozpravou mezi tv�rci a porotou v �ele s Jind�ichem Štreitem a diváky 
bylo p�ijato s nadšením. Program fotograf�m zp�íjemni svým povídáním o Janu 
Sudkovi profesor Kirschner. Je pot�šitelné, že n�které p�ísp�vky autor� se objeví i 
v p�ipravovaném sborníku, který vyjde po uspo�ádání dalšího ro�níku v  oce 2006. 
Tyto dva ro�níky spole�n� budou zaznamenány i v dokumentu režiséra Tomáše 
Škrdlanta.  
Nejvíce návšt�vník� tradi�n� p�ilákal Ekojarmark, který byl op�t obohacen 
výstavami ekologických organizací a stánky s jejich informa�ními materiály. 



Zájem byl i o výlety do p�írody s kulturn� historickou a p�írodní náplní. Vše 
doplnilo mnoho dalších výstav a kulturních program�. Pro školy byly uspo�ádány 
speciální programy ekologické výchovy. Pokra�ovala dobrá spolupráce 
s organizátory festivalu Divadelní Flóra. . . 

návšt�vnost EDO 2005 návšt�vnost 1995-2005 

Ekojarmark  11000 1995 8 000 
ostatní programy   1996 17 273 
akce v p�írod� 4681 1997 20 914 
programy pro školy 1289 1998 23 960 
kulturní programy 1239 1999 31 377 
Výstavy 3426 2000 25 852 
sout�ž „Poznej a chra�“ a 
„Krajiny …“ 

459 2001 19 132 

Seminá�e 251 2002 26 077 
besedy EDO 2051 2003 23 709 
  2004 25 339 
  2005 24396 

Celkem EDO 2005 24396   

Ekologické ve�ery (EV): 
• EV vznikly v roce 1993 v návaznosti na úsp�ch besedních program� v rámci 
EDO, jejich cíl je totožný s Ekologickými dny. Snaží se o kontinuitu aktivit v 
oblasti informovanosti ve�ejnosti po celý rok.  

• EV jsou pravidelným setkáním se širokou ve�ejností, zpravidla jedenkrát m�sí�n� 
(mimo letní prázdniny), p�edevším v prostorách Divadla hudby v Olomouci. 

• EV jsou besedami na závažná témata (spole�enská a ochrany p�írody), setkáním 
se zajímavými lidmi a seznámení se s jejich pohledem na život, spole�nost, p�írodu.  

• EV se snaží i o prezentaci citlivých problém� m�sta (odpady, sliby politických 
stran, vývoj m�sta, cyklistické stezky, zele�, dálni�ní obchvat, záplavy, d�tská 
h�išt�, supermarkety, atd.).  

• EV se snaží vytvá�et prost�edí, ve kterém lidé vzájemn� p�ímo komunikují, 
naslouchají si a vyjad�ují své názory, které mohou na základ� vyslechnutých 
informací korigovat �i up�es�ovat. Vždy se snažíme, aby v p�ípad� sporných otázek 
bylo zastoupeno více pohled� na problém (�asto naprosto protikladných, v�etn� 
t�ch, které se vyjad�ují nap�. k ekologickým aktivitám nelichotiv�). Cílem není 
vy�ešení problém�, cílem je um�ní komunikace, um�ní argumentací obhájit své 

názory. V rozhovoru se odkrývá více informací než v monologu. Besedy jsou 
dopln�ny i kulturními programy se vztahem k p�írod� a tradi�ním „slu�ákovským“ 
plesem v Sokolovn� Chválkovice (tentokrát s tématem „Cesta do prav�ku“). 

• EV dosahují v letech 1995 – 2004 vynikající a p�ekvapivé pr�m�rné návšt�vnosti 
103 divák� na jeden ve�er. 



 

Návšt�vnost ekologických ve�er� 1995–2005 

Rok po�et 
ve�er� 

po�et 
divák� 

pr�m�r na 
besedu 

1995 13 878 68 
1996 12 1077 90 
1997 12 1202 100 
1998 13 1583 122 
1999 12 1133 94 
2000 8 1146 143 
2001 9 993 110 
2002 13 1327 102 
2003 10 1138 114 
2004 11 1054 96 
2005 11 1293 117 

Celkem 124 12824 105 

Areál ekologických aktivit Slu�ákov 
Náš vysn�ný „zázrak“ v Horce pokra�uje. Nejen, že se nám, poda�ilo definitivn� 
zajistit a potvrdit finance pro výstavbu zcela nové budovy St�ediska ekologické 
výchovy v Horce nad Moravou, ale v kv�tnu 2005 byla zahájena její výstavba a do 
konce roku již byla hotova celá hrubá stavba.. Dotace Ministra životního prost�edí 
�R Libora Ambrozka z prost�edk� Státního fondu životního prost�edí �inila cca 36 
milion� korun a další ohromné prost�edky do projektu následn� vložilo ze svého 
rozpo�tu M�sto Olomouc (cca 40 milion� korun). Navíc se v roce 2005 poda�ilo 
zajistit i finan�ní zajišt�ní projektu interiér� v�etn� rozpo�tového krytí na po�ízení 
základního vybavení nábytkem a technikou..  
Budova bude postavena do konce roku 2006 na ploše 15 hektarového výukového 
biocentra v Horce nad Moravou. Tyto pozemky, které jsou vlastnictvím m�sta 
Olomouce, se nám postupn� da�í p�evád�t z pole na biotop, který je rozmanitý jako 
p�íroda Litovelského Pomoraví (již byla vysazena veškerá zele�,

obohaceny louky, zrealizován zcela nový rybník se �ty�mi t�n�mi, cyklistická 
stezka s mobiliá�em a mostkem a další)..  
Samotná nov� stav�ná budova ekologické výchovy je u nás zcela ojedin�lá tím, že 
jde o první pobytové centrum ekologické výchovy, které je stav�no na zelené louce 
a navíc jako budova nízkoenergetická, která tém�� v�bec nespot�ebovává primární 
neobnovitelné p�írodní zdroje. Obnovitelné zdroje energie, které pot�ebuje pro sv�j 
provoz, navíc výrazn� šet�í. Toho je dosaženo stavebním �ešením v zemním valu se 
zelenou pochozí st�echou s vyhlídkou, izolacemi všech st�n i oken, využívá se 
rekuperace vzduchu, slune�ních kolektor� (cca 80 m2), zemních kolektor� a kotle 
na d�ev�né peletky, které jsou zálohou pro p�ípadné mrazy. 
Budova bude využita zejména jako pobytové centrum ekologické výchovy a 
turisticko-informa�ní centrum pro ve�ejnost, p�ím�stskou rekreaci i hosty Hané o 
p�írod� regionu (CHKO Litovelské Pomoraví). V budov� je možno po�ádat 
výukové programy pro školy i ve�ejnost a také seminá�e. Ubytovací kapacita po�ítá 
se 40 místy, polyfunk�ní sál m�že mít kapacitu až 120 míst a bude vybaven 
nejmodern�jší audiovizuální technikou. Ve st�edisku je jídelna. Vstupní hala slouží 
ve�ejnosti jako místo, kde budou lidé získávat informace o p�írod� CHKO. 
V budov� jsou i dv� u�ebny pro pobytové i denní programy pro školy.  
Budovu obklopuje 15 hektarové výukové biocentrum. V t�sném kontaktu s 
budovou SEV bude venkovní p�írodní u�ebna. Všechny pozemky obklopující SEV 
budou postupn� upraveny do podoby biotop�, které se v regionu p�irozen� 
vyskytují. Na celé ploše je naplánována obch�zková cesta s �adou stanoviš�, kde 
lidé budou mít možnost odpo�ívat a rekreovat se poblíž stotisícového m�sta. 
Chceme aby stezka do budoucna obsahovala interaktivní hravé a vzd�lávací 
instalace, demonstrujících složitost p�írody a vztah�, které existují mezi jejími 
rostlinnými, živo�išnými a neživými komponenty. Pro zvýšení atraktivity území se 
po�ítá s instalací p�írodních um�leckých d�l. (tzv. land art). D�tem i rodi��m by 
pobyt v míst� m�ly zp�íjemnit i �etné herní prvky. V roce 2005 byla dopracována 
ideová podoba spolupráce s  Archeologickým centrem Olomouc. Spole�n� se 
snažíme, aby na pozemku biocentra byly zrealizovány historické stavby, metodou 
experimentální



archeologie, které by m�ly dokumentovat sep�tí života lidí v prav�ku s p�írodou 
v regionu Haná.  
Místo leží na hojn� využívané cyklistické stezce, která je napojena na sí� 
mezinárodních dálkových cyklistických tras. St�edisko bude vybaveno jízdními 
koly a lod�mi. V blízkosti (Lovecká chata) jde objednat i výcvik jízdy na koni. 
Návšt�vníci, budou seznamováni s nesmírnou hodnotou chrán�ného území lužního 
lesa a se životodárnou rolí vody v krajin�. Celý areál bude využíván žáky a 
studenty, kte�í dojížd�jí na programy environmentální výchovy a samoz�ejm� 
ve�ejností. 
Samotný projekt se vyvíjí více než deset let. Za tu dobu byl mnohokrát p�ed�láván, 
�asto bylo velmi složité v n�m pokra�ovat. Nakonec se poda�ilo zajistit výstavbu 
centrální budovy a velmi rychle se da�í rozvíjet i p�írodní podobu okolí stavby. Ale 
to nejsložit�jší nás teprve �eká. Je to zajišt�ní provozu budovy pro ú�el, kv�li 
kterému byla postavena. To znamená vybavit budovu interiéry, najít vzd�lané a 
tvo�ivé pracovníky, kte�í doplní sou�asný stav SEV, je nutno p�ipravit co nejlepší 
programy pro školy i ve�ejnost, najít z�izovatele, kte�í by pomohli dotovat M�stu 
Olomouc tuto ve�ejn� prosp�šnou �innost, navázat na to nejlepší, co se Slu�ákovu 
v minulosti poda�ilo. Realizace projektu je b�hem na dlouhé náro�né trat� a cesta 
není vždy zcela jistá. Pro pot�eby budoucího provozu v Horce nad Moravou byly 
v roce 2005 zpracováy dv� studie: právní, která �ešila nejvhodn�jší organiza�ní 
zabezpe�ení budoucího provozu, a ekonomická, která propo�ítávala p�edpokládané 
finan�ní požadavky na zajišt�ní provozu. Ekonomická studie bude ješt� up�esn�na 
a dopracována o da�ové otázky v roce 2006. 

Ekologická poradna pro ve�ejnost 
• Bezplatné informace o stavu ŽP v Olomouci i �R. 
• Informace o Státním fondu životního prost�edí �R - jeho politice, 

podporovaných oblastech, rozpo�tu … 
• Návody na každodenní možnosti pomoci ŽP formou tzv. domácí ekologie, 

ekologická výchova d�tí v rodin�. 
• Kontakty na nevládní ekologická hnutí a instituce v oblasti ŽP, možnosti 

zapojení do jejich práce.  
• Zapojení ve�ejnosti do rozhodování v procesu posuzování vlivu staveb na ŽP 

(EIA). 
• Právní p�edpisy v oblasti ŽP, rady pro podnikatele, ekonomické nástroje 

ochrany ŽP. 
• Tématická videop�j�ovna (400 videosnímk�) a knihovna (5000 titul�). 
• Informace o CHKO Litovelské Pomoraví 
• Možnost iniciování ve�ejné besedy na dané téma ob�any m�sta 

Letní d�tské tábory 
SEV vyhledává spolupráci s jinými organizacemi a pronajímá si n�které základny 
pro umožn�ní prázdninových pobyt� d�tí v p�írod�. Tábor� se ú�astní p�evážn� d�ti 
ze slu�ákovských oddíl� a zam�stnanc� MmOl. Poslední Tábor v Chlumu u 
T�ebon� objevoval ztracený sv�t Plyshanie a zú�astnilo se ho 56 d�tí. 

Volno�asové aktivity d�tí - oddíly (nejen)ekologické výchovy 
Slu�ákovští dobrovolníci z �ad student� zajiš�ují už n�kolik let chod d�tských 
oddíl� se zam��ením na ekologickou výchovu. V roce 2005 se pravideln� každý 
týden scházely tyto oddíly: Brouci (15 d�tí), Racek (18 d�tí) a naši nejmenší - 
Neználci (11 d�tí).  

Slu�ákovská v�trání 
Setkávání �len� sdružení a p�íznivc� v duchu pracovním, oslavném, vzd�lávacím, 
sportovním i zahál�ivém. Konají se 2-3× ro�n� o víkendech, když je pot�eba n�co 
domluvit, brigádn� ud�lat, uklidit, uspo�ádat. B�hem v�trání se snažíme vyv�trat – 
„jdi a otev�i dve�e – i kdyby tam nic nebylo – aspo� pr�van bude“. Je to takové 
nadechnutí pro další �innost.  



Spolupráce a zárove� pod�kování 
“ … t�m co krok po�ítaj, hv�zdy nepadaj … “ (Václav Koubek)  
�len�m 
P�edevším pod�kování všem dobrovolným pomocník�m St�ediska ekologické 
výchovy Slu�ákov, kte�í bu� jako �lenové ob�anského sdružení, �lenvé Ekoklbu 
nebo jen tak pomáhají p�ipravovat a organizovat akce:  
Michaslovi Bartošovi, Lukáši Batouškovi, Katce Bílé, Vojtovi Haasovi, Alen� 
Hložkové, Šárce Jandové, Ev� Kaminské, Slávce Kauerové, Pet�e Koppové Pet�e 
Krásové, zesnulé Katce Tomkové, Pet�e Krylové, Ani�ce Lorencové, Vlá�ovi 
„Kocourovi“ Mi�kovi, Jáje Nejedlíkové, Hele Nová�kové, Zde�kovi Kennymu 
Opršalovi, Jirkovi a Ji�in� Popelkovým, Katce Rafflerové, Ir�e Sklácelové, Sim�e 
Šafa�íkové, Dan� a Jirkovi Šafá�ovým, Katce Uhlí�ové, Pavle Vrbové, Jarce a 
Petrovi Vrtalovým, Jan� Vyh�ákové, Martin� Vytiskové, 
Terce Dvo�ákové, Martinu Gajovi, Bá�e Hekerové, Václavu Hruškovi, Veronice 
Kláskové, Markovi a Jirkovi Koutným, Janu „Mekovi“ Michali�kovi, Kristýn� 
Novotné, Pet�e Nová�kové, Jardovi Sztwiorokovi, Míše Vyh�ákové 
Jirkovi a Jan� Audy, Tomáši Da�kovi, Patrikovi Fojtovi, Romanovi Havelkovi, 
Ev� Havlické, Petrovi a La�ce Hekerovým, P�emkovi a Mart� Heraltovým, Lucii 
Kastnerové, Ev� Kašparové, Krisýn� Králové, Markét� Krátké a Tomášovi 
Dvo�ákovi, Jarce Lama�ové, Petrovi Loykovi, Ev� Ludmilové, Karlovi Martínkovi, 
Lence Najmanové, Lence Navrátilové, Zde�kovi Opletalovi, Tomášovi „Papíkovi“ 
Papežovi, Anežce Pavlišové (Luxové), Iv� Rašnerové, Káje a Martinovi 
Rulíkovým, Gustíkovi Skládalovi, Milanovi St�ílkovi a Nové Akropoli, Tomovi 
Václavíkovi a Markét� Culkové, Petrovi Zemánkovi, Petrovi a Olze Žerní�kovým,  
Zakladatel�m: 
Lidem bez nichž by se p�es velkou snahu a maximáln� vynaložené úsilí nepoda�ilo 
rozb�hnout dobrou v�c: Jaroslav Kadula, Jan Ve�e�, Jan Machát, Helena 
Nová�ková, Pavla �ermáková (Ehlová), Zden�k Opletal. Oni v�dí. 
T�m s kterými se potkáváme: 
Vedení M�sta Olomouce za n�kolikaletou podporu �innosti. Panu primátorovi 
Martinovi Tesa�íkovi. Nám�stkovi primátora Miroslavu Pet�íkovi. 
Pracovník�m odboru životního prost�edí Magistrátu m�sta Olomouce se kterými 
jsme tak rádi v�etn� vedoucího Petra Loyky. Pracovník�m Odboru životního 
prost�edí a zem�d�lství a také Odboru školstí mládeže a t�lovýchovy Krajského 
ú�adu Olomouckého kraje. Pracovník�m MMOl z odboru životního prost�edí, 
koncepce a rozvoje, investic, zahrani�ní, vn�jších vztah� a informací a dalším. 
Zde�kovi Neubauerovi, který svou n�kolikanásobnou p�ítomností a povídáním 
naplnil p�ání organizátor� EDO a díky kterému mají EDO svou tvá�. Diskusní 
po�ady svou pravidelnou p�ítomností a “duševním sponzorstvím” obohatily i 
Zden�k Kratochvíl, Stanislav Komárek, Václav B�lohradský, Jan Keller  

Ministrovi ŽP RNDr. Liborovi Ambrozkovi a Danovi Vondroušovi. 
Lidem v obci Horka nad Moravou v�etn� starosty obce Old�icha Nykla, �editelky 
ZŠ Kate�iny Glossové, u�itelek ZŠ i MŠ a pana Sedlá�ka z Autodemontu za 
podporu a p�íze�. 
Všem pracovník�m Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Agentury ochrany p�írody 
a krajiny (zvl. Jirkovi Šafá�ovi) a katedry ekologie P�F UP. 
Pavu�in� – sdružení st�edisek ekologické výchovy – za výdrž s naší rozevlátostí. Za 
veškeré rady pak p�edevším Aleši Máchalovi, Kv�t� Burešové, Pepíkovi Ze�kovi, 
Jirkovi Kulichovi, Helen� Klimešové a Iv� Hlinské.  
Lidem z Krajského Ú�adu Olomouckého Kraje: Tomáši P�ikrylovi, Renat� 
Švecové-Honzákové, Jirkovi Plajnerovi, Petrovi Valovi. 
Centru interdisciplinárních studií UP v Olomouci a tedy Pavlovi Nová�kovi. 
Jardovi Utíkalovi a Romanovi Jurigovi za konzultace k projektu 
nízkoenergetického domu. 
Olomoucké koalici neziskových organizací za spolupráci a snažení podobné tomu 
našemu. 
Nevládním ekologickým hnutím v Olomouci, která nám pomáhají �i pomáhali 
(Hnutí DUHA Olomouc, �SOP Upolín, Brontosaurus Campanula Barbata Jeseník, 
Sagittaria, D�ti Zem� a další.), Domu d�tí a mládeže Olomouc, olomouckým 
Junák�m, Olomouckým kola��m, lidem z pražského RECu 
Manžel�m Kop�ivovým za „Respektování“ 
Vlast� Hrdli�kové za organizaci našich kontakt� se studenty katedry u�itelství 1. 
stupn� PedF UP v Olomouci.  
Hance Vaverkové ze ZŠ v Droždín�, Marušce Tiché a Alen� Hovadíkove ze ZŠ 
Nedv�dova, Miloši Palátovi a u�itel�m z �ernovíra, Kate�in� Glossové a u�itel�m 
z Horky za p�íjemná setkání s jejich d�tmi, ale také za spoustu inspirace. I všem 
dalším u�itelkám se kterými se setkáváme. 
Za spolupráci lidem z Divadla hudby, Moravského divadla (Petr Nerušil a pan 
Kraus) a UCUP UP Olomouc (Jakub Korda). 
Sokol�m ve Chválkovicích za pomoc s plesem, v�etn� hasi��. 
MF dnes a �eskému rozhlasu Olomouc za mediální partnerství. 
Sponzor�m  
�innost: MŽP �R, Státní fond životního prost�edí �R, Olomoucký kraj (Opera�ní 
program Olomouckého kraje), Lesy �eské republiky 
EDO: Ministerstvo životního prost�edí �R, Olomoucký kraj, Dopravní podnik 
Olomouce, a. s., Profit, Grapo 
Projekt Slu�ákov: Ministerstvo životního prost�edí �R Státnímu fondu ŽP 
Ostatním kamarád�m 



Lence Bartošové, Marcele Brandové, Tama�e a Ivovi Hegerovým, Son� Horké, 
Marcelovi Hubá�kovi, Pavlovi Jal�vkovi, Ví�ovi Kalouskovi, Jan� K�enkové a 
Tomovi Lampárovi, Michalovi Krátkému, Vlast� K�ivánkové, Katce Lavren�íkové, 
Bá�e Losíkové, Silv� a Petrovi Malinovských, Martin� Mackové, Martin� 
Maruškové, Jardovi Martínkovi, Jardovi Marxovi, Hance Mikulkové, Honzovi 
Našovi, Silv� Papouškové, Dan� Pazderové, Markovi Pet�ivalskému a Cecilce, 
Radimovi Plachému, Petru Planému, Raclavským, Vlá�ovi Rážkovi, Kamile a 
Mirkovi Schubertovým, Monice a Markovi Vaculíkovým, Mirkovi Vyh�ákovi, 
Jirkovi Venclíkovi, a Jirkovi Vrbovi 

 
A všem na které jsme zapomn�li – a asi jich není málo. 

Hledáme 
“Kdo si myslí, že ekologickou krizi m�že vy�ešit zm�na hodnotové orientace, v��í 
v zázrak. Ani já jej nemohu a nechci vylou�it.” 
Hana Librová 
T�šíme se na další dobrovolné spolupracovníky, pokud se Vám líbí naše �innost 
p�ij�te a p�idejte se k nám (vedení oddíl� d�tí, p�íprava a organizace Ekologických 
ve�er� a Ekologických dn� Olomouc, spolupráce na Projektu Slu�ákov, výsadba 
zelen� a údržba biocentra v Horce nad Moravou, atd.). 
Hledáme sponzory naší �innosti (finance, materiál, doprava, slevy na služby) 



Finan�ní zpráva 2005 
Rozpo�et SEV Slu�ákov MmOl 

položka �erpání 

knihy, u�ební pom�cky 35 
DHM 0 
nákup materiálu 50 
vodné 15 
elektrická energie 20 
cestovné 2 
nájemné 30 
opravy a udržování 10  
pohošt�ní 20 
ostatní služby 868 

celkem 1050 

 

rozvaha 1.1. 05 31.12. 05 

aktiva 455 355 
pohledávky 83 1 
krátkodobý finan�ní majetek 372 338 
Jiná aktiva 0 2 

pasiva 455 355 
vlastní jm�ní 170 427 
ú�et hosp.výsledku - -173 
hosp. výsledek v �ízení 258 - 
krátkodobé závazky celkem 26 54 
zam�stnanci 3 14 
závazky k instit.soc.a zdrav 11 15 
dodavatelé 0 11 
jiné závazky 10 10 
ostatní p�ímé dan� 2 4 
výnosy p�íštích období 0 32 
výnosy p�íštích období 0 13 

 

granty, p�ísp�vky a dary v roce 2005  

Olomoucký kraj - OPOK (EVP, EDO, Seminá�e) 290 

SSEV Pavu�ina (Mrkev, EVVO) 118 
MŽP (Ekologické dny Olomouc) 250 
Krajská hygienická stanice (Evropský týden mobility) 43 
Národní sí� st�edisek ekologoické výchovy 18 
Regionální environmentální centrum (Natura 2000) 17 

celkem 736 

 
Výkaz zisku a ztrát 

výnosy  1445 
tržby za vlastní výkony a zboží 1063 
p�ijaté p�ísp�vky (dary) 379 
�lenské p�ísp�vky 3 

náklady  1618 
spot�eba materiálu 209 
  
náklady na reprezentaci 14 
ostatní služby 774 
mzdové náklady 510 

zákonné sociální pojišt�ní 99 

ostatní dan� a poplatky 7 

jiné ostatní náklady 4 

poskytnuté p�ísp�vky 1 

hospodá�ský výsledek -173 

 


