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Ú vo dní slo vo
Sluň ákov – centrum ekolog ických aktivit města Olomouce, o.p.s.
ex istuje jako obecně prospěšná společnost sice od konce roku
2006, avšak ve své činnosti navazuje na dlouh oletou činnost,
stejnojmennéh o občanskéh o sdružení a také oddělení ekolog ické
vých ovy na Mag istrátu města Olomouce. Přestože o.p.s. jako
následník obou zmíněných org anizací převzala veškerou jejich
činnost, nedá se rok 2007 srovnat s žádným rokem předešlým. Lze
říci, že v roce 2007 začíná Sluň ákov od novéh o počátku. Sice se
stejnou činností – ekolog ickým vzděláváním – přesto však ve zcela
změněné situaci.
Sluň ákov především opustil bezpečné závětří městskéh o ú řadu,
kde byla velká část činnosti podporována v rámci odboru
životníh o prostředí. Stal se nevládní org anizací, obecně
prospěšnou společností založenou městem. Přibylo práce, přibylo
pracovníků , rozšířila se činnost. B ylo velmi potěšující, že se
projekt nízkoenerg etickéh o domu ukázal jako životasch opný,
zájem škol i veřejnosti a pořádané akce předčil očekávání a
nabízené školní prog ramy jsou více jak na rok dopředu
zamluvené.
Tento zájem škol i veřejnosti je dokladem, že lektoři dělají
dlouh odobě kvalitně svou práci. Oh lasy ú častníků prog ramů i
návštěvníků nízkoenerg etickéh o domu jsou z velké většiny velmi
pozitivní.
Činnost a projekty Sluň ákova v roce 2007 získaly celou řadu
nejrů znějších ocenění. R ozsah činnosti a h ledání nejvh odnějších
způ sobů zvládnutí org anizace všech aktivit znamenalo však také
nemalé problémy. Sluň ákov zvládl vedle klasické činnosti pro
školy zajišťovat také nejvíce aktivit pro veřejnost ze všech
obdobných středisek ekolog ické vých ovy v ČR . Navíc se pracovníci
učili plnit náplň turisticko informačníh o centra o Litovelském
Pomoraví, poskytovat ekoporadenství, řídit projekt „Přírodě
Olomouckéh o kraje“ s obrovským rozsah em aktivit a s patnácti
partnerskými org anizacemi, h ledat odpovídající formy novéh o
ú četnictví i pravidel zcela nové org anizace činnosti. Jako
problematické se jeví zařazení doplň kové komerční činnosti, která
vyžaduje zcela jiný přístup k uživatelů m. U silovná snah a

o finanční zajištění svým způ sobem 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 g rantů .
Musím říci, že nová zkušenost byla pro mě setkáním toh o druh u,
které osobně proměň uje. Daleko více jsem si nyní vědom toh o, jací
lidé pro Sluň ákov pracují, vím, že pokud by nevnímali smysl naší
činnosti, tak by práci již dávno opustili. I proto jsem nebyl
sch open toto ú vodní slovo výroční zprávy propojit s ú vodníky
z předch ázejících let, neudržel jsem žánr, ve kterém jsou podobné
zprávy psány.
Zkušenost z prvníh o roku činnosti Sluň ákova jako o.p.s. je natolik
silná, že i poděkování lidem, kteří pracují nebo dobrovolně
pomáh ají Sluň ákovu, je letos jiné. Přestože mů že na papíře
vypadat obdobně. Děkuji tedy všem „sluň ákovců m“ a také správní
a dozorčí radě, která nám pomáh ala problémy prvních kroků o.p.s.
řešit.
Má zkušenost z činnosti v ekolog ickém vzdělávání je v roce 2007
velice subjektivní. A le jak kdesi poznamenal přítel Martin
Š kabrah a: „Zkušenost je tím silnější, čím méně je v ní objektivity.“
V dů sledku toh o 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 .
A by bylo více prostoru na konkrétní praktickou činnost pro školy
a učitele, pro veřejnost. A bych om měli dostatek času na přípravu
nových nápaditých a kvalitních prog ramů . Po roce 2007 jsem
přesvědčen, že činnost vykonávaná pracovníky Sluň ákova za to
stojí.
Mich al B artoš

S luň á k o v – centrum ek o lo g ick ý ch a k tivit města
O lo mo uce, o .p .s.
Olomoucká samospráva je jednou z mála v ČR , která se rozh odla
řešit problematiku životníh o 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 C entru
ekolog ických aktivit potřebné zázemí a finanční prostředky pro
profesionální činnost, zejména pro možnost kontinuálníh o
poskytování vzdělávacích prog ramů v oblasti och rany přírody pro
všech ny typy škol. Toto zázemí navíc slouží i pro setkávání lidí,
kteří jako dobrovolníci pomáh ají při pořádání akcí a rozšiřují tak
dosah pů sobení SEV na veřejnost.
V roce 2007 tvořilo posádku Sluň ákova 13 pracovníků . Mich al
B artoš, H elena Nováčková, Petra Koppová, Irena Opršalová, Jana
Vyh ň áková, Markéta Krátká, Kateřina B ílá, Jiří Popelka, Jakub
Sh rbený, Zuzka Marková, Slávku Kauerovou vystřídala v práci
Květoslava Kubáčková. Kuch yň zajišťují dvě kuch ařky 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 pomáh á Zuzka Janková.
D ů vo d vznik u o b ecně p ro sp ěšné sp o lečno sti:
Dlouh oletá ú spěšná činnost v oblasti ekolog ickéh o vzdělávání,
vých ovy a osvěty (EVVO) vedla postupně k rozšiřování aktivit a
k vytvoření oddělení ekolog ické vých ovy při odboru životníh o
prostředí. Od roku 1991 byl vedením města také podporován
záměr (Projekt Sluň ákov) postupné realizace vzdělávacíh o
biocentra v katastru obce H orka nad Moravou a v doteku
s C h ráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví.
Po realizaci části projektu vzdělávacíh o biocentra, vytvořením
rybníku s mokřadem, přeměnou pole na louku, výstavbou
cyklistické stezky s mobiliářem a výsadbou veškeré zeleně v 15 h a
vzdělávacím biocentru byla v polovině roku 2005 zah ájena stavba
nízkoenerg etickéh o domu, který se stane zcela novým centrálním
bodem pro návštěvníky ú zemí.

B udova slouží jako turistické informační a návštěvnické centrum
nejvýznamnějšíh o přírodníh o ú zemí v reg ionu (C H KO Litovelské
Pomoraví) a probíh ají zde pobytové prog ramy 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 C H KO Litovelské Pomoraví. U možň uje návštěvníků m reg ionu poznat jeh o nejzajímavější přírodní lokality.
Činnost Sluň ákova nah líží na problematiku životníh o prostředí
z mnoh a ú h lů poh ledu, nikdy ne jednostranně, nabízí veřejnosti
poznání místních ekolog ických problémů . Zásadně odmítá
jednostranný radikalismus, snaží se o udržování jednoh o
z podstatných společensko kulturních témat ve veřejném životě.
Sluň ákov aktivně zpřístupň uje činnost samosprávy veřejnosti
a vytváří prostor pro setkávání občanů , nevládních h nutí,
odborníků a ú ředníků ve veřejné diskusi.
Sluň ákov se snaží vtah ovat občany do aktivníh o a promyšlenéh o
řešení místních problémů a zmenšovat přirozený odmítavý vztah
lidí k veřejným institucím. B ez konzultací s místními komunitami
h rozí 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 dů sledcích toh oto
stavu, na informace o připravovaných činnostech , které by moh ly
vést ke změně stavu Ž P a na informace o opatřeních , které org ány
odpovědné za och ranu Ž P podnikají při předch ázení nebo nápravě
škod. Toto právo mů že jedinec uplatnit mimo jiné i u obce. Obecní
ú řad by měl využívat všech ny dostupné prostředky k oznamování
dů ležitých skutečností ve vztah u k Ž P na ú zemí obce. Významnou
pomocí v této snaze je činnost Sluň ákova.
EVVO má ch arakter preventivníh o pů sobení k předch ázení škod na
životním prostředí. Okamžitý efekt tvrdých postih ů za porušování
životníh o prostředí je záležitostí krátkodobou.
EVVO je také významnou složkou preventivních opatření proti
kriminalitě, vandalismu, drog ové závislosti, nezdravému
životnímu stylu a dalším neg ativním doprovodným jevů m moderní
společnosti. Vede k poch opení rozsah u, h loubky a naléh avosti

problémů oh rožujících člověka a prostředí, ve kterém žije, včetně
sociálních , zdravotních , ekonomických a jiných souvislostí
a dů sledků .
Sluň ákov mů že samosprávě zprostředkovat cílené kampaně
zaměřené na zlepšení Ž P, které nejsou proveditelné bez
spolupráce s veřejností (zavádění systému separovanéh o sběru
odpadů , vztah k čistotě města, zeleni, apod.).
Sluň ákov umožň uje pestřejší spolupráci s občany, vytváří aktivní
kroky pro sbližování strateg ických cílů samosprávy s problémy,
které vnímají občané. U vádí do prax e celou řadu rozvojových
koncepcí, zejména v oblasti krajské koncepce EVVO, dalšíh o
vzdělávání, ekog ramotnosti, sociálních a kulturních politik, mnoh a
rozvojových dokumentů v reg ionu, ČR i EU .
Sluň ákov a celý areál vzdělávacíh o biocentra je významnou
propag ací Města Olomouce a Olomouckéh o kraje (mimořádnost
projektu, podpora ekolog ie, akce s významem pro místní
samosprávu, ubytování h ostů města, využití seminárních
místností pro vzdělávací akce a prezentaci města i dalších
reg ionálních i místních institucí se vztah em k veřejnosti).
Není mnoh o věcí v lidském životě, o kterých by šlo říci: Příroda si
bez člověka vystačí, ale člověk bez přírody ne. Sluň ákov ch ce
veřejnosti nabízet toto velmi dů ležité společenské téma všemi
moderními a demokratickými prostředky, ch ce ošetřovat dů ležitou
otázku vztah u lidí a jejich domova, který nekončí za dveřmi bytu,
ale je krajinou, ve které lidé žijí a kterou proměň ují.

D enní ek o lo g ick é vý uk o vé a vzdělá va cí p ro g ra my
Při ekolog ickém výukovém prog ramu se snažíme dětem přiblížit
přírodu ve vazbách a souvislostech , vzbudit v nich touh u
poznávat a podpořit přirozený vztah k přírodě.
Náplní EVP jsou zejména praktické činnosti, tvořivé aktivity a h ry,
to vše doplněné v nezbytné míře výkladem.
Ve školním roce 2007/2008 přibyly do naší rozsáh lé nabídky nové
prog ramy. Snažili jsme se rozšířit především nabídku venkovních
prog ramů , ve kterých využíváme prostor přileh léh o biocentra a
blízké C H KO Litovelské Pomoraví. K denním prog ramů m přibyla i
jedna ex kurze k jezeru Poděbrady.
I v roce 2007 byl ze stran škol o denní výukové prog ramy již
tradičně velký zájem. Omlouváme se všem školám, kterým jsme
nemoh li vyh ovět.
Tabulka obsah uje počty dětí na výukových prog ramech v letech
1994–2007. Je nutno poznamenat, že v roce 2007 je číslo naprosto
jiné kvality, neboť Sluň ákov přešel na týdenní pobytové prog ramy,
tedy denních prog ramů se zú častní daleko méně dětí, ale dopad
výuky je na ně mnoh em vyšší. I tak nedošlo k ú bytku ú častníků
prog ramů , což svědčí o vyčerpávající snaze prog ramových
vedoucích a také ex terních pomocníků .
V roce 2007 se prog ramů Sluň ákova – centra ekolog ických aktivit,
o.p.s. ú častnilo 4386 dětí.
Přeh led počtu ú častníků výukových prog ramů o.s.
Sluň ákov.
ro k

ú ča stník ů

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

C elk em 37136

Po b y to vé ek o lo g ick é vý uk o vé p ro g ra my
V roce 2007 přibyly do naší nabídky nově pobytové prog ramy. Při
nich využíváme i prostor přileh léh o biocentra a blízkosti C H KO
Litovelské Pomoraví.
Podařilo se nám dokončit nabídku pobytových prog ramů pro
všech ny typy škol, v současné době nabízíme tři týdenní
pobytové prog ramy, a stále pracujeme na jejich zlepšování.
Příro da ja k o dů m – p ro I. stup eň Z Š
Pobytový prog ram pro nejmenší děti je zaměřený na bližší
poznání základních typů ekosystémů , ve kterých žijeme.
V prů běh u 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 osah ají v krajině a při výrobě rů zných věcí s přírodních
materiálů , ale i formou nejrů znějších h er.
S edm b a rev duh y – p ři II. stup eň Z Š , nižší stup ně g y mná zií
Týdenní prog ram vych ází ze stejnojmennéh o projektu. C elý týden
žáky provází příběh O h ledání duh y. Na konci pobytu od nás
učitel obdrží metodiku školníh o projektu Sedm barev duh y.
Jak se prolínají jednotlivé barvy duh y, tak se prolínají všech ny
součásti přírodníh o světa a světa lidí. Stejně tak běh em duh ovéh o
týdne s dětmi postupujeme od osobníh o, vnitřníh o přes vztah y
mezi žáky, ve třídě a škole, poznávání přírodních ekosystému a
krajiny v okolí až po g lobální poh led na svět a jeh o problémy.
S edm b ra n do Lito velsk éh o Po mo ra ví – p ro 9 . třídu Z Š a S Š
V nízkoenerg etickém domě a v přírodě ch ráněné krajinné oblasti
Litovelské Pomoraví se pokusíme h ledat 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 oh ň ová znamená h istorii
lidí a krajiny, větrná obnovitelné zdroje energ ie, zemní dynamiku
říční nivy a vodní brána je život v Litovelském Pomoraví.

U čitelé mají zájem i o zkrácené verze pobytových prog ramů , a
proto jsme se rozh odli tuto verzi prog ramu doplnit motivací
Labyrint, která žáky provází třídenním prog ramem.
Při prog ramech se snažíme trávit co nejvíce času venku. B ěh em
týdne jezdíme na jeden celodenní výlet. Starší žáci využívají
možnost vypů jčit si na Sluň ákově jízdní kola, a vyrážíme na
C yklovýlet do Litovle. Při jízdě po cyklostezce Litovelským
Pomoravím z H orky nad Moravou do Litovle a zpět je po cestě
nach ystána řada zastavení o vývoji vztah u 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 proběh lo 16 pobytových
prog ramů , kterých se zú častnilo 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 Palackéh o, Základní školou v H orce nad
Moravou a s B otanickou zah radou 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 B otanické zah radě se zú častnilo přibližně 130 dětí
z olomouckých mateřských škol. A kce s názvem C esta kolem Země
provedla děti krásným prostředím B otanické zah rady v Olomouci.
Pro děti byla připravena stanoviště, která představovala jednotlivé
kontinenty planety Země formou h er a aktivit typických pro
obyvatele těch to zemí. Děti se tak seznámily například
s japonským suši, nosily vodu pro A friku, tančily a malovaly
s indiány, skákaly s klokany nebo ch ytaly ryby s eskymáky.
Stanoviště byla připravena díky spolupráci se studenty
Pedag og ické fakulty U niverzity Palackéh o v Olomouci. Vedení
B otanické zah rady zajistilo zázemí a dárečky pro každéh o
ú častníka.

Stezka pro žáky ZŠ H orka nad Moravou vedla tentokrát ú zemím
biocentra Sluň ákov. Stanoviště připravili studenti Mezinárodních
studií U P. V rámci C esty kolem Země. Na pečlivě připravených
stanovištích předali dětem zajímavé informace, ukázali tradiční
oblečení a suvenýry z nejrů znějších zemí a národů světa.
Stanoviště se snažili také poukázat na g lobální problémy a
souvislosti.
Dny Země pořádané v rámci Ekolog ických 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.

S eminá ře p ro učitele a studenty
Zkušenosti z pedag og ické prax e EVVO přenášíme prostřednictvím
praktických seminářů a ex kurzí dalším učitelů m. Tak vzrů stá
počet dětí, které přich ázejí 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 ekolog ické vých ově.
Semináře jsou věnoványS nejen ekolog ii a ekolog ické vých ově, jsou
také zaměřeny na moderní pedag og ické metody, na utváření
dobré atmosféry mezi školou a jejím okolím, na psych olog ické
aspekty vyučování apod.
O semináře je již mnoh o 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 ekolog ie, katedry
mezinárodních rozvojových studií , katedry rekreolog ie FTK a
katedry učitelství prvníh o stupně ZŠ z PdF. V roce 2007 Sluň ákov
celkem uspořádal semináře pro 168 studentů U niverzity Palackéh o
v Olomouci.

seminá ře S luň á k o va o .p .s. v ro ce 2007

ú ča st

h o din

da tum

1. R espektovat a být respektován 5.

24

7

11. 1.

2. Náměty z EV pro 1. stupeň

28

4

18. 1.

8

7

8. 2.

4. R espektovat a být respektován 6.

20

7

23. 2.

5. Jak to ch odí 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 ch odí u zvířátek 2

22

6

24. 4.

11. Ekolog ická etika

32

8

26. 4.

12. Ex kurze na Tovačovské rybníky

18

6

22. 5.

13. B otanická ex kurze

16

5

30. 5.

14. Ex kurze – C H 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.

130

16

25.–26. 10.

19. R espektovat a být respektován 1,2

33

7

29.–30.10.

20. Ekolog ická vých ova na 1. stupni

28

5

13. 11.

21. R espektovat a být respektován 3

26

7

19. 11.

22. Komunikační h ry 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.

641

186

3. Ekolog ická vých ova v altern. MŠ

18. Krajská konference škol v EV

C elkem

S luň á k o v v Pa vučině
Od roku 1997 je Sluň ákov, o.s. řádným členem “Sdružení
středisek ekolog ické vých ovy Pavučina”, což je celostátní síť
org anizací specializovaných na ekolog ickou vých ovu, vzdělávání a
osvětu činných v oblasti výukových prog ramů pro školy a

v oblasti vzdělávání pedag og ických pracovníků . Členem toh oto
sdružení je 36 středisek ekolog ické vých ovy. V roce 2007 jsme
patřili do Národní sítě středisek environmentální vých ovy,
vzdělávání a osvěty. Také jsme pokračovali v projektu M.R .K.E.V
(Metodika a realizace komplexní ekolog ické vých ovy). 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 ekolog ickou vých ovou, na téma Zdravý životní styl.

E k o lo g ick é dny O lo mo uc 2007
Ekolog ické dny Olomouc se staly běh em své dlouh é sedmnáctileté
h istorie jednou z největších akcí na zvýšení ekolog ickéh o
povědomí veřejnosti v České republice. Toh oto postavení mezi
našimi festivaly dosáh ly EDO i díky pravidelné podpoře
Statutárníh o města Olomouce, Ministerstva životníh o prostředí a
Olomouckéh o kraje.
Také v letošním roce nám podpora usnadnila uspořádání
Ekolog ických dnů Olomouc 2007 (EDO 2007). Poskytnuté
prostředky pomáh ají zkvalitň ovat nabídku prog ramů Sluň ákova
pro veřejnost a díky příznivému oh lasu veřejnosti udržet tuto
činnost na kvantitativně i kvalitativně vysoké ú rovni. Letošní
dotace umožnila rozšíření prog ramu a také zařazení, prog ramů
na jejich ž přípravě se podílela celá řada dalších org anizací.
Prog ramu letošních EDO dominoval již tradiční Ekojarmark.
Navštívilo h o mnoh o lidí z celé České republiky. C elá řada
org anizací pomáh ala zaplnit náměstí stánky se spoustou
ekolog ických aktivit a h er pro rodiče a děti. Navíc ve velkém stanu
Sluň ákov připravil velkou prezentaci a propag aci projektu
„Přírodě Olomouckéh o kraje“, na kterém po dobu 2 let
spolupracuje 16 org anizací z celéh o kraje. Občanů m reg ionu
nabízejí oh romné množství vych ázek na nejzajímavější přírodní
místa H ané a také informačních materiálů , výstav, besed,
komunitních projektů . Je potěšitelné, že koncert, stánky
ekolog ických a sociálních nevládních h nutí a tradičních řemesel si
přišlo proh lédnout okolo 12000 lidí.
V rámci Ekolog ických dnů Olomouc se uskutečnila také celá řada
besed. O otevřené besedy, které se snaží reflektovat nejaktuálnější

environmentální problematiku prostřednictvím nejrů znějších
poh ledů , odborných i laických , byl mezi veřejností opět zájem.
Přednášky a besedy, které přibližují nejnovější poznatky v oblasti
ekolog ie a environmentálních věd, si zach ovaly již dlouh ou dobu
oceň ovanou otevřenost, zajímavost, aktuálnost a atmosféru.
Také díky podpoře Olomouckéh o kraje pro Ekojarmark a besedy
EDO moh l být i ostatní prog ram ekolog ickéh o festivalu velmi
boh atý. C elkem se jednotlivých prog ramů Ekolog ických dnů
v Olomouci 2007 zú častnilo 24 557 lidí. To je téměř o 6000 lidí více
než v rove 2006, kdy byl počet menší zejména vzh ledem
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
Ekolog ických večerů .
Je potěšitelné, že na přípravě prog ramu se rok od roku podílí
mnoh o dalších org anizací, které v rámci EDO pořádají své vlastní
akce. Někdy je to pro nás problém, ale rádi bych om tento trend
udrželi, protože jej v konečném důsledku považujeme za velmi přínosný.
Finanční prostředky poskytnuté z Olomouckéh o kraje nám
nesmírně pomoh ly ke zvýšení prestiže celé akce u veřejnosti, díky
dotaci jsme moh li prog ramovou nabídku udělat zajímavější a
informačně obsažnější. Podařilo se zajistit i bohatý doprovodný program.
I v roce 2007 byl prog ram EDO boh atý na výstavy s tematikou
och rany přírody a krajiny. Proběh lo 5 výstav, které sh lédlo 4954
diváků . Všech ny akce byly doplněny širokou nabídkou
propag ačních a informačních letáků a publikací od mnoh a
environmentálních institucí a org anizací. Ekolog ické dny přesáh ly
ú roveň reg ionu a staly se velice specifickým příspěvkem ke
zvyšování ekolog ickéh o povědomí veřejnosti u nás.
V roce 2007 byl také vydán sborník příspěvků z Ekolog ických dnů
Olomouc „Krajinou poch ybností“ s DVD filmem Tomáše Š krdlanta
„H ledání ekolog ickéh o myšlení“.

Ekolog ické dny Olomouc 2007 pořádané Sluň ákovem,
o.p.s. v roce 2007
C elk em ná vštěvník ů

24 5 5 7

Ekojarmark

12 000

ostatní prog ramy celkem

12 557

z toh o:
akce v přírodě pro rodiče s dětmi

4167

žáci ú častnící se environmentálně vých ovných a
vzdělávacích prog ramů

697

diváci kulturních prog ramů

1196

návštěvníci výstav

4954

příh lášení do fotog rafické soutěže „Ž ivly a ch araktery“

14

přih lášení do výtvarné soutěže „Poznej a ch raň “

449

ú častníci seminářů

214

návštěvníci přednášek

866

Přeh led návštěvnosti EDO pořádaných
občanským sdružením Sluň ákov.
ro k

ú ča stník ů

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

C elk em

29 0 4 73

E k o lo g ick é večery
EV vznikly v roce 1993 v návaznosti na ú spěch besedních
prog ramů v rámci Ekolog ických dnů Olomouc, jejich cíl je totožný
s Ekolog ickými 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 h udby v Olomouci.
EV jsou besedami na závažná témata (společenská a och rany
přírody), setkáním se zajímavými lidmi a seznámení se s jejich
poh ledem na život, společnost, přírodu.
EV se snaží i o prezentaci citlivých problémů města (odpady, vývoj
města, cyklistické stezky, zeleň , doprava, záplavy, dětská h řiště,
arch itektura, atd.).
EV se snaží vytvářet prostředí, ve kterém lidé vzájemně přímo
komunikují, naslouch ají si a vyjadřují své názory, které moh ou na
základě vyslech nutých informací korig ovat či upřesň ovat. Vždy se
snažíme, aby v případě sporných otázek bylo zastoupeno více
poh ledů na problém (často naprosto protikladných , včetně těch ,
které se vyjadřují např. k ekolog ickým aktivitám nelich otivě).
C ílem není vyřešení problémů , cílem je umění komunikace, umění
arg umentací obh ájit své názory. V rozh ovoru se odkrývá více
informací než v monolog u.
EV dosah ují v letech 1995–2007 dobré a vzh ledem k ch arakteru a
tématů m prog ramů překvapivé prů měrné návštěvnosti 112 diváků
V roce 2007 bylo uspořádáno celkem 8 ekolog ických večerů pro
veřejnost pro celkem 1494 ú častníků .
ek o lo g ick é večery v ro ce 2007
23. 1.

H ranická propast – cesta do nitra Země, Fraň o Sabath
Travěnec

14. 2.

Podle své vů le nakládá s obyvateli Země aneb
psych osociální pomoc při katastrofách : B oh umila
B aštecká.

20. 3.

Oh rožuje člověk bobra nebo bobr člověka?: Vlastimil
Kotskan

16. 10.

Střední A merika – život a lidé

2. 11.

Nízkoenerg etický dů m Sluň ákov: Petr Lešek, Osamu
Okamura, Mich al B artoš

1.–5. 11.

Ozvěny Ekofilmu

4. 12

Dag mar A ndrtová Voň ková

návštěvnost ekolog ických večerů pořádaných o.s. Sluň ákov
ro k

b esed

divá k ů

p rů měr

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

C elkem

141

15374

112

O dp a dy p ro šk o ly a k a mp a ň O lo mo uc třídí o dp a d.
Dlouhodobý projekt oddělení EVVO MmOl a Sluň ákova o.s. (1998–2007)
zahrnující celou řadu aktivit objasň ující občanů m i školním dětem smysl
třídění a minimalizace množství odpadu. Od roku 2006 probíhá jako
součást Plánu odpadového hospodářství města Olomouce
Do projektu byla běh em všech roků postupně zapojena většina
olomouckých škol, v roce 2007 tři: G ymnázium Čajkovskéh o, SPŠ
Strojnická a ZŠ prof. Zdeň ka Matějíčka. V jednotlivých třídách
těch to škol proběh ly výukové prog ramy společně s umístěním
odpadkových košů na třídění odpadů .
Pro školní kolektivy jsme uspořádali ve spolupráci se studenty PdF
U P Odpadkovou olympiádu s ex kurzí na dotřiď ovací linku.

Projekt „Informační centra environmentální vých ovy, vzdělávání a
osvěty – Přírodě Olomouckéh o kraje! (Přírodě OK!)
Přírodě OK! je ojedinělým projektem, který byl zah ájen v září roku
2006 a potrvá do roku 2008. Jde o projekt partnerský. Podílí se na
něm 16 org anizací a institucí, které sídlí v Olomouckém kraji
(města, obce, ekolog ické org anizace, 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 životníh o prostředí Statutárníh o města Olomouce
tento projekt koordinuje.
V rámci projektu Přírodě OK! Sluň ákov v roce 2007 zřídil pracovní
pozici ekoporadce a realizoval tak přímé ekopoardenství se
zvláštním dů razem na ú spory energ ie a informování
o nízkoenerg etických stavbách .
Dále jsme uspořádali 10 celodenních výletů a ex kurzí pro
veřejnost na přírodně zajímavá místa v Olomouckém reg ionu. Pro
veřejnost jsme dále uskutečnili 3 výstavy se zaměřením na životní
prostředí (Lesní svět, Ž ivly a ch araktery, Pasivní domy) a Ozvěny
ekofilmu: pětidenní promítání dokumentárních filmů
s následnými besedami.
V rámci projektu jsme uskutečnili 15 seminářů pro pedag og y
s využitím pro ekolog ickou vých ovu v praxi na jejich školách ,
7 seminářů pro veřejnou správu (k ekolog izaci provozu ú řadů ) a
7 seminářů a w orksh opů pro zaměstnance Sluň ákova a dalších
partnerských org anizací v rámci interníh o vzdělávání pro rozvoj
kapacit org anizací (příprava projektů , strateg ické plánování
apod.). ¨
Součástí bylo i 5 komunitních plánování a jeden realizační víkend,
v rámci kterých jsme zapojovali veřejnost a rů zné místní zájmové
skupiny do společnéh o rozh odování, jak se bude vyvíjet vzh led a
využití pozemku v okolí Sluň ákova (vzdělávací biocentrum).

Pro jek t S edm b a rev duh y
Jak vyplynulo z našich jednání s učiteli při odborných
konzultacích ke školním vzdělávacím prog ramů m, pedag og ové si
často nevědí rady, jak přistoupit k prů řezovému tématu
Evnironmentální vých ova a jakým způ sobem h o vh odně začlenit
do svéh o školníh o vzdělávacíh o prog ramu. Z toh o dů vodu jsme
vydali metodiku pro učitele s názvem Sedm barev duh y (C D a
3 interaktivní pomů cky – sada odpadové karty, bylinky do truh líku
a obrazové karty s aktivitami k příběh u Sedm barev duh y).
150 ks jsme předali po proškolení učitelů m z Olomouckéh o kraje,
1 300 ks jsme poskytli středisků m ekolog ické vých ovy k šíření
mezi učitele v dalších krajích .
Tento projekt byl finančně podpořen Ministerstvem školství ČR
(realizováno občanským sdružením Sluň ákov).

K o munitní p ro jek t ve vzdělá va cím b io centru
S luň á k o v
Po nastěh ování do nízkoenerg etickéh o domu se biocentrum
Sluň ákov stalo stálou součástí každodenníh o života našeh o centra
ekolog ických 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 boh užel
neujal a musel být později vyměněn za nový. Nedaleko od něj pak
postupně přibyly dvě lípy, které nám zde vysadili na dů kaz
vzájemné spolupráce Slovanské g ymnázium a ZŠ Litovel. Poch ozí
střech a byla oseta trávníkem se směsí bylin, postupně se dosadily
také popínavé rostliny a mokřadní rostliny kolem potoka za
domem. Se zah ájením provozu nás čekala dů sledná péče o celý
15ti h ektarový prostor. Pořídili jsme sekačku a začali dů sledně
sekat zejména zelený trávník před domem. V červnu se tradičně
pokosil celý prostor 15ti h ektarů a byly obsečeny výsadby
stromků , které byly pátý a poslední rok v péči realizační firmy.
Vyvstala také potřeba kontrolníh o prů zkumu vodních ploch ,
rybníka a přileh lých tů ní. Ve spolupráci s Ú stavem biolog ie
obratlovců A kademie věd B rno došlo k h ydrobiolog ickému a
ich tyolog ickému prů zkumu stavu rybníka R ozviště a tů ní,

z kterých vzešel následný plán péče o tyto ploch y. Smutnější
událostí, v jinak pěkně se rozrů stající zeleni stávajících a nově
vysazených ploch , byl pouze zásah Českých energ etických závodů
(ČEZ), které v rámci striktních nařízení vyřezaly veškeré vrbové
porosty pod elektrickým vedením, které proch ází pozemkem
Sluň ákova podél melioračníh o kanálu.
Přestože se prostor podařilo ozelenit, stále se potýkáme
s nedostatkem odpočinkových míst, posezení, laviček a dalších
h erních prvků pro potřeby ekových ovných prog ramů . Část již
h otových prvků , jako jsou soch y, Dřevěný x ylofon nebo Vzorník
kmenů , ještě stále čekají na přesun do novéh o prostoru ze staré
venkovní učebny v zah radě mateřské školy v H orce. V tomto roce
jsme proto zah ájili komunitní projekt, který si klade za cíl
zmapovat a sh rnout očekávání a potřeby nejen samotnéh o C entra
ekolog ických aktivit Sluň ákov, ale i veřejnosti, která také využívá
areál k návštěvám, poučení nebo odpočinku. Vznikla poradní
skupina složena s odborníků a zástupců nejrů znějších org anizací.
B ěh em roku jsme zorg anizovali několik setkání, která se snažila
vysvětlit a oslovit ty cílové skupiny dětí a dospělých , kteří mají
zájem se zú častnit společnéh o tvoření prostoru pro odpočinek a
vých ovu. Obyvatelé obce byli osloveni prostřednictvím dotazníku,
žáci ZŠ H orka nad Moravou vytvořili v rámci výtvarné soutěže
modely budoucíh o prostoru s h erními prvky. Na společných
setkáních s klubem seniorů , se studenty VŠ, s dětským oddílem, se
sousedy z okolních domů , se zástupci neziskových org anizací atd.
jsme se pokusili navrh nout a vybrat ty nejvh odnější prvky, které
by neměly na pozemku výukovéh o biocentra ch ybět. Všech ny
návrh y, obrázky a modely, které na těch to setkáních vznikly, byly
následně zpracovány a zaslány arch itektovi Tomáši Lamparovi.
Jeh o ú kolem je nyní vytvořit návrh rozmístění prvků na pozemku
Sluň ákova, které se budeme snažit postupně realizovat v dalších
letech .
Na základě doh ody se sousedy a v rámci zach ování dobrých
vztah ů jsme na jejich prosbu přesadili čerstvě zasazené listnaté
stromy, umístěné v těsné blízkosti zah rad, dále od plotu. Také se
vyměřila jasná h ranice ú zemí Sluň ákova a okolních pozemků .
Sousedé byli vyzváni k odstranění skládek kompostu na ú zemí
biocentra.

Zapojením veřejnosti do plánování biocentra Sluň ákov se naše
org anizace snaží vyjít vstříc potřebám a využití prostoru jako
místa pro vzdělávání, odpočinek a ekolog ickou vých ovu v souladu
s och ranou přírody na h ranici s ch ráněnou oblastí Litovelské
Pomoraví.
D o b ro vo lnick é centrum
Dobrovolná pomoc je vyjádřením smyslu činnosti o.p.s., protože
oslovuje lidi, kteří ve svém volném čase pomáh ají zdarma
naplň ovat obecně prospěšnou činnost v oblasti EVVO. V roce 2007
byly připravovány záměry na zkvalitnění práce s dobrovolníky.

Nízk o energ etick á b udo va S luň á k o v
B udova centra ekolog ických aktivit je u nás zcela ojedinělá tím, že
jde o první pobytové centrum ekolog ické vých ovy, které je stavěno
na zelené louce. Je to nízkoenerg etický dů m, který velmi málo
spotřebovává primární neobnovitelné přírodní zdroje a výrazně
šetří používané obnovitelné zdroje energ ie. Stavební řešení domu
využívá zejména principů solární arch itektury, velké tloušťky
tepelných izolací a mech anickéh o větrání se zpětným získáváním
tepla. Teoretické porovnání běžnéh o a nízkoenerg etickéh o řešení
budovy uvádí následující tabulka:
b ěžné řešení
sp o třeb a
tep la

nízk o energ etick ý dů m
cena

sp o třeb a
tep la

cena

vytápění

205 MW h

205 000 Kč

81 MW h

73 000 Kč

oh řev 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 zemníh o
plynu 1 kč/MW h a bez solárníh o systému
nízkoenerg etické řešení: počítaná cena pelet 4500 Kč, solární
systém kryje 60% oh řevu vody

A reá l ek o lo g ick ý ch a k tivit
B udovu obklopuje 15ti h ektarové výukové biocentrum. V těsném
kontaktu s budovou SEV bude venkovní přírodní učebna. Všech ny
pozemky obklopující SEV budou postupně upraveny do podoby
biotopů , které se v reg ionu přirozeně vyskytují. Na celé ploše jsou
naplánovány obch ů zkové cesty s řadou stanovišť, kde lidé budou
mít možnost odpočívat a rekreovat se poblíž stotisícovéh o města.
C h ceme, aby stezky do budoucna obsah ovaly interaktivní h ravé
a vzdělávací instalace, demonstrujících složitost přírody a vztah ů ,
které ex istují mezi jejími rostlinnými, živočišnými a neživými
komponenty. Pro zvýšení atraktivity ú zemí se počítá s instalací
přírodních uměleckých děl (tzv. land art). Dětem i rodičů m by
pobyt v místě měly zpříjemnit i četné h erní prvky. V roce 2005
byla dopracována ideová podoba spolupráce s A rch eolog ickým
centrem Olomouc. Společně se snažíme, aby na pozemku
biocentra byly zrealizovány h istorické stavby, metodou
ex perimentální arch eolog ie, které by měly dokumentovat sepětí
života pravěkých lidí s přírodou v reg ionu H aná.
Místo leží na h ojně využívané cyklistické stezce, která je napojena
na síť mezinárodních dálkových cyklistických tras. Středisko bude
vybaveno jízdními koly a loděmi. V blízkosti (Lovecká ch ata) je
možno objednat mnoh o dalších outdoorových aktivit. Návštěvníci
jsou seznamováni s nesmírnou h odnotou ch ráněnéh o ú zemí
lužníh o lesa a se životodárnou rolí vody v krajině. C elý areál je
využíván žáky a studenty, kteří dojíždějí na prog ramy
environmentální vých ovy a samozřejmě veřejností. Samotný
projekt se vyvíjí již více než deset let.

Turistick é info rma ční centrum a ek o p o ra dna
TIC a ekoporadna poskytuje bezplatné informace o přírodě
reg ionu a C H KO Litovelské Pomoraví, životním prostředí,
ekolog ických institucích a org anizacích , šetrném spotřebitelství a
ekolog ické vých ově. Za rok 2007 je evidovaných 53 dotazů ,
evidence však nepokrývá celý rok.
V informačním centru nabízíme informační letáky, prodej
publikací, suvenýrů a drobnéh o občerstvení. Klademe dů raz na
biopotraviny a výrobky spravedlivéh o obch odu (Fairtrade).

K dispozici je veřejný internet tématická videopů jčovna (500
videosnímků ) a knih ovna (4000 titulů ).
V roce 2007 navštívilo Sluň ákov 5 358 lidí. Vzh ledem k tomu, že
dů m je nový a zajímavý svou arch itekturou a energ etickým
fung ováním, provádíme zde pů lh odinové proh lídky. Za rok 2007
absolvovalo proh lídku kolem 2 000 návštěvníků (z toh o 1 397
evidovaných ).
V roce 2007 proběh ly v informačním centru 3 výstavy:
Fotog rafická soutěž Ž ivly a ch araktery, výrobky Spolku tradičních
řemesel a R evitalizace vodních toků – U nie pro řeku Moravu.
Pro vo zní do b a
pracovní dny mimo pátek po celý rok: 14–17 h odin
víkendy duben–září: 10–17 h odin (mimo svátky)

M imo šk o lní ek o lo g ick á vý ch o va
Zkušenosti z pedag og ické prax e EVVO využíváme pro mimoškolní
ekolog ickou vých ovu. Tato činnost je z velké části prováděna
prostřednictvím dobrovolníků , kteří se každý týden sch ázejí se
skupinami dětí.
O víkendech potom pro děti chystají poznávací a hravé víkendy v přírodě.
O prázdninách tradičně Sluň ákov pořádá letní dětské tábory. V roce 2007
ve Valšově dole s motivací Sanatorium doktora R obsch w itze.
Ekových ovné oddíly fung ující pči Sluň ákovu o.p.s. v roce 2007
ná zev o ddílu (p o čet dětí) / vedo ucí
Sluníčka (10)

Vojta H olý, R adka Vaň ková, B lanka B randová a
Vendula Š imková

Neznalci (15)

Markéta Krátká, Kateřina B ílá, B ára 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

S p o lup rá ce a zá ro veň p o děk o vá ní
“ … těm, co k rok p očíta j, h vězd y n ep a d a j … “ (V á cla v K o u b ek )
Na S luň á k o vě p ra co va li v ro ce 2007
Mich al B artoš, 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 Sh rbený, Irena
Skácelová, Jana Vyh ň áková,
Členů m správní a dozorčí rady o.p.s. děkujeme za přípravu a
pomoc se založením o.p.s. a podíl na její činnosti.
Členů m správní rady: předsedovi B c. Miroslavu Petříkovi,
místopředsedovi R NDr. Petru Loykovi, C Sc., R NDr. Daniele
Dvorské, R NDr. Janu H olpuch ovi, Ph D., MU Dr. Lumíru Kantorovi,
Ph D. a Vladimíru Kauerovi.
Členů m dozorčí rady: předsedovi Ing .Mg r. Petru Š evčíkovi, Mg r.
Václavu H uškovi a MVDr. Přemyslu Skalkovi.
Č lenů m do b ro vo lnick éh o centra
Poděkování všem dobrovolným pomocníků m Střediska ekolog ické
vých ovy Sluň ákov, kteří buď jako členové občanskéh o sdružení,
členové Ekoklubu nebo jen tak pomáh ají připravovat a
org anizovat akce:
Janě a Jirkovi A udy, Lukáši B atouškovi, B lance "Peli" B randové,
Marcele B randové, Markétě C ulkové, Tomáši Daň kovi, Tomáši
Dvořákovi, Tereze Dvořákové, Patrikovi Fojtovi, B áře G ottfriedové,
R omanovi H avelkovi, Evě H avlické, Laď ce a Petrovi a B áře a Vojtovi
H ekerovým, Přemkovi a Martě H eraltovým, Verče H ladišové, A leně
H ložkové, Václavu H ruškovi, Vojtovi H olému, Š árce 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“ Mich aličkovi, 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 R ašnerové, Káje
a Martinovi R ulíkovým, G ustíku Skládalovi, Simče Š afaříkové,
Vendule Š imkové, Š těpánovi Slížkovi, Daně a Jirkovi Š afářovým,
Katce U h lířové, Tomovi Václavíkovi, R adce Vaň kové, Saše Vokálové,
Pavle Vrbové, Míše Vyh ň ákové, Martině Vytiskové, H eleně
Zlámalové, a Petru a Olze Ž erníčkovým.
Z a k la da telů m:
Lidem, bez nich ž by se přes velkou snah u a max imálně vynaložené
ú silí nepodařilo rozběh nout dobrou věc: Jaroslav Kadula, Jan
Večeř, Jan Mach át, H elena Nováčková, Pavla Čermáková (Eh lová),
Zdeněk Opletal. Oni vědí.
Těm, se k terý mi se p o tk á vá me:
Vedení Města Olomouce za několikaletou podporu činnosti. Panu
primátoru Martinu Novotnému, náměstkovi primátora Svatopluku
Š čudlíkovi, bývalému primátoru Martinu Tesaříkovi, tajemníkovi
Janu Večeřovi.
Mnoh a pracovníků m Mag istrátu města Olomouce. Pracovníků m
odboru životníh o prostředí Mag istrátu města Olomouce se kterými
se tak rádi potkáváme. Vedoucímu odboru Petru Loykovi. Odboru
životníh o prostředí a zemědělství a také Odboru školství mládeže
a tělových ovy Krajskéh o ú řadu Olomouckéh o kraje. Všem
pracovníků m MMOl, zejména z odboru koncepce a rozvoje
(jmenovitě z oddělení evropských projektů R adkovi Sítkovi a Lucce
Vyroubalové, Martině Maruškové, Luď ce Ž alákové, Janě Zimové),
odboru investic (jmenovitě Vladimíru Mich aličkovi a Janu
Novotnému, A leně Vačkářové, Miladě Laitg eb, Květě Dvořákové),
kanceláři primátora (jmenovitě Soně H orké, Silvě Malinovské,
Daniele H orň ákové, Ivanu R ašťákovi, Martinu H álovi, Pavlu
Snášelovi), odboru vnějších vztah ů a informací (jmenovitě Josefu
Línkovi, B lance Markové, Vojtovi H álovi, Karin Oklešťkové, Jitce
Lučanové, Tamaře H eg erové), odboru informatiky (jmenovitě
Jirkovi Fišerovi, Pavlu Jalů vkovi, Josefu Maleň ákovi, Davidu
Sach ovi), odboru majetkoprávnímu (jmenovitě G abriele Křížkové),
odboru školství (jmenovitě H aně Fantové), stavebnímu odboru
(jmenovitě Evě H ýravé, Věře B erkové, Milanu Fazekašovi, Jiřímu
Vodákovi), odboru ekonomickému (jmenovitě Vítězslavě Vičarové,
Silvě Látalové) a dalším.

Zdeň ku Neubauerovi, který svou několikanásobnou přítomností a
povídáním naplnil přání org anizátorů EDO a díky kterému mají
EDO svou tvář. Diskusní pořady svou pravidelnou přítomností
a duševním sponzorstvím” oboh atili i Zdeněk Kratoch víl, Stanislav
Komárek, Václav B ěloh radský, Jan Keller
Ministrovi Ž P Martinu B ursíkovi, bývalému Ministrovi Ž ivotníh o
prostředí R NDr. Liboru A mbrozkovi.
Lidem v obci H orka nad Moravou včetně starosty obce Oldřich a
Nykla, Ivoši Mach arovi, ředitelce ZŠ Kateřině G lossové, učitelkám
ZŠ i MŠ a panu Sedláčkovi z A utodemontu za podporu a přízeň .
Všem pracovníkům Správy CH KO Litovelské Pomoraví, Agentury ochrany
přírody a krajiny (zvl. Jirkovi Šafářovi) a katedry ekologie PřF U P.
Pavučině – sdružení středisek ekolog ické vých ovy – za výdrž
s naší rozevlátostí. Za veškeré rady pak především A leši
Mách alovi, Květě B urešové, Pepíku Zeťkovi, Jirkovi Kulich ovi,
H eleně Klimešové a Ivě H linské.
Lidem z Krajskéh o Ú řadu Olomouckéh o Kraje: náměstkyni
h ejtmana Jitce C h alánkové, R enatě Š vecové-H onzákové, Vladimíře
Janotové.
C entru interdisciplinárních studií U P v Olomouci a tedy Pavlu
Nováčkovi.
Zuzaně H orecké B rych tové a Janě H onecové za g rafický desig n.
Mich alu H anzelinovi (O.P.S.) za oh romnou pomoc se sborníkem.
Jardovi U tíkalovi a R omanu Jurig ovi za konzultace k projektu
nízkoenerg etickéh o domu.
Olomoucké koalici neziskových org anizací za spolupráci a snažení
podobné tomu našemu.
Nevládním ekolog ickým h nutím v Olomouci, která nám pomáh ají
či pomáh ali (lidem z A R POKu, ČSOP U polín, H nutí DU H A Olomouc,
B rontosaurus C ampanula B arbata Jeseník, Sag ittaria, Děti Země
a další), Domu dětí a mládeže Olomouc, olomouckým Junáků m,
Olomouckým kolařů m, lidem z pražskéh o R EC u.
Manželů m Kopřivovým za „R espektování“.

Vlastě H rdličkové za org anizaci našich kontaktů se studenty
katedry učitelství 1. stupně PedF U P v Olomouci.
H ance Vaverkové ze ZŠ v Droždíně, Marušce Tiché a Aleně H ovadíkové ze
ZŠ Nedvědova, Kateřině G lossové a učitelům z H orky za příjemná setkání
s jejich dětmi, ale také za spoustu inspirace. Ivšem dalším učitelkám a
učitelům se kterými se setkáváme.
Za spolupráci lidem z Divadla h udby, Moravskéh o divadla (Petr
Nerušil a pan Kraus) a U C U P U P Olomouc (Jakub Korda).
MF Dnes a Českému rozh lasu Olomouc za mediální partnerství.
S p o nzo rů m
Činnost: MŽ P ČR , Státní fond životníh o prostředí ČR , Olomoucký
kraj, Lesy České republiky, Zah rada Olomouc
EDO: Ministerstvo životníh o prostředí ČR , Olomoucký kraj,
Dopravní podnik Olomouce, a. s., Profit, G rapo
Projekt Sluň ákov: Ministerstvo životníh o prostředí ČR , Státní fond
Ž P Marcelu H ubáčkovi, Janě Křenkové a Tomovi Lamparovi,
Mich alu Krátkému, Vlastě Křivánkové, Katce Lavrenčíkové, B áře
Losíkové, Martině Mackové, Martině Maruškové, Jardovi
Martínkovi, Jardovi Marx ovi, H ance Mikulkové, H onzovi Našovi,
Silvě Papouškové, Daně R yg arové, Marku Petřivalskému a C ecilce,
R adimu Plach ému, Petru Planému, R aclavským, Monice a Markovi
Vaculíkovým, Mirkovi Vyh ň ákovi, Jirkovi Venclíkovi. A všem, na
které jsme zapomněli – a asi jich není málo.

H ledá me
“K d o si myslí, že ek olog ick o u k rizi mů že vyřešit změn a h od n otové
orien ta ce, věří v zá zra k . A n i já jej n emoh u a n ech ci vylou čit.”
H a n a Lib rová
Těšíme se na další dobrovolné spolupracovníky, pokud se Vám líbí
naše činnost přijď te a přidejte se k nám (vedení oddílů dětí,
příprava a org anizace Ekolog ických večerů a Ekolog ických dnů
Olomouc, spolupráce na Projektu Sluň ákov, výsadba zeleně
a ú držba biocentra v H orce nad Moravou, atd.).
H ledáme sponzory naší činnosti (finance, materiál, doprava, slevy
na služby).

Fina nční zp rá va 2007, stra na 1
Přeh led ro zsa h u vý no sů v členění p o dle zdro jů (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

sta v a p o h y b ma jetk u a zá v.

v tis. PS

pořízený dlouh odobý h mot. majetek

KS

/ro zdíl

92

120

28

drobný DD h motný majetek

0

803

803

drobný DD neh motný majetek

0

83

83

Materiálové zásoby na skladě

168

53

115

zboží na skladě

0

109

109

peněžní prostředky v h otovosti

0

43

43

peněžní prostředky na ú čtech

0

442

442

ceniny

0

1

1

poh ledávky 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 h odnoty

-

8

8

přech od. ú čty aktivní

0

257

257

přech od. ú čty pasivní

0

250

250
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Vlastní jmění včetně přijatých prostředků na pořízení dlouh odobéh o majetku, a pořízení dlouh odobéh o majetku darem 195 262,10
ná k la dy v druh o vém členění (v tis. K č)
spotřeba materiálu

2436

spotřeba energ ií, 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 dlouh odobéh o h motnéh o majetku
vý k a z zislk ů a ztrá t (v tis. k č)

činno st:

30
h la vní

h o sp o d.

A.

Ná k la dy

I.

Spotřebované nákupy celkem

2 676

130

1. Spotřeba materiálu

2 432

4

2. Spotřeba energ ie

II.

3. Spotřeba ostat. neskladovatel. dodávek

16

4. Prodané zboží

23

126

1 365

1

Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. C estovné
7. Náklady na reprezentaci

III.

205

124
12
138

8. Ostatní služby

1 091

1

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
14. Daň silniční
16. Ostatní daně a poplatky

V.

Ostatní náklady celkem

13
14 3
1

23. Manka a škody

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku

VII.

3

19. Odpis nedobytné poh ledávky
24. Jiné ostatní náklady
VI.

16

142
30
30

Poskytnuté příspěvky celkem

1

32. Poskytnuté členské příspěvky

1

Ná k la dy celk em

6 898

14 4

B.

V ý no sy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

2 29 1

38 6

2. Tržby z prodeje služeb

2 291

110

3. Tržby za prodané zboží
IV.

Ostatní výnosy celkem
15. Ú roky
18. Jiné ostatní výnosy

VI.
VII.

71
2
69

Přijaté příspěvky celkem

219

27. Přijaté příspěvky (dary)

219

Provozní dotace celkem

4 5 37

29. Provozní dotace

4 537

V ý no sy celk em
C.

276

7 118

38 6

Výsledek h ospodaření před zdaněním

220

242

Výsledek h ospodaření po zdanění

169

184

V ý sledek h o sp o da ření p o zda nění celk em

35 3

Fina nční zp rá va 2007, stra na 4
ro zva h a : a k tiva (v tis. K č)

sta v na k o nci ú č. o b do b í

A . D lo uh o do b ý ma jetek celk em

120

II. Dlouh odobý h motný majetek celkem

15 0

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
IV. Oprávky k dlouh odobému majetku celkem

-30

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborů m
movitých věcí

-30

B . K rá tk o do b ý ma jetek celk em
I. Zásoby celkem
1. Materiál na skladě

1 18 5
162
53

7. Zboží na skladě a v prodejnách

109

II. Poh ledávky celkem

28 0

Odběratelé

257

6. Poh ledávky za zaměstnanci
Ostatní poh ledávky
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
2. C eniny

3
20
486
43
1

3. Ú čty v bankách

442

IV. Jiná aktiva celkem

25 7

1. Náklady příštích období

249

2. Příjmy příštích období
a k tiva celk em

8
1 305

Fina nční zp rá va 2007, stra na 5
ro zva h a : p a siva (v tis. K č)

sta v na k o nci ú č. o b do b í

A . V la stní zdro je celk em

64 1

I. Jmění celkem

28 8

1. Vlastní jmění

288

II. Výsledek h ospodaření celkem

35 3

1. Ú čet výsledku h ospodaření

353

2. Výsledek h ospodaření ve sch valovacím řízení

–

B . C izí zdroje celkem

664

III. Krátkodobé závazky celkem

4 14

1. Dodavatelé

29

4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci

29

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

75

Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané h odnoty
17. Jiné závazky
22. Doh adné ú čty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem

109
14
8
111
39
25 0

1. Výdaje příštích období

4

2. Výnosy příštích období

246

p a siva celk em

1 305

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

K o nta k t
S luň áko v – centrum eko log ick ých aktivit města O lo mo uce, 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 .sluna k o v.cz

IČ: 27784525
číslo ú čtu: 2581594001/2400
Pro vo zní do b a TIC a ek o lo g ick é p o ra dny p ro veřejno st
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

