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ÚVOD

 
 
 

Rok 2011 byl pro občanské sdružení Ekodomov obdobím, kdy 
jsme pocítili výrazný obrat v politice Ministerstva životního 
prostředí při financování ekologických vzdělávacích a osvěto-
vých programů. Zároveň nás zasáhl úbytek finančních pro- 
středků z EU, který souvisí s koncem programovacího období 
v roce 2013. Ekodomov se tak ocitl před novou výzvou, 
transformovat způsob financování naší činnosti a naučit se 
prodávat naše služby. Díky donedávna štědrým fondům EU si 
mnoho obcí a dalších subjektů zvyklo, že osvětové služby jsou 
zdarma nebo za  ceny, které jsou silně dotované. Uspět na trhu 
proto pro nás znamená zhodnocovat naše know-how a neustále 
pracovat na zkvalitňování našich programů a služeb. 

Ekodomov je jediná organizace v České republice, která se od 
roku 2004 systematicky věnuje podpoře odděleného sběru 
odpadu a kompostování. Poskytuje v této oblasti poradenství 
veřejnosti, školám i obcím. Zároveň pracujeme na posilování 
ekologického vědomí dětí a  mládeže. Jsme členy sítě středisek 
ekologické výchovy Pavučina, která zastřešuje organizace, 
které se profesionálně věnují vzdělávání mládeže ve školách, 
pečuje o kvalitu a odbornou přípravu lektorů. Náš příklad 
dětského klubu, který funguje na principu lesních mateřských 
škol inspiroval desítky následovníků, které se dnes sdružují 
v  asociaci lesních mateřských škol.

Ekodomov se zejména ve svém pracovišti v Kutné Hoře věnuje 
vzdělávání pedagogických pracovníků škol. Významné je 
rovněž propojení ekologické výchovy s poznáváním historických 
a  kulturních proměn ve městech a v krajině. Právě Kutná Hora 
a její okolí velmi dobře demonstruje, jak potřeby doby ovlivňují 
krajinný ráz, ukazuje rovněž pomíjivost bohatství založeného 
na těžbě neobnovitelných surovin či drahých kovů.

Ekodomov vyvinul a zahájil výrobu vlastních kvalitních 
kompostérů pro kompostování na sídlištích a dřevěných 
kompostérů, které jsou optimalizované pro snadné pře-
kopávání a údržbu kompostu. Tímto propojujeme osvětové 
služby s poskytováním praktických pomůcek na podporu třídění 
bioodpadů a kompostování. Významnou akcí na podporu 
kompostování byl rovněž již 6. ročník soutěže kompostů MISS 
kompost.

V roce 2011 Ekodomov aktivně vstoupil do ekologizace 
hudebních a kulturních událostí, kde uplatňuje své zkušenosti 
z oblasti odpadového hospodářství. Odpovědné nakupování 
jsme posílili prostřednictvím našeho e-shopu, který se nově 
prezentuje pod doménou www.ekonakup.cz

 Tomáš Hodek
 předseda rady sdružení Ekodomov
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Naše pOsláNÍ
 

Ekodomov je nezávislá nestátní nezisková organizace 
poskytující služby na celém území ČR. Posláním sdružení je 
podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě 
k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění 
a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat 
využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat 
technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy 
udržitelného rozvoje.
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OsVětOVé pROjekty 
pRO šiROkOu VeřejNOst

 iNFORmaČNÍ staN ekOdOmOVa   
  a ViVat kOmpOstela  

Jádřinec ve spalovně  
- Vivat Kompostela ve Velkém Meziřičí

Informační stan Ekodomova vybavený pomůckami a mate-
riály pro prezentaci problematiky separace bioodpadu 
a kompostování je vhodným doplňkem festivalů, oslav Dne 
Země, Dnu dětí či jiných veřejných akcí. Našim trvalým cílem 
je informovat a inspirovat širokou veřejnost všech generací 
k separaci bioodpadu a kompostování. Nově do našeho 
arsenálu v roce 2011 přibylo vzdělávací divadlo „Vivat 
Kompostela“.

Pro děti: hry na separaci odpadu, pozorování organismů 
žijících v kompostu pomocí lupy a mikroskopu, seznámení 
s cyklem kompostování a koloběhem živin v půdě pomocí 
bioodpadového pexesa, vzdělávací divadlo Vivat Kompostela

Pro dospělé: ukázky koimpostérů, nádob na bioodpad, 
kompostovatelných sáčků, poradenská služba  a nabídka 
odborné literatury, letáky a informační panely

 x informační stan strávil v roce 2011 na cestách celkem 21 dní

 x na mobilním divadelním přívěsu bylo odehráno celkem 
33 představení vzdělávacího divadla Vivat Kompostela

 x na akcích bylo osloveno a informováno minimálně 2000 
dětí a dospělých v těchto obcích: Praha, Jihlava, Fulnek, 
Prostějov, Olomouc, Český Brod, Panenský Týnec, Velké 
Meziřičí, Hradec Králové, Nenačovice

 x vzniklo sedm krátkých osvětových filmů na téma péče 
o půdu, třídění bioodpadů a kompostování

Seznámení s termíny skládka, energetické zpracování 
odpadu, bioodpad, kompostárna, kompost. Vhodný přechod 
k vlastním aktivitám. Adekvátní, poutavou formou byly 
děti seznámeny s důležitými termíny ekologické výchovy.

ZŠ Školní,  Velké Meziřičí uč. 5.A a 5.B Rosová a Blaťáková
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Přímý přenos z kompostu pomocí elektronického 
mikroskopu na bioodpadové kampani ve Fulneku

Pojízdný divadelní přívěs Infostanu  
v designu Kompostuj.cz

Aktivity Infostanu byly podpořeny Evropskou komisí pro ze-
mědělství a rozvoj venkova v rámci projektu „Opportunity for 
Living Earth“, dále finančně podpořeny MŽP, MHMP, půjčkou 
SSEV Pavučina, SFŽP,  z vlastních zdrojů a z rozpočtů zapojených 
obcí.  

Má ohryzek ve Velkém Meziříčí ještě šanci?

Na konci školního roku proběhla ve Velkém Meziříčí 
informační kampaň ke třídění bioodpadu, které se 
zúčastnilo více než sedm set dětí ze všech základních 
škol ve městě. Občanské sdružení Ekodomov ve spolupráci 
se střediskem Chaloupky ukázalo dětem a jejich učitelům 
nejen celý proces sběru a zpracování bioodpadu, ale 
také poodhalilo smysl celého tohoto snažení... Na závěr 
zbývá jen připomenout, že od dětí ohryzek šanci dostal, 
teď je na  ostatních, jak s bioodpadem naloží.

Tisková zpráva k informační kampani  
na podporu třídění bioodpadu ve Velkém Meziřičí
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 kOmpOstOVacÍ pORadNa 
  a středOČeská sÍť ekOpORadeN

Ekoporadna v rámci Biodožínek v Nenačovicích u Berouna

Ekologická poradna o.s. Ekodomov poskytovala i v roce 2011 
bezplatné rady a pomoc v otázkách týkajících se životního 
prostředí, zejména pak v problematice:
 x  Třídění odpadu, zvláště bioodpadu
 x  Kompostování a kompostářské praxe
Poradenská služba je doplněna knihovnou týkající se zejm. 
nakládání s odpady v domácnostech, domácího a komunitního 
kompostování. Řada tematických článků je k dispozici 
i v  elektronické podobě na www.kompostuj.cz, pravidelně také 
aktualizujeme archiv již  zodpovězených dotazů.
Ekoporadna v Kutné Hoře je součástí Středočeské sítě 
ekoporaden.

 x zodpovězeno bylo celkem 461 dotazů
 x byl připraven leták Ozdravte svou rodinu i svou zahradu 

a kompostovací manuál Kompostování – předcházení vzniku 
bioodpadů

 x byly zorganizovány informační akce v rámci Královského 
brodění v Českém Brodě a Biodožínek v Nenačovicích 
u Berouna

 x bylo vydáno 15 tiskových zpráv

Projekt Středočeská síť ekoporaden byl realizován s finanční 
podporou Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva 
životního prostředí.

Zdravím, pořídili jsme si vermikompostér do bytu a  chov 
žížal se krásně rozrůstá, máme spousty tekutého hnojiva, 
záhada jsou pro mě malí bílí broučci (cca 1 m), kterých 
je ve vermikompostéru doopravdy požehnaně - můžete mi 
prosím napsat, o jaké zvířátko se jedná?  
Děkuji, Lucie Lankašová  

Dobrý den, Lucie,
tito malí broučci se jmenují chvostoskoci a žijí v symbióze 
se žížalami. Jsou součástí edafonu - společenství 
živočichů žijících v půdě či kompostu. Často je jich ve 
vermikompostéru velké množství, ale ničeho se nebojte. 
Chvostoskoci působí jako rozkladači odumřelých těl žížal 
a dalších živočichů. To, že jsou chvostoskoci přemnožení 
je ukazatel toho, že vermikompost je převlhčený - má 
tedy vyšší vlhkost než 85 %. Zkuste tedy promíchat 
vermikompost s pilinami, nebo tam natrhejte karton. 
Uvidíte, že se množství chvostoskoků sníží.
Bc. Pavel Pšenička, ekoporadce  

Ukázka z archivu kompostovací poradny
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 miss kOmpOst 2011

Obhajoba vítězného kompostéru manželů Koukolových  
Petrou Černockou

Soutěž Miss Kompost, kterou v roce 2011 vyhlásil Ekodomov 
již pošesté, zábavným způsobem šíří dobrou praxi domácího 
kompostování  mezi širší veřejnost. Do finále soutěže vybrala 
odborná porota letos 5 z celkem 26 uchazečů, kteří měli za úkol 
zaslat fotografie a popis svých „kompostích miláčků“ okořeněný 
příhodou, básní apod. Finalisté soutěže se v neděli 11. září 
na Biodožínkách firmy Countrylife v Nenačovicích u Berouna 
za  pomoci svých obhájců z řad známých osobností (např. 
Martin Bursík nebo Petra Černocká) utkali o titul Miss Kompost. 
Akce moderovaná herečkou Simonou Babčákovou byla 
prokládána hudbou skupiny Úžas v rytmu a módní přehlídkou 
recyklovaných modelů z dílny SUPŠ Uherské Hradiště.
 
První místo Miss Kompost 2011 získal kompost manželů 
Koukolových z Prahy obhajovaný „Saxánou“ Petrou Černockou. 
Zvláštní cenu „za rozvoj komunitního kompostování“ obdržela 
paní Ing. Eva Tylová, místostarostka Prahy 12.

Soutěž byla realizována v rámci projektu Středočeská síť 
ekoporaden s finanční podporou Státního fondu životního 
prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí. Ceny věnovaly 
firmy Coutrylife, Bosch a Elkoplast CZ. Mediálními partnery 
akce byly časopisy Zahrádkář a Fajn život, Dům&Zahrada.cz  
a Bio.cz.

Hluboká rokle

Hluboká rokle, nad roklí stín
Lesy jsou zrádné, plné kapradin
Poklad je zakopán, v knihách nic není
Jsi jak pes honicí, hledáš řešení 

Rosa jsou démanty, smaragd je jehličí,
jaspis je pírko, když sojka zakřičí.
Rubíny zbudou po odstřelu lišky,
mapa ti zapadla mezi staré knížky. 

Neumíš vodu, neumíš ticho
Neumíš šero, neumíš svítání
Neumíš východ, neumíš západ 

Jsi jenom hovado, co třídí odpad

báseň paní Marie Strumínské, účastnice Miss Kompost  
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 OzeleňOVáNÍ FestiValů   

Závěrečný úklid po skončení Open Air Festivalu  
v Panenském Týnci

V souladu s trendy přicházejícími ze západních zemí, kde 
je ekologická likvidace odpadů po ukončení kulturního 
festivalu naprostou samozřejmostí, Ekodomov v roce 2011 
zajišťoval informační kampaň a odpadové hospodařství 
několika tuzemských festivalů. Naším cílem bylo umožnit 
účastníkům  festivalu kvalitní vytřídění a recyklaci různých 
složek vzniklého odpadu, bioodpadu nevyjímaje. Pro snížení 
množství odpadového plastu Ekodomov návštěvníkům festivalů 
nabízí nejen relevantní informace, ale také systém distribuce 
kompostovatelných kelímků na teplé a studené nápoje a dalšího 
nádobí  vyrobeného z přírodního škrobu (PLA) za vratnou zálohu.

 x zajištění odpadového hospodářství a osvěty na happeningu 
Million Marihuana March 7.5.2011 v Praze pro 6000 účastníků

 x zajištění odpadového hospodářství a osvěty na festivalu 
Velká výzva Hnutí Duha 4.6.2011 pro 10000 účastníků

 x zajištění odpadového hospodářství a osvěty na Open Air 
Festivalu v Panenském Týnci 11.-13.8.2011 pro 21000 účastníků 
a vytřídění 69% vzniklého odpadu. I díky Ekodomovu tento 
festival obdržel již podruhé hodnocení “Commended” 
v nadnárodní soutěži A Greener Festival Awards

Vážený Jane, dovolte mi ještě jednou Vám poděkovat 
za podporu a spolupráci na Festivalu Velká výzva, 
který Hnutí DUHA uspořádalo 4. června 2011 na pražské 
Kampě. Téměř 10 000 návštěvníků odcházelo spokojeno 
s programem i díky Vám.

  z emailu Martina Dutkiewiče z Hnuti DUHA  
po skončení festivalu Velká Výzva  

Open Air Festival si na čistotu a ekologii nehraje, 
on čistý a ekologický opravdu je. Vedle neúnavných 
kelímko-sběračů, kteří z festivalů jako jediní 
odjíždějí bohatší, se o čistotu na týnskopanenském 
letišti staraly kontejnery na tříděný odpad. Ty byly 
k potkání doslova na každém rohu, aby i ten největší 
lenoch mohl zvednout pozadí a umaštěný tácek od klo-
básy odhodit tam, kam patří.
  Petr Adámek,  

redaktor portálu Koule.cz 
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 VÝROba a iNstalace zahRadNÍch 
  kOmpOstéRů

Tříkomorový kompostér po instalaci

Naše bohaté zkušenosti s kompostováním bioodpadu – osobní 
i získané od širokého spektra kompostujících zahrádkářů, škol 
i lidí kompostujících společně tzv. komunitním kompostováním 
-  využíváme již dva roky při výrobě vlastních unikátních kom-
postérů.  Jedná se o  zahradní kompostéry z  masivního 
modřínového nebo borovicového dřeva. Kom-postéry 
instalujeme všude po ČR, nejčastěji v okolí Prahy, a v osvědčené 
tří nebo šestikubíkové objemové variantě. Také  dokážeme 
vyrobit a nainstalovat kompostéry „řezané na míru“. Naše 
kompostéry jsou vhodné na školní zahrady i zahrady rodinných 
domů. Dvou až tříkomorový systém s  odnímatelnými předními 
stěnami a vnitřními přepážkami usnadňuje překopávání 
a  rozmíchávání kompostovaného materiálu. O kvalitě našich 
výrobků svědčí i 3. místo pro náš kompostér verze T3000 
v anketě o  nejlepší kompostér roku 2010 na kongresu Odpady 
Luhačovice. Naše kompostéry navíc splňují principy ekodesignu 
a jsou praktickým prvkem kampaně KOMPOSTUJ.CZ.

 x v roce 2011 náš pracovní tým nainstaloval celkem 
10  masivních kompostérů různých velikostí a objemu

 x koncem roku 2011 jsme na trh uvedli nový typ designového 
dřevěného kompostéru pod názvem JERY, který lze 
jednoduše nainstalovat během jedné minuty

Ukázková instalace 
nového kompostéru 

Jery během soutěže 
Miss Kompost
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 VeletRhy 

Stánek Ekodomova na Veletrhu Biostyl 2011 
na výstavišti Praha Holešovice

Ekodomov se pravidelně účastní odborných veletrhů a konferencí.

ForWaste  
 03. - 05. 05. 2011 Výstaviště PVA, Praha Letňany

V rámci doprovodného programu proběhla diskuse k bu-
doucnosti odděleného sběru bioodpadů, možnostem separa-
ce a svozu.

EcoWorld  
 08.- 10. 04. 2011  Výstaviště, Praha Holešovice 

Ekodomov zajistil pro veletrh oddělený sběr a svoz bioodpadů

Mezinárodní konference Bioodpady  
 23. 09. 2011 Náměšť nad Oslavou

Ekodomov si s dalšími účastníky konference vyměňoval aktuální 
informace z dění v oblasti bioodpadů.

Joga Luhačovice  
 05. - 07. 09. 2011  Luhačovice

Prezentace osvětové kampaně Kompostuj.cz a dřevěných 
modřínových kompostérů JERY.

Přednáška o kompostování na Veletrhu For Waste 
na výstavišti Praha Letňany
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ekOVÝchOVa pRO škOly

 putOVáNÍ pROstORem a Časem

„Hrabě Chotek“ se svým zahradním architektem 
zasvětili účastníky vzájemného setkání  

do historické podoby zahrady zámku Kačina

Tento projekt, jehož cílem je seznámit žáky s vývojem vztahu 
člověka a krajiny, probíhá v letech 2009 – 2011 ve spolupráci 
s partnerskou organizací Střediskem ekologické výchovy a etiky 
Rýchory z Horního Maršova. Žáci poznávají důsledky lidské 
činnosti v krajině a upevňují si znalosti základních ekologických 
pojmů. V rámci propojení obou regionů zjišťují, jak chování 
lidí v nížině ovlivňuje krajinu na horách a naopak. Žáci pod 
vedením pedagogů zpracovávají informace a materiály o lo-
kalitách, ve kterých se nacházejí jejich školy. Díky srovnávání 
historických fotografií, které děti samy vyhledávají, a fotografií 
nových, které v rámci projektu samy fotí, se dozvídají, jak se 
krajina kolem nás v čase mění.

V roce 2011 se konaly dva pokračovací semináře pro peda-
gogy. Třetí seminář v projektu byl zaměřen na mapování 
krajiny a workshopová část byla věnována ukázkám, jak lze 
téma proměny krajiny použít ve výuce. Poslední projektový  
seminář byl především motivační. Nabízel řešení jak lze 
probudit a ovlivnit  v žácích zájem o místo, kde žijí, či jak obnovit 
komunikaci mezi generacemi.

Dne 6. června 2011 jsme vyrazili na výměnné setkání 
na Zámek Kačina. Po příjezdu jsme byli svědky 
zpěvu pana Chotka. Bylo to velice komické.Vůbec 
jsme netušili, co můžeme očekávat. Ale na konec se 
pan Chotek projevil jako velmi sympatický člověk. 
Při následné prohlídce zámku se chtěla většina z nás 
alespoň na  chvilku stát zámeckým pánem či paní. 
V muzeu si paní učitelky zavzpomínaly na svá mladá 
léta. Poté jsme byli rozděleni podle jednotlivých 
oblastí, abychom společně plnili aktivity týkající 
se návrhů zámeckého parku a okolí. Jako průvodce nám 
přidělili pana architekta. Na závěr bychom chtěli 
poděkovat všem za příjemně strávený den. 

Žákovská reflexe Setkání účastníků projektu  
na webu www.putovaniprostoremacasem.cz
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 x v roce 2011 bylo do projektu zapojeno 438 dětí  
a 39 pedagogů ze 16 škol

 x konaly se 2 semináře pro pedagogy

 x v 16 zapojených školách byly zrealizovány vždy 2 výukové 
krajinné programy

 x uskutečnilo se 2. vzájemné setkání účastníků projektu 
– tentokrát  terénní v lokalitě zámecké obory Národního 
zemědělského muzea na Kačině

 

Fotodvojice historické a současné ukazuje  
zatrubnění potoka v Malči

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a Mini-
sterstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Dříve Malčí protékal potok, do kterého domácnosti 
vypouštěly odpadní vody. Tento potok byl zatrubněn 
ve dvou etapách v 50. a 60. letech. Nyní tudy vede 
chodník.

výstup účastníka projektu na webu  
www.putovaniprostoremacasem.cz
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 exkuRze dO pROVOzů 
  Na zpRacOVáNÍ Odpadů

Exkurze ke komunitnímu kompostéru na Praze 10

Stejně jako ve školním roce 2010/2011, i ve školním roce 
2011/2012 realizoval Ekodomov ve spolupráci s Ekocentrem 
Koniklec pro Magistrát hl. města Prahy exkurze do provozů 
na zpracování odpadů pro pražské základní a střední školy.

Již tradičně se jednalo o exkurze do pražských provozů (s  využi-
tím pražské MHD) a o exkurze mimopražské, u kterých byl 
školám hrazen autobus. Každá exkurze byla doplněna o výklad  
lektora, který žáky předem seznámil s danou problematikou.

Pražské provozovny z nabídky: skládka firmy A.S.A., Zařízení 
na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice, sběrné dvory, 
Ekotechnické muzeum, Muzeum pražského vodárenství atd.

Středočeské provozovny z nabídky: sklárna Rückl v Nižboru, 
papírna Korona v Lochovicích, provozovna firmy Barkov 
na zpracování elektroodpadu ve Zdicích, kořenová čistírna 
odpadních vod  v obci Čím, biooplynová stanice v Kněžicích, 
kompostárna Jena v Úholičkách atd.

 x v roce 2011 bylo zrealizováno 230 exkurzí (165 exkurzí 
pro  žáky ZŠ, 65 exkurzí pro studenty SŠ)

 x exkurzemi prošlo celkem 4165 účastníků ze 34 pražských 
škol

Projekt byl podpořen v rámci zakázky Magistrátu Hlavního 
města Prahy

Dobrý den, děkujeme Vám za zprostředkování všech 
exkurzí, za vzornou přípravu z Vaší strany. Všichni byli 
velmi spokojeni, dokonce i malé děti s kompostováním.  
Dnes už ví, že kompost není totéž co kompot.

J. Černá, ZŠ pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha 2



15

 VÝukOVé pROgRamy pRaha

Exkurze na farmu ve výukovým programu pro MŠ  
„Cesta královského jablka“  

Výukové programy o.s. Ekodomov nabízí v Praze druhým 
rokem a  cílí je zejména na spotřebitelskou gramotnost žáků 
mateřských a základních škol ve vztahu k životnímu prostředí. 
Nabízené programy  tematizují problematiku odpadů a  bio- 
odpadů, zdrojů energie, pitné vody, půdy, ekologického 
zemědělství, ale také např. spotřebitelského průmyslu 
vánočních svátků v programu  „Příběh vánočního stromku“. 
Programy Ekodomov realizuje v učebnách a na zahradách škol 
a také na zahradě Ekocentra Šárynka.  

 x v roce 2011 bylo realizováno 140 výukových programů 
o  délce 60 – 225 min a zúčastnilo se jich celkem 2545 žáků 
pražských MŠ a ZŠ  

 x programová nabídka byla rozšířena na 4 programy pro MŠ 
a 9 programů pro ZŠ

Výukové programy byly finančně podpořeny v rámci zakázky 
Magistrátu Hlavního města Prahy. Sponzorskými dary přispěly 
semenářský závod společnosti Lesy ČR, a.s. a Lesoškolky s.r.o.

Kde je kompost, tam to žije II.
Program obsahoval zahřívací hry (molekuly),třídění 
odpadu (rozdělení skupin podle kontejnerů) – hra, 
práce ve skupinách (pracovní listy) – zjišťování sta-
vu a  obsahu školního kompostu, pozorování vzorků 
kompostu pod mikroskopy (pozorování a určování 
živočichů), závěrečné shrnutí. Lektoři (muži) měli  
bezvadný přístup k dětem. Program byl nesmírně 
zajímavý, interaktivní, ať již hra s kartami- 
třídění, nebo pozorování živočichů. Žáci získali nové 
poznatky o tříděném odpadu, na základě vzbuzeného 
zájmu a  motivace si třídy zakoupily kelímky s lupou. 
Program výborně doplňuje výuku a z pohledu třídních 
učitelek byl nenahraditelný.

Mgr. Zora Karvánková, koordinátorka EVVO  
na ZŠ Mládí, Praha 5 - Stodůlky
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 VÝukOVé pROgRamy kutNá hORa

Exteriérový výukový program  
v areálu zámku Kačina

V roce 2011 kutnohorská pobočka Ekodomova rozšířila 
svou nabídku environmentálních výukových programů pro 
mateřské a základní školy díky nově navázané spolupráci 
s Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře a kačinským Národním 
zemědělským muzeem. Ve spolupráci s Českým muzeem 
stříbra byl připraven projekt Hravé Vánoce, v rámci kterého 
žáci i veřejnost mohli navštívit interaktivní výstavu o Vánocích 
a absolvovat výukové programy zaměřené na vánoční tradice 
– výrobu slaměných ozdob, pečení perníků, seznámení 
s adventem a  jeho postavami. Navázání spolupráce s Národ-
ním zemědělským muzeem sídlícím v prostorách zámku 
Kačina umožnilo realizaci exteriérových výukových programů 
zaměřených na zdejší přírodní bohatství a bohatou historii, ale 
i proměny místní krajiny.

 x zrealizováno 64 výukových programů pro 1259 účastníků

 x navázána spolupráce s Českým muzeem stříbra a Národním 
zemědělským muzeem Kačina

 x realizována interaktivní výstava Hravé Vánoce

Výukové programy podpořilo Město Kutná Hora.

V pátek jsme se společně se 3.A  přenesli do dob 
minulých, do dob, kdy šlechta žila na zámcích. 
V krásném prostředí zámku na Kačině jsme se v rámci 
programu Jak se žilo na zámku při plnění rozmanitých 
úkolů dozvěděli, jak se zámecké panstvo bavilo, jak 
se oblékali, co jedli atd. Program byl moc pěkně 
připraven, my jsme si ve skupinách zasoutěžili a nej- 
lepší skupiny byly odměněny malými dárečky. 

Mgr. Jana Tvrdíková, ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora  



17

 tVOřiVé uČeNÍ

Výroba mozaiky ze skleněných střepů

Projekt Tvořivé učení je realizován od července 2011 do června 
2012. V rámci seminářů s workshopem získávají účastníci 
metodické i praktické náměty na využití technik a materiálů, 
které jsou zdánlivě nevyužitelné (odpadové materiály), cenově 
dostupné a mohou si je přinést děti z domova (např. PET lahve, 
korkové zátky, sáčky od čaje, papírové krabičky…). 

V roce 2011 realizoval Ekodomov první 2 semináře z cyklu 5-ti 
řemeslných a výtvarných seminářů určených pedagogickým 
pracovníkům, kteří mají ve svých třídách děti se speciálními 
potřebami. Současně obdrželi i balíček pracovních pomůcek, 
materiálů a technického vybavení, který jim pomohl realizovat 
výuku s žáky v jejich školách.

 x do projektu se zapojilo 19 pedagogů ze 14 vzdělávacích 
institucí

 x zrealizovány první 2 semináře  - Mozaika a Vánoční papírování 
a prostorová tvorba

Semináře podpořil Dobročinný fond Philip Morris a Nadační 
fond Slunce pro všechny v rámci grantového řízení „Vzdělání 
boří bariéry“.

Co se Vám na semináři líbilo?
Všechno – hlavně nápady typu „jak udělat z prdu 
kuličku“. Jsem vděčná za každý nápad a po letech opět 
přiliv nové inspirace.

Karolína Knapová z Oblastní Charity Kutná Hora,  
účastnice projektu Tvořivé učení po semináři  

„Vánoční papírování a prostorová tvorba“
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 dalšÍ VzděláVáNÍ pedagOgickÝch
  pRacOVNÍků

Lektorka Jitka Rosická  
a účastnice jednoho ze seminářů 

 

Ekodomov již druhým rokem nabízí pedagogům vzdělávací 
semináře s akreditací DVPP od MŠMT a svou nabídku stále 
rozšiřuje. Pedagogové si mohou vybrat semináře:

 x s environmentální tématikou (odpady, bioodpady),

 x zaměřené na témata lesních mateřských škol,

 x propojující ekologickou a výtvarnou výchovu, které 
pedagogům přinášejí inspiraci pro zpracování zdánlivě již 
nepotřebných materiálů. 

 x za rok 2011 jsme získali akreditaci MŠMT k 9 seminařům
 x zorganizováno 18 seminářů, kterých se zúčastnilo 167 osob

Na účastnické poplatky za semináře přispělo Město Kutná 
Hora.

Vážené lektorky,
zúčastnili jsme se Vašeho semináře Ekoproměny. 
Děkujeme tímto za podnětné nápady, které nám pomohly 
nejen při výuce, ale využili jsme je i k tematické 
výzdobě školy. Rovněž mnohé naše kolegyně tyto náměty 
ocenily a využily ke své práci.
Se srdečným poděkováním a přáním další úspěšné činnosti

Mgr. Radka Hatáková a Mgr. Jaroslava Lázničková, Základní 
škola a praktická škola, Kutná Hora
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šáRyNka

 dětskÝ klub šáRyNka

Svačinka na sněhu

Dětský klub Šárynka  (DKŠ) je nejdéle kontinuálně fungující lesní 
školkou v ČR a školní rok 2011/2012 byl jeho již třetím školním 
rokem. Pedagogické zaměření DKŠ je přirozeně ekovýchovné 
a klade důraz na úctu k přírodě, přírodním zdrojům a životní 
styl v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Základem naší 
pedagogické koncepce je respekt k dítěti a úzká spolupráce 
s rodiči dětí. Využíváme zkušenostního učení a prvků intuitivní 
a waldorfské pedagogiky. DKŠ také úzce spolupracuje 
s Asociací lesních mateřských škol, jejímž cílem je kromě 
vzdělávání také práce na začlenění lesních mateřských škol 
do legislativy jako právoplatného alternativního pedagogického 
směru.

Výlet do okolí

Jsem nadšená z paní učitelek:) Hodně se mi líbí 
program, který ve školce dětem připravují …Hodně se mi 
taky líbí, že aktivita s dětmi začíná ještě před ranním 
kroužkem. U Nelly to byla na začátku školky skoro 
klíčová věc, aby byla hned zapojená a nevzpomněla si 
na to, že se má od nás odpoutat. A věci, které tam 
po  ránu jsou pro děti připraveny, ty úžasné hračky, 
které jim paní učitelky vytvořily, prostě já jsem 
z toho nadšená a také děkuju, že moje dítě může trávit 
den tak krásným způsobem:)

Dcera paní Moniky dochází do DKŠ již druhým rokem
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 x Ve 2. pololetí šk. roku 2010/2011 navštěvovalo školku  31 
dětí, z nichž 17 následně pokračovalo i v dalším školním 
roce (2011/2012); 14 nových dětí bylo přijato od září. Některé 
děti navštěvovaly školku již třetím rokem (tj.od IX/2009),  
v 1. pololetí šk. roku 2011/2012 navštěvovalo DKŠ 32 dětí ve 
věku od 3 do 6 let

 x Odpolední kroužky nabídly celkem cca 210 hodin 
mimoškolních aktivit nejen dětem docházejícím pravidelně 
do DKŠ, ale i široké veřejnosti

 x Letních příměstských táborů se zúčastnilo 29 dětí

 x Rodiče dětí DKŠ strávili dobrovolnickou prací na zvelebování 
zázemí desítky hodin práce

 x DKŠ se účastnil jednání „Pracovní skupiny pro kontakt dětí 
s přírodou“, v níž jsou zastoupeni členové MŽP, MŠMT, MZ, 
Asociace LMŠ a existujících „lesních mateřských škol“

 x DKŠ byl zapojen do výzkumu „Kořeny předškolní výchovy“

Výtvarný kroužek

Díky finančnímu daru rodiny Zdvihalových byla pořízena 
maringotka.

 

 
 
 
 

Chtěla bych Vám ještě poděkovat za páteční odpoledne, 
bylo to fajn. Cestou domů vymetla Kristýnka všechny 
louže a já jsem z toho mela radost - fakt nechci, aby 
z ní byla „spořádaná holčička“. Přes víkend jsme ještě 
rozdíly mezi lesní a „normální“ školkou promysleli 
v širším rodinném kruhu a rozhodli jsme se, že pokud 
by Kristýnka mohla chodit k vám do Šárynky, do státní 
školky nenastoupíme - kontrast je příliš velký:)

Reakce paní Radky Fialové  
po absolvování informační schůzky
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 ekOceNtRum šáRyNka

Jurta Ekocentra a Dětského klubu Šárynka

Ekocentrum Šárynka bylo založeno v roce 2009 se záměrem 
propojit poslání Ekodomova s využitím a oživením zajímavé 
lokality starého sadu. Ze zpustlé a kopřivami zarostlé 
enklávy se snažíme sad proměnit do podoby kousku země 
opečovávaného člověkem a také prostoru pro setkávání 
a pořádání kulturních akcí, realizaci výukových programů, 
seminářů a workshopů. Sad, kterému dominuje jurta, je 
zejména zázemím pro Dětský klub Šárynka, který jej využívá 
ve všední dny denně od 8:00 do 16:00. Jurta je rovněž 
nabízena k pronájmu za účelem konání vzdělávacích 
a kulturních akcí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroba kantely během jednoho ze seminářů

V sobotu 11. 6. 2011 jsme v Ekocentru Šárynka vedli 
náš kurz „Vyrob si svůj buben!. Při své práci se 
snažíme nejen o to, aby si každý odnesl svůj nástroj, 
ale  hlavně pocit, že příroda je velmi štědrá a my bychom 
měli využívat všeho, co nabízí, s pokorou a respektem. 
Je milé, že toto je v Ekocentru samozřejmostí. Ráda bych 
poděkovala všem zúčastněným za vytrvalost a nadšení 
pro práci, panu Petru Dolenskému z Ekodomova za dobrou 
společnost a pořízení fotodokumentace, a především 
paní Johaně Passerin, která nás do Ekocentra Šárynka 
pozvala a postarala se o hladký průběh kurzu.

Věra Martincová, lektorka kurzu „Vyrob si svůj buben“
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 x 8 seminářů pro veřejnost v rozsahu celkem 78 hodin 
se  účastnilo 102 osob

 x 5 seminářů o celkové délce 46 hodin cílených zejména 
na pedagogy, zaměřených na problematiku zakládání 
a  provozu lesních mateřských škol, se zúčastnilo úhrnem 39 
osob

 x 5 pedagogických exkurzí do Dětského klubu Šárynka se zú-
častnilo celkem 77 osob

 x Svatojánského jarmarku 2011 se zúčastnilo přibližně 200 lidí

 x v září 2011 se uskutečnila práce dobrovolníků z IBM, kteří 
pomohli postavit plot

 x konaly se 4 dobročinné vyměňovací bazárky. Vybrané 
oblečení je dodáváno do dobročinných obchodů Sue Ryder, 
s nimiž navázalo Ekocentrum dlouhodobou spolupráci.

 
 

 
 
 

Dobrovolníci z IBM vyrábějí  
plot ze starých lyží

Divadelní představení pro veřejnost

Tento projekt finančně podpořila společnost Veolia.
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 záchRaNa sadu

 Ing. Boček spolu s majitelkou sadu Zdenou Hodkovou 
a Kateřinou Hodkovou určuje druhy a odrůdy stromů   

Projekt realizovaný v roce 2011-2012 reaguje na potřebu obnovy 
starého ovocného sadu  za účelem udržení krajinného rázu, 
stability krajiny, přírodního bohatství a biodiverzity dotčené 
lokality. Jeho hlavním cílem je vedle obnovy historického sadu 
a ovocnářské tradice dané lokality i současné navržení a za-
ložení ekologického komunitního sadu a moštárny ovoce. 
Hlavní cílová skupina projektu je definována mladými rodinami 
s dětmi, které navštěvují Ekocentrum a Dětský klub Šárynka, 
sídlící v sadu. Další důležitou cílovou skupinou projektu je 
místní veřejnost a účastníci vzdělávacího cyklu věnovaného 
extenzivnímu ovocnářství.

 x v září 2011 proběhla kompletní analýza stromů pod vedením 
Ing. Bočka a byly určeny druhy a odrůdy ovocných dřevin 
sadu  

 x celoročně byla realizována průběžná péče o stromy dle 
ekologického režimu hospodaření

  

Starý sad před „záchranou“

Projekt byl podpořen Magistrátem Hlavního města Prahy.
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ekONákup

E-shop Ekodomova se zaměřuje na pomůcky pro přírodní 
zahradu, ekologickou domácnost a environmentální výchovu. 
Většina nabízeného zboží splňuje kritéria odpovědného 
ekologického a sociálně spravedlivého zboží. Preferencí 
výrobků z České republiky nebo EU dáváme důraz na místo 
a způsob výroby. Také nám záleží na způsobu balení zboží, 
u kterého upřednostňujeme minimalizaci reklamních obalů 
a jejich recyklovatelnost. Koncept Ekonákupu je zaměřený 
na posílení vlastního samofinancování Ekodomova. Zisk 
z prodeje je tak plně využíván na realizaci vzdělávacích 
a osvětových programů, poradenství a informační činnost 
prostřednictvím elektronických a tištěných médií.

 x Ekodomov v roce 2011 zřídil novou doménu pro provoz 
e-shopu www.ekonakup.cz a vyčlenil svůj elektronický 
obchod jako jednu ze   samostatných aktivit Ekodomova.

 x Sortiment zboží byl rozšířen o ekologickou drogerii, pomůcky 
pro ekologickou výchovu a děti, o další knihy a také 
o  pomůcky pro kompostování exkrementů zvířat.

Psí kompostovací toaleta

Za konzultace a poradenství při nastavování  elektronického 
obchodu děkujeme firmám Idealisti a Jely,  které své služby 
poskytly zdarma. 

Nové logo e-shopu 
Ekodomova 

  Kukátko na po- 
zorování hmyzu 
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FiNaNČNÍ zpRáVa  
za ROk 2011

 slOVO FiNaNČNÍhO maNažeRa

V roce 2011 „proteklo“ sdružením 8,5 mil. Kč, historicky největší 
obnos likvidního oběživa za celou dobu fungování Ekodomova. 
Je to výsledek přirozeného vývoje expanze, stabilních projektů 
a nově založených aktivit, které si vyžádaly větší investice. 
Kladný hospodářský výsledek činí z našeho sdružení finančně 
zdravou společnost, která nabírá směr k větší finanční 
soběstačnosti. Ve svém vícezdrojovém financování je snahou 
Ekodomova menší závislost na vládních subvencích, a naopak, 
je kladen větší důraz na vlastním krytí rozpočtu za výkon svých 
služeb a prodej zboží. Nedílnou součástí je a bude pomoc 
našich individuálních dárců, firemních donorů a krátkodobých 
věřitelů.  

Ve srovnání s rokem 2010 jsme snížili svou 63 % závislost 
na provozních dotacích na 42 % z celkového rozpočtu. Tržby 
za vlastní výkony a za prodej zboží se zvýšily z 22 % na 38 % 
rozpočtu. Přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob 
zajistily 19 % celkových příjmů oproti 15 % krytí v roce 2010. 
Všechny naše aktivity a projekty navýšily své tržby o 2-4 násobek 
k předchozímu roku. Ze státních fondů jsme vyčerpali 2,5 mil. 
Kč veřejných prostředků, tj. o 1,1 mil. Kč méně než v roce 2010.
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 FiNaNČNÍ ROzVaha

číslo účtu název účtu počáteční stav obraty rozdíl koncový stav

AKTIVA

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 022 779,54 Kč 218 344,54 Kč 1 241 124,08 Kč

082 Oprávky k samostat. movitým věcem a souborům movit. věcí -136 481,34 Kč -913 311,34 Kč -1 049 792,68 Kč

131 Pořizované zboží 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

132 Zboží na skladě a v prodejnách 46 895,75 Kč 163 352,27 Kč 210 248,02 Kč

211 Pokladna 48 419,00 Kč -38 872,55 Kč 9 546,45 Kč

221 Bankovní účty 1 181 110,82 Kč -817 547,67 Kč 363 563,15 Kč

261 Peníze na cestě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

311 Odběratelé 234 250,49 Kč -93 406,00 Kč 140 844,49 Kč

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 2 159,00 Kč 63 618,20 Kč 65 777,20 Kč

315 Ostatní pohledávky 479 860,94 Kč -523 554,75 Kč -43 693,81 Kč

324 Přijaté zálohy kurzy 0,00 Kč -6 120,00 Kč 0,00 Kč

335 Pohledávky za zaměstnanci 8 695,50 Kč 278,00 Kč 8 973,50 Kč

378 Jiné pohledávky 80 470,00 Kč -8 199,00 Kč 72 271,00 Kč

381 Náklady příštích období 252,00 Kč 5 036,00 Kč 5 288,00 Kč

385 Příjmy příštích období 106 261,00 Kč 546 193,12 Kč 652 454,12 Kč

395 Vnitřní zúčtování 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM 3 074 672,70 Kč -1 404 467,18 Kč 1 670 205,52 Kč

PASIVA

249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 134 000,00 Kč 0,00 Kč 134 000,00 Kč

321 Dodavatelé 297 707,14 Kč 212 715,20 Kč 510 422,34 Kč

324 Přijaté zálohy 125 332,50 Kč 50 087,50 Kč 175 420,00 Kč

325 Ostatní závazky 171 191,20 Kč 103 300,21 Kč 274 491,41 Kč

331 Zaměstnanci 148 038,00 Kč 47 328,42 Kč 195 366,42 Kč

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení 55 265,00 Kč 6 842,00 Kč 62 107,00 Kč

342 Záloha na daň -12 086,00 Kč 23 344,00 Kč 11 258,00 Kč

343 Daň z přidané hodnoty 8 772,46 Kč 18 297,54 Kč 27 070,00 Kč

346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 1 805 618,26 Kč -1 805 618,26 Kč 0,00 Kč

379 Jiné závazky 112 556,00 Kč 151 800,00 Kč 264 356,00 Kč

384 Výnosy příštích období 633 234,00 Kč -188 494,70 Kč 444 739,30 Kč

389 Dohadné účty pasivní 5 000,00 Kč -5 000,00 Kč 0,00 Kč

901 Vlastní jmění 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč

931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -71 714,93 Kč 71 714,93 Kč 0,00 Kč

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -343 240,93 Kč -71 714,93 Kč -414 955,86 Kč

CELKEM 3 074 672,70 Kč -1 435 489,90 Kč 1 639 182,80 Kč

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM 31 022,72 Kč
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číslo účtu název účtu počáteční stav obraty rozdíl koncový stav
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 VÝkaz zisků a ztRát

číslo účtu název účtu obraty za období MD obraty za období D koncový stav

NÁKLADY

501 Materiál 1 296 911,11 Kč 16 404,10 Kč 1 280 507,01 Kč

502 Spotřeba energie, plynu 10 024,00 Kč 0,00 Kč 10 024,00 Kč

504 Nákup zboží 705 517,25 Kč 163 352,27 Kč 542 164,98 Kč

511 Opravy a udržování 46 812,76 Kč 0,00 Kč 46 812,76 Kč

512 Cestovné - tuzemské služební cesty 69 172,50 Kč 0,00 Kč 69 172,50 Kč

513 Náklady na reprezentaci 13 617,60 Kč 0,00 Kč 13 617,60 Kč

518 Služby 2 832 407,81 Kč 36 840,78 Kč 2 795 567,03 Kč

521 Mzdové náklady 2 981 130,00 Kč 0,00 Kč 2 981 130,00 Kč

524 Zákonné sociální pojištění 624 251,00 Kč 0,00 Kč 624 251,00 Kč

538 Ostatní daně a poplatky 4 560,00 Kč 0,00 Kč 4 560,00 Kč

544 Úroky 6 153,00 Kč 0,00 Kč 6 153,00 Kč

545 Kursové ztráty 7 997,39 Kč 0,00 Kč 7 997,39 Kč

546 Dary 400,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč

549 Jiné ostatní náklady 105 113,53 Kč 1 116,00 Kč 103 997,53 Kč

551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 26 697,20 Kč 0,00 Kč 26 697,20 Kč

582 Poskytnuté členské příspěvky 8 830,00 Kč 5 000,00 Kč 3 830,00 Kč

588 Majetek- pořízení z projektu 7 290,00 Kč 0,00 Kč 7 290,00 Kč

CELKEM 8 746 885,15 Kč 222 713,15 Kč 8 524 172,00 Kč

VÝNOSY

602 Tržby ze služeb 0,00 Kč 2 510 160,27 Kč 2 510 160,27 Kč

604 Tržby za prodané zboží 2 027,44 Kč 751 246,66 Kč 749 219,22 Kč

644 Úroky 0,00 Kč 43,15 Kč 43,15 Kč

645 Kursové zisky 0,00 Kč 53 540,61 Kč 53 540,61 Kč

649 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlení 0,00 Kč 739,89 Kč 739,89 Kč

682 Přijaté příspěvky  na činnost, dary 387 769,30 Kč 2 055 179,35 Kč 1 667 410,05 Kč

691 Provozní dotace - státní rozpočet 19 774,00 Kč 3 593 855,53 Kč 3 574 081,53 Kč

CELKEM 409 570,74 Kč 8 964 765,46 Kč 8 555 194,72 Kč

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM 31 022,72 Kč
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