
 

 

V ýroční zp ráva 2007 





Ú vodní slovo  

Sluňákov – centrum ekologických  aktivit města Olomouce, o.p.s.  
existuje jako obecně prospěšná společnost sice od konce roku 
2006, avšak ve své činnosti navazuje na dlouholetou činnost, 
stejnojmenného občanského sdružení a také oddělení ekologické 
výchovy na Magistrátu města Olomouce. Přestože o.p.s. jako 
následník obou zmíněných  organizací převzala veškerou jejich  
činnost, nedá se rok 2007 srovnat s žádným rokem předešlým. Lze 
říci, že v roce 2007 začíná Sluňákov od nového počátku. Sice se 
stejnou činností – ekologickým vzděláváním – přesto však ve zcela 
změněné situaci.  

Sluň ákov především opustil bezpečné závětří městského ú řadu, 
kde byla velká část činnosti podporována v rámci odboru 
životního prostředí. Stal se nevládní organizací, obecně 
prospěšnou společností založenou městem. Přibylo práce, přibylo 
pracovníků , rozšířila se činnost. B ylo velmi potěšující, že se 
projekt nízkoenergetického domu ukázal jako životaschopný, 
zájem škol i veřejnosti a pořádané akce předčil očekávání a 
nabízené školní programy jsou více jak na rok dopředu 
zamluvené. 

Tento zájem škol i veřejnosti je dokladem, že lektoři dělají 
dlouhodobě kvalitně svou práci. Ohlasy účastníků  programů  i 
návštěvníků  nízkoenergetického domu jsou z velké většiny velmi 
pozitivní. 

Činnost a projekty Sluňákova v roce 2007 získaly celou řadu 
nejrůznějších  ocenění. Rozsah  činnosti a hledání nejvhodnějších  
způsobů  zvládnutí organizace všech  aktivit znamenalo však také 
nemalé problémy. Sluňákov zvládl vedle klasické činnosti pro 
školy zajišťovat také nejvíce aktivit pro veřejnost ze všech  
obdobných  středisek ekologické výchovy v ČR . Navíc se pracovníci 
učili plnit náplň  turisticko informačního centra o Litovelském 
Pomoraví, poskytovat ekoporadenství, řídit projekt „Přírodě 
Olomouckého kraje“ s obrovským rozsahem aktivit a s patnácti 
partnerskými organizacemi, hledat odpovídající formy nového 
účetnictví i pravidel zcela nové organizace činnosti. Jako 
problematické se jeví zařazení doplň kové komerční činnosti, která 
vyžaduje zcela jiný přístup k uživatelům. U silovná snaha 



o finanční zajištění svým způsobem komplikuje i podobu a kvalitu 
nabídky pro školy a veřejnost.  

Sluň ákov v roce 2007 vystačil s třetinovým finančním příspěvkem 
na svou činnost. Třetinu si ve složitých  podmínkách  obecně 
prospěšných  aktivit vydělal sám a třetinu činnosti zajistil 
z ú spěšně podaných  grantů . 

Musím říci, že nová zkušenost byla pro mě setkáním toho druhu, 
které osobně proměňuje. Daleko více jsem si nyní vědom toho, jací 
lidé pro Sluň ákov pracují, vím, že pokud by nevnímali smysl naší 
činnosti, tak by práci již dávno opustili. I proto jsem nebyl 
schopen toto úvodní slovo výroční zprávy propojit s úvodníky 
z předcházejících  let, neudržel jsem žánr, ve kterém jsou podobné 
zprávy psány.  

Zkušenost z prvního roku činnosti Sluň ákova jako o.p.s. je natolik 
silná, že i poděkování lidem, kteří pracují nebo dobrovolně 
pomáhají Sluň ákovu, je letos jiné. Přestože může na papíře 
vypadat obdobně. Děkuji tedy všem „sluňákovcům“ a také správní 
a dozorčí radě, která nám pomáhala problémy prvních  kroků  o.p.s. 
řešit.  

Má zkušenost z činnosti v ekologickém vzdělávání je v roce 2007 
velice subjektivní. Ale jak kdesi poznamenal přítel Martin 
Škabraha: „Zkušenost je tím silnější, čím méně je v ní objektivity.“ 

V důsledku toho si dovolím vyslovit i jedno přání, které jsem nikdy 
nikde nenapsal. Přál bych  si v příštích  letech  Sluň ákov zajistit 
financemi tak, aby byla pokryta alespoň  oblast provozu a platů . 
Aby bylo více prostoru na konkrétní praktickou činnost pro školy 
a učitele, pro veřejnost. Abychom měli dostatek času na přípravu 
nových  nápaditých  a kvalitních  programů . Po roce 2007 jsem 
přesvědčen, že činnost vykonávaná pracovníky Sluňákova za to 
stojí.  

Michal Bartoš 



Sluň ákov – centrum ekologických  aktivit města 
O lomouce, o.p .s. 

Olomoucká samospráva je jednou z mála v ČR , která se rozhodla 
řešit problematiku životního prostředí nejen sledováním 
dodržování právních  norem a předpisů  a trestáním jejich  
porušení, ale také aktivní formou vzdělávání dětí a osvětou 
dospělých .  Statutární město Olomouc poskytuje Centru 
ekologických  aktivit potřebné zázemí a finanční prostředky pro 
profesionální činnost, zejména pro možnost kontinuálního 
poskytování vzdělávacích  programů v oblasti ochrany přírody pro 
všechny typy škol. Toto zázemí navíc slouží i pro setkávání lidí, 
kteří jako dobrovolníci pomáhají při pořádání akcí a rozšiřují tak 
dosah  působení SEV na veřejnost. 

V roce 2007 tvořilo posádku Sluňákova 13 pracovníků . Michal 
Bartoš, H elena Nováčková, Petra Koppová, Irena Opršalová, Jana 
Vyhň áková, Markéta Krátká, Kateřina B ílá, Jiří Popelka, Jakub 
Shrbený, Zuzka Marková, Slávku Kauerovou vystřídala v práci 
Květoslava Kubáčková. Kuchyň  zajišťují  dvě kuchařky Vlasta 
Křivánková a Dana G romusová a uklízí Lenka Martová. Na činosti 
se podílí také celá řada dobrovolníků  a s projektem „Přírodě OK“ a 
s celou řadou činností pomáhá Zuzka Janková.   

D ů vod vzniku ob ecně p rosp ěšné sp olečnosti: 

Dlouholetá úspěšná činnost v oblasti ekologického vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) vedla postupně k rozšiřování aktivit a 
k vytvoření oddělení ekologické výchovy při odboru životního 
prostředí. Od roku 1991 byl vedením města také podporován 
záměr (Projekt Sluň ákov) postupné realizace vzdělávacího 
biocentra v katastru obce H orka nad Moravou a v doteku 
s Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. 

Po realizaci části projektu vzdělávacího biocentra, vytvořením 
rybníku s mokřadem, přeměnou pole na louku, výstavbou 
cyklistické stezky s mobiliářem a výsadbou veškeré zeleně v 15 ha 
vzdělávacím biocentru byla v polovině roku 2005 zahájena stavba 
nízkoenergetického domu, který se stane zcela novým centrálním 
bodem pro návštěvníky území.  



Budova slouží jako turistické informační a návštěvnické centrum 
nejvýznamnějšího přírodního území v regionu (CH KO Litovelské 
Pomoraví) a probíhají zde pobytové programy EVVO pro školy 
i veřejnost. 

Sluň ákov se snaží kultivovat vztah  občanů  města Olomouce 
a H ané k přírodě a krajině, kterou obývají, zejména k mezinárodně 
významnému mokřadu CH KO Litovelské Pomoraví. Umožňuje ná-
vštěvníkům regionu poznat jeho nejzajímavější přírodní lokality. 

Činnost Sluň ákova nahlíží na problematiku životního prostředí 
z mnoha ú hlů  pohledu, nikdy ne jednostranně, nabízí veřejnosti 
poznání místních  ekologických  problémů . Zásadně odmítá 
jednostranný radikalismus, snaží se o udržování jednoho 
z podstatných  společensko kulturních  témat ve veřejném životě. 
Sluň ákov aktivně zpřístupňuje činnost samosprávy veřejnosti 
a vytváří prostor pro setkávání občanů , nevládních  hnutí, 
odborníků  a ú ředníků  ve veřejné diskusi.   

Sluň ákov se snaží vtahovat občany do aktivního a promyšleného 
řešení místních  problémů a zmenšovat přirozený odmítavý vztah  
lidí k veřejným institucím. B ez konzultací s místními komunitami 
hrozí vážné nebezpečí, že jakékoliv projekty na vylepšení sídel 
(většinou finančně náročné) skončí nezdarem. 

Občané mají podle zákona právo na pravdivé a přiměřené 
informace o stavu a vývoji Ž P, příčinách  a důsledcích  tohoto 
stavu, na informace o připravovaných  činnostech , které by mohly 
vést ke změně stavu ŽP a na informace o opatřeních , které orgány 
odpovědné za ochranu ŽP podnikají při předcházení nebo nápravě 
škod. Toto právo může jedinec uplatnit mimo jiné i u obce. Obecní 
ú řad by měl využívat všechny dostupné prostředky k oznamování 
důležitých  skutečností ve vztahu k Ž P na území obce. Významnou 
pomocí v této snaze je činnost Sluň ákova.  

EVVO má charakter preventivního působení k předcházení škod na 
životním prostředí. Okamžitý efekt tvrdých  postihů  za porušování 
životního prostředí je záležitostí krátkodobou.  

EVVO je také významnou složkou preventivních  opatření proti 
kriminalitě, vandalismu, drogové závislosti, nezdravému 
životnímu stylu a dalším negativním doprovodným jevům moderní 
společnosti. Vede k pochopení rozsahu, hloubky a naléhavosti 



problémů  ohrožujících  člověka a prostředí, ve kterém žije, včetně 
sociálních , zdravotních , ekonomických  a jiných  souvislostí 
a důsledků .  

Sluň ákov může samosprávě zprostředkovat cílené kampaně 
zaměřené na zlepšení Ž P, které nejsou proveditelné bez 
spolupráce s veřejností (zavádění systému separovaného sběru 
odpadů , vztah  k čistotě města, zeleni, apod.). 

Sluň ákov umožňuje pestřejší spolupráci s občany, vytváří aktivní 
kroky pro sbližování strategických  cílů  samosprávy s problémy, 
které vnímají občané. U vádí do praxe celou řadu rozvojových  
koncepcí, zejména v oblasti krajské koncepce EVVO, dalšího 
vzdělávání, ekogramotnosti, sociálních  a kulturních  politik, mnoha 
rozvojových  dokumentů  v regionu, ČR  i EU .  

Sluň ákov a celý areál vzdělávacího biocentra je významnou 
propagací Města Olomouce a Olomouckého kraje (mimořádnost 
projektu, podpora ekologie, akce s významem pro místní 
samosprávu, ubytování hostů  města, využití seminárních  
místností pro vzdělávací akce a prezentaci města i dalších  
regionálních  i místních  institucí se vztahem k veřejnosti). 

Není mnoho věcí v lidském životě, o kterých  by šlo říci: Příroda si 
bez člověka vystačí, ale člověk bez přírody ne. Sluň ákov chce 
veřejnosti nabízet toto velmi důležité společenské téma všemi 
moderními a demokratickými prostředky, chce ošetřovat důležitou 
otázku vztahu lidí a jejich  domova, který nekončí za dveřmi bytu, 
ale je krajinou, ve které lidé žijí a kterou proměňují. 



D enní ekologické výukové a  vzdělávací p rogramy 

Při ekologickém výukovém programu se snažíme dětem přiblížit 
přírodu ve vazbách  a souvislostech , vzbudit v nich  touhu 
poznávat a podpořit přirozený vztah  k přírodě. 

Náplní EVP jsou zejména praktické činnosti, tvořivé aktivity a hry, 
to vše doplněné v nezbytné míře výkladem. 

Ve školním roce 2007/2008 přibyly do naší rozsáhlé nabídky nové 
programy. Snažili jsme se rozšířit především nabídku venkovních  
programů , ve kterých  využíváme prostor přilehlého biocentra a 
blízké CH KO Litovelské Pomoraví. K denním programům přibyla i 
jedna exkurze k jezeru Poděbrady.  

I v roce 2007 byl ze stran škol o denní výukové programy již 
tradičně velký zájem. Omlouváme se všem školám, kterým jsme 
nemohli vyhovět. 

Tabulka obsahuje počty dětí na výukových  programech v letech  
1994–2007. Je nutno poznamenat, že v roce 2007 je číslo naprosto 
jiné kvality, neboť Sluň ákov přešel na týdenní pobytové programy, 
tedy denních  programů se zúčastní daleko méně dětí, ale dopad 
výuky je na ně mnohem vyšší. I tak nedošlo k úbytku účastníků  
programů , což svědčí o vyčerpávající snaze programových  
vedoucích  a také externích  pomocníků . 

V roce 2007 se programů  Sluňákova – centra ekologických aktivit, 
o.p.s. ú častnilo 4386 dětí. 

Přehled počtu účastníků  výukových  programů  o.s.  
Sluňákov. 

rok ú častníků    

1994 1027 2001 3545 

1995 2352 2002 3000 

1996 1590 2003 3007 

1997 2559 2004 4755 

1998 2130 2005 4041 

1999 2594 2006 2421 

2000 4115 2007 4386 

Celkem 37136   



Pob ytové ekologické výukové p rogramy 

V roce 2007 přibyly do naší nabídky nově pobytové programy.  Při 
nich  využíváme i prostor přilehlého biocentra a blízkosti CH KO 
Litovelské Pomoraví.  

Podařilo se nám dokončit nabídku pobytových programů pro 
všechny typy škol, v  současné době nabízíme tři týdenní 
pobytové programy, a stále pracujeme na jejich  zlepšování. 

Příroda jako  dům – p ro  I. stup eň  Z Š  

Pobytový program pro nejmenší děti je zaměřený na bližší 
poznání základních  typů  ekosystémů , ve kterých  žijeme. 
V průběhu dní děti projdou loukou, lesem, rybníkem a krajinou, 
dozví se něco o jejích  přirozených  obyvatelích  i o tom, jaký vliv na 
ně máme my – lidé.  Většinu času stráví žáci venku, řadu věcí si 
přímo osahají v krajině a při výrobě různých  věcí s přírodních  
materiálů , ale i formou nejrůznějších  her. 

Sedm b arev duh y – p ři II. stup eň  Z Š, nižší stup ně gymnázií 

Týdenní program vychází ze stejnojmenného projektu. Celý týden 
žáky provází  příběh  O hledání duhy. Na konci pobytu od nás 
učitel obdrží metodiku školního projektu Sedm barev duhy. 

Jak se prolínají jednotlivé barvy duhy, tak se prolínají všechny 
součásti přírodního světa a světa lidí. Stejně tak během duhového 
týdne s dětmi postupujeme od osobního, vnitřního přes vztahy 
mezi žáky, ve třídě a škole, poznávání přírodních  ekosystému a 
krajiny v okolí až po globální pohled na svět a jeho problémy.  

Sedm b ran do  Litovelskéh o Pomoraví – p ro  9. třídu Z Š  a   S Š  

V nízkoenergetickém domě a v přírodě chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví se pokusíme hledat vztah  k sobě navzájem, 
vztah  k místu a vztah  ke světu. Projdeme se studenty společně 
sedmi branami. Sluneční brána nám dá příležitost poznat sebe, 
brána poutníků  vede na výlet. V bráně poetické se zkusíme dívat 
na přírodu jinak než racionálně. B rána ohň ová znamená h istorii 
lidí a krajiny, větrná obnovitelné zdroje energie, zemní dynamiku 
říční nivy a vodní brána je život v Litovelském Pomoraví. 



U čitelé mají zájem i o zkrácené verze pobytových  programů , a 
proto jsme se rozhodli tuto verzi programu doplnit motivací 
Labyrint, která žáky provází třídenním programem. 

Při programech  se snažíme trávit co nejvíce času venku. B ěhem 
týdne jezdíme na jeden celodenní výlet. Starší žáci využívají 
možnost vypů jčit si na Sluň ákově jízdní kola, a vyrážíme na 
Cyklovýlet do Litovle. Při  jízdě po cyklostezce Litovelským 
Pomoravím z H orky nad Moravou do Litovle a zpět je po cestě 
nachystána řada zastavení o vývoji vztahu lidí a přírody 
v Litovelském Pomoraví. V nabídce přibyl i Výlet za bobry k jezeru 
Poděbrady, který  dětem představuje blízké jezero Poděbrady a PR  
Plané loučky. 

Za období březen až červen 2007 proběhlo 16 pobytových  
programů , kterých  se zúčastnilo 246 žáků  základních  škol a 148 
studentů  středních  škol, celkem 394 dětí. 

D en Z emě 

Tento svátek planety Země jsme tradičně oslavili stezkou pro děti 
z mateřských  a základních  škol. Díky výborné spolupráci se 
studenty U niverzity Palackého, Základní školou v H orce nad 
Moravou a s Botanickou zahradou Olomouc se letošní Den Země 
pro nejmenší uskutečnil v Olomouci 19. dubna. V pátek 20. dubna 
jsme navázali Dnem Země pro žáky 2. stupně ZŠ v H orce nad 
Moravou. 

Dne Země v Botanické zahradě se zúčastnilo přibližně 130 dětí 
z olomouckých  mateřských  škol. Akce s názvem Cesta kolem Země 
provedla děti krásným prostředím Botanické zahrady v Olomouci. 
Pro děti byla připravena stanoviště, která představovala jednotlivé 
kontinenty planety Země formou her a aktivit typických  pro 
obyvatele těchto zemí. Děti se tak seznámily například 
s japonským suši, nosily vodu pro Afriku, tančily a malovaly 
s indiány, skákaly s klokany nebo chytaly ryby s eskymáky. 
Stanoviště byla připravena díky spolupráci se studenty 
Pedagogické fakulty U niverzity Palackého v Olomouci. Vedení 
Botanické zahrady zajistilo zázemí a dárečky pro každého 
účastníka.  



Stezka pro žáky ZŠ H orka nad Moravou vedla tentokrát územím 
biocentra Sluň ákov. Stanoviště připravili studenti Mezinárodních  
studií U P. V rámci Cesty kolem Země. Na pečlivě připravených  
stanovištích  předali dětem zajímavé informace, ukázali tradiční 
oblečení a suvenýry z nejrůznějších  zemí a národů  světa. 
Stanoviště se snažili také poukázat na globální problémy a 
souvislosti. 

Dny Země pořádané v rámci Ekologických  dnů  tímto neskončily. 
Pokračovaly v sobotu, díky spolupráci s DDM Olomouc a ZOO 
Kopeček, kteří také připravili stezky pro děti a rodiče v Olomouci a 
na Svatém Kopečku. 

Semináře p ro  učitele a  studenty 

Zkušenosti z pedagogické praxe EVVO přenášíme prostřednictvím 
praktických seminářů  a exkurzí dalším učitelům. Tak vzrůstá 
počet dětí, které přicházejí do kontaktu s přírodou a učitelé 
zvyšují své znalosti o přírodě.  

Sluň ákov je koordinátorem skupin učitelů , kteří se na mateřských , 
základních  a středních  školách  věnují ekologické výchově.  

Semináře jsou věnoványS nejen ekologii a ekologické výchově, jsou 
také zaměřeny na moderní pedagogické metody, na utváření 
dobré atmosféry mezi školou a jejím okolím, na psychologické 
aspekty vyučování apod. 

O semináře je již mnoho let velký zájem, v posledních  letech  
pořádáme přes dvacet seminářů  za rok. 

Pozornost věnujeme také vzdělávání studentů  VŠ. Zaměřujeme se 
zejména na studenty U P z Katedry ekologie, katedry 
mezinárodních  rozvojových  studií , katedry rekreologie FTK a 
katedry učitelství prvního stupně ZŠ z PdF.  V roce 2007 Sluň ákov 
celkem uspořádal semináře pro 168 studentů  U niverzity Palackého 
v Olomouci. 

 



 
semináře Sluň ákova o.p .s. v roce 2007 ú čast h odin datum 

1. R espektovat a být respektován 5. 24 7 11. 1. 

2. Náměty z EV pro 1. stupeň  28 4 18. 1. 

3. Ekologická výchova v altern. MŠ 8 7 8. 2. 

4. R espektovat a být respektován 6. 20 7 23. 2. 

5. Jak to chodí u zvířátek 25 7 28. 2. 

6. R espektovat a být respektován 7 18 7 21. 3. 

7. Velikonoční výtvarná dílna 31 6 24. 3. 

8. Sbírka motýlů  22 6 26. 3. 

9. Jak přežít učitelské povolání 26 10 5.– 6. 4 

10. Jak to chodí u zvířátek 2 22 6 24. 4. 

11. Ekologická etika 32 8 26. 4. 

12. Exkurze na Tovačovské rybníky  18 6 22. 5. 

13. B otanická exkurze  16 5 30. 5. 

14. Exkurze – CH KO Moravský Kras 25 20 15.–17. 6. 

15. Otvírání studánek 1.stupeň  24 6 10. 9. 

16. Otvírání studánek MŠ 19 6 11. 9. 

17. Společný svět – společné problémy 22 8 11. 10. 

18. Krajská konference škol v EV 130 16 25.–26. 10. 

19. R espektovat a být respektován 1,2 33 7 29.–30.10. 

20. Ekologická výchova na 1. stupni 28 5 13. 11. 

21. R espektovat a být respektován 3 26 7 19. 11. 

22. Komunikační hry v EVVO 16 12 23.�24.11. 

23. Vánoční výtvarný seminář  23 6 1. 12. 

24. R espektovat a být respektován 4 25 7 11. 12. 

Celkem 641 186  

Sluň ákov v Pavučině 

Od roku 1997 je Sluňákov, o.s.  řádným členem “Sdružení 
středisek ekologické výchovy Pavučina”, což je celostátní síť 
organizací specializovaných  na ekologickou výchovu, vzdělávání a 
osvětu činných  v oblasti výukových programů pro školy a 



v oblasti vzdělávání pedagogických  pracovníků . Členem tohoto 
sdružení je 36 středisek ekologické výchovy. V roce 2007 jsme 
patřili do Národní sítě středisek environmentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty. Také jsme pokračovali v projektu M.R .K.E.V 
(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do této sítě 
bylo v roce 2007 zapojeno 105 základních  a středních  škol, kterým 
pravidelně posíláme časopis B edrník a další informace. Pro 
zástupce škol jsme 25.–26. října pořádali  Krajské setkání škol 
zabývající se ekologickou výchovou, na téma Zdravý životní styl. 

Ekologické dny O lomouc 2007 

Ekologické dny Olomouc se staly během své dlouhé sedmnáctileté 
h istorie jednou z největších  akcí na zvýšení ekologického 
povědomí veřejnosti v České republice. Tohoto postavení mezi 
našimi festivaly dosáhly EDO i díky pravidelné podpoře 
Statutárního města Olomouce, Ministerstva životního prostředí a  
Olomouckého kraje.  

Také v letošním roce nám podpora usnadnila uspořádání 
Ekologických  dnů  Olomouc 2007 (EDO 2007). Poskytnuté 
prostředky pomáhají zkvalitň ovat nabídku programů Sluňákova 
pro veřejnost a díky příznivému ohlasu veřejnosti udržet tuto 
činnost na kvantitativně i kvalitativně vysoké ú rovni. Letošní 
dotace umožnila rozšíření programu a také zařazení, programů  
na jejichž přípravě se podílela celá řada dalších  organizací.  

Programu letošních  EDO dominoval již tradiční Ekojarmark. 
Navštívilo ho mnoho lidí z celé České republiky. Celá řada 
organizací pomáhala zaplnit náměstí stánky se spoustou 
ekologických  aktivit a her pro rodiče a děti. Navíc ve velkém stanu 
Sluň ákov připravil velkou prezentaci a propagaci projektu 
„Přírodě Olomouckého kraje“, na kterém po dobu 2 let 
spolupracuje 16 organizací z celého kraje. Občanům regionu 
nabízejí ohromné množství vycházek na nejzajímavější přírodní 
místa H ané a také informačních  materiálů , výstav, besed, 
komunitních  projektů . Je potěšitelné, že koncert, stánky 
ekologických  a sociálních  nevládních  hnutí a tradičních  řemesel si 
přišlo prohlédnout okolo 12000 lidí.   

V rámci Ekologických  dnů  Olomouc se uskutečnila také celá řada 
besed. O otevřené besedy, které se snaží reflektovat nejaktuálnější 



environmentální problematiku prostřednictvím nejrůznějších  
pohledů , odborných  i laických , byl mezi veřejností opět zájem. 
Přednášky a besedy, které přibližují nejnovější poznatky v oblasti 
ekologie a environmentálních  věd, si zachovaly již dlouhou dobu 
oceň ovanou otevřenost, zajímavost, aktuálnost a atmosféru.  

Také díky podpoře Olomouckého kraje pro Ekojarmark a besedy 
EDO mohl být i ostatní program ekologického festivalu velmi 
bohatý. Celkem se jednotlivých  programů Ekologických  dnů  
v Olomouci 2007 zúčastnilo 24 557 lidí. To je téměř o 6000 lidí více 
než v rove 2006, kdy byl počet menší zejména vzhledem 
k špatnému počasí v době konání Ekojarmarku. Podrobnější 
srovnání je v přiložené tabulce se statistickým vyjádřením počtu 
návštěvníků  jednotlivých  ročníků  EDO a také na ně navazujících  
Ekologických  večerů .   

Je potěšitelné, že na přípravě programu se rok od roku podílí 
mnoho dalších  organizací, které v rámci EDO pořádají své vlastní 
akce. Někdy je to pro nás problém, ale rádi bychom tento trend 
udrželi, protože jej v konečném důsledku považujeme za velmi přínosný.  

Finanční prostředky poskytnuté z Olomouckého kraje nám 
nesmírně pomohly ke zvýšení prestiže celé akce u veřejnosti, díky 
dotaci jsme mohli programovou nabídku udělat zajímavější a 
informačně obsažnější. Podařilo se zajistit i bohatý doprovodný program.  

I v roce 2007 byl program EDO bohatý na výstavy s tematikou 
ochrany přírody a krajiny. Proběhlo 5 výstav, které shlédlo 4954 
diváků .  Všechny akce byly doplněny širokou nabídkou 
propagačních  a informačních  letáků  a publikací od mnoha 
environmentálních  institucí a organizací. Ekologické dny přesáhly 
úroveň  regionu a staly se velice specifickým příspěvkem ke 
zvyšování ekologického povědomí veřejnosti u nás. 

V roce 2007 byl také vydán sborník příspěvků  z Ekologických  dnů  
Olomouc „Krajinou pochybností“ s DVD filmem Tomáše Škrdlanta 
„H ledání ekologického myšlení“. 



 

Přehled návštěvnosti EDO pořádaných  
občanským sdružením Sluň ákov. 
rok ú častníků    

1995 8000 2001 19132 

1996 17273 2002 26077 

1997 20914 2003 23709 

1998 23960 2004 25339 

1999 31377 2005 24396 

2000 25852 2006 19887 

  2007 24557 

  Celkem 290 473 

Ekologické dny Olomouc 2007 pořádané Sluňákovem, 
o.p.s. v roce 2007 

 

Celkem návštěvníků  24  557 

Ekojarmark 12 000 

ostatní programy celkem 12 557 

z toho:  

akce v přírodě pro rodiče s dětmi  4167 

žáci ú častnící se environmentálně výchovných  a 
vzdělávacích  programů  

697 

diváci kulturních  programů  1196 

návštěvníci výstav 4954 

příhlášení do fotografické soutěže „Ž ivly a charaktery“ 14 

přihlášení do výtvarné soutěže „Poznej a chraň “  449 

ú častníci seminářů  214 

návštěvníci přednášek 866 



Ekologické večery 

EV vznikly v roce 1993 v návaznosti na úspěch  besedních  
programů  v rámci Ekologických  dnů  Olomouc, jejich  cíl je totožný 
s Ekologickými dny. Snaží se o kontinuitu aktivit v oblasti 
informovanosti veřejnosti po celý rok.  

EV jsou pravidelným setkáním se širokou veřejností, zpravidla 
jedenkrát měsíčně (mimo letní prázdniny), především 
v prostorách  Divadla hudby v Olomouci. 

EV jsou besedami na závažná témata (společenská a ochrany 
přírody), setkáním se zajímavými lidmi a seznámení se s jejich  
pohledem na život, společnost, přírodu.  

EV se snaží i o prezentaci citlivých  problémů města (odpady, vývoj 
města, cyklistické stezky, zeleň , doprava, záplavy, dětská hřiště, 
arch itektura, atd.).  

EV se snaží vytvářet prostředí, ve kterém lidé vzájemně přímo 
komunikují, naslouchají si a vyjadřují své názory, které mohou na 
základě vyslechnutých  informací korigovat či upřesň ovat. Vždy se 
snažíme, aby v případě sporných  otázek bylo zastoupeno více 
pohledů  na problém (často naprosto protikladných , včetně těch , 
které se vyjadřují např. k ekologickým aktivitám nelichotivě). 
C ílem není vyřešení problémů , cílem je umění komunikace, umění 
argumentací obhájit své názory. V rozhovoru se odkrývá více 
informací než v monologu. 

EV dosahují v letech  1995–2007 dobré a vzhledem k charakteru a 
tématům programů  překvapivé průměrné návštěvnosti 112 diváků  

V roce 2007 bylo uspořádáno celkem 8 ekologických večerů  pro 
veřejnost pro celkem 1494 účastníků . 

ekologické večery v roce 2007 
23. 1. H ranická propast – cesta do nitra Země, Fraňo Sabath  

Travěnec 

14. 2. Podle své vůle nakládá s obyvateli Země aneb 
psychosociální pomoc při katastrofách : B ohumila 
Baštecká. 

20. 3. Ohrožuje člověk bobra nebo bobr člověka?: Vlastimil 
Kotskan 



16. 10. Střední Amerika – život a lidé 

2. 11. Nízkoenergetický dům Sluňákov: Petr Lešek,  Osamu 
Okamura, Michal Bartoš 

1.–5. 11. Ozvěny Ekofilmu 

4. 12 Dagmar Andrtová Voň ková 

návštěvnost ekologických  večerů  pořádaných  o.s. Sluňákov 
rok b esed diváků  p růměr 

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 

2006 9 1056 117 

2007 8 1494 186 

Celkem 141 15374 112 

O dp ady p ro  školy a  kamp aň  O lomouc třídí odp ad. 

Dlouhodobý projekt oddělení EVVO MmOl a Sluňákova o.s. (1998–2007) 
zahrnující celou řadu aktivit objasňující občanům i školním dětem smysl 
třídění a minimalizace množství odpadu. Od roku 2006 probíhá jako 
součást Plánu odpadového hospodářství města Olomouce 

Do projektu byla během všech  roků  postupně zapojena většina 
olomouckých  škol, v roce 2007 tři: G ymnázium Čajkovského, SPŠ 
Strojnická a ZŠ prof. Zdeň ka Matějíčka. V jednotlivých  třídách  
těchto škol proběhly výukové programy společně s umístěním 
odpadkových  košů  na třídění odpadů .  

Pro školní kolektivy jsme uspořádali ve spolupráci se studenty PdF 
U P Odpadkovou olympiádu s exkurzí na dotřiďovací linku. 



Projekt „Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a 
osvěty – Přírodě Olomouckého kraje! (Přírodě OK!) 

Přírodě OK! je ojedinělým projektem, který byl zahájen v září roku 
2006 a potrvá do roku 2008. Jde o projekt partnerský. Podílí se na 
něm 16 organizací a institucí, které sídlí v Olomouckém kraji 
(města, obce, ekologické organizace, veřejné instituce a 
podnikatelské subjekty) a je financován Evropským sociálním 
fondem a Státním rozpočtem ČR . 

Sluň ákov ve spolupráci s pracovníky Odboru evropských  projektů  
a Odborem životního prostředí Statutárního města Olomouce 
tento projekt koordinuje. 

V rámci projektu Přírodě OK! Sluňákov v roce 2007 zřídil pracovní 
pozici ekoporadce a realizoval tak přímé ekopoardenství se 
zvláštním důrazem na úspory energie a informování 
o nízkoenergetických  stavbách . 

Dále jsme uspořádali 10 celodenních  výletů  a exkurzí pro 
veřejnost na přírodně zajímavá místa v Olomouckém regionu. Pro 
veřejnost jsme dále uskutečnili 3 výstavy se zaměřením na životní 
prostředí (Lesní svět, Ž ivly a charaktery, Pasivní domy) a Ozvěny 
ekofilmu: pětidenní promítání dokumentárních  filmů  
s následnými besedami. 

V rámci projektu jsme uskutečnili 15 seminářů  pro pedagogy 
s využitím pro ekologickou výchovu v praxi na jejich  školách , 
7 seminářů  pro veřejnou správu (k ekologizaci provozu úřadů ) a 
7 seminářů  a w orkshopů  pro zaměstnance Sluň ákova a dalších  
partnerských  organizací v rámci interního vzdělávání pro rozvoj 
kapacit organizací (příprava projektů , strategické plánování 
apod.). ¨ 

Součástí bylo i 5 komunitních  plánování a jeden realizační víkend, 
v rámci kterých  jsme zapojovali veřejnost a různé místní zájmové 
skupiny do společného rozhodování, jak se bude vyvíjet vzhled a 
využití pozemku v okolí Sluň ákova (vzdělávací biocentrum).  



Projekt Sedm b arev duh y 

Jak vyplynulo z našich  jednání s učiteli při odborných 
konzultacích  ke školním vzdělávacím programům, pedagogové si 
často nevědí rady, jak přistoupit k průřezovému tématu 
Evnironmentální výchova a jakým způsobem ho vhodně začlenit 
do svého školního vzdělávacího programu. Z toho důvodu jsme 
vydali metodiku pro učitele s názvem Sedm barev duhy (CD a 
3 interaktivní pomůcky – sada odpadové karty, bylinky do truhlíku 
a obrazové karty s aktivitami k příběhu Sedm barev duhy). 

150 ks jsme předali po proškolení učitelům z Olomouckého kraje, 
1 300 ks jsme poskytli střediskům ekologické výchovy k šíření 
mezi učitele v dalších  krajích .  

Tento projekt byl finančně podpořen Ministerstvem školství ČR  
(realizováno občanským sdružením Sluň ákov). 

K omunitní p rojekt ve vzdělávacím b iocentru 
Sluň ákov 

Po nastěhování do nízkoenergetického domu se biocentrum 
Sluňákov stalo stálou součástí každodenního života našeho centra 
ekologických  aktivit. V okolí domu se v rámci projektu výstavby 
domu vysadila řada dalších  vzrostlých  stromů  a keřů . Přímo v čele 
domu byl vysazen vzrostlý třímetrový dub, který se ale bohužel 
neujal a musel být později vyměněn za nový. Nedaleko od něj pak 
postupně přibyly dvě lípy, které nám zde vysadili na důkaz 
vzájemné spolupráce Slovanské gymnázium a ZŠ Litovel. Pochozí 
střecha byla oseta trávníkem se směsí bylin, postupně se dosadily 
také popínavé rostliny a mokřadní rostliny kolem potoka za 
domem. Se zahájením provozu nás čekala důsledná péče o celý 
15ti hektarový prostor. Pořídili jsme sekačku a začali důsledně 
sekat zejména zelený trávník před domem. V červnu se tradičně 
pokosil celý prostor 15ti hektarů  a byly obsečeny výsadby 
stromků , které byly pátý a poslední rok v péči realizační firmy.  

Vyvstala také potřeba kontrolního průzkumu vodních  ploch , 
rybníka a přilehlých  tůní. Ve spolupráci s Ú stavem biologie 
obratlovců  Akademie věd B rno došlo k hydrobiologickému a 
ich tyologickému průzkumu stavu rybníka Rozviště a tůní, 



z kterých  vzešel následný plán péče o tyto plochy. Smutnější 
událostí, v jinak pěkně se rozrůstající zeleni stávajících  a nově 
vysazených  ploch , byl pouze zásah  Českých  energetických  závodů  
(ČEZ), které v rámci striktních  nařízení vyřezaly veškeré vrbové 
porosty pod elektrickým vedením, které prochází pozemkem 
Sluňákova podél melioračního kanálu. 

Přestože se prostor podařilo ozelenit, stále se potýkáme 
s nedostatkem odpočinkových  míst, posezení, laviček a dalších  
herních  prvků  pro potřeby ekovýchovných  programů . Část již 
hotových  prvků , jako jsou sochy, Dřevěný xylofon nebo Vzorník 
kmenů ,  ještě stále čekají na přesun do nového prostoru ze staré 
venkovní učebny v zahradě mateřské školy v H orce. V tomto roce 
jsme proto zahájili komunitní projekt, který si klade za cíl 
zmapovat a shrnout očekávání a potřeby nejen samotného Centra 
ekologických  aktivit Sluň ákov, ale i veřejnosti, která také využívá 
areál k návštěvám, poučení nebo odpočinku. Vznikla poradní 
skupina složena s odborníků  a zástupců  nejrůznějších  organizací. 
B ěhem roku jsme zorganizovali několik setkání, která se snažila 
vysvětlit a oslovit ty cílové skupiny dětí a dospělých , kteří mají 
zájem se zúčastnit společného tvoření prostoru pro odpočinek a 
výchovu. Obyvatelé obce byli osloveni prostřednictvím dotazníku, 
žáci ZŠ H orka nad Moravou vytvořili v rámci výtvarné soutěže 
modely budoucího prostoru s herními prvky. Na společných  
setkáních  s klubem seniorů , se studenty VŠ, s dětským oddílem, se 
sousedy z okolních  domů , se zástupci neziskových  organizací atd. 
jsme se pokusili navrhnout a vybrat ty nejvhodnější prvky, které 
by neměly na pozemku výukového biocentra chybět. Všechny 
návrhy, obrázky a modely, které na těchto setkáních  vznikly, byly 
následně zpracovány a zaslány arch itektovi Tomáši Lamparovi. 
Jeho úkolem je nyní vytvořit návrh  rozmístění prvků  na pozemku 
Sluň ákova, které se budeme snažit postupně realizovat v dalších  
letech . 

Na základě dohody se sousedy a v rámci zachování dobrých  
vztahů  jsme na jejich  prosbu přesadili čerstvě zasazené listnaté 
stromy, umístěné v těsné blízkosti zahrad, dále od plotu. Také se 
vyměřila jasná hranice území Sluňákova a okolních  pozemků . 
Sousedé byli vyzváni k odstranění skládek kompostu na území 
biocentra.  



Zapojením veřejnosti do plánování biocentra Sluň ákov se naše 
organizace snaží vyjít vstříc potřebám a využití prostoru jako 
místa pro vzdělávání, odpočinek a ekologickou výchovu v souladu 
s ochranou přírody na hranici s chráněnou oblastí Litovelské 
Pomoraví. 

D ob rovolnické centrum 

Dobrovolná pomoc je vyjádřením smyslu činnosti o.p.s., protože 
oslovuje lidi, kteří ve svém volném čase pomáhají zdarma 
naplň ovat obecně prospěšnou činnost v oblasti EVVO. V roce 2007 
byly připravovány záměry na zkvalitnění práce s dobrovolníky.  

Nízkoenergetická b udova S luň ákov 

Budova centra ekologických  aktivit je u nás zcela ojedinělá tím, že 
jde o první pobytové centrum ekologické výchovy, které je stavěno 
na zelené louce. Je to nízkoenergetický dům, který velmi málo 
spotřebovává primární neobnovitelné přírodní zdroje a výrazně 
šetří používané obnovitelné zdroje energie. Stavební řešení domu 
využívá zejména principů  solární arch itektury, velké tloušťky 
tepelných  izolací a mechanického větrání se zpětným získáváním 
tepla. Teoretické porovnání běžného a nízkoenergetického řešení 
budovy uvádí následující tabulka: 

 
 b ěžné řešení nízkoenergetický dům 

 sp otřeb a 
tep la 

cena sp otřeb a 
tep la 

cena 

vytápění 205 MW h 205 000 Kč 81 MW h   73 000 Kč 

ohřev vody 52 MW h 52 000 Kč 52 MW h   19 000 Kč 

systém. ztráty 57 MW h 57 000 Kč 15 MW h   13 500 Kč 

celkem 314 MW h 314 000 Kč 148 MW h  105 500 Kč 

běžné řešení: dle současných  norem, řešení s použitím zemního 
plynu 1 kč/MW h  a bez solárního systému 

nízkoenergetické řešení: počítaná cena pelet 4500 Kč, solární 
systém kryje 60%  ohřevu vody 



A reál ekologických  aktivit 

Budovu obklopuje 15ti hektarové výukové biocentrum. V těsném 
kontaktu s budovou SEV bude venkovní přírodní učebna. Všechny 
pozemky obklopující SEV budou postupně upraveny do podoby 
biotopů , které se v regionu přirozeně vyskytují. Na celé ploše jsou 
naplánovány obchůzkové cesty s řadou stanovišť, kde lidé budou 
mít možnost odpočívat a rekreovat se poblíž stotisícového města. 
Chceme, aby stezky do budoucna obsahovaly interaktivní hravé 
a vzdělávací instalace, demonstrujících  složitost přírody a vztahů , 
které existují mezi jejími rostlinnými, živočišnými a neživými 
komponenty. Pro zvýšení atraktivity území se počítá s instalací 
přírodních  uměleckých  děl (tzv. land art). Dětem i rodičům by 
pobyt v místě měly zpříjemnit i četné herní prvky. V roce 2005 
byla dopracována ideová podoba spolupráce s Archeologickým 
centrem Olomouc. Společně se snažíme, aby na pozemku 
biocentra byly zrealizovány h istorické stavby, metodou 
experimentální archeologie, které by měly dokumentovat sepětí 
života pravěkých  lidí s přírodou v regionu H aná.  

Místo leží na hojně využívané cyklistické stezce, která je napojena 
na síť mezinárodních  dálkových cyklistických  tras. Středisko bude 
vybaveno jízdními koly a loděmi. V blízkosti (Lovecká chata) je 
možno objednat mnoho dalších  outdoorových  aktivit. Návštěvníci 
jsou seznamováni s nesmírnou hodnotou chráněného území 
lužního lesa a se životodárnou rolí vody v krajině. Celý areál je 
využíván žáky a studenty, kteří dojíždějí na programy 
environmentální výchovy a samozřejmě veřejností. Samotný 
projekt se vyvíjí již více než deset let.  

Turistické informační centrum a ekop oradna 

TIC  a ekoporadna poskytuje bezplatné informace o přírodě 
regionu a CH KO Litovelské Pomoraví, životním prostředí, 
ekologických  institucích  a organizacích , šetrném spotřebitelství a  
ekologické výchově. Za rok 2007 je evidovaných  53 dotazů , 
evidence však nepokrývá celý rok.  

V informačním centru nabízíme informační letáky, prodej 
publikací, suvenýrů  a drobného občerstvení. Klademe důraz na 
biopotraviny a výrobky spravedlivého obchodu (Fairtrade). 



K dispozici je veřejný internet tématická videopů jčovna (500 
videosnímků ) a knihovna (4000 titulů ).  

V roce 2007 navštívilo Sluň ákov 5 358 lidí. Vzhledem k tomu, že 
dům je nový a zajímavý svou arch itekturou a energetickým 
fungováním, provádíme zde půlhodinové prohlídky. Za rok 2007 
absolvovalo prohlídku kolem 2 000 návštěvníků  (z toho 1 397 
evidovaných). 

V roce 2007 proběhly v informačním centru 3 výstavy: 
Fotografická soutěž Ž ivly a charaktery, výrobky Spolku tradičních  
řemesel a Revitalizace vodních  toků  – U nie pro řeku Moravu. 

Provozní dob a 

pracovní dny mimo pátek po celý rok: 14–17 hodin 
víkendy duben–září: 10–17 hodin (mimo svátky) 

M imoškolní ekologická vých ova 

Zkušenosti z pedagogické praxe EVVO využíváme pro mimoškolní 
ekologickou výchovu. Tato činnost je z velké části prováděna 
prostřednictvím dobrovolníků , kteří se každý týden scházejí se 
skupinami dětí.  

O víkendech potom pro děti chystají poznávací a hravé víkendy v přírodě. 
O prázdninách tradičně Sluňákov pořádá letní dětské tábory. V roce 2007 
ve Valšově dole s motivací Sanatorium doktora Robschw itze. 

Ekovýchovné oddíly fungující pči Sluň ákovu o.p.s.  v roce 2007 
název oddílu (p očet dětí) / vedoucí 

Sluníčka (10) 
Vojta H olý, R adka Vaň ková, B lanka B randová a 
Vendula Šimková 

Neznalci (15) 
Markéta Krátká, Kateřina B ílá, Bára H ekerová, H elena 
Zlámalová 

B rouci (12) Marek a Jirka Koutní, R oman H avelka, Jirka Popelka 

Středoškolský 
ekoklub (15) 

Jirka Popelka, Markéta Krátká, Kateřina B ílá 



Sp olup ráce a  zároveň  p oděkování 

“ … těm, co krok p očítaj, hvězdy n epadaj … “ (Václav Koubek)  

Na Sluň ákově p racovali v roce 2007 

Michal Bartoš,  Kateřina B ílá, Dana G romusová, Zuzka Janková 
Vítězslava Kauerová, Petra Koppová, Markéta Krátká, Vlasta 
Křivánková, Květoslava Kubáčková, Zuzka Marková, Lenka 
Martová, H elena Nováčková, Jiří Popelka, Jakub Shrbený, Irena 
Skácelová, Jana Vyhň áková,  

Členům správní a dozorčí rady o.p.s. děkujeme za přípravu a 
pomoc se založením o.p.s. a podíl na její činnosti. 

Členům správní rady: předsedovi B c. Miroslavu Petříkovi, 
místopředsedovi  RNDr. Petru Loykovi, CSc., RNDr. Daniele 
Dvorské, RNDr. Janu H olpuchovi, PhD., MUDr. Lumíru Kantorovi, 
PhD. a Vladimíru Kauerovi.  

Členům dozorčí rady:  předsedovi Ing.Mgr. Petru Ševčíkovi, Mgr. 
Václavu H uškovi a MVDr. Přemyslu Skalkovi.  

Č lenům dob rovolnickéh o  centra 

Poděkování všem dobrovolným pomocníkům Střediska ekologické 
výchovy Sluň ákov, kteří buď jako členové občanského sdružení, 
členové Ekoklubu nebo jen tak pomáhají připravovat a 
organizovat akce:  

Janě a Jirkovi Audy, Lukáši Batouškovi, B lance "Peli" B randové, 
Marcele B randové, Markétě Culkové, Tomáši Daň kovi, Tomáši 
Dvořákovi, Tereze Dvořákové, Patrikovi Fojtovi, B áře G ottfriedové, 
Romanovi H avelkovi, Evě H avlické, Laďce a Petrovi a Báře a Vojtovi  
H ekerovým, Přemkovi a Martě H eraltovým, Verče H ladišové, Aleně 
H ložkové, Václavu H ruškovi, Vojtovi H olému, Šárce Jandové, Zuzce 
Jankové, Katce "Viky" Jenešové, Evě Kaminské, Lucii Kastnerové, 
Evě Kašparové, Slávce Kauerové, Veronice Kláskové, Markovi a 
Jirkovi Koutným, Lence Králové, Petře Krásové, Petře Krylové, 
W endy Křivánkové, Jarce Lamačové, Evě Dekanové, Lence Lisické, 
Janu „Mekovi“ Michaličkovi, Lence Najmanové, Lence Navrátilové,  
Jáje Nejedlíkové, Kristýně Králové, Kristýně Novotné, Petře 
Nováčkové, Zdeň kovi Opletalovi, Zdeň kovi Kennymu Opršalovi, 



Tomášovi „Papíkovi“ Papežovi,  Jíře Popelkové, Ivě Rašnerové, Káje 
a Martinovi Rulíkovým, G ustíku Skládalovi, Simče Šafaříkové, 
Vendule Šimkové, Štěpánovi Slížkovi, Daně a Jirkovi Šafářovým, 
Katce U hlířové, Tomovi Václavíkovi, R adce Vaň kové, Saše Vokálové, 
Pavle Vrbové, Míše Vyhň ákové, Martině Vytiskové, H eleně 
Zlámalové, a Petru a Olze Ž erníčkovým. 

Z akladatelům: 

Lidem, bez nichž by se přes velkou snahu a maximálně vynaložené 
úsilí nepodařilo rozběhnout dobrou věc: Jaroslav Kadula, Jan 
Večeř, Jan Machát, H elena Nováčková, Pavla Čermáková (Ehlová), 
Zdeněk Opletal. Oni vědí. 

Těm, se kterými se p otkáváme: 

Vedení Města Olomouce za několikaletou podporu činnosti. Panu 
primátoru Martinu Novotnému, náměstkovi primátora Svatopluku 
Ščudlíkovi, bývalému primátoru Martinu Tesaříkovi, tajemníkovi 
Janu Večeřovi. 

Mnoha pracovníkům Magistrátu města Olomouce. Pracovníkům 
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce se kterými 
se tak rádi potkáváme. Vedoucímu odboru Petru Loykovi. Odboru 
životního prostředí a zemědělství a také Odboru školství mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Všem 
pracovníkům MMOl, zejména z odboru koncepce a rozvoje 
(jmenovitě z oddělení evropských  projektů  Radkovi Sítkovi a Lucce 
Vyroubalové, Martině Maruškové, Luďce Ž alákové, Janě Zimové), 
odboru investic (jmenovitě Vladimíru Michaličkovi a Janu 
Novotnému, Aleně Vačkářové, Miladě Laitgeb, Květě Dvořákové), 
kanceláři primátora (jmenovitě Soně H orké, Silvě Malinovské, 
Daniele H orň ákové, Ivanu Rašťákovi, Martinu H álovi, Pavlu 
Snášelovi), odboru vnějších  vztahů  a informací (jmenovitě Josefu 
Línkovi, B lance Markové, Vojtovi H álovi, Karin Oklešťkové, Jitce 
Lučanové, Tamaře H egerové), odboru informatiky (jmenovitě 
Jirkovi Fišerovi, Pavlu Jalůvkovi, Josefu Maleňákovi, Davidu 
Sachovi), odboru majetkoprávnímu (jmenovitě G abriele Křížkové), 
odboru školství (jmenovitě H aně Fantové), stavebnímu odboru 
(jmenovitě Evě H ýravé, Věře Berkové, Milanu Fazekašovi, Jiřímu 
Vodákovi), odboru ekonomickému (jmenovitě Vítězslavě Vičarové, 
Silvě Látalové) a dalším. 



Zdeň ku Neubauerovi, který svou několikanásobnou přítomností a 
povídáním naplnil přání organizátorů  EDO a díky kterému mají 
EDO svou tvář. Diskusní pořady svou pravidelnou přítomností 
a duševním sponzorstvím” obohatili i Zdeněk Kratochvíl, Stanislav 
Komárek, Václav Bělohradský, Jan Keller  

Ministrovi Ž P Martinu Bursíkovi, bývalému Ministrovi Ž ivotního 
prostředí RNDr. Liboru Ambrozkovi. 

Lidem v obci H orka nad Moravou včetně starosty obce Oldřicha 
Nykla, Ivoši Macharovi, ředitelce ZŠ Kateřině G lossové, učitelkám 
ZŠ i MŠ a panu Sedláčkovi z Autodemontu za podporu a přízeň . 

Všem pracovníkům Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Agentury ochrany 
přírody a krajiny (zvl. Jirkovi Šafářovi) a katedry ekologie PřF UP. 

Pavučině – sdružení středisek ekologické výchovy – za výdrž 
s naší rozevlátostí. Za veškeré rady pak především Aleši 
Máchalovi, Květě Burešové, Pepíku Zeťkovi, Jirkovi Kulichovi, 
H eleně Klimešové a Ivě H linské.  

Lidem z Krajského Ú řadu Olomouckého Kraje: náměstkyni 
hejtmana Jitce Chalánkové, Renatě Švecové-H onzákové, Vladimíře 
Janotové.  

Centru interdisciplinárních  studií U P v Olomouci a tedy Pavlu 
Nováčkovi. 

Zuzaně H orecké B rychtové a Janě H onecové za grafický design. 

Michalu H anzelinovi (O.P.S.) za ohromnou pomoc se sborníkem. 

Jardovi U tíkalovi a Romanu 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 
či pomáhali (lidem z ARPOKu, ČSOP U polín, H nutí DU H A Olomouc, 
B rontosaurus Campanula Barbata Jeseník, Sagittaria, Děti Země 
a další), Domu dětí a mládeže Olomouc, olomouckým Junákům, 
Olomouckým kolařům, lidem z pražského RECu. 

Manželům Kopřivovým za „Respektování“. 



Vlastě H rdličkové za organizaci našich  kontaktů  se studenty 
katedry učitelství 1. stupně PedF U P v Olomouci.  

Hance Vaverkové ze ZŠ v Droždíně, Marušce Tiché a Aleně Hovadíkové ze 
ZŠ Nedvědova, Kateřině G lossové a učitelům z Horky za příjemná setkání 
s jejich dětmi, ale také za spoustu inspirace. I všem dalším učitelkám a 
učitelům se kterými se setkáváme. 

Za spolupráci lidem z Divadla hudby, Moravského divadla (Petr 
Nerušil a pan Kraus) a U CU P U P Olomouc (Jakub Korda). 

MF Dnes a Českému rozhlasu Olomouc za mediální partnerství. 

Sp onzorům 

Činnost: MŽP ČR , Státní fond životního prostředí ČR , Olomoucký 
kraj, Lesy České republiky, Zahrada Olomouc 

EDO: Ministerstvo životního prostředí ČR , Olomoucký kraj, 
Dopravní podnik Olomouce, a. s., Profit, G rapo 

Projekt Sluňákov: Ministerstvo životního prostředí ČR , Státní fond 
Ž P Marcelu H ubáčkovi, Janě Křenkové a Tomovi Lamparovi, 
Michalu Krátkému, Vlastě Křivánkové, Katce Lavrenčíkové, Báře 
Losíkové, Martině Mackové, Martině Maruškové, Jardovi 
Martínkovi, Jardovi Marxovi, H ance Mikulkové, H onzovi Našovi, 
Silvě Papouškové, Daně Rygarové, Marku Petřivalskému a Cecilce, 
Radimu Plachému, Petru Planému, Raclavským, Monice a Markovi 
Vaculíkovým, Mirkovi Vyhň ákovi, Jirkovi Venclíkovi. A  všem, na 
které jsme zapomněli – a asi jich  není málo. 

H ledáme 

“Kdo si myslí, že ekologickou  krizi může vyřešit změn a  hodn otové 
orien tace, věří v zázrak. An i já  jej n emohu  a  n echci vyloučit.” 
H an a  Librová  

Těšíme se na další dobrovolné spolupracovníky, pokud se Vám líbí 
naše činnost přijď te a přidejte se k nám (vedení oddílů  dětí, 
příprava a organizace Ekologických  večerů  a Ekologických  dnů  
Olomouc, spolupráce na Projektu Sluň ákov, výsadba zeleně 
a údržba biocentra v H orce nad Moravou, atd.). 

H ledáme sponzory naší činnosti (finance, materiál, doprava, slevy 
na služby). 
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Přeh led rozsahu výnosů  v členění p odle zdrojů   (v tis.K č) 

tržby z prodeje služeb  2401 

tržby za prodané zboží  276 

přijaté ú roky  2 

ostatní provozní výnosy  69 

tržby z prodeje majetku  0 

přijaté příspěvky a dary  219 

provozní dotace  4 537 

příjmy celkem  7 504 

 
stav a p oh yb  majetku a záv.      v tis.   PS           K S            /rozdíl 

pořízený dlouhodobý hmot. majetek 92 120 28 

drobný DD hmotný majetek 0 803 803 

drobný DD nehmotný majetek 0 83 83 

Materiálové zásoby na skladě 168 53 115 

zboží na skladě 0 109 109 

peněžní prostředky v hotovosti 0 43 43 

peněžní prostředky na ú čtech  0 442 442 

ceniny 0 1 1 

pohledávky z obch . styku 0 257 257 

závazky z obch . styku 0 29 29 

závazky z titulu nevyplac. mezd 0 29 29 

závazky z titulu soc. zabezpečení 0 75 75 

daň  z příjmů  0 109 109 

ostatní přímé daně 0 14 14 

daň  z přidané hodnoty - 8 8 

přechod. ú čty aktivní 0 257 257 

přechod. ú čty pasivní 0 250 250 
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Vlastní jmění včetně přijatých  prostředků  na pořízení dlouhodobé-
ho majetku, a pořízení dlouhodobého majetku darem 195 262,10 
 

náklady v druh ovém členění (v tis. K č)  

spotřeba materiálu  2436 

spotřeba energií, vody  205  

prodané zboží  149 

opravy a udržování  124 

cestovné  12 

náklady na reprezentaci  138 

výkony spojů   109 

ostatní služby  983 

mzdové náklady  2 064 

zákonné soc. pojištění  616 

ostatní provoz. náklady (bank. popl., pojištění, apod.) 176 

odpisy dlouhodobého hmotného majetku  30 
 

výkaz zislků  a  ztrát (v tis. kč)             činnost: h lavní h osp od. 

A . Náklady   

I.  Spotřebované nákupy celkem 2 676 130 

 1. Spotřeba materiálu 2 432 4 

 2. Spotřeba energie 205  

 3. Spotřeba ostat. neskladovatel. dodávek 16  

 4. Prodané zboží 23 126 

II. Služby celkem 1 365 1 

 5. Opravy a udržování 124   

 6. Cestovné 12   

 7. Náklady na reprezentaci 138   

 8. Ostatní služby 1 091 1 

III. Osobní náklady celkem 2 667 13 

 9. Mzdové náklady 2 051 13 

 10. Zákonné sociální pojištění 616   
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IV.  Daně a poplatky celkem 16   

 14. Daň  silniční 3   

 16. Ostatní daně a poplatky 13   

V. Ostatní náklady celkem 143   

 19. Odpis nedobytné pohledávky 1  

 23. Manka a škody 0  

 24. Jiné ostatní náklady 142  

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  

a opravných  položek celkem 
30  

 25. Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 30  

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1  

 32. Poskytnuté členské příspěvky  1  

  Náklady celkem 6 898  144  

B . V ýnosy   

I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2 291 386 

 2. Tržby z prodeje služeb 2 291 110 

 3. Tržby za prodané zboží   276 

IV. Ostatní výnosy celkem 71  

 15. Ú roky 2  

 18. Jiné ostatní výnosy 69  

VI. Přijaté příspěvky celkem 219  

 27. Přijaté příspěvky (dary) 219  

VII. Provozní dotace celkem 4  537  

 29. Provozní dotace 4 537  

  V ýnosy celkem 7 118  386 

C . Výsledek hospodaření před zdaněním 220 242 

 Výsledek hospodaření po zdanění 169 184 

 V ýsledek h osp odaření p o  zdanění celkem 353 



Finanční zp ráva 2007, strana 4  

 
rozvah a: aktiva (v tis. K č)                           stav na konci ú č. ob dob í 

A . D louh odob ý majetek celkem 120 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 150 

4. Samostatné movité věci a soubory movitých  věcí  

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -30 

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých  věcí  

-30 

B . K rátkodob ý majetek celkem 1 185  

I. Zásoby celkem 162 

1. Materiál na skladě 53 

7. Zboží na skladě a v prodejnách  109 

II. Pohledávky celkem 280 

Odběratelé 257 

6. Pohledávky za zaměstnanci  3 

    Ostatní pohledávky 20 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem      486 

1. Pokladna 43 

2. Ceniny 1 

3. Ú čty v bankách  442 

IV. Jiná aktiva celkem 257 

1. Náklady příštích  období 249 

2. Příjmy příštích  období 8 

aktiva celkem 1 305 



Finanční zp ráva 2007, strana 5  

 
rozvah a: p asiva (v tis. K č)                          stav na konci ú č. ob dob í 

A . V lastní zdroje celkem  641 

I. Jmění celkem 288  

1. Vlastní jmění  288 

II. Výsledek hospodaření celkem  353 

1. Ú čet výsledku hospodaření 353 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  – 

B . C izí zdroje celkem 664 

III. Krátkodobé závazky celkem  414  

1. Dodavatelé  29 

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci  29 

7. Závazky k  institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. pojištění  75 

   Daň  z příjmů  109 

9. Ostatní přímé daně  14 

10. Daň  z přidané hodnoty  8 

17. Jiné závazky  111 

22.  Dohadné ú čty pasivní 39 

IV. Jiná pasiva celkem 250 

1. Výdaje příštích  období 4 

2. Výnosy příštích  období 246 

p asiva celkem 1 305 

 

Fondy ze zisku nebyly tvořeny, neboť období 11.2006–12.2007 byl 
prvním obdobím činnosti společnosti. 







K ontakt 

Sluň ákov – centrum ekologických  aktivit města O lomouce, o.p .s. 

Skrbeň ská 669/70, 783 35 H orka nad Moravou 

telefon: 585 378 345 (kancelář) 

telefon: 585 154 711 (turistické informační centrum) 

e-mail: info@ slunakov.cz 
w w w .slunakov.cz 

IČ: 27784525 

číslo účtu: 2581594001/2400 

Provozní dob a TIC  a  ekologické p oradny p ro veřejnost 

pracovní dny po celý rok: 14.00–17.00 (mimo pátek)  
víkendy duben–září: 10.00–17.00 (mimo svátky) 

H orka nad Moravou obec 5 km severně od Olomouce, MH D B U S 
č.20 a č.18 



 


