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Sluňákov v roce 2017.
Rok 2017 byl pro Sluňákov úspěšný. Po celý rok navštěvovalo naše
akce velký počet školních dětí, rodičů, návštěvníků Domů přírody
Litovelského Pomoraví. Zájem lidí o naši činnost je po celý rok
veliký a myslím, že svědčí o kvalitní dlouhodobé koncepci
v environmentálním vzdělávání pro školy i širokou veřejnost. Na
zájmu se určitě projevuje dlouhodobá poctivá práce pracovníků ve
výuce, v návštěvnickém centru, v oblasti přípravy seminářů pro
učitele, ale také ve správě domu, kuchyni a úklidu. Mnohokrát si
lidé chválili atmosféru při pobytech v Horce i na akcích mimo
obec, chválili si zájem sluňákovců o to, aby akce dobře dopadly.
Je příjemné pracovat v oblasti, kdy lidé při realizaci svých nápadů
cítí, že jejich pracovní úsilí jim dává smysl. Neustále trvá naše
svoboda při přípravě programů, při zvaní hostů na naše akce, ve
vybírání témat, kterým se chceme s lidmi věnovat. Vzhledem
k aktuálnímu společenskému dění to není samozřejmost.
Sluňákovské programy nejsou určeny masám, nechtějí nikoho
manipulovat k vlídnějšímu vztahování se k přírodě. Snažíme se
neustále dětem i dospělým nabízet různými přístupy jednoduchou
myšlenku, že ochrana přírody a krajiny není důležitá jen pro
mimolidský život, ale že stav přírody je také odrazem našeho
nitra.
Stav lesů v Nízkém Jeseníku, úbytek včel a dalšího hmyzu,
problémy s konečnou recyklací plastů, ochuzování pestrosti naší
krajiny do dvojice rozsáhlých lánů žluté řepky a zeleného (dnes
často suchého) lesa, … to je jen pár příkladů, které svědčí
o důležitosti udržování veřejného zájmu o společnou poradu
o našem světě. Této veřejné poradě chce Sluňákov vytvářet
prostor. A myslím, že se to díky nadšení pracovníků daří.
Některé problémy zůstávají, zejména neustálá nejistota v zajištění
financí na tuto obecně prospěšnou činnost. V roce 2017 navštívil
Sluňákov ministr ŽP Richard Brabec a vyjádřil nám uznání za
činnost v oblasti environmentálního vzdělávání. Přislíbil nám
pomoc. O Sluňákovu a festivalu Ekologické dny Olomouc napsala
příznivá slova řada osobností veřejného života (Václav
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Bělohradský, David Storch, Cyril Hoschl a další. Iva Bittová nás
podpořila svým benefičním koncertem.
Přesto přetrvávají finanční problémy, protože ubylo grantů, kde
můžeme uspět s naší žádostí. Jednak je obecně méně grantových
příležitostí v oblasti environmentálního vzdělávání. Také
administrativa některých grantů je pro neziskový sektor tak
náročná, že se ani menší granty neoplatí podávat. Navíc při
hrozbě velkých pokut i za drobné chyby (neziskovky nemají
finance na rozsáhlý a zkušený projektový tým, právní pomoc,
atd.). Stále převládají granty zaměřené na nové a nové inovace
a je jich málo v oblasti udržení úspěšných grantů z minulosti.
Stále více jsou témata grantů určována shora a tím zaniká
spousta možností, které reagují na situaci v místě.
Proto jsme se i v roce 2017 zaměřili na hledání firemní podpory.
Je to však proces složitý a časově náročný. Stále bychom si chtěli
zajistit strategickou finanční podporu od nějaké firmy. V roce
2017 se nám to podařilo jen minimálně.
Kdysi nový nízkoenergetický dům stárne a finance na opravy
a nové vybavení rostou. Také areál Domu přírody Litovelského
Pomoraví by si zasluhoval celoroční údržbu. Velmi se snažíme
přesvědčit naše stabilní podporovatele, že naše činnost je
potřebná a zaslouží si větší podporu.
Přes tyto problémy byl rok 2017 plný příjemných zážitků při
setkávání s dětmi i dospělými na námi připravených programech
a akcích. Nově jsme v areálu kolem domu začali realizovat
archeologické pece (v roce 2017 na chléb a bronz), vše podle
místních archeologických nálezů ve spolupráci s Filipem Šrámkem.
Ukazují, jak člověk čerpal dary přírody Hané v dávné minulosti.
Spoustu práce nám věnují dobrovolníci. Šetří nám velké finanční
náklady. Velké akce pro veřejnost by bez jejich pomoci ani nebyly
možné. Děkujeme.
Děkuji také zaměstnancům a externistům, za podporu v roce 2017
také Statutárnímu městu Olomouci (včetně lidí ve Správní
a Dozorčí radě o.p.s. Sluňákov, také na odboru životního
prostředí), Olomouckému kraji, Státnímu fondu životního
prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Agentuře
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ochrany přírody a krajiny ČR, kampani Olomouc třídí odpad v čele
s lidmi, kteří se na městě odpady zabývají pod vedením Jany
Matzenauerové, … a všem dalším, i těm nejdrobnějším dárcům.
Takže i rok 2017 byl rokem životaplným, nabitým událostmi
a akcemi, které připravujeme, a velmi nás těší zájem lidí o
nabídku naší činnosti. Užíváme si ji, s pokorou a s nadějí, že naše
příroda a krajina budou nadále zdrojem naší společné radosti.
Mgr. Michal Bartoš, Ph.D
ředitel
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
květen 2018

Posláním Sluňákova je nabídka prožitků, které
rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě
samému.

Struktura organizace a její lidé v roce 2017:
Správní rada
Bc. Miroslav Petřík (předseda), RNDr. Petr Loyka, CSc.
(místopředseda), RNDr. Jan Holpuch, MUDr. Lumír Kantor, PhD
a Ing. Tomáš Fojtík
Dozorčí rada
Ing. Jitka Kubáčková (předsedkyně), RNDr. Mgr. Daniela Dvorská,
MVDr. Přemysl Skalka
Tým zaměstnanců
ředitel:

Michal Bartoš

zástupce ředitele a vedoucí DPLP:

Přemysl Heralt

projektová a finanční manažerka: Martina Andrýsková Paluchová
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účetní:

Tereza Baleková

manažerka projektů, fundraising:

Katarína Zuntychová (MD)

vedoucí vzdělávací sekce:

Romana Pálková

lektoři programů pro školy:

Libor Sukup
Jana Malinová
Eva Kadlčková
Monika Vraštilová (MD)
Monika Tošenovská (MD)
Eliška Kalibánová (MD)

vzdělávání učitelů a další:

Karla Rulíková

DPLP, administrativa:

Jana Vyhňáková

Dům přírody Litovelského Pomoraví: Jiří Popelka
Zuzana Janková
Michaela Pavlíková
vedoucí provozu:

Ivana Výkrutová

správce budovy a pozemku:

Jakub Shrbený

kuchař:

Adam Vojáček

úklid:

Iveta Kučerová
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Denní ekologické výukové programy
Ekologické výukové programy Sluňákova nabízejí dětem osobní
prožitek ze setkání s přírodou. Usilujeme o přirozený rozvoj
kladného vztahu k okolí a respekt ke všemu živému. Snažíme se
podněcovat přirozenou touhu dětí poznávat a objevovat okolní
svět ve vazbách a souvislostech. Soustředíme se také na vnímání
přírody kolem sebe všemi smysly.
Těší nás velký zájem mateřských, základních i středních škol
o denní ekologické výukové programy Sluňákova. V roce 2017 na
Sluňákově proběhlo 258 denních programů, kterých se zúčastnilo
5 296 žáků.
Pro školní rok 2017/2018 jsme do nabídky zařadili 31 ekologických
výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. Nabídku programů neustále
obměňujeme, programy upravujeme a inovujeme. V roce 2017
jsme vytvořili 3 zcela nové programy, které byly od září nabídnuty
školám.
Nabídku zimních programů pro děti z MŠ jsme rozšířili o program
„Bobřík“. Děti řeší záhadu, kdo má na svědomí podivné věci, které
se dějí okolo sluňákovského rybníka. Děti zkoumají, jak bobr
vypadá a proč, jak žije, a zjišťují, jak v přírodě poznat, že se tam
usídlila bobří rodinka. Venku u rybníka pak pátrají, jestli opravdu
u Sluňákova žije bobr a jaké stopy po sobě zanechal.
Programy pro mladší žáky ZŠ jsme doplnili o program „Letem
netopýřím rokem“, který je určen pro žáky 1. – 3. třídy ZŠ. Děti na
programu proniknou do tajemného života netopýrů a zjistí, co
netopýři prožívají během celého roku a co je může potkat za milá
i nemilá překvapení.
Žáci 7. – 9. tříd ZŠ a SŠ mohou v rámci nového venkovního
programu „Dům a příroda v Domě přírody“ přemýšlet o tom, jak
a proč člověk zasahuje do krajiny. V rámci programu žáci navštíví
a prozkoumají umělecké stavby v areálu Domu přírody
Litovelského Pomoraví.
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Pobytové ekologické výukové programy
V roce 2017 proběhlo celkem 27 pobytových programů, kterých se
zúčastnilo celkem 866 žáků z 1. a 2. stupně ZŠ a z gymnázií.
Pobytových programů se účastnily různorodé skupiny žáků včetně
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze specializovaných
pracovišť i žáci integrovaní do standardních školních kolektivů.
Při pobytových programech se snažíme trávit většinu času venku.
Společně poznáváme nejbližší přírodu a přemýšlíme i o světě lidí,
který nás obklopuje. Přímá výuka pobytů byla letos podpořena
projektem MŽP, který umožnil nákup pomůcek a terénního
vybavení (gumáky, síťky, pláštěnky, lupy…). Toto vybavení
umožňuje žákům objevovat fungování přírody a světa lidí
v souvislostech přímo v terénu. Díky tomuto vybavení můžeme
vyrážet ven i v deštivém nebo blátivém počasí častěji než
v loňských letech.
V roce 2017 jsme se u pobytových programů kromě intenzivní
výuky věnovali i inovaci „Třídenního pobytového programu pro
2. stupeň ZŠ a SŠ“. Tento pobyt je po inovaci připraven jako
exkurze, která hledá otázky, nápady, příklady, diskuse a někdy
i odpovědi na téma člověk a krajina.
V rámci inovací jsme se zaměřili i na téma reflexí a opakování
znalostí ve všech 5 typech pobytových programů. Pro některé
pobytové programy vznikly nové opakovací aktivity, při kterých si
děti v praxi ověřují, zda umí aplikovat znalosti a dovednosti
získané na sluňákovském pobytu.
V roce 2017 bylo v nabídce 5 typů pobytových programů:
Zelený ostrov pro MŠ;
Zelený ostrov (1. stupeň ZŠ, vhodný i pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami);
Příroda jako dům (1. stupeň ZŠ);
Bobří putování (1. stupeň ZŠ, vhodný i pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami;
Sedm barev duhy (2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia);
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Třídenní exkurze na Sluňákov a do Litovelského Pomoraví
(2. stupeň ZŠ a SŠ).

Dny Země
V rámci festivalu Ekologické dny Olomouc, byly plánovány 4 Dny
Země. Z důvodu nepříznivého počasí proběhly v Olomouckém
Rozáriu ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci z Katedry primární a preprimární
pedagogiky pouze 2 z plánovaných dnů.
Pro žáky základních škol (283 žáků) by připraven dobrodružný
den s názvem „V říši obrů“. Žáci byli pozváni na prohlídku
Rozária, které je domovem velkého množství hmyzích obyvatel,
velkých i malých, známých i neznámých. A právě kvůli neznámým
druhům hmyzu museli žáci hned při příchodu v rámci prevence
vypít protilátku na všemožné jedy. Nedopatřením se však stalo, že
místo léčivé protilátky žáci vypili zmenšovací lektvar. Zahrada
Rozária pro ně najednou představovala naprostou džungli plnou
velkých, divokých a nebezpečných příšer: Jen se představte
stonožka jak autobus, mravenec jak tele. Aby se děti dostaly zpět
do říše lidí, museli navštívit hmyzí rodiny, poznat na vlastní kůži,
jak žijí a co všechno musí zvládnout, aby přežily. Dětem se
nakonec podařilo spřátelit s drobnými živáčky a hmyz dětem
pomohl vrátit se zpět do jejich velkého světa.
V přírodní galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví se
uskutečnil Den Země pro žáky 1. stupně ZŠ (90 žáků), tentokrát
na téma Vodní den. Žáci zjistili, že voda není pouze pitná a
užitková, ale také ohrožená, mocná, chytrá, čarovná, živelná.
Aktivity si připravili studenti Mezinárodních rozvojových studií
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Programy pro mateřská a rodinná centra
Přírodu se snažíme přiblížit i těm úplně nejmenším. Proto
nabízíme programy také v rámci spolupráce s mateřskými
a rodinnými centry.
Programy jsou určeny dětem od 2 let a jejich rodičům. Jsou na
prožitkové výchově, smyslovém vnímání, dramatické výchově
a hrách podporující spolupráci a pobyt v přírodě.
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Pro rodiče s malými dětmi nabízíme ve spolupráci s mateřskými
a rodinnými centry 6 různých tematických programů ¬– „Putováni
s Ferdou mravencem“, „Přežití na ostrově“, „Brhlíkovo
dobrodružství“, „Letem pavoučím světem“, „Se skřítkem do
kouzelné hory“ a „S kapitánem do lodi“.
V roce 2017 proběhlo 12 programů, kterých se zúčastnilo 157 dětí
se svými rodiči.

Programy pro děti a jejich (pra)rodiče
V roce 2017 proběhla celkem 4 odpoledne pro děti a jejich
(pra)rodiče, kterých se zúčastnilo celkem 79 dětí a dospělých.
K našemu potěšení jsme se shledali se známými tvářemi, ale
přibyli i noví účastníci. Od jara do zimy jsme se setkali u
programů Od zrníčka k pletýnce, Hravá prohlídka, Odpady
a nápady, jak na ně a Vánoční tvořivé dílny. Ačkoli se náplň
programů mezi sebou liší, vždy se nám podařilo podniknout kratší
či delší výpady ven.

Sluňákovské tábory
O prázdninách 2017 proběhla táborová sezona se
čtyřmi příměstskými tábory a s jedním stanovým táborem.
Dvou příměstských táborů pro děti z MŠ se zúčastnilo 36 dětí,
společně s Ledňáčkem putovali za duhovou kuličkou. Příměstského
tábora pro ZŠ na téma Výprava na jižní pól se zúčastnilo 25 dětí.
Příměstského tábora na Šargouně inspirovaného Cestou kolem
světa se zúčastnilo 16 dětí.
Stanový tábor Hledání Svatého grálu proběhl na tábořišti v Trpíku
nedaleko Svitav. Zúčastnilo se jej 43 dětí a 9 mladých instruktorů
z řad bývalých účastníků tábora.

Semináře pro učitele a studenty
V roce 2017 jsme uspořádali celkem 21 seminářů a exkurzí pro
pedagogické pracovníky, kterých se zúčastnilo celkem 389
pedagogů mateřských, základních i středních škol. Semináře byly
zaměřené na podporu ekologické výchovy ve školách, na začlenění
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globálního rozvojového vzdělávání nebo představení nových
výukových metod. Učitelům jsme dále nabídli například možnost
vzdělávání v oblasti komunikace, řešení výchovných problémů,
náměty do výtvarné výchovy a prvouky, učili jsme se stavět
bylinkovou spirálu na školní zahradě ZŠ Štěpánov. Tradičně jsme
realizovali 2 terénní odborné exkurze – cykloexkurzi za poznáním
CHKO Litovelské Pomoraví a třídenní exkurzi za přírodním
bohatstvím bělokarpatských luk. V tomto roce se nám podařilo
realizovat 2 navazující semináře pro ředitele a vedoucí pracovníky
škol, kde se účastníci zabývali komunikací s kolegy a podřízenými.
V roce 2017 jsme realizovali 3 semináře ve spolupráci
s regionálními MAS, 3 semináře ve spolupráci s organizací ARPOK
a na pozvání CEGV Cassiopeia jsme učitelům v Českých
Budějovicích představili jeden z našich metodických materiálů.
Realizované semináře a exkurze byly akreditovány u MŠMT
v systému další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V prostorách nízkoenergetického domu Sluňákov ve spolupráci
s krajským úřadem Olomouckého kraje proběhla tradiční
dvoudenní Krajská konference EVVO. 31. října 2017 se programu
pro základní a střední školy zúčastnilo 104 účastníků, následující
den 1. listopadu 2017 absolvovalo program pro učitele mateřských
škol 70 účastníků.

Mezinárodní program Ekoškola
Sluňákov je již řadu let koordinátorem mezinárodního programu
Ekoškola pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj. V roce 2017 se
nám ve spolupráci se Sdružením Tereza, hlavním koordinátorem
programu v ČR, podařilo realizovat 1 seminář pro nové zájemce
o zapojení do programu Ekoškola (23 účastníků ze ZŠ), 2 semináře
dobré praxe pro zapojené mateřské školy (30 účastníků),
1 seminář pro mateřské školy, které se chystaly k auditu
(7 účastníků) a 1 exkurzi do MŠ Dubicko, která získala titul
Ekoškola (11 účastníků).
Sluňákov poskytuje podporu zapojeným školám i formou
konzultací přímo na školách nebo výukovými programy pro
Ekotýmy. V roce 2017 využilo možnost konzultací k programu
Ekoškola 7 škol a pro 1 Ekotým jsme realizovali na Sluňákově
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program vytvořený podle jejich potřeb. Proběhlo 8 auditorských
návštěv ve školách, které žádaly o titul Ekoškola.

Odpady pro školy a kampaň Jakpak dopad odpad
Dlouhodobý projekt oddělení EVVO MmOl a Sluňákova
(1998–2017) zahrnuje celou řadu aktivit objasňujících občanům
i školním dětem smysl třídění a minimalizace množství odpadu.
Pro školní kolektivy jsme uspořádali v Bezručových sadech
Odpadovou olympiádu ve spolupráci se studenty katedry biologie
PdF UP s úractí celkem 294 žáků. 44 skupin/1028 žáků a studentů
se zúčastnilo programu s tématikou odpadů nebo navštívilo
dotřiďovací linku v Olomouci–Chválkovicích. Organizovali jsme
soutěž olomouckých škol ve sběru papíru „Volá Tapír, třiďte
papír“, do které se zapojilo ve školním roce 2016/2017 26 školních
pracovišť, jejichž žáci nasbírali 216 tun papíru. Na Ekojarmarku 1.
května se prezentovalo mnoho organizací zabývajících se osvětou
v odpadovém hospodářství. Aktualizujeme webové stránky
www.olomouctridi.cz

Dům přírody Litovelského Pomoraví
Informační centrum Domu přírody poskytuje informace o přírodě
regionu a CHKO Litovelské Pomoraví a nabízí programy pro
veřejnost a rodiče s dětmi. Dále provozujeme Informační středisko
CHKO Litovelského Pomoraví na Šargouně nedaleko Litovle.
V roce 2017 bylo v informačním centru v Horce nad Moravou
otevřeno 2374 hodin. Otevírací doba byla mimo sezónu
10.00–15.00, v sezóně 10.00–16.30 (o prázdninách do 17.30).
Provoz informačního centra finančně podpořil Olomoucký kraj.
V roce 2017 zavítalo do informačního centra 8 081 návštěvníků.
Z toho 1 314 se zúčastnilo programů na Sluňákově, 2 205
účastníků akcí v přírodní galerii Domu přírody a 715 absolvovalo
komentovanou prohlídku přírodní galerie. Pěti celodenních výletů
Genius Pocit, Nejnovější Hrad na Moravě, cyklovýlet CHKO LP) se
zůčastnilo celkem 96 účastníků. Volnou roční návštěvnost přírodní
galerie odhadujeme na dalších až 10 000 návštěvníků.
V prostorách informačního centra proběhlo čtyři výstavy.
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Ušili to na nás (Na zemi –Společnost pro Fair Trade)
Výstava dětských prací k 10. Letům Nízkoenergetického domu
Výstava letní fotografickí dílny Vladimíra Janka
Déšť : Grafiky Marcela Hubáčka na opršelých sololitových deskách.
Informační středisko na Šargouně bylo otevřené v období duben–
září o víkendech, během prázdnin denně v době 10.00–15.30.
Návštěvníci zde mohou shlédnout expozici o včelařství a 3D film
o Litovelském Pomoraví. V roce 2017 proběhla na Šargouně akce
pro veřejnost – Zahájení turistické sezóny a jedna další akce byla
zrušena pro nepřízeň počasí. Na Šargouně proběhla výstava
fotografií hub od Vojtěcha Novotného a výstava obrazů z cyklu
Déšť Marcela Hubáčka.
V roce 2017 jsme uspořádali 17 akcí pro veřejnost nebo rodiče
s dětmi s celkovou návštěvností 2 205 účastníků. Vzdělávací akce
o přírodě Litovelského Pomoraví a procházky přírodní galerií pro
rodiče s dětmi, dva dny pro rodiče s dětmi nebo výlety na
zajímavá místa. Některé proběhly v rámci festivalu Ekologické dny
Olomouc.

vycházky a aktivity pro veřejnost v roce 2017

účast termín

Den tvořivých rukou

550

18. 2.

Soví noc na Domu přírody

190

18. 3.

55

19. 3.

350

2. 4.

Zahájení turistické sezóny na Šargouně

45

8. 4.

Kvákání v domě přírody

15

22. 4.

Vítání ptačího zpěvu v Domu přírody

23

22. 4.

Exkurze na pravěké hradisko Rmíz

27

28. 4.

Lenka křesadlová: Kroměřížské zahrady

42

29. 4.

Jakub Potůček: Litomyšl už zase?

41

29. 4.

Kterak se bobři v Domu přírody usadili
Probouzení hory – procházka přírodní galerií

13

Noc slavíků – večerní vycházka za zpěvem slavíků

21

1. 5.

Noc živlů – procházka přírodní galerií

60

19. 5.

10 let nízkoenergetického domu Sluňákov: dvě
exkurze, beseda s architekty, performance, koncert

160

26. 8.

Netopýří noc v Domu přírody

116

15. 9.

Bylinkový den na Sluňákově

250

23. 9.

Uspávání hory – procházka přírodní galerií

110

7. 10.

Pohádkový advent – procházka přírodní galerií

150

9. 12.

celkem

2 205

Sluňákov v Pavučině
Od roku 1997 je Sluňákov členem Sítě středisek ekologické
výchovy Pavučina. Pavučina zastřešuje v rámci ČR organizace
specializované na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu činné
v oblasti výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání
pedagogických pracovníků. Členy tohoto sdružení bylo v roce
2017 43 středisek ekologické výchovy a 1 středisko má statut
pozorovatele.
V síti Pavučina zajišťujeme krajskou koordinaci programu
celostátní sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu M.R.K.E.V
(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do této sítě
bylo v roce 2017 zapojeno v Olomouckém kraji 87 základních
a středních škol, kterým pravidelně posíláme časopis Bedrník
a další informace z oblasti EVVO. Již několik let spolupracujeme
také s pedagogy z mateřských škol sdruženými v celostátní síti
MRKVIČKA. Pro ně připravujeme metodické materiály, projekty
a semináře. V roce 2017 měla MRKVIČKA v Olomouckém kraji
95 členů a byl jim pravidelně posílán Informační Bulletin. V roce
2017 byla učitelům ze škol zapojených do programu MRKEV nebo
Mrkvička poskytnuta sleva na vybrané sluňákovské semináře.
V roce 2017 jsme se stali konzultanty v projektu Pavučiny
Kolegiální podpora v síti Mrkvička. V rámci tohoto projektu jsme
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poskytovali konzultace 10 učitelům z 5 mateřských škol. Projekt
bude pokračovat v dalších 2 letech.

Projekty, na kterých jsme pracovali
Erasmus + Learning Communities in Rural Europe
Learning Communities of rural Europe – Erasmus+
V průběhu let 2014 –2017 jsme spolu s partnery z Německa
(European Academy of Healing Arts), Anglie (Embercombe),
Rumunska (Focus Eco Center) a Rakouska (Garten den
Generationen) spolupracovali na tvorbě materiálů pro vzdělávací
organizace, které mají zájem stát se eko-sociálním místem učení
se. V roce 2017 jsme na jaře navštívili Garten den Generationen
v Rakousku a v létě společně završili naši spolupráci festivalem
v německém European Academy of Healing Arts. Učebnice, knížka
s našimi příběhy a brožura pro politické instituce jsou dostupné
na webu learning-communities.eu.
Erasmus + Příroda jako inspirace pro vzdělávání (Nature as
an inspiration for education)
V roce 2017–2019 se mohou zaměstnanci Sluňákova vzdělávat
a inspirovat na zahraničních kurzech a stážích věnovaných výuce
venku. V roce 2017 vyjely na zahraniční kurz podpořený
projektem Erasmus+ 2 lektorky vzdělávacího oddělení (kurz ve
Švédsku, kurz v Portugalsku). V roce 2017 proběhla intenzivní
příprava a organizace dalších stáží a kurzů pro rok 2018.
V přírodě pětkrát jinak.
Projekt se zaměřoval na realizaci pětidenních pobytových
programů pro žáky I. a II. stupně ZŠ na Sluňákově - centru
ekologických aktivit města Olomouce a v Domu přírody
Litovelského Pomoraví. Při pobytech byl kladen důraz na pobyt
venku, přímý intenzivní kontakt dětí s přírodou, rozvíjení
environmentální senzitivity. Díky velkému množství času
stráveného venku jsme podpořili utváření pozitivního,
odpovědného a tvořivého vztahu k přírodě a ke krajině, která nás
obklopuje.
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Podpora na vytvořené (SÚPM) pracovní místo z Úřadu práce
Dotace na tuto pracovní pozici byla z ESF Operačního fondu
zaměstnanost. Podpořili nás formou celoročního příspěvku na
mzdu jednoho lektora.
Živá archeologie
Projekt Živá archeologie (ŽA) v návštěvnickém centru Domu
přírody Litovelského Pomoraví (DPLP) je zaměřen na zkvalitnění
programové nabídky návštěvnického centra DPLP:
I. Obohacuje současnou programovou nabídku o novou expozici
ŽA. ŽA velice konkrétním a pochopitelným způsobem ukazuje
sepětí člověka a přírody v těsné závislosti na charakteru krajiny
Hané ve společensko-historickém kontextu.
II. Interpretační rovina projektu objasňuje, jak se potřeby pro
každodenní život zajišťují z darů přírody a plně zapadá do
aktuálního interpretačního plánu DPLP, ten obohacuje, doplňuje
a zkvalitňuje.
II. Zkušenosti získané v rámci realizace projektu ŽA v DP budou
použity na přilákání dalších návštěvníků DPLP, jejich využití pro
získání zpětných vazeb, následné stanovení strategie práce
s veřejností a zároveň předání nabytých zkušeností jejich sdílením
s pracovníky jiných návštěvnických center (ostatní DP,
návštěvnická centra, informačně turistické body).
Projekt obsahuje 8 aktivit s následujícími výstupy: I – Expozice
Živá archeologie s 5 exponáty, II – 4 Dílny Živé archeologie pro
veřejnost a 3 Instruktážní výklady pro Sluňákov, III – 2 Dny Živé
archeologie v DPLP pro rodiče s dětmi, IV – Metodické listy Živá
archeologie v DPLP, V – Seminář „Využití programů EVVO v
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návštěvnických centrech chráněných přírodních území“, VI –
Dotazníkové šetření (zjištění názorů a potřeb návštěvníků DPLP,
VII – 6 Dnů otevřených dveří pro zástupce vybraných cílových
skupin s ukázkou ŽA a DPLP, VIII – Koncepce práce s veřejností
v DPLP.
Podpora ze SMOL a Olomouckého kraje na vybrané činnosti
v organizaci
Neopomenutelnou podporou naší činnosti byla v roce 2017 také
dotace na část provozu domu od našeho zřizovatele Statutárního
města Olomouce.
Další podporu jsme dostali z Olomouckého kraje na provoz
informačního centra Domu přírody Litovelského Pomoraví.
Olomoucký kraj podpořil značnou částkou také Environmentální
výchovu dětí a každoroční festival Ekologické dny Olomouc.

Ekologické dny Olomouc 2017
V roce 2017 proběhl již 27. ročník festivalu Ekologické dny
Olomouc (EDO). Hlavním téma EDO 2017 bylo věnováno
problematice manipulace. Manipulace ve společnosti, přírodě,
krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, … Manipulacím se
nevyhnula ani environmentální hnutí. Manipulace jsou spojené
s virtuální realitou sociálních sítí a internetem. Slyšíme o nich
stále. Zažíváme je. Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se
jim bránit?
Mezi vzácnými hosty besed v diváky naplněném Divadle hudby
byly výrazné osobnosti našeho společenského života: Cyril Höschl,
Václav Bělohradský, David Storch, Jan Zrzavý, Zdeněk Kratochvíl,
Stanislav Komárek, Pavel Barša, Kateřina Sam, Jan Romportl, Petr
Lešek, Jakub Potůček, Václav Žák, Petr Hora Hořejš. Závěr besed
obstarali Ladislav Miko, Ivo Vicena, Petr Martan, Karel Matějka,
moderovaní Martinem Dokupilem Škabrahou. Mluvili o Šumavě
a konfliktech kolem řešení kůrovcem napadených smrků. Šumava
a lidé v ní a okolo ní jako příklad dlouhodobých veřejných sporů.
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Jde o nedorozumění, nesouhlas, manipulaci, lež, … a nezůstává
nakonec příroda pozapomenuta stranou?
Festivalové výlety již řadu let oplývají vynikajícími a ceněnými
průvodci. Pavlína Kalábková zavedla lidi na Rmíz, kde je pravěká
pevnost a nedaleko také mohylová pohřebiště. Lenka Křesadlová
představila lidem krásy zahrad v Kroměříži. Jakub Potůček provedl
zájemce po architektuře města Litomyšl. Lidé navíc mohli na
několika místech poznávat ptáky a jejich zpěv, někteří poslouchali
žabí koncert a jedna z cest směřovala za poznáním olomouckých
slavíků.
V rámci EDO 2017 proběhly tři výstavy: Fascinace skutečností
v Muzeu umění Olomouc s díly označovanými jako
hyperrealismus. Zlom epochy v roce 1989 zaznamenala na svých
fotografiích Blanka Lamrová. Evidentně na hraně byl název
obrazů Jakuba Čušky a Samuela Kollárika v Galerii Caesar. Navíc
byly kresby dětí ze soutěže Poznej a chraň (Korunování)
vystaveny v Domu dětí a mládeže Olomouc.
Festival byl rozšířen o bohatý doprovodný program. Proběhl Den
Země v ZOO. Rodinné centrum Heřmánek připravilo seminář „Až
umřu, vysaďte na mě třešeň…“, který se zabýval tématem smrti
jako společenským tabu a přírodním pohřebnictvím. Součástí EDO
byla i velká odborná konference Odpady 21, zaměřená na aktuální
otázky v oblasti odpadového hospodářství, zejména energetického
využívání odpadů, recyklace, snižování zbytkového KO, spolupráce
obcí, koncept oběhového hospodářství, aktivity re-use, …. V Domu
přírody Litovelského Pomoraví proběhla fotografická dílna
Fotografujeme lužní les s Vladimírem Jankem z DDM Olomouc. Na
závěr dílny proběhla společná výstava fotografií na Sluňákově.
Program EDO obsahoval také mezinárodní setkání umělecky
vnímajících lidí pod názvem Bohemiae Rosa 2017 // S i t e - B o d
y - E x p l o r a t i o n: M í s t o - T ě l o - V ý z k u m, tuto
netradiční dílnu vedli společně Frank van de Ven (NL) a Miloš Šejn
(CZ).
Tradičním vyvrcholením EDO byl Ekojarmark na Horním náměstí
v Olomouci. Zde se lidé mohli informovat u různých organizací
o životním prostředí, užít si svět tradičních a místních řemesel,
divadlo, koncert. Mnoho informací i aktivit bylo zaměřeno na
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problematiku odpadového hospodářství a navazovalo tak na
celoroční akce k odpadům pro děti i veřejnost, které společně
pořádají Sluňákov, Odbor životního prostředí Statutárního města
Olomouce, Technické služby Olomouc a EKO-KOM.
Je potěšitelné, že program EDO 2017 opět obohatilo mnoho
organizací z ČR a Olomouce svými vlastními nápady a aktivitami.
Celkový počet návštěvníků akcí EDO 2017 dosáhl počtu cca 30 892
lidí.
Z toho:
Besedy (15)
1468
Ekojarmark
12000
Výstavy (4)
15906
Výlety (3)
110
Pobyty v přírodě (4)
79
Programy pro školy (3)
373
Doprovodný program dalších organizací: 956

Ekologické večery 2017
Po celý rok 2017 pokračoval vzdělávací a besední cyklus pro
veřejnost nazvaný Ekologické večery. Tato setkání jsou již od roku
1994 společnými poradami o složitých a podstatných otázkách
veřejného života, vždy v propojení s problematikou ochrany
a tvorby životního prostředí, se vztahem lidí a přírody.
Fraňo Sabbath Travěnec představil zájemcům Hranickou propast
a celé krasové území, kde se nachází. Jan Sychra lidem ukázal
život tůní a jejich kouzlo. Brněnská socioložka Hana Librová
představila svou novou knihu Věrní a rozumní – O ekologické
zpozdilosti a odpovídala na reakce Václava Bělohradského, Josefa
Jařaba, Lubora Kysučana a Tomáše Daňka.
Cyklu 7 ekologických večerů pro veřejnost se v roce 2017
zúčastnilo 413 lidí.

Nízkoenergetická budova Sluňákov
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
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šetří používané obnovitelné zdroje energie. Stavební řešení domu
využívá zejména principů solární architektury, velké tloušťky
tepelných izolací a mechanického větrání se zpětným získáváním
tepla.
Porovnání běžného řešení a nízkoenergetického domu Sluňákov
v roce 2017 uvádí následující tabulka:
běžné řešení

Sluňákov v roce 2017

spotřeba

cena

spotřeba

cena

vytápění

250 MWh

270 000 Kč

nemáme

data

ohřev vody kotel

36 MWh

38 800 Kč

nemáme

data

12 MWh

0 Kč

ohřev vody solár
celkem

353 189 Kč

91 136 Kč

běžné řešení: spočítáno dle norem v době výstavby, řešení
s použitím zemního plynu 1 227 Kč/MWh v roce 2017 a bez
solárního systému
Sluňákov v roce 2017
Spotřeba pelet 18,7 tun, cena vč. DPH 87 616 Kč z údajů v
účetnictví. V roce 2017 bylo část roku nefunkční čidlo měřící
energii dodanou od kotlů. Proto letos nejde přesněji odhadnout
energetická efektivita domu.
Solární systém
Solární systém s deskovými kolektory o ploše 85 m2 dosáhl v roce
2016 výkonu 141 kWh/m2 za rok. Nižší výkon je způsobený
několika odstávkami během roku.
Užitková voda
Na Sluňákově jsou instalovány rozvody užitkové vody, kterou
používáme na splachování WC. V roce 2017 byla spotřeba užitkové
3
3
vody 238 m a spotřeba pitné vody 625 m .

Dobrovolnické centrum
Dobrovolníci jsou pro nás velmi důležití, pomáhají nám při
organizaci akcí pro veřejnost, při plánování hravých aktivit na
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dny pro rodiny s dětmi a tábory, při chystání plakátů a pomůcek
na dny pro veřejnost a tábory, při přípravě tvořivých dílen pro
rodiny s dětmi nebo při údržbě sluňákovského pozemku. Hlavně
nám ale při tom všem přispívají svými nápady, kreativitou,
nedocenitelným nadšením a úsměvem, jež rozdávají kolem sebe.
Odměnou jim za to vše jsou nevšední zážitky, spokojenost
účastníků akcí, zasloužený pocit užitečnosti, načerpané
zkušenosti, možnost sebevzdělávání se v ekovýchově a přátelské
prostředí lidí se společnými zájmy.
V roce 2017 sluňákovští dobrovolníci opět vypomohli na mnoha
pravidelných akcích. Zapojili se do plánování, příprav a realizace
dvou velkých dnů pro rodiny s dětmi – únorovém Dnu tvořivých
rukou a zářijovém Bylinkovém dni. V podobném duchu nám
pomohli i s hravými aktivitami na tradičním Ekojarmarku.
Mnozí dobrovolníci se také zhostili plánování a příprav
příměstských táborů a stanového tábora, i díky nim mohl
Sluňákov k velké radosti účastníků tento rok nabídnout opravdu
širokou škálu různorodých témat táborů a více termínů konání.
Kromě práce čekala na dobrovolníky také zábava. Pobavili se na
zimním večírku a na plese a v létě strávili společný čas mimo
civilizaci spoluorganizací tradičního stanového tábora.
Dům přírody Litovelského Pomoraví má rozlohu 15 hektarů, proto
je jeho údržba velmi náročná. Jsme tedy nesmírně rádi, že k nám
chodí pomocníci nejen z řad firem. V minulém roce jsme přivítali
firemní dobrovolníky z ČEZu a společnosti WI-ASS. Tradičně k nám
na podzim chodí také pomáhat studenti z Gymnázia řádu
Německých rytířů v Olomouci. Díky pomoci dobrovolníků jsme
zrenovovali některé herní prvky, řádně jsme vysbírali odpadky
i v nepřístupných místech, nasekalo se dřevo a ostříhaly se větve
okolo rybníka.

Spolupráce a zároveň poděkování
„… těm, co krok počítaj, hvězdy nepadaj …“ (Václav Koubek)
Těm, kteří v roce 2017 na Sluňákově pracovali:
Michalu Bartošovi, Tereze Balekové, Přemyslu Heraltovi, Monice
Vraštilové, Zuzaně Jankové, Evě Kadlčkové, Elišce Kalibánové,
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Monice Tošenovské, Ivetě Kučerové, Janě Malinové, Romaně
Pálkové, Michaele Pavlíkové, Jiřímu Popelkovi, Jakubovi
Shrbenému, Liborovi Sukupovi, Karle Rulíkové, Adamovi Vojáčkovi,
Janě Vyhňákové, Ivaně Výkrutové, Kataríně Zuntychové.
Členům správní a dozorčí rady o.p.s. za veškerou pomoc a podíl
na její činnosti:
Bc. Miroslavu Petříkovi (předseda), RNDr. Janovi Holpuchovi, Ph.D.,
RNDr. Petrovi Loykovi, CSc. (místopředseda), MUDr. Lumíru
Kantorovi, Ph.D., Ing. Tomášovi Fojtíkovi, Ing. Jitce Kubáčkové
(předsedkyně), RNDr. Mgr. Daniele Dvorské a MVDr. Přemyslovi
Skalkovi.
(předsedkyně), RNDr. Mgr. Daniele Dvorské a MVDr. Přemyslovi
Skalkovi.
Externím lektorům za pravidelnou a spolehlivou pomoc s výukou
denních ekologických výukových programů:
Kateřině Vrtalové, Renatě Dostálové, Veronice Bergerové, Michaele
Barycharové, Zuzaně Filipové, Denise Plucnarové, Tereze Paškové,
Tereze Žákové, Petru Fialovi, Kláře Mikulicové, Anně Bartoňové.
Členům dobrovolnického centra za obětavou pomoc
s organizací mnohých sluňákovských akcí:
Kateřině Vrtalové, která byla naší organizací nominována do
ankety Křesadlo 2017– dobrovolník olomouckého kraje za rok 2017
v kategorii děti, mládež, volnočasové aktivity.
Michaele Barycharové, Janě Vágnerové, Renatě Dostálové, Denise
Plucnarové, Zuzaně Filipové, Tereze Paškové, Tereze Žákové,
Jaroslavu Maršálovi, Aleně Musilové, Martině Petráskové, Nikole
Michálkové, Ludmile Rudové, Davidu Mlýnkovi, Janu Michalíkovi,
Barbaře Walach, Martině Botorové, Evě Školoudíkové, Kláře
Mikulcové, Veronice, Bergerové, Haně Bartošové, Kristíně Cabalové,
Tereze Novákové, Yaraslavě Auchynnikavě, Martinu Kovaříkovi,
Jiřímu Vlčkovi, Veronice Miklíkové, Vítu Pejchovi, Martinu Rulíkovi,
Zbyňku Shrbenému st, Evženu Tošenovskému, Romanu Menšíkovi,
Marii Mičkové, Marku Rudolfu Havlíkovi, Michalu Vaculovi, Janě
Vlasákové, Slávku Dvorskému, Šimonu Opletalovi, Robertu
Pluhařovi, Heřmanu Sůrovi, Jakubu Šišmovi, Michaele Krejčové,
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Michaele Bartošové, Heleně Opletalové, Veronice Izákové, Tereze
Chudobové, Radimu Čehákovi, Blance Čáslavové, Martině
Huběnkové
Lidem, bez nichž by se přes velkou snahu a maximálně
vynaložené úsilí nepodařilo rozběhnout dobrou věc: Jaroslavu
Kadulovi, Janu Večeřovi, Janu Machátovi, Pavle Čermákové
(Ehlové), Zdeňku Opletalovi. Oni vědí.
Těm, se kterými se potkáváme:
Vedení Města Olomouce za několikaletou podporu činnosti. Panu
primátorovi doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., všem jeho
náměstkům a vzhledem ke konkrétní spolupráci zvláště RNDr.
Aleši Jakubcovi Ph.D.
Velké poděkování za neobvyklou podporu též tajemníkovi Bc. Janu
Večeřovi.
Mnohým pracovníkům Magistrátu města Olomouce. Pracovníkům
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, se
kterými se tak rádi potkáváme. Vedoucímu odboru Petru Loykovi
a vedoucí odpadového oddělení Janě Matzenauerové. Všem
pracovníkům MMOl, kteří nás podporují.
Zdeňku Neubauerovi, který svou několikanásobnou přítomností
a povídáním naplnil přání organizátorů EDO, a díky kterému mají
EDO svou tvář. Totéž lze říci o Václavu Bělohradském a Zdeňkovi
Kratochvílovi. Diskusní pořady svou pravidelnou přítomností
a duševním sponzorstvím obohatili i Václav Cílek, Cyril Höschl,
Stanislav Komárek, Jan Zrzavý, Jaroslav Flegr, Hana Librová, Jiří
Fiala, Zdeněk Pinc, Jan Keller a mnozí další.
Lidem v obci Horka nad Moravou včetně starostky obce Sylvě
Stavarčíkové, Ivoši Macharovi, ředitelce ZŠ Kateřině Glossové
a učitelkám a učitelům ZŠ i MŠ.
Všem pracovníkům Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Jmenovitě Michalu Servusovi, Jirkovi
Šafářovi, Honzovi Vrbickému, Ole Žerníčkové, Lence Šoltysové.
Členům katedry ekologie PřF UP, Vlastiku Kostkanovi za péči
o sluňákovskou bobří rodinku.
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Pavučině – síti středisek ekologické výchovy. Za veškeré rady pak
především Aleši Máchalovi, Hance Korvasové, Jirkovi Burešovi,
Pepíku Zeťkovi, Jirkovi Kulichovi a Ivě Koutné.
Lidem z Krajského úřadu Olomouckého kraje. Podpora, kraje patří
k oporám pro zajištění naší činnosti.
Zuzaně Horecké-Brychtové a Janě Delafontaine za pomoc
s uplatňováním vizuálního stylu Sluňákova.
Nevládním ekologickým organizacím a institucím, které nám
pomáhají:
Muzeum umění a Divadlo hudby, Galerie Caesar, Dům dětí
a mládeže Olomouc, SSEV Pavučina, Univerzitě Palackého
v Olomouci, Rodinnému centru Heřmánek.
Janě Matzenauerové a Odboru životního prostředí, Mirkovi
Petříkovi a Technickým Službám města Olomouce za spolupráci
v odpadových aktivitách, Ekodomovu, kolektivním systémům Ekokom, a.s., Ecobat, Ekolamp, Elektrowin a.s.
Jakubu Potůčkovi za výlety za architekturou, Lence Křesadlové za
vycházku v Kroměříži, Katce Ševčíkové za všechny ornitologické
procházky, Evženu Tošenovskému nejen za soví, netopýří, ptačí
a žabí vycházky.
Všem lidem z Divadla hudby Olomouc zvláště Alexandru Jeništovi,
Regionální televizi TV Morava, Českému Rozhlasu Olomouc,
časopisům Vesmír, Listy, Naše Příroda, Sedmá generace, Salonu
deníku Právo, webům www.olomouc.cz, metropole Olomouc,
www.ekologickebydleni.eu; Atlant – Taxi, s.r.o., Správě nemovitostí
Olomouc.
Sponzorům
Statutárnímu městu Olomouc, Olomouckému kraji, Ministerstvu
životního prostředí ČR, Státnímu fondu životního prostředí.
Úřadu práce České republiky – krajské pobočce v Olomouci za
dotovaná pracovní místa.
A všem, na které jsme zapomněli – a asi jich není málo.
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Hledáme
„Kdo si myslí, že ekologickou krizi může vyřešit změna hodnotové
orientace, věří v zázrak. Ani já jej nemohu a nechci vyloučit.“
Hana Librová

Těšíme se na další dobrovolné spolupracovníky: pokud se Vám líbí
naše činnost, přijďte se zapojit s pomocí - vedení oddílů dětí,
vedení táborů, příprava a organizace Ekologických večerů
a Ekologických dnů Olomouc, pomoc v Galerii v přírodě Horce nad
Moravou atd.).
Hledáme sponzory pro podporu naší činnosti (finance, materiál,
doprava, slevy,…).
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Účetní závěrka
V roce 2017 společnost Sluňákov – centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o.p.s. hospodařila s celkovými náklady 11 062
tisíc Kč a výnosy 11 855 tisíc Kč.
52 % výnosů představovaly tržby z vlastních služeb, 48% výnosů
tvořily dotace (Statutární město Olomouc, MŽP, SFŽP, Olomoucký
kraj, MPSV a další).
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění byl 879 tis. Kč,
z hospodářské činnosti -86 tis. Kč, celkem 793 tis. Kč.
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost je ovlivněn
rozpočítáním režijních nákladů společnosti mezi hlavní
a hospodářskou činnost. Protože jednotlivé režijní náklady nelze
jednoznačně přiřadit k uvedeným skupinám činností, byl jako klíč
pro jejich rozpočítání zvolen poměr výnosů obou druhů činností
k celkovým výnosům. Tímto propočtem pak je vykázána ztráta
z hospodářské činnosti. Hospodářská činnost tedy přispívá
k financování režijních nákladů společnosti.
Součástí výroční zprávy jsou i podrobné informace o hospodaření
organizace, které naleznete v příloze.
- rozvaha za rok 2017
- výkaz zisků a ztrát za rok 2017
- příloha k účetní uzávěrce pro rok 2017
- výrok auditora k účetní uzávěrce a výroční zprávě za rok 2017
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Kontakt
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s.
Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou
telefon: 585 378 345 (kancelář)
e-mail: info@slunakov.cz
Dům přírody Litovelského Pomoraví
informační centrum
otevírací doba duben–září 9–17 hodin (červen–srpen do 18h)
telefon: 585 154 711
e-mail: info@slunakov.cz
Horka nad Moravou obec 5 km severně od Olomouce, MHD BUS č.
20 a č. 18
www.slunakov.cz
IČ: 27784525, DIČ: CZ27784525
číslo účtu: 2581594001/5500
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO ZAKLADATELE A SPRÁVNÍ RADU SPOLEČNOSTI
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Sluňákov
- centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (dále jen
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za
rok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě A
přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2017 a nákladů a
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a
standardy Komory auditorů České republiky (dále jen „KAČR“) pro
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v
oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým KAČR jsme
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o
auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
ředitel Společnosti.
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Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.
Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem
účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak
tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit,
uvádíme, že
•

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též
předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a

•

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními
předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o
Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní
informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích
žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Společnosti za účetní
závěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky
podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při
sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen
posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je
to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
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se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy
ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti,
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti
odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako
celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem
nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy
ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku
podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší
povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a
zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti
účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace,
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení
významné nesprávnosti způsobené chybou, protože
součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
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okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost
vnitřního kontrolního systému.
•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel,
přiměřenost provedených účetních odhadů a informace,
které v této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze
účetní závěrky.

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s
ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek,
které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti
trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v
naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data
naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat
nepřetržitě.

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní
závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem,
který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o
plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
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V Prostějově 18. května 2018

Weida, s.r.o.
Krasická 61
796 01 Prostějov
číslo auditorského oprávnění
auditorské společnosti KAČR 220

Ing. Vlastimil Weida
jednatel společnosti
odpovědný auditor
číslo auditorského
oprávnění KAČR 1327
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