


Eko lo gic ké vý uko vé prog ra my  
465 vý uko vých prog ra mù / 1 429 ho din vý uky /      
7 494 úèast ní kù
4 ex kur ze pro stu den ty SŠ

Záj mo vé kroužky a klu by, vzdì lá vá ní                
ve dou cích kroužkù  
Po èet kroužkù a je jich èle nù 
ve škol ním roce 2001–2002:  22/260
Po èet kroužkù a je jich èle nù 
ve škol ním roce 2002–2003:  28/320
6 vzdì lá va cích akcí pro 154 úèast ní kù
11 bri gád pro 280 bri gád ní kù

Vzdì lá vá ní vlast ních pra cov ní kù Lip ky 
14 akcí / 167 úèast ní kù

Spo lu prá ce se ško la mi v Ji ho mo rav ském kra ji
116 škol / 4 ro ze síl ky / 47 kon zul ta cí 

Vzdì lá va cí prog ram pro pe da go gic ké        
pra cov ní ky 
22 akcí / 30 dnù / 663 úèast ní kù
68 ná sle chù ve vý uko vých prog ra mech              
a ná sled ných kon zul ta cí  – 350 ho din

Vy so ko škol ská vý uka 
vý uka na 2 ško lách / 4 pøed mì ty /                     
78 dnù vý uky / 190 po slu cha èù /                         
1 602 úèast ní kod nù
11 dip lo mo vých pra cí

Sla mìn ka 
19 akcí / 36 dnù / 326 úèast ní kù

Akce pro ve øej nost, ko mu nit ní prá ce
34 akcí / cca 8 000 úèast ní kù

Stáže, ná sle chy, pra xe, kon zul ta ce 
139 úèast ní kù / 1 155 ho din
6 po sud kù k zá vì reè ným pra cím

Po ra den ství pro ve øej nost
Zod po vì ze no cca 900 do ta zù
Pos kyt nu to cca 1 500 in for maè ních ma te riá lù

Spo lu prá ce s ne zis ko vý mi eko lo gic ký mi       
or ga ni za ce mi 
Spo lu prá ce pøi rea li za ci 24 akcí ji ných            
or ga ni za cí 
Pos kyt nu tí or ga ni zaè ní ho zá ze mí pro rea li za ci   
16 akcí po øá da ných ji ný mi or ga ni za ce mi

Ban kov ní spo je ní: 

Ko merè ní ban ka Brno – mìs to, è.ú. 19-5186610247/0100     IÈO: 44993447

Lip ko vá èís la v roce 2002:

LIPKA 
- Dùm eko lo gic ké vý cho vy

Li po vá 20
602 00 Brno - Pi sár ky
tel. & fax: 543 211 264
e-mail: lip ka@lip ka.cz
http://www.lip ka.cz

ROZMARÝNEK 
- pra co viš tì Lip ky

Roz ma rý no vá 6
637 00 Brno - Jun drov
tel. & fax: 541 220 208
e-mail: roz ma ry nek@vol ny.cz

RYCHTA KRÁSENSKO 
- po by to vé støe di sko pro        

te rén ní vý uku

Krá sen sko 76
683 04 poš ta Dr no vi ce
tel.: 517 385 429
e-mail: kra sen sko@lip ka.cz
http://www.kra sen sko.lip ka.cz

R   ZMARÝNEK
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Lip ka – Dùm eko lo gic ké vý cho vy je spe cia li zo va né škol ské za øí ze ní s práv ní sub jek ti vi tou, jehož sou èas -
ným zøi zo va te lem je Ji ho mo rav ský kraj. Od roku 1998 je Lip ka fa kult ním škol ským za øí ze ním Pe da go gic -
ké fa kul ty Ma sa ry ko vy uni ver zi ty v Brnì. Od své ho vzni ku v záøí 1991 se Lip ka ak tiv nì po dí lí na škol ní
i mi mo škol ní eko lo gic ké vý cho vì a vzdì lá vá ní zej mé na v br nìn ském re gi o nu. V roce 1998 byly služby Lip -
ky roz ší øe ny o pra co viš tì Roz ma rý nek v Jun dro vì se za mì øe ním na te rén ní vý uko vé prog ra my a per ma kul -
tur ní zpù so by hos po da øe ní. V roce 2002 jsme spo leè nì s Re zek vít kem uved li do pro vo zu za tím pos led ní
pra co viš tì, za mì øe né na po by to vé te rén ní prog ra my,  Rych ta v Krá sen sku na Dra han ské vr cho vi nì.

Po slá ním Lip ky je pøi spí vat k osvo jo vá ní ohle du pl nìj ších, ménì kon zum ních a od po vìd nìj ších po sto -
jù lidí k pøí ro dì a in spi ro vat je k tr va lé mu záj mu o ak tiv ní péèi o život ní pros tøe dí. Ve svém úsi lí se Lip -
ka za mì øu je zej mé na na dìti, mlá dež, stu den ty uèi tel ských obo rù a uèi te le z pra xe.

Snažíme se ší øit eko lo gic ky pøíz ni vé al ter na ti vy život ní ho zpù so bu, roz ví jet cit li vost a ohle du pl nost
k pøí ro dì – zvy šo vá ním eko lo gic ké ho po vì do mí, prožitky z kon tak tù s živý mi tvo ry, osvì tou v ob las ti
tzv. do má cí eko lo gie èi roz ši øo vá ním po ptáv ky po skrom nìj ších, tvo øi vìj ších a ra dost nìj ších zpù so bech
živo ta. Usi lu je me o zvy šo vá ní spo lu od po vìd nos ti lidí za mís to, ve kte rém žijí, za smys lu pl né využívá ní
míst ních zdro jù i za bu dou cí stav pøí ro dy a spo leè nos ti na celé pla ne tì.

Na šim náv štìv ní kùm na bí zí me:      

V roce 2002 pok ra èo va la trans for ma ce Lip ky z pra co viš tì br nìn ské ho na pra co viš tì ji ho mo rav -
ské. Zvy šu je se po èet pra co viš• – v sou èas né dobì máme 3 pra co viš tì a bu du je me dvì dal ší. Také
po èet za mìst nan cù se na vý šil – rok 2002 jsme za èí na li s 10,5 za mìst nan ci a kon èi li se 17,6 za mìst -
nan ci.  1. èer ven ce 2002 se sta la øe di tel kou Lip ky Hana Kor va so vá, aby se do sa vad ní øe di tel Aleš
Má chal mohl plnì vì no vat pe da go gic ké prá ci a bu do vá ní no vé ho pra co viš tì pro vzdì lá vá ní do spì -
lých.

PØEDSTAVENÍ LIPKY

Co bylo a je na ším po slá ním a jak se Lip ka mìní

� pùl den ní EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ
PROGRAMY a POBYTOVÉ TERÉNNÍ
PROGRAMY pro ji ho mo rav ské zá klad ní
a støed ní ško ly;

� pøí ro do vìd né, ochra náø ské, øe me sl né, vý tvar né 
a dal ší ZÁJMOVÉ KROUŽKY;

� EKOPEDAGOGICKÝ KLUB Lip ky „TI-
LIA“, kte rý už je de nác tým ro kem na bí zí uèi te -
lùm br nìn ských škol akre di to va né vzdì lá va cí
akce, zej mé na te rén ní ex kur ze, pøed náš ky a te -
ma tic ké kur zy;

� KON TAKT NÍ MÍS TO pos ky tu jí cí zá jem -
cùm in for ma ce o prog ra mech Stát ní ho fon du
život ní ho pros tøe dí (SFŽP) a dal ších ob las tech;

� se mes tro vé kur zy PRAKTIKUM EKOLO-
GICKÉ VÝCHOVY „Kap ka“ jako po vin né
i vo li tel né pøed mì ty pro stu den ty Pe da go gic ké

fa kul ty Ma sa ry ko vy uni ver zi ty, pøí ležitost né
di dak tic ké se mi ná øe pro po slu cha èe ji ných
obo rù PdF a FF MU, kon zul ta ce k dip lo mo vým 
a se mi nár ním pra cím, ná sle chy apod.;

� TRADIÈNÍ  I  NETRADIÈNÍ AKCE pod -
po ru jí cí tvo øi vé a ne kon zum ní pøí stu py ke svát -
kùm, tra di cím a k živo tu vù bec – Vá noè ní
Lip ka, Vá no ce s Roz ma rýn kem, Ze le ný ètvr -
tek, akce ke Dnu Zemì, pøe hráv ky vážné hud -
by, fol ko vé kon cer ty, set ká ní pøí z ni vcù per-
ma kul tu ry a pøí rod ních za hrad aj.;

� Tvo øi vý klub SLAMÌNKA na bí zí uèi te lùm
i dal ším zá jem cùm ví ken do vé i prázd ni no vé
KURZY prá ce s pøí rod ní mi ma te riá ly: ple te ní
z proutí a slá my, pøe de ní, drá to vá ní, pøed tkal -
cov ské tech ni ky i prá ce na tkal cov ském sta vu,
kur zy ke ra mi ky a aranžová ní rost lin, kur zy ma -
lo vá ní na sklo a hed vá bí, pat chwor ku apod.
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Or ga ni zaè ní sché ma Lip ky                  
na kon ci roku 2002

ve dou cí:
Dana Køi ván ko vá

pe da go giè tí pra cov ní ci:
Ale na Uh øíè ko vá
Eva Ku èe ro vá
Pav lí na Šu br to vá
Ro ma na Mráz ko vá (0,5)
Len ka Staò ko vá (0,6)

pro voz ní pra cov ní ci:
Ton èo Jo va nov ský
Olga Kr bál ko vá (0,5)

ci vil ní služba:
Ro man Ma xa

Pra co viš tì Li po vá 20
síd lo: Li po vá 20, Br no

ve dou cí:
Dana Ke ll ne ro vá

pe da go giè tí pra cov ní ci:
Pav lí na Hor ká

pro voz ní pra cov ní ci:
Èes tmír Ho lu ša (0,5)

ci vil ní služba:
Jan Škrd la

Pra co viš tì Roz ma rý nek
síd lo: Roz ma rý no vá 6, Br no

ve dou cí:
Mi chal Me dek

pe da go giè tí pra cov ní ci:
Ka te øi na Kry so vá
Mar ce la Tráv níè ko vá
Hana Mi ku li co vá

pro voz ní pra cov ní ci:
Jit ka Vág ne ro vá (0,5)
Dana Rich te ro vá
Pa vel Švan ca ra
Iva na Ka òo vá (0,5)

Pra co viš tì Rych ta
síd lo: Krá sen sko 76

øe di tel ka: Hana Kor va so vá

zá stup ce øe di te le: Aleš Má chal

eko nom ka: Len ka Ap pe lo vá

ad mi nis tra tiv ní prá ce: Mar ce la Fal týs ko vá
Vác lav Izák

správ ce sítì: Mi chal Ha nou sek

ci vil ní služba: Ra dek Sa la ba

y
 k

pi
L ívt sle ti

 de
Ø

Len ka Ap pe lo vá  (PEF VŠZ, DPS EV)
eko nom ka, pì ti nou úvaz ku pe da go gic ká a or ga ni -
zaè ní pra cov ni ce 

Mar ce la Fal týs ko vá (FF MU)
od lis to pa du ad mi nis tra tiv ní síla – po moc pøi ko or -
di na ci na pl òo vá ní Akè ní ho plá nu Kon cep ce
EVVO, ja zy ko vé ko rek tu ry

Mi chal Ha nou sek (SOUŽ)
správ ce sítì, tvor ba da ta bá zí

Jiøí Iš tvan  (VUT)
ex ter ní spo lu pra cov ník Lip ky – správ ce lip ko vých 
in ter ne to vých strá nek

Hana Kor va so vá (PøF MU)
od 1.7.2002 øe di tel ka Lip ky, kon takt ní mís to
SFŽP, ko or di na ce tvor by kon cep ce EVVO Ji ho -
mo rav ské ho kra je, ko or di na ce prog ra mu Ná rod ní
síŠ støe di sek EVVO v ÈR

Aleš Má chal (PEF VŠZ, PGS OTŽP, DPS)
do 30.6.2002 øe di tel Lip ky, dále zá stup ce øe di tel -
ky, pe da go gic ký pra cov ník pro vý uku stu den tù
uèi tel ství PdF MU a PøF UP, let ní ško ly pro uèi te -
le, pøí pra va no vé ho pra co viš tì pro vzdì lá vá ní do -
spì lých

Mo ni ka No vo tná (SEŠ)
ex ter ní spo lu pra cov ni ce Lip ky – evi den ce                         
èin nos ti

Jan Voj tek (VUT)
ex ter ní spo lu pra cov ník Lip ky – tr pì li vý tvùr ce po -
èí ta èo vé sítì Lip ky

Ra dek Sa la ba (SPŠ sta veb ní) 
ci vil ní služba – úklid, prá ce na za hra dì, spo lu prá -
ce s Re zek vít kem

Lid ská se sta va ve de ní Lip ky - Domu eko lo gic ké vý cho vy v roce 2002

2



Je vlaj ko vou lodí a zá ro veò i síd lem øe di tel ství celé Lip ky. Je oá zou pro dìti upros tøed vi lo vé Ma sa ry ko -
vy ètvr ti, kde není žádné dìt ské høiš tì. Je bez peè ným pros to rem pro ško lá ky a ví ta nou za stáv kou  na pro -
cház kách ma mi nek s ko èár ky a pøed ško lá ky. Díky své mu vy ba ve ní a pros to rám je zá ze mím
pro  ru ko dìl né kur zy Sla mìn ky.

Zor ka Rý pa ro vá a Svìt la Fron co vá ode šly hned po èát kem roku na ma teø skou do vo le nou a pra co viš tì
fun go va lo až do èerv na jen díky Danì Køi ván ko vé, kte ré po má ha li pe da go go vé na drob ných úvaz cích
èi  ex ter nis té. I pøes ve li ce složité pod mín ky jsme veš ke rou vý uku za bez pe èi li na pl no! Za uve de né mat ky
pøi šla v záøí mla dá krev. Ne zce la nová a ne zná má, pro tože obì ko le gy nì Eva Ku èe ro vá a Pav lí na Šu br -
to vá s námi spo lu pra co va ly již v mi nu lém škol ním roce a po má ha ly i na Re zek vít ku. S ob mì nou pe da go -
gic ké ho sbo ru do šlo k mír né mu po su nu ve vý bì ru cí lo vých sku pin. Spek trum naší prá ce se roz ší øi lo
z vý hrad ní ho za mì øe ní na dìti a uèi te le zá klad ních škol i k vìt ší mu ob je mu vy so ko škol ské vý uky, a zej -
mé na efek tiv nìj ší mu dal ší mu vzdì lá vá ní pe da go gic kých pra cov ní kù ZŠ, ŠD, DDM, MŠ. Po ná vra tu
Ale ny Uh øíè ko vé z ma teø ské do vo le né je no vin kou pra vi del ná prá ce s dìt mi pøed škol ko vé ho vìku v do -
pro vo du ro di èù a nové kroužky pøed ško lá kù a prv òáè kù. Pøi by ly i ve èer ní kroužky pro do spì lé,
kde se kro mì øe me sl né ho tvo øe ní na víc se zna mu jí s do má cí eko lo gií, eko lo gic kou vý cho vou a prin ci py
tr va le udržitel né ho živo ta v pra xi.

Prio ri tou pro nový škol ní rok byla ino va ce in te ri é rù. Po více než de se ti le tém den no den ním fun go vá ní
a ob èas i pras ká ní ve švech se již pro je vu jí šrá my jak na bu do vì, tak i na je jím vy ba ve ní. Zmì ny se dìjí
za  pl né ho pro vo zu, a tak pro bí ha jí ply nu le a té mìø ne ná pad nì vèet nì ma lo vá ní a „do má cí“ at mo sfé ra
je za cho vá na.

Lid ská se sta va pra co viš tì Li po vá 20 v roce 2002

Pra co viš tì nej star ší - Li po vá 20

Svìt la Froncová-Hronová
(PdF MU – 1. st., škol ní zdra vot nic tví)
pe da go gic ká pra cov ni ce na 0,6 úvaz ku – vý uko vé
prog ra my pro 1. st. ZŠ, vi deo té ka, kni hov na, pro -
pa ga ce v mé di ích, v dub nu od chod na MD

Vác lav Izák  (PF MU)
ad mi nis tra tiv ní pra cov ník pro prog ram Ná rod ní sí• 
SEVVO, práv nic ká po moc

Ton èo Jo va nov ski  (SPŠS)
správ ce bu dov, za øí ze ní a me cha nis mù, opra vy,
údržba, ko tel na, BOZP a PO

Olga Kr bál ko vá  (ŠUØ)
úklid, po moc pøi ad mi nis tra ti vì a or ga ni zaè ním za -
jiš tì ní akcí Lip ky, péèe o pe da go gy do pro vá ze jí cí
tøí du na vý uko vý prog ram

Dana Køi ván ko vá  (AF VŠZ, DPS EV)
ve dou cí pra co viš tì, pe da go gic ká pra cov ni ce, vý -
uko vé prog ra my, tvo øi vé kur zy, ve dou cí klu bù
Eri ca a Beta, od bor ná ga rant ka pro bio to po vé, pøí -
rod ní a per ma kul tur ní za hra dy, lek tor ka Sla mìn ky 

Ro man Ma xa  (PedF MU)
ci vil ní služba – úklid, prá ce na za hra dì

    

Eva Ku èe ro vá  (PøF MU)
od 1.7.2002 pe da go gic ká pra cov ni ce, ko or di na ce
vzdì lá va cí ho prog ra mu pro uèi te le, spo lu prá ce
se sí tí škol v kra ji, zá stup ky nì Lip ky v SSEV Pa -
vu èi na

Ro ma na Mráz ko vá (PedF MU)
pe da go gic ká pra cov ni ce na 0,5 úvaz ku

Zora Rýparová-Mikolášková (ZF MZLU, DPS) 
pe da go gic ká pra cov ni ce – vý uko vé prog ra my
pro 1. a 2. st., vý tvar ná péèe o in te ri é ry, pøí ležitost -
né tra diè ní akce, péèe o ex ter nis ty (ÈAJOVNA),
spo lu prá ce se ZÈHB Zvo nek, v úno ru od chod
na ma teø skou do vo le nou

Len ka Staò ko vá (PøF MU, stu dent ka LF MU)
pe da go gic ká pra cov ni ce na 0,6 úvaz ku

Pav lí na Šu br to vá (MZLU)
pe da go gic ká pra cov ni ce, ko or di na ce èin nos ti
kroužkù Lip ky, vzdì lá va cí prog ram pro ex ter nis ty

Ale na Uh øíè ko vá (PdF MU)
1.9.2002 ná vrat z ma teø ské do vo le né, pe da go gic ká 
pra cov ni ce, ko or di na ce ob las ti vý uko vých prog ra -
mù Lip ky, kur zy ke ra mi ky, kroužky pro pøed ško -
lá ky, akce pro dìti s ro di èi
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De ta šo va né pra co viš tì ROZMARÝNEK, síd lí cí v mìst ské èás ti Brno – Jun drov, pøi pra vu je a rea li zu je
v do po led ních ho di nách pøí ro do vìd né a eko lo gic ké vý uko vé prog ra my. Díky své vý hod né po lo ze v sou -
sed ství lesa a v blíz kos ti øeky Svrat ky za øa zu je do do po led ní èin nos ti v pøíz ni vých èás tech roku pøe de -
vším te rén ní prog ra my. Dìti mají v je jich prù bì hu pøí ležitost ur èo vat vlast no ruè nì na lo ve né bez obrat lé
vod ní živo èi chy, po zo ro vat zvìø v obo øe, uèí se hle dat po by to vá zna me ní zví øat, poz ná va jí by li ny i stro -
my, do zví da jí se, kte ré pla né rost li ny je možné využívat v do mác nos ti apod. Pøe ná ší me tak vý uku do pøí -
ro dy, již dìti poz ná va jí in na tu ra.

Za jí ma vos tí Roz ma rýn ku je pøí rod ní–per ma kul tur ní za hra da. De sign po ze mku vy tvá øe li do spì lí dob ro -
vol ní spo lu pra cov ní ci, kte øí také vy dat nì fy zic ky po má ha li pøi jeho rea li za ci. V zahra dì je možné spat øit
øadu za jí ma vých sta veb (al tán, am fi te átr, po zo ro va tel nu, kom pos to va cí zá chod i ví ce ú èe lo vý hráz dì ný
ob jekt pro malá do má cí zví øa ta se skle ní kem) a ne tra diè ních prv kù (kas ká du je zí rek s ko øe no vou èis tiè -
kou, „mik ro bio to py“ – tle jí cí kmen, slu neè ní stráò, „di vo èi nu“ atd.), kte ré pod po ru jí roz ší øe ní vol nì žijí -
cích živo èi chù na ob hos po da øo va ném  po ze mku.

V tom to roce  jsme naši pøí rod ní za hra du obo ha ti li o dvì dal ší vod ní nádrže. Jed na bude sloužit bu dou cí -
mu cho vu ka chen a dru há, v po do bì mok øa du, roz ší øí mik ro bio to po vou na bíd ku obojživel ní kùm, žijí cím 
na po ze mku. Pro tože je naše za hra da ur èe na pøe de vším dì tem, pos ta vi li jsme pro nì skrýš v po do bì ob øí -
ho mra ve niš tì.

Lid ská se sta va Roz ma rýn ku v roce 2002

Èes tmír Ho lu ša  (SOU – døe vo mo de láø)
tech nic ký pra cov ník na 0,5 úvaz ku – rea li za ce za hrad ních sta veb a prv kù

Pav lí na Hor ká  (PdF MU) 
pe da go gic ká pra cov ni ce, od bor ná ga rant ka pìs ti tel ských pra cí a per ma kul tur ních                          
úprav za hra dy, ve dou cí záj mo vé ho kroužku pro mlad ší dì ti

Dana Ke ll ne ro vá  (AF VŠZ, DPS)
ve dou cí pra co viš tì, pe da go gic ká pra cov ni ce, cho va tel ské kroužky, spo lu prá ce                             
s mìst skou èás tí Jun drov, cho vy zví øat, akce TILIE ko na né na Roz ma rýn ku

Ja ro mír Pa las  (VUT + VUT) 
do 28.2.2002 ci vil ní služba na Roz ma rýn ku – úklid, údržba, opra vy,                                                                          
prá ce v za hra dì, péèe o cho va né  zví øec tvo

Jan Škrd la  (SOŠ)
od 15.3.2002 ci vil ní služba na Roz ma rýn ku – úklid, údržba, opra vy,                                                                         
prá ce v za hra dì, péèe o cho va né  zví øec tvo

Roz ma rý nek
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Po ètyø le tém úsi lí jsme v roce 2002 otev øe li prv ní po by to vé støe di sko eko lo gic ké vý cho vy v Ji ho mo rav -
ském kra ji. Støe di sko eko lo gic ké vý cho vy Rych ta Krá sen sko pro vo zu je me spo leè nì s ob èan ským
sdružením Re zek ví tek. Støe di sko se na chá zí na Dra han ské vr cho vi nì v obci Krá sen sko a leží mezi
CHKO Mo rav ský kras a Vo jen ským újez dem Bøe zi na. Ve støe di sku pro bí ha jí pøe de vším tý den ní po by -
to vé kur zy pro støed ní ško ly a druhý stu peò zá klad ních škol. Kur zy jsou za mì øe ny na te rén ní pøí ro do vì -
du a tr va le udržitel ný život. Vìt ši na vý uky se ode hrá vá v te ré nu, prog ram je ve den for mou sa mos tat né
prá ce žákù na pro jek tech.

Uby to va cí cha rak te ris ti ka støe di ska je 33 lùžek. Rych ta je kla si cist nì pøe sta vì ný re ne sanè ní sta tek
s krás ný mi kle nu tý mi a trá mo vý mi stro py. Re kon struk ce bu do vy byla ve de na co nej cit li vì ji z hle di ska
pa mát ko vé péèe a zá ro veò pøá tel sky k život ní mu pros tøe dí – tep lá voda je ohøí vá na so lár ní mi ko lek to ry,
tep lo v bu do vì pøes nì re gu lu jí di gi tál ní ven ti ly a elek tøi na vy ro be ná ze slu neè ních pa prs kù vy èer pá vá
vodu ze skle pa.

Na bu do vá ní støe di ska se kro mì part ner ské ho Re zek vít ku po dí le ly stov ky dob ro vol ní kù pros tøed nic tvím 
bri gád a po mo cí sbír ky na pro voz ní vy ba ve ní støe di ska. Pros tøed ky pos ky tlo MŠMT, SFŽP a Na da ce
Part ner ství. 

V roce 2002 byly pro ve de ny ne je nom sta veb ní prá ce, ale i vy ba ve ny uèeb ny a se sta ve ny vý uko vé prog -
ra my. Všich ni pra cov ní ci støe di ska se celý rok uèi li nìco no vé ho, po sta veb ních pra cích a úkli du pøi šlo
na øadu na vr ho vá ní in te ri é rù, se sta vo vá ní prog ra mù a or ga ni zaè ních pra vi del. Vel kou opo rou nám byly
zku še nos ti od ko le gù z os tat ních støe di sek eko lo gic ké vý cho vy.

Lid ská se sta va Krásenska v roce 2002

Ka te øi na Kry so vá  (PøF UP) 
od 1.3. pe da go gic ká pra cov ni ce – zoo lo gie, chov zví øat, péèe o za hra du,                                                                 
tra diè ní øe mes la, eko lo gic ké ze mì dìl ství, her ní ak ti vi ty

To máš Ma tìj èek  (PøF UK) 
od 1.2. do 30.6. pe da go gic ký pra cov ník – geo gra fie, geo mor fo lo gie, eko lo gie,                                                    
her ní ak ti vi ty

Mi chal Me dek  (PøF MU)
ve dou cí pra co viš tì, pe da go gic ký pra cov ník – geo lo gie, geo gra fie,                                                                            
geo mor fo lo gie, kra jin ná eko lo gie, úspo ry ener gie, pro jek ty

Hana Mi ku li co vá (PøF MU)
od 1.7. pe da go gic ká pra cov ni ce – bo ta ni ka, tra diè ní øe mes la, pro jek ty úspor ener gie,                         
tr va le udržitel ný život, me to dic ké ve de ní kroužkù

Dana Rich te ro vá (SOU)
od 1.5. ku chaø ka

Pa vel Švan ca ra  (SOU)
od 1.3. správ ce bu do vy

Mar ce la Tráv níè ko vá (PøF UP) 
od 1.4. pe da go gic ká pra cov ni ce – bo ta ni ka, pro jek to vá vý uka, prog ra mo vé                                                           
za jiš tì ní kur zù, kni hov na a in for maè ní zdro je pro vý uku

Jit ka Vág ne ro vá (SEŠ)
od bøez na ad mi nis tra tiv ní pra cov ni ce – ve de ní pro vo zu, ob jed náv ky prog ra mù, úèet nic tví

Pra co viš tì nejmladší - Rych ta Krásensko
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65 vý uko vých prog ra mù / 1 429 ho din vý uky / 7 494 úèast ní kù – žákù ZŠ a SŠ / 4 ex kur ze pro stu den ty SŠ

V ob las ti eko lo gic kých vý uko vých prog ra mù na sta ly v roce 2002 zá sad ní zmì ny – prog ra my byly na bíd -
nu ty ško lám v ce lém Ji ho mo rav ském kra ji a od kvìt na 2002 za èa lo na bí zet pra co viš tì v Krá sen sku po -
by to vé prog ra my. Pok ra èo va la spo lu prá ce s Po ze mko vým spol kem Hády, kte rý vy tvá øí pod mín ky
pro  re a li za ci te rén ních prog ra mù na Há dech. Bì hem roku 2002 zpra co vá va ly Ve ro ni ka Schwar co vá
(Vyš ší od bor ná ško la pe da go gic ká a so ciál ní v Kro mì øíži) a Ka te øi na Zou fa lá (Sou kro má vyš ší od bor ná
ško la so ciál ní v Jih la vì) zá vì reè né prá ce na téma Úèin nost vý uko vých prog ra mù Lip ky. Obì prá ce pro -
ka zu jí, že vý uko vé prog ra my jsou pro dìt ské náv štìv ní ky Lip ky vý znam ným zážit kem, kte rý ales poò
zèás ti ovliv òu je je jich dal ší cho vá ní a jed ná ní.

Eko lo gic ký vý uko vý prog ram (EVP) a po by to vý prog ram (PP) je in ter ak tiv ní tvo øi vá vý chov nì vzdì lá va -
cí lek ce s cí lem obo ha tit uèi vo ZŠ nebo SŠ o eko lo gic ký roz mìr. EVP a PP pro bí há zpra vid la mimo ško lu
(tj. v pøí ro dì nebo ve støe di sku eko lo gic ké vý cho vy) v roz sa hu nej mé nì dvou vy uèo va cích ho din. Jed no -
den ní a po by to vé vý uko vé prog ra my jsou sou hrnným ozna èe ním prog ra mù s ob sa hem eko lo gic kým
(v užším slo va smys lu), pøí ro do vìd ným, en vi ro nmen tál ním („život nìp ros tøe ïo vým“) a ochra náø ským.
Je pro nì pøí znaè né využívá ní prv kù sou vis lost ní ho, prob lé mo vé ho a pro jek to vé ho vy uèo vá ní, es te tic ké,
pra cov ní i dra ma tic ké vý cho vy. Dù raz je kla den na od bor nou  úro veò a ak tu ál nost pos ky to va ných in for -
ma cí, roz ví je ní tvo øi vos ti, ko mu ni ka ce a tý mo vé prá ce, na osvo jo vá ní eko lo gic ké ho myš le ní, ak ti vi za ci
k øe še ní prob lé mù a na obo ha co vá ní žákù o prak tic ké poz nat ky zís ká va né mj. bez pros tøed ním kon tak tem
s pøí rod ni na mi, ak tiv ním po by tem v za hra dì, v te ré nu apod.

Od uèe né vý uko vé prog ra my pod le mì sí cù 

Za po èí tá ny prù mìrnì 3 vy uèo va cí ho di ny na je den vý uko vý prog ram, u po by to vých prog ra mù za po èí tá -
ny 3 tøí ho di no vé prog ra my den nì

Eko lo gic ké vý uko vé prog ra my

VZDÌLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DÌTÍ A MLÁDEŽE
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Pøe hled  na bí ze ných vý uko vých prog ra mù v roce 2002 

Pra co viš tì Li po vá 20:

Pøí ro da na ši mi smys ly – do èerv na 2002
Od se mín ka ke ko ši li – do èerv na 2002
ŽP mìs ta Br na – do èerv na 2002
Ta jem ství kra ji ny – do èerv na 2002
Život le sa (2.–7. tøí da)
Kdo žije s námi do ma (4.–6. tøí da)
Náv štì va u bab ky by lin káø ky (4–5. tøí da)
Dì la jí šaty èlo vì ka? (5.–6. tøí da)
Život v ryb ní ce (4.–6. tøí da)
Co se dìje na pa se ce (1.–2. tøí da)
Strom (1.–2. tøí da) – od zá øí
Jak ros te chléb  (2.–4. tøí da)
Vý let do Br na (6.–9. tøí da)
Pù da a její pro mì ny (5.–6. tøí da)
Bìžela oveè ka (4.–6. tøí da)
Zá zrak zro ze ní – 1.èást (5.–9. tøí da, SŠ,…) – od zá øí
Zá zrak zro ze ní – 2.èást (8.–9. tøí da, SŠ, VŠ a dal ší zá jem ci) – od zá øí
Není od pad ja ko od pad (6.–9. tøí da, SŠ) – od zá øí
Kav ky – te rén ní prog ram  (2.–9. tøí da, SŠ )
Rùženin lom (4.–9. tøí da, SŠ) – od zá øí

Pra co viš tì Roz ma rý nek:

Šel za hrad ník do za hra dy (1.–2. tøí da ZŠ, ZvŠ)
Na še krá va mlé ko dá vá (1.–2. tøí da ZŠ, ZvŠ)
Hele, èlo ví èek! I (2.–5. tøí da)
Hele, èlo ví èek! II  (4.–7. tøí da) – od zá øí
Jedy a lé èi va z pøí ro dy (3.–6. tøí da)
Špet ka do má cí eko lo gie (3.–5. tøí da)
Co vy prá vìl sta rý paø ez (2.–6. tøí da)
Kou zel ná pøí ro da za hrad (3.–5. tøí da)
Po hár vo dy (3.–9. tøí da)
Údo lí od de chu aneb pro cház ka le sem – te rén ní prog ram  (2.–9. tøí da)
Roz mar né vá no ce  (2.–4. tøí da)

Pra co viš tì Rych ta – po by to vé kur zy:

Zá klad ní pøí ro do vìd ný se mi náø (6.–9., SŠ)
Tý den pro tr va le udržitel ný život (8.–9., SŠ)
Bio lo gic ké prak ti kum (6.–9., SŠ)
Ze mì pis né prak ti kum (7.–9., SŠ)
Ško la o pøí ro dì (4.–6. ZŠ)

Pra co viš tì Rych ta – te rén ní ex kur ze:

Údo lí Øíè ky
Jo se fov ské údo lí
Su chý a Pus tý žleb
Se ver Mo rav ské ho kra su
Ra ko vec ké údo lí
Za pra me ny Malé Ha né
Vel ká Ha ná

Nì kte ré støed ní ško ly si ob jed ná va jí na Lip ce spe cia li zo va ný prog ram pod le     
za mì øe ní ško ly. V loò ském roce se usku teè ni ly èty øi akce:

Akce pro studenty SŠ
22. 4. SPdŠ Boskovice – Den Zemì  

12. 5. SPdŠ Lerchova – exkurze na Lipku

11. 6. Exkurze na Lipce pro CMCŠ SPdŠ

15. 11. Exkurze Gymnázium Ostrava – Hrabùvka



Po èet kroužkù a je jich èle nù ve škol ním roce 2001-2:  22/260
Po èet kroužkù a je jich èle nù ve škol ním roce 2002-3:  28/320
6 vzdì lá va cích akcí pro 154 úèast ní kù
11 bri gád pro 280 bri gád ní kù

Ve škol ním roce 2001/2002 se schá ze lo v Lip ce a na Roz ma rýn ku 260 èle nù v 22 záj mo vých kroužcích,
od dí lech a klu bech. V ná sle du jí cím škol ním roce 2002/2003 se po èet kroužkù na vý šil na 28 a po èet èle -
nù na 360. Kroužky jsou za mì øe ny pøe de vším na pøí ro do vì du, tu ris ti ku, vý tvar nou vý cho vu, ke ra mi ku
a na  prá ci s pøí rod ní mi ma te riá ly. Pìt z nich je ur èe no nej men ším dì tem, pøed ško láè kùm a ma min kám
s dìt mi, ètr náct kroužkù je pro dìti a mlá dež do 18 let, sedm klu bù pro do spì lé (prá ce s pøí rod ní mi ma te -
riá ly, ruè ní prá ce, ke ra mi ka), je den kroužek pro dys lek ti ky a tì les nì po stižené dìti a je den pøírodo-
vìdno-tvoøivý pro ne vi do mé dìti.

Pos po li tost na šich ve dou cích jsme pod po øi li v úno ru ví ken do vým vý jez dem na Krá sen sko a spo leè nì
uspo øá da ným Dnem Zemì na hra dì Ve ve øí. Nì kte øí z ex ter nis tù: Te re za Žižková, Rad ka Hej lo vá, Blan -
ka Ra bu ši co vá a Hana Kr hov ská úspìš nì ab sol vo va ly Let ní ško lu Re zek vít ku, kde s vel kou obì ta vos tí
po má ha la s pøí pra vou a s rea li za cí prog ra mu Jana Iš tva no vá (ru ko dìl né èin nos ti, sta rá øe mes la). S kon -
cem škol ní ho roku se usku teè ni la již tra diè ní re zek vít ko vá bri gá da na Ka men ném vr chu, kde ani lip ko vé
kroužky ne stá ly v po za dí a po má ha ly zej mé na pøi su še ní sena na Ka men ném vr chu a Ne to pýr kách, lik vi -
da ci po ko se né trá vy na Aug šper ském po to ku a lik vi da ci in vaz ních rost lin v Rùženi nì lomu. Dal ší spo -
leè nou rezekvítko-lipkovou bri gá dou byla na kon ci srp na tý den ní po po vod òo vá po moc za pla ve ným
ob las tem ve Strun ko vi cích nad Bla ni cí. Pøed vá no ce mi pro bìh la pro všech ny ex ter nis ty Mi ku láš ská na -
dílka s oprav do vým èer tem i Mi ku lá šem a spo leè ná vý ro ba vá noè ních dár kù. 

Jak se sta rá me o ve dou cí  kroužkù

Všich ni ex ter nis té mìli možnost úèast nit
se po celý rok akcí vzdì lá va cí ho cyk lu
„Lip ko vá ško liè ka“ a za zvý hod nì ných
pod mí nek i akcí Sla mìn ky a Ti lie.  Kro mì
toho mají svùj vlast ní vzdì lá va cí a spo le -
èen ský prog ram, jehož jed not li vé akce jsou
uve de ny v ná sle du jí cí ta bul ce.

Jak ve dou cí kroužkù a dobro-                                                                                     
vol ní ci po má ha jí Lip ce

Po moc ex ter nis tù se v roce 2002 sou støe di la zej mé na na bu do vá ní pra co viš tì v Krá sen ku a bu do vá ní za -
hra dy Roz ma rýn ku. Po vod òo vá bri gá da ve Strun ko vi cích byla svo lá na ve li ce na rych lo,
pøe sto si o prázd ni nách na po moc za pla ve né obci na šlo èas 35 lidí.

Záj mo vé kroužky a klu by, vzdì lá vá ní ve dou cích kroužkù

or
p ec

k
A

ytsi
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xe

8. - 10. 2. Krásenské snìžné - kurz
instruktorù

19. 3. Oslava jubilea 100:2 = 2x50

18. 4. Èajovna ke Dni Zemì

20. - 21. 4. Noc na hradì

4. 12. Mikulášská výroba dárkù

15. 12. Chystání Vánoèní Lipky

Brigády

12. - 14. 4. KDE - tvoøivý víkend

19. - 21. 4. Brigáda Barvínkù na Rychtì

26. - 28. 4. Brigáda na Krásensku

7. 5. Brigáda Brontosauøi

28. 6. - 3. 7. Brigáda v CHÚ Brna

22. - 27. 7. Brigáda - zahradní struktury

23. - 29. 9. Povodòová brigáda

28. 9. Brigáda Zvonkù na Lipce

29. 3. - 1. 4. Brontosauøi - brigáda

èervenec Brigáda na Rozmarýnku

srpen Brigáda na Rozmarýnku
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Pøe hled kroužkù Lip ky ve škol ním roce 2001/2002

kroužek zamìøení poèet dìtí vedoucí

LIPKA
Jestøábník pøírodovìdný 17 Libor M. Palášek

Jestøábník - Skøítci pøírodovìdný 17
Petr Laštùvka, Vít Synek

Tereza Žižková, Zuzka Buráòová

Orion + Chrostíci pøírodovìdný 15
Kristýna Kalendová

Jarmila Skudová

Ferdíci pøírodovìdný 15
Hana Kazdová, Petra Fojtíková

Martin Tomek

Brouèci pøírodovìdno-turistický 11
Petr Kazda, Jakub Drmola

Kateøina Cetkovská

Onyx pøírodovìdno-turistický 9
Tomáš Krajina, Petra Krejèí

Šárka Rohožcová

Tlapky pøírodovìdno-tvoøivý 24
Alena Uhøíèková

Jarmila Sinièáková

Barvínci výtvarný 10 Zuzana Javorová, Jana Zvìøinová

Kulièka výtvarný 6
Hana Illová, Zora Rýparová

Veronika Babová

KDE tvoøivý 8
Jana Ištvanová, Jana Sedláková

Jitka Dorovská

Keramika - dospìlí keramika 10 Alena Uhøíèková

Korálky keramika 7
Zora Rýparová

Helena Øezníèková

Tkaní tkaní 9 Zuzana Arsenjevová

Palièkování palièkování 12 Zuzana Arsenjevová

Alfa tvoøivý 5 Dana Køivánková

Beta tvoøivý 7 Dana Køivánková

Erika tvoøivý 20 Dana Køivánková

ROZMARÝNEK
Slunéèka pøírodovìdný 20 Pavlína Horká

Výtvarný kroužek výtvarný 8
Hana Krhovská

Blanka Rabušicová

Jablíèko pøírodovìdný 10 Ivona Krejèová

Chovatelé chovatelský 6 Dana Kellnerová

Paski klub Junior pro maminky s dìtmi 11 Radka Mikulicová
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Pøe hled kroužkù Lip ky ve škol ním roce 2002/2003

kroužek zamìøení poèet dìtí vedoucí

LIPKA
Jestøábník pøírodovìdný 14 Libor M. Palášek

Jestøábník - Skøítci pøírodovìdný 18
Petr Laštùvka, Vít Synek

Tereza Žižková

Orion + Chrostíci pøírodovìdný 15
Kristýna Kalendová

Jarmila Skudová

Brouèci + Ferdíci pøírodovìdno-turistický 16

Petr Kazda, Kateøina Cetkovská

Kamila Rottová, Martin Tomek

Hana Kazdová, Petra Fojtíková

Pitrýsci pøírodovìdno-turistický 6 Michal Hanousek, Radka Hejlová

Onyx pøírodovìdno-turistický 8 Tomáš Krajina

Tlapky - starší pøírodovìdno-tvoøivý 13 Jarmila Sinièáková

Tlapky - mladší pøírodovìdno-tvoøivý 18 Alena Uhøíèková

 Modøínci pøírodovìdno-výtvarný 15 Pavlína Šubrtová, Michal Veselý

Vrabèáci pøírodovìdno-výtvarný 8 Pavlína Šubrtová

Barvínci výtvarný 8 Jana Zvìøinová

Kulièka výtvarný 6 Hana Illová, Eva Kuèerová

KDE tvoøivý 8
Jana Ištvanová, Jana Sedláková

Jitka Dorovská

Keramika - dospìlí keramika 13 Alena Uhøíèková

Keramika - zaèáteèníci keramika 7 Eva Bilíková, Ivona Jourová

Tkaní tkaní 9 Zuzana Arsenjevová

Palièkování palièkování 9 Zuzana Arsenjevová

AlfaBeta tvoøivý 16 Dana Køivánková

Erika tvoøivý 14 Dana Køivánková

Jonatán výt.-dram., pohyb. rehab. 10 Hana Illová

Nevidomí pøírodovìdno-tvoøivý 38 Pavlína Šubrtová

ROZMARÝNEK
JACHR pøírodovìdný 10 Pavlína Horká

Jablíèko pøírodovìdný 8 Ivona Krejèová

Veverky pøírodovìdný 6 Zuzana Kalábová

Paski klub Junior pro maminky s dìtmi 10 Martina Mejzlíková

KRÁSENSKO
Kyvadlo dìtský 7 Hana Šíbová, Katka Matušková

Èajovna mládež z regionu 9 Michal Medek
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14 akcí / 167 úèast ní kù

Lip ka tr va le pod po ru je rùz né for my dal ší ho vzdì lá vá ní, všem pra cov ní kùm je umožòo vá na úèast na od -
bor ných en vi ron men tál nì za mì øe ných se mi ná øích vèet nì všech akcí eko pe da go gic ké ho klu bu TILIA.
Ètvr tým roè ní kem pok ra èo val vlast ní vzdì lá va cí prog ram tzv. LIPKOVÉ ŠKOLIÈKY lek ce mi vì no va -
ný mi té ma tùm, kte rá pe da go go vé pot øe bu jí pro vlast ní roz voj a zkva lit òo vá ní pe da go gic ké prá ce. 

VZDÌLÁVÁNÍ PEDAGOGÙ A STUDENTÙ
UÈITELSTVÍ

Vzdì lá vá ní vlast ních pra cov ní kù Lip ky

Vzdìlávací akce pro pracovníky Lipky

9. 1. Snídanì u Medkù: Pøíprava výuky pro Rychtu

18. 1. Školièka – RNDr. J. Pellantová: Životní prostøedí a ochrana pøírody  
v Jihomoravském kraji

18. 2. Exkurze na hrad Veveøí

1. 3. Školièka – prof. RNDr. Ing. D. Povolný, DrSc: Pøíroda, ekologie a entomologie

9. 4. Exkurze pracovníkù Rychty na brnìnská pracovištì

26. 4. Školièka – Doc. RNDr. K. Hudec, DrSc: Ornitologická a veverèí vycházka     
na Ústøední høbitov

24. 5. Školièka – Dr. J. Hrabalová: Práce s hlasem a jak o hlas peèovat

7. 6. Školièka – Ing. D. Køivánková: Pøírodní zahrady a ekologické zemìdìlství

19. 6. Setkání ekopedagogù v Lužánkách, ukázka výukových programù

26. - 27. 4. Výjezdní porada Lipky, seznámení s výukovými programy jednotlivých pracovišŠ
2. 9. Školièka – Mgr. M. Medek: Zkušenosti ze stáže ve støediscích ekologické výchovy v USA

2. - 3. 9. Výjezdní porada Lipky, seznámení s výukovými programy jednotlivých pracovišŠ
18. 10. Exkurze na farmu ekologického zemìdìlství Makešùv mlýn v Nitøe

22. 11. Školièka – PhDr. L. Kysuèan: Životní zpùsob na sklonku Øíma pohledem
environmentalisty
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116 škol / 4 ro ze síl ky / 47 kon zul ta cí 

V roce 2002 úspìš nì pok ra èo va la spo lu prá ce se ško la mi v Ji ho mo rav ském kra ji v rám ci prog ra mu
Sdružení støe di sek eko lo gic ké vý cho vy (SSEV) Pa vu èi na „Me to di ka a rea li za ce kom plex ní eko lo gic ké
vý cho vy“, pod po øe né ho MŠMT. Lip ka jako kraj ské støe di sko eko lo gic ké vý cho vy ko lem sebe sdružuje
zá klad ní a støed ní ško ly se záj mem o eko lo gic kou vý cho vu. K 31.12.2002 tvo øi lo tuto síŠ již 116 škol
a škol ských za øí ze ní (85 ZŠ, 27 SŠ, 4 os tat ní). Tato vy tvo øe ná re gi o nál ní síŠ škol na zva ná eko pe da go gic -
ký klub TILIA umožòuje zej mé na efek tiv ní zpros tøed ko vá vá ní in for ma cí, rùz ných na bí dek a me to dic -
kých ma te riá lù. V roce 2002 Lip ka za jis ti la 4 ro ze síl ky in for maè ních a me to dic kých po mù cek: Ad re sáø
škol v síti Eko pe da go gic ké ho klu bu TILIA, Ak tu a li zo va ná na bíd ka vzdì lá va cích akcí pro uèi te le (3x),
Na bíd ka „po po led ních“ vý uko vých prog ra mù Lip ky, Na bíd ka vý uko vých prog ra mù po boè ky v Krá sen -
sku (2x), Sbor ník pøí spìv kù 2. Malé re gi o nál ní kon fe ren ce o eko lo gic ké vý cho vì, Pe xe so o lese (Lesy
ÈR, s.p.), In for ma ce o bez plat ném po ra den ství v péèi o bio zah ra du, Po zván ka na se mi náø Bio lo gie
po ško le a Jar ní mo zai ka, Po zván ka na Øe me sl né léto na Rych tì, in for ma ce o 16. Let ní ško le Re zek vít ku
pro ve dou cí záj mo vých kroužkù, zpra vo daj Re zek vì ty 4/2001, Hurá z la vic do pøí ro dy III (Cha loup ky),
Na bíd ky te rén ních se mi ná øù pro uèi te le na Roz ma rýn ku, Na bíd ka ví ken do vé ho kur zu Jak s žáky poz ná -
vat pøí ro du v nej bližším oko lí (SEVER), Na bíd ka se mi ná øù SEV Cha loup ky, Po zván ka na Eko lo gic ké
dny Olo mouc, Me to dic ký po kyn MŠMT, Kon cepce EVVO Jiho mo rav ské ho kra je, Vý tah ze stát ní ho
prog ra mu EVVO, Na bíd ka pub li ka cí Re zek vít ku, Pøe hled èlen ských støe di sek Pa vu èi ny, Na bíd ka ru ko -
dìl ných kur zù klu bu Sla mìn ka, in for maè ní le ták o Eko Cen tru Brno, na bíd ka uby to vá ní a prog ra mu
v CVÈ Do me èek Brno, Na bíd ka akcí SEV Cha loup ky, SE VE Ru Hor ní Mar šov a EC Toul cùv dvùr
v Pra ze, 1. èís lo Be dr ní ku – èa so pi su pro eko gra mot nost, Na bíd ky sou tìží sdružení Ar ni ka. Každá zá sil -
ka je zpes tøe na po hád kou pro ra dost od spi so va tel ky Da ni e ly Fis che ro vé. 

14. lis to pa du 2002 se ko nal 3. roè ník Malé re gi o nál ní kon fe ren ce o eko lo gic ké vý cho vì, ten to krát v za -
se da cím sále Kraj ské ho úøa du Ji ho mo rav ské ho kra je. Kon fe ren ce po øá da né ve spo lu prá ci s Pe da go gic -
kým cen trem Brno a Pe da go gic kou fa kul tou MU se zúèast ni lo 155 uèi te lù z ce lé ho kra je. Akci pod po øil
Ma gis trát mìs ta Brna – od bor život ní ho pros tøe dí, Ji ho mo rav ský kraj, MŠMT, Lesy ÈR, s.p. a Re zek ví -
tek. Všich ni úèast ní ci kon fe ren ce obdrželi taš ku se sa dou pub li ka cí a me to dic kých po mù cek k eko lo gic -
ké vý cho vì, sou èás tí byl i Be dr ník – èa so pis pro eko gra mot nost, kte rý za èa lo v lis to pa du 2002 vy dá vat
SSEV Pa vu èi na.

Kro mì ro ze síl ky in for maè ních a me to dic kých ma te riá lù pos ky tu je Lip ka pe da go gùm kon zul ta ce z ob -
las ti EVVO. Této na bíd ky využilo 47 pe da go gù. Do ta zy se tý ka ly pøe de vším ná mì tù pro EV ve ško lách,
tvor by plá nu EV ve ško lách, ener ge tic kých úspor, kon tak tù na dal ší SEV v ÈR, za klá dá ní no vých SEV,
zís ká vá ní fi nanè ních pros tøed kù, údržby za hra dy a za klá dá ní ze le né støe chy.

Spo lu prá ce se ško la mi v Ji ho mo rav ském kra ji
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22 akcí / 30 dnù / 663 úèast ní kù
68 ná sle chù ve vý uko vých prog ra mech – 350 ho din

Na bíd ka Vzdì lá va cí ho prog ra mu pro pe da go gy byla v roce 2002 roz ší øe na do všech zá klad ních a støed -
ních škol i uèi lišŠ v Ji ho mo rav ském kra ji. Akce jsou akre di to vá ny MŠMT – osvìd èe ní o zpù so bi los ti
vzdì lá va cí ho za øí ze ní ze 16. lis to pa du 2000, èj. 29284/2000-20-156, novì ze 25. øíj na 2002,
èj. 28180/2002-25-26. V rám ci prog ra mu se usku teè ni ly se mi ná øe a ex kur ze pro uèi te le škol všech typù
a dále pe da go gy støe di sek eko lo gic ké vý cho vy a domù dìtí. Nì kte ré z akcí lek tor sky za jišŠova li za mìst -
nan ci Lip ky, na øadu z nich byli pøi zvá ni od bor ní ci z obo ru bo ta ni ky, zoo lo gie, les ní ho hos po dáø ství,
vèe laø ství a ochra ny život ní ho pros tøe dí. Na každé akci úèast ní ci dos ta li pro pa gaè ní ma te riá ly, me to dic -
ké a pra cov ní lis ty s do po ru èe ním k dal ší mu využití v pe da go gic ké pra xi.

V roce 2002 pok ra èo va ly tak též se mi ná øe pro uèi tel ky z ma teø ských škol, vìt ši nou za mì øe né na tvo øe ní
z pøí rod ních ma te riá lù, ale i k po zo ro vá ní jevù, vzta hù a pro ce sù v pøí ro dì, pro tože každá ma teø ská škol -
ka má za hra du, kde dìti trá ví vel kou èást dne. Tyto se mi ná øe jsou pro za tím na bí ze ny jen uèi tel kám
z Brna a Brna – ven ko va. 

Dal ší for mou vzdì lá vá ní pe da go gù na Lip ce jsou ná sle chy na eko lo gic kých vý uko vých prog ra mech,
kte ré pøi ná še jí pe da go gùm jed nak in spi ra ci pro vý uku, ale také øadu in for ma cí z obo rù, na nìž jsou prog -
ra my za mì øe ny. V roce 2002 využilo možnos ti ná sle chu na vý uko vém prog ra mu  (resp. ná sled né kon -
zul ta ce s pe da go gem, kte rý prog ram rea li zo val) 68 pe da go gù po dobu cel kem 350 ho din.

Vzdì lá va cí prog ram pro pe da go gic ké pra covníky

Vzdìlávací akce pro uèitele

15. 2.
Semináø EV pro uèitele 2. a 3.
stupnì: Biologie po škole

16. 2. Tilia: Èeské lesy I.

22. 3.
Semináø pro MŠ B. mìsto:
Velikonoce na Lipce

23. 3. Tilia: Èeské lesy II.

28. 3.
Semináø pro ZŠ Podomí:
Ekologická výchova na ZŠ

13. 4. Tilia: CHKO Moravský kras
od jihu k severu

10. 5. Semináø EV pro uèitele 1.
stupnì ZŠ: Jarní mozaika

15. 5. Tilia: Pøíroda ve škole             
- pøírodní školní zahrada

24. - 26. 5. Tilia: CHKO Železné hory     
a CHKO Žïárské vrchy

27. 5. Terénní semináø: Kohoutovice
- Bystrc (uèitelé 1. st. ZŠ)

12. 6. Terénní semináø: Kohoutovice
- Bystrc (uèitelé 2. st. ZŠ)

13. - 14. 9. Tilia: Národní park Podyjí

2. - 5. 10.
Semináø pro pedagogy støedi-
sek EV v ÈR: Ekologické vý-
ukové programy

12. 10. Tilia: Houby v brnìnských
lesích

23. 10. Soustøedìní brnìnských eko-
pedagogù

25. 10.
Semináø pro uèitelky MŠ Brno 
- mìsto: Podzimní skøítkování

14. 11. 3. Malá regionální konference
o ekologické výchovì

25. -26. 11. Miniveletrh výukových prog-
ramù

29. 11.
Semináø pro uèitelky MŠ Brno 
- venkov: Vánoce na Lipce

11. 12. Tilia: Kam mizí brnìnský
odpad?

13. 12.
Semináø pro uèitele z PdF UK
Bratislava: EV v èeském
školství
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Vý uka na 2  vy so kých ško lách / 4 pøed mì ty / 78 dnù vý uky / 190 po slu cha èù / 1602 úèast ní kod nù
11 dip lo mo vých pra cí

Lip ka je od roku 1998 fa kult ním škol ským za øí ze ním pe da go gic ké fa kul ty MU v Brnì. V roce 2002 pro -
bí ha la na dá le vý uka Prak ti ka eko lo gic ké vý cho vy pro po slu cha èe uèi tel ství 1.–5. roè. ZŠ (tzv. Kap ka)
a P rak ti kum eko lo gic ké vý cho vy pro po slu cha èe obo ru ro din ná vý cho va – obo jí vèet nì dvou den ních ví -
ken do vých se mi ná øù na Cha loup kách a v Lip ce. Uve de né pøed mì ty vy uèo val Aleš Má chal. Vý uka
na Pe da go gic ké fa kul tì byla dále roz ší øe na o pra vi del nou vý uku po vin ných pøed mì tù Ana to mie a mor -
fo lo gie rost lin (Len ka Staò ko vá) a vý uku pøed mì tù Ap li ko va ná bio lo gie a Te rén ní cvi èe ní z pìs ti tel ství
a ap li ko va né eko lo gie (Dana Køi ván ko vá). Cel kem jsme se vì no va li bì hem 78 dnù 190 stu den tùm for -
mou pra vi del né vý uky a øadì dal ších v po do bì kon zul ta cí, stáží, ná sle chù a jed no rá zo vých akcí. Dal ší
vý uka pro bí ha la na Pøí ro do vì dec ké fa kul tì UP v Olo mou ci, kde vy uèu je Aleš Má chal bu dou cí uèi te le
a en vi ron men ta lis ty – pøed mìt Di dak ti ka péèe o život ní pros tøe dí. S obì ma uve de ný mi ško la mi má Lip -
ka uzav øe nu smlou vu a za vý uku fak tu ru je smluv ní èást ky. 

Pøe hled vý uky pro Pe da go gic kou fa kul tu MU                      
a Pøí ro do vì dec kou fa kul tu UP v ro ce 2002:

Sou èás tí pøí pra vy bu dou cích pe da go gù je také ve de ní dip lo mo vých a roè ní ko -
vých pra cí, resp. psa ní po sud kù. Aleš Má chal byl ve dou cím 4 dip lo mo vých pra cí
a kon zul tan tem 8 dip lo mo vých pra cí, pos ky tl 22 dip lo mo vých kon zul ta cí a na psal
11 po sud kù.

Pøe hled ve de ných pe da go gic kých dip lo mo vých pra cí:

Vy so ko škol ská vý uka

PdF MU Brno

Aleš Máchal

II. - V. 2002

Praktikum EV II pro 1. st. (11. KAPKA)

Praktikum EV pro studenty rodinné výchovy

Semináøe EV v praxi pro 3. roèník 1. st.

X. - XI. 2002
Praktikum EV pro 1. st. (12. KAPKA)

Praktikum EV pro studenty rodinné výchovy

Lenka Staòková

II. - V. 2002 Anatomie a morfologie rostlin

Dana Køivánková

X. - XII. 2002 Aplikovaná biologie I.

Terénní cvièení z pìstitelství a aplikované ekologie

PøF UP Olomouc

Aleš Máchal

IX. - XII. 2002 Didaktika a péèe o životní prostøedí

Rad ka Štì pá no vá, PøF UP 
Eko lo gic ká vý cho va jako sou èást vzdì lá va cích
prog ra mù zá klad ních škol 

Pet ra No vá ko vá, PdF MU – RV 
Po vod òo vá si tu a ce na øece Mo ra vì v roce 1997
na úze mí okr. Uh. Hra diš tì

Ol døich Šnej dar, PdF MU – RV 
Využití me chù pro te rén ní vý uku bio lo gie v 6. a 7. 
roè. ZŠ

Petr Ju rá èek, PdF MU – NŠ
Oba ly a od pa dy ve vý u ce v 5. roè ní ku ZŠ
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19 akcí / 36 dnù / 326 úèast ní kù

Tvo øi vý klub prá ce s pøí rod ní mi
ma te riá ly na zý va ný SLAMÌN-
KA sdružuje mi lov ní ky tra diè -
ních ru ko dìl ných tech nik tou-
žící po chví lích ak tiv ní ho od po -
èin ku. Èlen ství ve Sla mìn ce za -
ru èu je pra vi del né in for mo vá ní
o veš ke rých Lip kou po øá da ných
ru ko dìl ných kur zech, kte ré pro -
bí ha jí vìt ši nou o ví ken dech jako 
jed no den ní i dvou den ní akce.
Úspìš né „set ká ní na stat ku“
se p øes tì ho va lo z Toul co va dvo -
ra na Rych tu, kde pro bìhl jeho
3. roè ník. Na Rych tì pro bìh lo
také prázd ni no vé Øe me sl né léto
za úèas ti 28 žen a dí vek.

Lip ka se dlou ho do bì vì nu je také prá ci s ve øej nos tí, pøi èemž vy chá zí z požadav kù rùz ných cí lo vých sku -
pin (ro di èe s dìt mi, do spì lí se záj mem o pøí ro du, oby va te lé Brna, oby va te lé Vy škov ska apod.)
a z možnos tí da ných spe cia li za cí jed not li vých za mìst nan cù. K nej ob lí be nìj ším èin nos tem pat øí prá ce
s pøí rod ní mi ma te riá ly a kur zy øe me sl ných tech nik – pro skal ní zá jem ce byl vy tvo øen klub Sla mìn ka.
Dal ší ob las tí vzdì lá vá ní a osvì ty ve øej nos ti jsou pøí ležitost né akce po øá da né u pøí ležitos ti rùz ných svát -
kù, vý ro èí èi akce kul tur ní. Do prá ce s ve øej nos tí pat øí nej rùz nìj ší stáže a kon zul ta ce, resp. po ra den ství. 

a
k

nì
m

al
S

26. 1. Proutìná romance

2. - 3. 2. Indiánské tkaní I. 

2. - 3. 3. Indiánské tkaní II.

2. - 3. 3. Práce se døevem aneb vyrobme si hraèku

29. 3. Proutìné ošatky

13. - 14. 4. Drátování

13. - 14. 4. Víkend s hlínou - mísy, misky, mistièky

11. 5. Figurky z kukuøièného šustí

11. 5. Bylinky na zahrádce, v truhlíku a v kuchyni

11. 5. SíŠování

18. 5. Ruèní papír z rostlin

2. - 9. 8. Øemeslné léto na Rychtì

7. 9. Ošatky z pediku

26. - 27. 10. Víkend s hlínou aneb svìtla, lampy, lampièky

9. - 10. 11. Kouzlo slámy

15. - 17. 11. Setkání na Rychtì

28. 11. Adventní vìnce

7. 12. Tisk na látku

7. - 8. 12. Patchwork nebo quilt

Sla mìn ka

VZDÌLÁVÁNÍ A OSVÌTA VEØEJNOSTI

Gab ri e la Bre zi no vá–Po lá cho vá, PøF
UP – ukon. v led nu 2002
En vi ron men tál ní vý cho va a in for -
maè ní sys tém CHKO Bes ky dy

Mar tin Køíž, AF MZLU, obor agro e -
ko lo gie  
En vi ron men tál ní vý cho va za bez -
pe èo va ná sprá vou CHKO a BR
Pá la va

Len ka Po lá ko vá, PdF MU – RV
Kon cep ce eko lo gic ké ho kroužku
na 2. stup ni ZŠ

Dana Za jon co vá,  FF MU – his to rie
His to rie TISu - Sva zu pro ochra -
nu pøí ro dy a kra ji ny (bak. prá ce)

Mar ti na Po lív ko vá, FHS UK Pra ha,
obor so ciál ní eko lo gie  
Ana lý za EVVO s dù ra zem na SEV

Li bor Pa lá šek, LF MZLU 
Ná vrh LT na lo ka li tì Li bo chov ka
a zhod no ce ní vli vu jeho pro vo zu
na kra ji nu

Bo houš Sed lá èek,  FSS MU – Hen
Hu ma nit ní en vi ron men ta lis ti ka
a eko lo gic ká vý cho va (prac. ná zev)

Pøe hled pe da go gic kých a en vi ron men tál ních dip lo mo vých pra cí, ke kte rým byly
pos kyt nu ty kon zul ta ce a zpra co vá ny opo nent ské po sud ky:
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34 akcí / cca 8 000 úèast ní kù

Z ná sle du jí cí ho pøe hle du akcí pro ve øej nost je zøej mý ši ro ký zá bìr za mìst nan cù Lip ky, kte øí or ga ni zu jí
jak kul tur ní po øa dy, se mi ná øe o pøí rod ních za hra dách, ale také kur zy øe me sl ných tech nik a os la vy svát kù. 
Vìt ši na akcí má eko lo gic ký èi en vi ron men tál ní ob sah, na mno hých z nich úèast ní ci obdrží in for maè ní
ma te riá ly, kte ré sou vi se jí s té ma tem akce.

Zod po vì ze no cca 900 do ta zù
Pos kyt nu to cca 1500 in for maè ních ma te riá lù

Lip ka se bì hem své exis ten ce sta la vý znam ným po ra den ským mís tem pro ve øej nost. Pra co viš tì na Li po -
vé pos ky tu je je den den v týd nu po ra den ství na téma bio lo gic ké pìs to vá ní, ne che mic ká ochra na a výživa
rost lin a tvor ba a uspo øá dá ní pøí rod ní za hra dy. Roz ma rý nek po dá vá na víc in for ma ce k za hrad ním prv -
kùm zde vy bu do va ným (kom pos to va cí zá chod, kas ká da je zí rek s ko øe no vou èis tiè kou apod.). Na Rych tì 
je možno zís kat od bor né rady ve vìci ener ge tic kých úspor.

Lip ka je také kon takt ním mís tem Stát ní ho fon du život ní ho pros tøe dí. Náv štìv ní ci zde zís ká va jí in for ma -
ce o fi nanè ní pod po øe, kte rou lze dos tat z jed not li vých prog ra mù fon du. 

Akce pro ve øej nost, ko mu nit ní prá ce

Po ra den ství pro ve øej nost

Akce pro veøejnost

9. 1. Filmový klub na Lipce

7. 2. Bitva o jablko - AIDS

26. 3. Pøírodní zahrada                  
- W. Gammerith

27. 3. Škaredá støeda aneb jundrovské
velikonoèní radovánky

27. 3. Velikonoce na Rozmarýnku

28. 3. Zelený ètvrtek

6. 4. Sázení jedlièek

5. - 7. 4. Proutí na zahradì - workshop

7. 4. Pøírodní zahrada

20. 4. Den otevøených dveøí

20. - 21. 4. Den Zemì na hradì Veveøí

26. 4. Bitva o jablko - AIDS

10. - 11. 5. Slavnostní otvírání Rychty

15. 5. Pøírodní zahrada

8. 6. Pøírodní zahrada

8. - 9. 6. Cesta šamanù

8. - 12. 7. Barevné léto na Lipce            
- pøímìstský tábor

27. 9. Biozahrada na Lipce

2. 10. Biozahrada na Rozmarýnku

4. - 5. 10. Biojarmark

5. 10. Den otevøených dveøí           
na Kavkách

19. - 20. 10. Výstava zahrádkáøù           
a ruèních prací

20. 10. Vernisáž Strom roku               
- Modøínci

22. 11. Bitva o jablko - AIDS

28. 11. Pletení adventních vìncù

30. 11. Advent - Alfabeta + Erica

6. - 8. 12. 5P - setkání na Rozmarýnku

1. 12. Rozsvìcování vánoèního
stromku

16. - 18. 12. Vánoèní Lipka

18. 12. Vánoce pro krásenské dìti

1. - 21. 12. Stromky pro život              
- prodej jedlièek

2x týdnì po
celý rok

Aerobic na Rychtì
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39 úèast ní kù / 1155 ho din
6 po sud kù k zá vì reè ným pra cím

Lip ka je prù bìžnì otev øe na všem zá jem cùm o prak tic kou eko lo gic kou vý cho vu. Na bíd ky vlast ní ho vzdì -
lá vá ní na Lip ce využíva jí stážisté, úèast ní ci od bor ných ex kur zí a prak ti kan ti z nej rùz nìj ších kou tù Èech,
Mo ra vy i Slo ven ska – ko le go vé ze støe di sek eko lo gic ké vý cho vy sdružených v Pa vu èi nì, stu den ti uèi tel -
ských a so ciál ních obo rù. Ví ta nou po mo cí Lip ce a  Roz ma rýn ku byla pra xe stu den tek Støed ní ho od bor né -
ho uèi liš tì ob chod ní ho. V prù bì hu roku jsme pos ky tli stov ky drob ných i obsažných kon zul ta cí tý ka jí cích
se eko lo gic kých ná mì tù do vý uky, èin nos ti záj mo vých kroužkù, dip lo mo vých a se mi nár ních pra cí, eko lo -
gic ké ho po ra den ství, ochra ny pøí ro dy, or ga ni za ce a fi nan co vá ní apod. 

Poè ty stáží, kon zul ta cí, ná sle chù a pra xí v roce 2002

• Aranžérs ká pra xe pro stu dent ky SOU ob chod ní Brno:  5 stu den tek – 763  ho din  

• Stáž k de sig nu za hra dy, vè. kon zul ta ce: 1 zá jem ky nì – 40 ho din 

• Kon zul ta ce k za hra dì a za hrad ním prv kùm: 17 zá jem cù – 58 ho din

• Èin nost Lip ky: 86 zá jem cù – 210 ho din 

• Kon zul ta ce k pro jek tùm: 17 zá jem cù –  34 ho din

• Os tat ní kon zul ta ce: 7 zá jem cù – 20 ho din

• Kon zul ta ce k  zá vì reè ným pra cím, psa ní po sud kù:  6 stu den tù – 30 ho din – 6 po sud kù

Pøe hled ne pe da go gic kých dip lo mo vých a zá vì reè ných pra cí,                                
ke kte rým byly pos kyt nu ty kon zul ta ce a zpra co vá ny a opo nent ské po sud ky:

Ka te øi na Zou fa lá, Sou kro má vyš ší od bor ná ško la so ciál ní v Jih la vì
Vý znam a vliv eko lo gic ké ho støe di ska Lip ka na eko lo gic kou vý cho vu dìtí a mlá deže

Ve ro ni ka Schwar zo vá, Vyš ší od bor ná ško la pe da go gic ká a so ciál ní v Kro mì øíži
Eko lo gic ké vý uko vé prog ra my Lip ky - Domu eko lo gic ké vý cho vy, Br no

Jit ka Schne i de ro vá, AGNES Pra ha, Øí ze ní ne zis ko vých or ga ni za cí, Manažeøi – no váè ci
Pro jekt ob no vy ven ko va

Ro ma na Mráz ko vá, AGNES Pra ha, Øí ze ní ne zis ko vých or ga ni za cí, Manažeøi – no váè ci
Vy tvo øe ní or ga ni zaè ní ho zá ze mí Re zek vít ku

Kat rin Zwi e bo vá, AGNES Pra ha, Øí ze ní ne zis ko vých or ga ni za cí, Manažeøi – no váè ci
NATURA 2000 – Zvy šo vá ní od bor né zpù so bi los ti ve øej nos ti pro bu do vá ní                                          
a využívá ní sou sta vy Na tu ra 2000 a vy tvo øe ní se zna mu prio rit ních lo ka lit této sou sta vy

Lu cie Pe lá ko vá, AGNES Pra ha, Øí ze ní ne zis ko vých or ga ni za cí, Manažeøi – no váè ci
Ze le ný kruh jako in for maè ní a le gis la tiv ní cen trum pro ne vlád ní ne zis ko vé                                    
or ga ni za ce s èin nos tí v ob las ti život ní ho pros tøe dí

Ve ro ni ka Pil gro vá, Vyš ší od bor ná ško la, Støed ní ze mì dìl ská ško la                                               
a Støed ní od bor né uèi liš tì pra vá ren ské v Bys tøi ci n.P.
Vzác né dru hy živo èi chù Brna a je jich využití pro tu ris ti ku a vzdì lá vá ní

Stáže, ná sle chy, pra xe, kon zul ta ce
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Lip ka byla po vì øe na Ji ho mo rav ským kra jem, aby pro nìj zpra co va la Kon cep ci EVVO. Pro rea li za ci
byla vy tvo øe na ko or di naè ní sku pi na ze za in te re so va ných lidí z ce lé ho Ji ho mo rav ské ho kra je. Z nich byly 
se sta ve ny pra cov ní pod sku pi ny pro jed not li vé po do blas ti a je jich ga ran ti vy tvo øi li zvlášt ní pra cov ní sku -
pi nu, pøi pra vu jí cí zá klad ní text kon cep ce. 

Kon cep ce EVVO JmK byla schvá le na Za stu pi tel stvem kra je 17.11.2002 vèet nì Akè ní ho plá nu na rok
2003, kte rý mj. ob sa hu je i úko ly tý ka jí cí se Rych ty Krá sen sko, vzdì lá vá ní uèi te lù a bu do vá ní no vé ho
pra co viš tì Lip ky – Ko le je Ale še Zá ve ské ho. Ma te riál byl vy tiš tìn a pos kyt nut všem ma teø ským, zá klad -
ním a støed ním ško lám pro je vu jí cím zá jem o prob le ma ti ku, vy so kým ško lám a dal ším or ga ni za cím a in -
sti tu cím. Lip ka by mìla být i do bu douc na ga ran tem pl nì ní Akè ní ho plá nu Kon cep ce EVVO.

Lip ka byla vy brá na ve vý bì ro vém øí ze ní Mi nis ter stvem život ní ho pros tøe dí k rea li za ci za káz ky „Pl nì ní
vy bra ných úko lù Akè ní ho plá nu Stát ní ho prog ra mu en vi ron men tál ní ho vzdì lá vá ní, vý cho vy a osvì ty
ÈR“. Lip ka poté vy hlá si la vý bì ro vé øí ze ní pod ná zvem Ná rod ní síŠ støe di sek EVVO. Prog ram si kla de
za cíl pod po ro vat sou stav nou a ce lo roè ní na bíd ku prog ra mù pro ško ly, pro mi mo škol ní èin nost dìtí
a mlá deže a pro ve øej nost, kte ré jsou rea li zo vá ny ne zis ko vý mi or ga ni za ce mi.

Ad mi nis tra ce prog ra mu Ná rod ní síŠ støe di sek EVVO byla do kon èe na k 15.12.2002. Do prog ra mu se za -
po ji lo 69 sub do da va te lù. V rám ci 5 mo du lù bylo na pl òo vá no 7 úko lù Akè ní ho plá nu. Prù bìh prog ra mu
byl zèás ti na ru šen srp no vý mi po vod nì mi. Nì kte øí sub do da va te lé do šli k na to lik vel ké újmì, že ne by li
schop ni na pl nit smlou vu, pøí pad nì ji na pl ni li jen zèás ti. Ad mi nis trá to øi prù bìžnì pro vá dì li kon tro ly pl -
nì ní smluv se sub do da va te li. 

PAVUÈINA je ce lo stát ní síŠ støe di sek eko lo gic ké vý cho vy, kte rá pos ky tu jí vý uko vé prog ra my pro ško -
ly a po øá da jí vzdì lá va cí akce pro uèi te le pod le sta no ve ných kri té rií. Lip ka je už léta øád ným èle nem to -
ho to se sku pe ní. Pa vu èi na nám umožòuje lep ší in for mo va nost o dìní v obo ru i na jed not li vých
støe dis cích, sta la se res pek to va ným part ne rem MŽP i MŠMT, daøí se jí udržovat dob ré vzta hy s Èes kým
sva zem ochrán cù pøí ro dy (ÈSOP). Pros tøed nic tvím Pa vu èi ny moh la Lip ka zís kat za káz ky ze Stát ní ho
fon du život ní ho pros tøe dí, Lesù ÈR a Ku bí ka a do ta ci z MŠMT. Ve vý bo ru Pa vu èi ny i v øí di cím vý bo ru
pro jek tu Ná rod ní síŠ SEV Lip ku za stu po va la Hana Kor va so vá.

Ko le gùm ze za èí na jí cích i po kro èi lých pa vu èi no vých støe di sek eko lo gic ké vý cho vy pos ky tu je me kon -
zul ta ce, ná sle chy i stáže na obou na šich pra co viš tích a rádi pøí ležitost nì využívá me možnos ti ob dob ných 
náv štìv na spøá te le ných pra co viš tích. 

KONCEPCE EVVO JIHOMORAVSKÉHO    
KRAJE

NÁRODNÍ SÍş STØEDISEK EVVO

VNÌJŠÍ SPOLUPRÁCE

SSEV Pa vu èi na
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Lip ka pok ra èo va la v nì ko li ka le té spo lu prá ci s Lesy ÈR, s.p., kte ré v roce 2002 pod po øi ly pro jekt Les ní
vzdì lá vá ní pro uèi te le. Cyk lus akcí se set kal s vel kým ohla sem, takže na ko nec pro bìh lo sedm mís to pù -
vod nì plá no va ných pìti akcí, kte rých se zúèast ni lo 210 pe da go gù. Úèast ní ci zís ka li pro pa gaè ní ma te riá -
ly Lesù ÈR, kte ré dále fi nanè nì pod po øi ly ná kup pub li ka cí, pra cov ních a dal ších me to dic kých po mù cek
s les ní te ma ti kou i od ji ných vy da va te lù. Do lip ko vé vi deo té ky ta ké pøi by ly 3 nové ti tu ly vy da né Lesy
ÈR, kte ré si ško ly mo hou na Lip ce za pùj èit.

Pøe hled vzdì lá va cích akcí pod po øe ných Lesy ÈR:

V prù bì hu roku 2002 pok ra èo va la dob rá spo lu prá ce s Od bo rem škol ství a Od bo rem život ní ho pros tøe dí
Kraj ské ho úøa du Ji ho mo rav ské ho kra je, jakož i se zá stup cem hej tma na pro škol ství a život ní pros tøe dí,
kte rým byla Lip ka po vì øe na zpra co vá ním kraj ské Kon cep ce en vi ron men tál ní ho vzdì lá vá ní, vý cho vy
a osvì ty Ji ho mo rav ské ho kra je. Pod po ru Lip ce pro je vo val na dá le i Ma gis trát mìs ta Brna, zej mé na pros -
tøed nic tvím Od bo ru škol ství a Od bo ru život ní ho pros tøe dí, kte ré po moh ly ne jen fi nanè nì, ale též pos kyt -
nu tím kon zul ta cí, me to dic kých ma te riá lù apod. Naše pra cov ni ce Pav la Hor ká pra co va la v Po rad ním
sbo ru pro eko lo gic kou vý cho vu pøi OŽP MmB. Mìst ská èást Jun drov v èele s pa nem sta ros tou vše stran -
nì pod po ro va la èin nost pra co viš tì Roz ma rý nek, sta ros ta a za stu pi te lé obce Krá sen sko pro je vi li vel kou
vstøíc nost a po moc pøi bu do vá ní naší po boè ky pro te rén ní vý uku v Krá sen sku.

Lip ku i Roz ma rý nek nav ští vi lo nì ko lik za hra niè ních zá jem cù o naši prá ci (Fran cie, Por tu gal sko, Vel ká
Bri tá nie, Ra kous ko, Dán sko). Pok ra èo va ly pøá tel ské kon tak ty se slo ven ský mi ko le gy a pøed sta vi te li
sdružení støe di sek en vi ron men tál ní vý cho vy na Slo ven sku zva né ho Špi rá la. Slo ven ští pøá te lé se rov nìž
zúèast òo va li akcí po øá da ných èesko-slovenskou aso cia cí Per ma kul tu ra (CS) ve spo lu prá ci s Lip kou. 

Lip ku nì ko lik rát v roce nav ští vi li stu den ti a uèi te lé slo ven ských škol. Za mìst nan ci Lip ky na opak ab sol -
vo va li ex kur zi na Ma še kùv mlýn v Nit øe.

Novì byla na vá zá na part ner ská spo lu prá ce s ra kous kou or ga ni za cí EUPRI (Ener gie – Um welt – Part ner -
schaft – Re gi o nal – Ini ti a ti ven) v rám ci pro jek tu Pøí rod ní za hra da.

Mi chal Me dek ab sol vo val tøí tý den ní stáž v te rén ním støe di sku eko lo gic ké vý cho vy Te ton Sci en ce Scho -
ol ve Wy o min gu, v USA. V rám ci po by tu se rov nìž se zná mil se zpù so bem or ga ni za ce eko lo gic ké vý -
cho vy v ná rod ních par cích a nav ští vil novì ote ví ra né støe di sko eko lo gic ké vý cho vy Pu get Sound
En vi ron men tal Le ar ning Cen tre u Se att lu.

V rám ci pro jek tu Youth ab sol vo va la Ka te øi na Kry so vá a ex ter ní pra cov ník Li bor Pa lá šek ces tu do ze mí
BE NE LU Xu, kte rá byla za mì øe na na pøe nos zku še nos tí z pro jek tù pro mlá dež a na vá zá ní dal ší spo lu prá -
ce s vy bra ný mi or ga ni za ce mi.

Spo lu prá ce s Lesy ÈR

• Se mi náø Èes ké lesy I.
• Se mi náø Èes ké lesy II.
• Te rén ní ex kur ze Mo rav ský kras od jihu k se ve ru
• Te rén ní ex kur ze do NP Pod y jí

• Tøí den ní te rén ní ex kur ze do Želez ných hor a Žïár -
ských vr chù

• Te rén ní ex kur ze do CHKO Pá la va
• My ko lo gic ká ex kur ze Hou by v br nìn ských le sích

Spo lu prá ce s Ji ho mo rav ským kra jem mìs tem Br nem,     
obec ní mi úøady

Me zi ná rod ní spo lu prá ce
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Spo lu prá ce pøi rea li za ci 24 akcí ji ných or ga ni za cí 
Pos kyt nu tí or ga ni zaè ní ho zá ze mí pro rea li za ci 16 akcí po øá da ných ji ný mi or ga ni za ce mi

Nej bližším spo lu pra cov ní kem Lip ky v roce 2001 byl opìt Re zek ví tek – sdružení pro eko lo gic kou vý -
cho vu a ochra nu pøí ro dy. Kro mì úspìš ných spo leè nì po øá da ných akcí, ja ký mi byly napø. Den Zemì,
Let ní ško la Re zek vít ku, prázd ni no vé „Øe me sl né léto na Rych tì“ i nì kte ré vìt ší akce TILIE, vdì èí me
Re zek vít ku také za po moc pøi or ga ni zo vá ní 2. re gi o nál ní eko pe da go gic ké kon fe ren ce „MRKEV“ v lis -
to pa du 2002 a zej mé na za ob rov skou pod po ru pøi zøi zo vá ní spo leè nì pro vo zo va né ho pra co viš tì Rych ta
v Krá sen sku. 

Pro jekt bu do vá ní Rych ty by se ne byl rea li zo val bez pod po ry a po mo ci mo rál ní, fi nanè ní i pra cov ní ob -
èan ské ho sdružení Bar ví nek z Po domí. Na Rych tì rov nìž bri gád ni èi li èle no vé Hnu tí Bron to sau rus
ze zá klad ní ho èlán ku Zvo nek, od díl Jes tøáb ník a de sít ky dal ších dob ro vol ní kù.

Vážíme si také spo leè ných akcí a po mo ci, kte ré se nám do stá vá od aso cia ce Per ma kul tu ra (CS) a je jích
pøíz ni vcù set ká va jí cích se pod hla viè kou „5P“, od Po ze mko vé ho spol ku Hády, br nìn ské ho Eko lo gic ké -
ho in sti tu tu Ve ro ni ca, SVVP Cha loup ky, VIS Ve se lí nad Mo ra vou, CEV Pá la va, Na da ce Part ner ství,
Re gi o nál ní ho sdružení ÈSOP, Eko Cen tra Brno a od øady dal ších ne stát ních ne zis ko vých or ga ni za cí
i škol a škol ských za øí ze ní, zej mé na br nìn ských Lužánek.

V rám ci spo lu prá ce s dal ší mi or ga ni za ce mi se Lip ka po dí le la na or ga ni za ci akcí, kte ré jsou uve de ny
v ná sle du jí cím pøe hle du.

Spo lu prá ce s ne zis ko vý mi eko lo gic ký mi or ga ni za ce mi

Akce pro jiné organizace mimo Lipku

7. 1. Diskuse o pøestavbì Chaloupek                           (SSVP 
Chaloupky Knìžice)

21. 1. Beseda se zástupcem hejtmana A. Kmentem
(Veronica Brno)

17. 1. Èarování na školní zahradì                      (SEVER
Horní Maršov)

19. 2. Pøírodní zahrada (Tišnov)

6. 3. Semináø pro uèitelky MŠ (Pøerov)

28. 3. Jak pøežít uèitelské povolání (Sluòákov Olomouc)

25. 4. Natáèení poøadu Sázka na zelenou (ÈT Praha)

29. 5. Exkurze a konzultace k pøírodním zahradám (Støílky)

31. 5. - 2. 6. Školní zahrady - jejich budoucnost                 (SVVP
Chaloupky Knìžice)

5. 6. Pøírodní zahrada (Jindøichùv Hradec)

3. - 6. 6.
Školení budoucích školitelù v rámci programu
Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
(SSEV Pavuèina)

14. 8. Bahno a hvìzdy (Hnutí Brontosaurus - Zvonek)

19. - 21. 8. Ekologická výchova a øemesla                 (Èervený køíž
Praha)

21. 8. Didaktika ekologické výchovy - Letní škola pro
zaèínající ekopedagogy (Rezekvítek Brno)

19. - 22. 9. Veletrh výukových programù                    (Toulcùv
dvùr Praha)
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V roce 2000 vznik lo z po pu du Lip ky ne for mál ní sdružení br nìn ských pe da go gù domù dìtí a dal ších or -
ga ni za cí, kte ré rea li zu jí eko lo gic ké vý uko vé prog ra my pro ško ly. Pe da go go vé se schá ze jí dle pot øe by,
aby si vy mì òo va li zku še nos ti a in for ma ce, zvou se vzá jem nì na vzdì lá va cí akce a vy dá va jí spo leè nì na -
bíd ku pro ško ly.

V roce 2002 se usku teè ni la tøi set ká ní, kte rá po øá da li pra cov ní ci Lip ky ve spo lu prá ci s ko le gy z Lužánek
a Eko Cen tra Brno. Sdružení také uspo øá da lo Mi ni ve le trh vý uko vých prog ra mù v Krá sen sku, kde mìli
možnost zá stup ci jed not li vých or ga ni za cí pre zen to vat a kon zul to vat vlast ní prog ra my. 

27. 9. 2002 Pøednáška Ekologická výchova ve škole (Ekola Praha)

1. 10. 2002 Pøednáška Ekologická výchova ve škole na Krajské konferenci EVVO
(VITA Ostrava)

3. 10. 2002 Otevøená zahrada - pro uèitelky MŠ Zlínského kraje (Alcedo Vsetín)

12. 10. 2002 Exkurze pro zamìstnance Ekoly (Ekola Praha)

11. - 12. 10. 2002 Jsem uèitel, kdo je víc II. (SVVP Chaloupky Knìžice)

22. 10. 2002 Pøírodní zahrada - W. Gammerith (PdF Brno)

24. - 25. 10. 2002 Veletrh výukových programù (Špirála - Oriešok Nitra)

3. - 6. 11. 2002 Školení budoucích školitelù v rámci programu Metodika a realizace
komplexní ekologické výchovy (SSEV Pavuèina Praha)

11. 11. 2002 Lekce k Desateru domácí ekologie (Orchis)

Pra co viš tì Lip ky èas to tvo øí zá ze mí pro po øá dá ní akcí ji ných or ga ni za cí. Je jich pøe hled
je za zna me nán v ná sle du jí cí ta bul ce:

Akce jiných organizací na Lipce

2. 1. 2002 Zkouška divadelního souboru (A.I.D.S. Brno)

14. 1. 2002 Zkouška divadelního souboru (A.I.D.S. Brno)

7. 3. 2002 DUHA - koncepce projektu Chvostík

4. 4. 2002 Semináø pro MŠ - B. Podolská

20. 4. 2002 Den otevøených dveøí na Rozmarýnku

22. 4. 2002 Zkouška divadelního souboru (A.I.D.S. Brno)

27. 4. 2002 Mirek Rokos a jeho lidé na Lipce

27. - 28. 4. 2002 SEVER na Lipce

7. - 8. 5. 2002 Rada hnutí Brontosaurus na Lipce

31. 5. - 2. 6. 2002 Dobrorukovi s klubem NATURA na Lipce

8. - 9. 6. 2002 Cesta šamana

24. 8. 2002 Dìti Zemì na Lipce

4. 9. 2002 Ekodùm a pøírodní zahrada - Klub dùchodcù

27. - 29. 9. 2002 Zvonek na Lipce

11. - 13. 10. 2002 Dìti z Chaloupek na Lipce

28. 10. 2002 Projekt Gabriel - Iva Fabová

Ne for mál ní sdružení Br nìn ští eko pe da go go vé
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Ho di no vé pe da go gic ké a pro voz ní po ra dy se ko na ly je den krát týd nì: pra cov ní ci br nìn ských pra co višŠ
se schá ze jí spo leè nì, pra cov ní ci Rych ty mají sa mos tat né po ra dy. Ze všech usku teè nì ných po rad byly
po øí ze ny pí sem né zá pi sy a ar chi vo vá ny. Tra diè ní vý jezd ní po ra da pro bìh la na Rych tì ve dvou eta pách:
v èerv nu se sou støe di la na kon cep ci nad chá ze jí cí ho škol ní ho roku, sta no ve ní prio rit Lip ky a jed not li vých 
pra co višŠ a vy tvo øe ní sys té mu vnitø ní ko mu ni ka ce a v záøí pak pro bìh la pre zen ta ce pøi pra ve ných prog -
ra mo vých ob las tí a byly vy ty èe ny hlav ní body no vé ho pro pa gaè ní ho sys té mu Lip ky. Pl nì ní na plá no va -
ných prog ra mo vých ob las tí pak je sle do vá no v rám ci prù bìžných kon trol a na kon trol ní vý jezd ní po ra dì
v led nu.

Pøes tože se Lip ka v roce 2002 zce la jis tì zvi di tel ni la z po hle du ve øej nos ti pøe de vším úspìš ným Dnem
Zemì na hra dì Ve ve øí, kte rý nav ští vi lo zhru ba 5 000 lidí, a jis tì ve šla v šir ší po vì do most u uèi tel ské ve -
øej nos ti svou ce lo kraj skou pù sob nos tí, do mní vá me se, že máme vel ké me ze ry ve vlast ní pro pa gaè ní èin -
nos ti. Chy bí jí cí le vì do most a sou stav nost.

Po da øi lo se nám  již vy tvo øit nì kte ré osvìd èe né kon tak ty s re dak to ry ès. roz hla su, úèast ni li jsme se na tá -
èe ní TV po øa du „Hra na ze le nou“, kte rý ne jenže pøed sta vil naše pra co viš tì, ale do ku men to val také nì -
kte ré èás ti naší èin nos ti, a na vá za li jsme rov nìž kon tak ty s kon krét ní mi no vi ná øi. 

PociŠova li jsme však pot øe bu pro myš le nì pro po jit celý pro pa gaè ní sys tém a vy pra co vat jej tak, aby èin -
nost Lip ky cit li vì cha rak te ri zo val. Po ab sol vo vá ní se mi ná øe „Tis ko vý mluv èí a pro pa ga ce SVÈ“, jehož
or ga ni zá to ry byli In sti tut záj mo vé ho vzdì lá vá ní MŠMT Ho øo vi ce a ob èan ské sdružení AISIS z Klad na,
jsme za èa li zpra co vá vat nový pro pa gaè ní sys tém Lip ky a je jích od lou èe ných pra co višŠ. Na pod zim roku
2002 jsme se spo lu s vý tvar ni cí Ha nou Hav líè ko vou za mì øi li na stá lé pro pa gaè ní ma te riá ly, jež tvo øí vý -
znam nou èást ima ge Lip ky. Dos ta nou zce la no vou po do bu a vzá jem nì je pro po jí ty pic ké vý tvar né prv -
ky.

Pe da go gic ké a pro voz ní po ra dy

PROVOZ A PROPAGACE

Pro pa ga ce èin nos ti, spo lu prá ce s mé dii
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Rea li zo va né me di ál ní kon tak ty

Ès. roz hlas - pro pa ga ce Dne Zemì na hra dì Ve ve øí

TV Pri ma - za hra da Roz ma rýn ku (kom pos to va cí zá chod, by lin ko vá spi rá la)

ÈTV I - „Hra na ze le nou“  (pøed sta ve ní Roz ma rýn ku)

ÈTV I - „Hra na ze le nou“  (pøed sta ve ní Lip ky)

Ès. roz hlas - pro pa ga ce akce Brno – Zdra vé mìs to (Ex kur ze po za hra dì Roz ma rýn ku + pøed náš ka)

Èlán ky v no vi nách v r. 2002

Kni hy a pub li ka ce 
Po kni hách „Èes ká bio zah ra da“ a „Hos po dáø ská sta ve ní a za hra da“ se za hra da a za hrad ní prv ky Roz ma -
rýn ku v le toš ním roce ob je vi ly v ti tu lu „Hli nì né stav by“ (doc. Iva na Žabiè ko vá).

Mìsíc Datum Èlánek

únor Týždeò na
Považí: „Sli ep ky na mi es to rý¾a”

bøezen 29. 3. MF Dnes: „Pøi je de mi nistr život ní ho pros tøe dí Kužvart“

duben 2. 4. Rov nost: „Mi nistr Kužvart strá vil Vel ký pá tek na Vy škov sku“

5. 4. Rov nost: „Mi nistr Kužvart strá vil Vel ký pá tek na Vy škov sku“

19. 4. MF Dnes: „Na Ve ve øí os la ví pa mát ky, ale také le toš ní Den Zemì“

19. 4. MF Dnes: „Ví kend na pl ní os la vy Dne Zemì“ 

22. 4. MF Dnes: „Den Zemì pøi táhl zá jem lidí, oko lo hra du Ve ve øí to
bylo do slo va ucpá no au to mo bi ly“

22. 4. Rov nost: „Opuš tì ný hrad Ve ve øí pras kal do slo va ve švech“

kvìten Vy škov ský
zpra vo daj:

„Vy škov sko se na Vel ký pá tek doè ka lo mi nis tra
Kužvar ta“

10. 5. Vy škov ské
no vi ny:

„Slav nost ní otev øe ní Støe di ska eko lo gic ké vý cho vy
Rych ta Krá sen sko“

13. 5. Rov nost: „V Krá sen sku otev øe li nové Støe di sko eko lo gic ké
vý cho vy“

17. 5. Rov nost: „Krá sen ská Rych ta se sta la Støe dis kem eko lo gic ké
vý cho vy“

èervenec Re cep táø pri ma
ná pa dù:

„Kompostovací záchod je netradièním øešením
tradièních potøeb” (Roz ma rý nek)

záøí 27. 9. Vy škov ské
no vi ny: „No vo ty na ZŠ Vy škov, Ná dražní 5“

øíjen MF Dnes: „Ochra ná øi: Bý va lé lomy se zmì ni ly v uni kát ní
re zer va ci“

listopad 15. 11. MF Dnes: „Kraj ský úøad se za mì øil na eko lo gic kou vý cho vu“

prosinec 10. 12. Rov nost: „O eko lo gic ku vý cho vu v Krá sen sku je vel ký zá jem“

Vy škov ské
no vi ny:

„Støe di sko eko lo gic ké vý cho vy si nemùže stìžovat na
ne zá jem o vzdì lá va cí kur zy“

Prá vo: „V Lip ce se uèí lás ce k pøí ro dì“
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Od Od bo ru škol ství Kraj ské ho úøa du jsme obdrželi pros tøed ky na pla ty vèet nì od vo dù na zdra vot ní a so ciál ní
po jiš tì ní, na po kry tí znaè né èás ti ná kla dù na ener gie jsme využili do ta ci Od bo ru škol ství Ma gis trá tu mìs ta
Brna. K vý znam ným za káz kám pat øi ly vý chov né a vzdì lá va cí prog ra my usku teè òo va né v rám ci pro jek tu
„Národní síŠ SEV“ a in for maè ní èin nos ti za bez pe èo va né Lip kou jakožto kon takt ním mís tem Stát ní ho fon du
pro život ní pros tøe dí. V roce 2002 tvo øi ly znaè nou èást pøíj mù za káz ky MŽP a Ji ho mo rav ské ho kra je. Èes ko -
mo rav ský ce ment dal Lip ce dar ve výši 150 000,- Kè. Vdìè ni jsme rov nìž dár cùm, kte øí pøi spì li ke zdár né rea -
li za ci Dne Zemì na hra dì Ve ve øí: NATURA VIVA, fir ma Ke im far ben, s.r.o., a fir ma SASTA, s.r.o., Brno. 
Po drob né úda je o vý no sech a ná kla dech jsou uve de ny v ta bul ko vé èás ti této vý roè ní zprá vy.

Za hra da Lip ky se po de se ti le tech  bu do vá ní sta la za hra dou ne jen bio to po vou, ale bio zah ra dou s funkè ní mi per -
ma kul tur ní mi prv ky. Cí lem je sklou bit její funk ce vý uko vé, eko vý chov né, es te tic ké i od po èiv né a užit ko vé.
Ze le né støe chy jsou stá le ze le nìj ší, rost lin stvo buj nìj ší a máme málo mís ta pro rea li za ci všech na šich zá mì rù.
A zej mé na ak tiv ní po hy bo vé vyžití nì kte rých akè nìj ších kroužkù kla de vel ké ná ro ky na pros tor, a tak jsme za -
há ji li jed ná ní o pro ná jmu dal ší ho po ze mku v za hrád káø ské ko lo nii nad naší za hra dou.

Vel ký roz voj je pa tr ný v za hra dì Roz ma rýn ku, kte rá zmì ni la díky vý mì nì èás ti po ze mku svùj tvar a sta la
se ob lí be ným mís tem jun drov ských ma mi nek s ma lý mi dìt mi. V za hra dì je funkè ní skle ník jako sou èást ví ce ú -
èe lo vé ho za hrad ní ho dom ku, am fi te átr se se daè ka mi, do mi nan tou za hra dy je jed no pat ro vá døe vì ná stav ba dìt -
ské ob ser va to øe do pl nì ná o her ní prv ky pro nej men ší dìti v pøí ze mní èás ti. Bì hem ve ge taè ní se zó ny slouží
za hra da také pro vý uku pìs ti tel ských pra cí ZŠ Ja sa no vá.

Po èí ta èo vá síŠ, o jejíž pro voz  se s tra diè ní pre ciz nos tí a obì ta vos tí sta ral Jan Voj tek a od pod zi mu novì Mi chal
Ha nou sek, byla do pl nì na o nové po èí ta èe a dal ší soft wa ro vé vy ba ve ní. 

Péèe byla vì no vá na také obì ma bu do vám: díky Mìst ské èás ti Jun drov byla na tøe na støe cha Roz ma rýn ku a ven -
kov ní ná tì ry, na Lip ce byla vì no vá na péèe prù bìžné údržbì a opra vám celé bu do vy, zej mé na re kon struk ci
zoo lo gic ké klu bov ny, vý mì nì vstup ní brá ny a úpra vì úložných pros tor v nì ko li ka míst nos tech.

Nej ví ce úsi lí stá lo bu do vá ní a vy ba vo vá ní Rych ty v Krá sen sku. Za èát kem roku zde ješ tì bylo sta ve niš tì a má -
lo kdo vì øil, že se po da øí vše do kon èit do kvìt no vé ho otev øe ní. Díky ohrom né mu úsi lí všech pra cov ní kù a de sí -
tek bri gád ní kù se vše stih lo a Rych ta moh la pøi ví tat ne je nom slav nost ní hos ty, ale po slé ze i prv ní po by to vé
kur zy. Re kon struk ce za jis ti la nej nut nìj ší pod mín ky pro po øá dá ní kur zù, vìt ší èást vy ba ve ní bu do vy pro pro voz 
nesl na svých bed rech Re zek ví tek. Zor ga ni zo val sbír ku „Pos týl ka pro Krá sen sko“ a za bez pe èil zá klad ní po -
mùc ky, èás teè nì z gran tu Na da ce Part ner ství. Vìt ši na vy ba ve ní uèe ben, kan ce lá øe i uby to va cí èás ti po chá zí
z darù – skøí nì, te rá ria, sto ly, ná by tek, kni hy. Star ší mi žid le mi a la vi ce mi nám vy šla vstøíc zá klad ní ško la Po -
domí. 

Otev øe ním však zkráš lo vá ní Rych ty a oko lí te pr ve za èa lo. Kat ka Kry so vá zøí di la kom post a bylin-
kovo-zeleninovou za hrád ku. Han ka Mi ku li co vá se pus ti la do na vr ho vá ní a rea li za ce èí tár ny a klu bov ny
pro dìti. Mar ce la Tráv níè ko vá za pla vi la in te ri é ry kvì ti ná èi, živo èi chy v te rá ri ích a vza la si pat ro nát nad uèeb -
nou.

ByŠ stá le ješ tì považuje me Rych tu za ro ze sta vì nou spí še než dos ta vì nou a vel ká èást re kon struk ce je ješ tì
pøed  ná mi, jsme pøe svìd èe ni, že jsme pro bu do vu i støe di sko eko lo gic ké vý cho vy udì la li v roce 2002 ma xi -
mum.

Pøíj my Lip ky

FINANCOVÁNÍ A HOSPODAØENÍ ORGANIZACE

Péèe o bu do vy, po ze mky a tech ni ku

24



Ko neè ná roz va ha

AKTIVA 1998 1999 2000 2001 2002

1. Hmotný investièní majetek

1. Stroje a zaøízení 328 310 277 070 819 970 1 010 120 910 130

2. Budovy 0 0 935 880 935 880 935 880

HIM celkem 328 310 277 070 1 755 850 1 946 000 1 846 010

2. Obìžná aktiva

1. Pohledávky 6 500 86 880 17 220 16 770 32 920

2. Finanèní majetek

- pokladna 14 240 32 600 4 270 12 400 56 890

- bìžný úèet 732 040 761 810 846 300 481 560 1 193 720

3. Pøechodné úèty ak. - 47 820 - 4 050 - 22 320 - 4 550 - 28 740

Obìžná aktiva celkem 704 960 877 460 845 470 531 050 1 312 020

AKTIVA CELKEM 1 033 270 1 154 530 1 666 440 1 541 170 2 222 150

PASIVA 1998 1999 2000 2001 2002

VLASTNÍ ZDROJE

1. Majetkové fondy

- fond investièního   
majetku 328 310 277 070 819 980 1 010 120 910 130

Celkem 328 310 277 070 819 980 1 010 120 910 130

2. Finanèní fondy

- fond odmìn 33 980 21 980 21 980 21 980 1 980

- fond sociální 21 680 37 930 47 790 49 690 56 870

- fond rezervní 132 890 204 030 166 890 192 650 361 050

- fond reprodukce inv. 
  majetku 373 460 424 700 371 740 111 400 211 420

Finanèní fondy celkem 562 010 688 640 608 400 375 720 631 320

3. Hospodáøský výsledek - 2 830 - 1 970 2 730 2 400 111 710

CIZÍ ZDROJE

1. Krátkodobé závazky

- závazky z obch. styku 44 260 31 940 50 330 9 220 331 790

- závazky k zamìst- 
  nancùm 50 470 69 900 87 360 67 390 99 590

- závazky k soc. zabezp. 41 040 57 640 78 730 64 990 115 220

- daòové závazky 10 020 11 270 19 310 10 310 22 400

Celkem 145 780 190 780 235 730 235 730 569 000

2. Dohadné úèty pasivní - - - - -

PASIVA celkem 1 033 270 1 154 530 1 666 440 1 541 160 2 222 160
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Pøe hled vý no sù a ná kla dù

VÝNOSY 2000 2001 2002

Kè % Kè % Kè %

Provozní dotace od ŠÚB 1 993 000 55 648 000 15 0 0

z toho:

- mzdové náklady a OPPP 1 463 000 488 000 0

- zákonné pojištìní 530 000 160 000 0

- ONIV 0 0 0

Provozní dotace od JmK 1 949 000 46 4 213 000 41

z toho:

- mzdové náklady a OPPP 1 409 000 2 848 000

- zákonné pojištìní 536 000 1 051 000

- ONIV 4 000 314 000

Výnosy z vlastní èinnosti 1 145 186 32 1 407 612 34 1 994 715 20

z toho:

- tábory, kursy, zájezdy 495 992 563 043 701 505

- výukové programy 374 108 454 650 588 332

- èl. popl., práce v CHÚ,                            
koncepce 275 086 389 919 547 580

- pøíprava stravy 0 0 157 298

Ostatní výnosy celkem 467 472 13 219 951 5 4 005 165 39

z toho:

- použití fondù 228 042 75 414 6 982

- úroky 17 630 15 037 7 793

- tržby z pronájmu 38 800 6 100 130 820

- dotace od obce 83 000 123 400 188 500

- dotace nadaèní 100 000 0

- ostatní výnosy 71 070

- Národní síŠ - zakázka 3 600 000 35

VÝNOSY CELKEM 3 605 658 100 4 228 563 100 10 212 880 100

NÁKLADY 2000 2001 2002

Kè % Kè % Kè %

Spotøeba materiálu 646 132 18 369 391 9 804 250 8

Spotøeba energie 102 429 3 102 879 2 151 282 2

Opravy a udržování vè. mat. 35 140 1 50 564 1,5 35 834 0,5

Cestovné 20 971 0,5 41 502 1 140 565 1,5

Ostatní služby 574 151 16 819 499 19 4 586 935 45

Mzdové náklady 1 491 570 41 1 947 002 46 3 073 744 30

Zákonné sociální pojištìní 606 435 17 737 879 18 1 143 954 11

Odpisy 100 330 3 123 001 3 145 704 1,5

Jiné ostatní náklady 32 755 0,5 33 447 0,5 18 911 0,5

NÁKLADY CELKEM 3 602 932 100 4 225 164 100 10 101 179 100

Rozdíl mezi náklady a
výnosy (hosp. výsledek)

+ 2 726 + 3 400 + 111 701
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(vý tah z vý ka zù zpra co vá va ných pro Sdružení støe di sek eko lo gic ké vý cho vy Pa vu èi na)

Pøe hled pe da go gic kých èin nos tí Lip ky za léta 1996-2002

AKCE

1 2 3 7 8 9 10

EVP pro dìti a mládež - denní
vzdìlávací akce pro pedagogické pracovníky

denní pobytové

MŠ ZŠ SŠ stud. uè. stud. uè.

Poèet akcí

1996 - 128 12 53 22 1 3

1997 - 175 18 69 28 2 5

1998 - 202 13 39 35 7 3

1999 - 251 1 54 43 8 10

2000 - 276 25 52 19 4 1

2001 - 269 7 42 24 4 9

2002 - 338 8 99 15 5 3

Poèet úèastníkù

1996 - 2 944 276 635 646 22 73

1997 - 3 850 387 1 197 496 54 130

1998 - 4 444 286 796 491 247 108

1999 - 5 522 22 771 664 149 331

2000 - 6 072 167 750 424 70 40

2001 - 5 764 154 640 530 85 226

2002 - 7 281 223 1 519 403 144 119

Hodin výuky

1996 - 384 24 159 93 21 98

1997 - 525 54 207 84 104 144

1998 - 555 36 117 105 216 144

1999 - 690 3 162 129 136 328

2000 - 759 25 156 57 80 24

2001 - 786 21 126 72 88 272

2002 - 1 271 141 293,5 73,5 71 47
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Za veš ke rou po moc, pøí zeò, dù vì ru i po vzbu ze ní jsme vdìè ni stov kám pøá tel, pøíz ni vcù a pod po ro va te lù
Lip ky, Roz ma rýn ku a Rych ty. Za fi nanè ní i ne hmot nou pod po ru a po moc jsme mi mo øád nì vdìè ni zej -
mé na tìm to jed not liv cùm a or ga ni za cím: 

panu RNDr. Li bo ru Am broz ko vi, panu Ing. Mi la nu Ap pe lo vi, panu Mgr. Vác la vu Božkovi, panu Pa -
edDr. Vi lé mu Bu ri án ko vi, sleè nì An drei Dvo øá ko vé, paní Mgr. Len ce Gu lo vé, paní Mgr. Hanì Hav líè -
ko vé, panu RNDr. Janu Hol la no vi, paní Doc. Hanì Hor ké, panu Ing. Ivanu Houd ko vi, paní Ing. Bc.
Annì Hu báè ko vé, CSc., sleè nì Janì Iš tva no vé, DiS, panu Ing. Ji øí mu Iš tva no vi, panu An to ní nu Kmen to -
vi, panu Ing. Ji øí mu Ko mùr ko vi, panu Vla di mí ru Kout né mu, panu RNDr. Mi lo ši Kužvar to vi, panu La di -
sla vu Krá lo vi, paní Prof. RNDr. Hanì Lib ro vé, CSc., panu Ji øí mu Mud ruò ko vi, paní MUDr. Re ná tì
No vo tné, panu Vlas ti mi lu Orál ko vi, paní Adé le Pás ko vé, panu Ing. Jo se fu Pa vel ko vi, paní Blan ce
Ponížilo vé, panu Mgr. Lu ci e nu Roz prý mo vi, paní MUDr. Lud mi le Sed lá ko vé, panu Vítu Syn ko vi, panu
RNDr. Mi lo ši Ši fal do vi, panu Mgr. Lu bo mí ru Ti ché mu, PhD., paní Ja ro sla vì Vaò ko vé, paní Jit ce Vej -
slí ko vé, panu Ing. Janu Voj tko vi, panu RNDr. Jo ze fu ZeŠkovi, paní RNDr. Dáše Zou ha ro vé, jakož i

• Èes ko mo rav ské mu ce men tu, a.s.,

• Le sùm Èes ké re pub li ky, s.p., Hra dec Krá lo vé

• Mìst ské èás ti Brno – Jun drov

• Mìst ské èás ti Brno – støed 

• Mi nis ter stvu život ní ho pros tøe dí

• Od bo ru škol ství Ma gis trá tu mìs ta Br na

• Od bo ru život ní ho pros tøe dí Ma gis trá tu mìs ta Brna 

• Pa vu èi nì – Sdružení støe di sek eko lo gic ké vý cho vy,                                                                    
jakož i všem je jím èlen ským støe dis kùm 

• Po ze mko vé mu spol ku Há dy

• spo leè né mu prog ra mu SSEV Pa vu èi na a ÈSOP                                                                     
„Ná rod ní síŠ støe di sek eko lo gic ké osvì ty, vý cho vy a vzdì lá vá ní“ 

• sto laø ství Mi cha la Oveè ky a spo leè ní kù, Br no

• Re zek vít ku – Sdružení pro eko lo gic kou vý cho vu a ochra nu pøí ro dy 

• Škol ské mu úøa du Brno, Eko no mic ké mu od bo ru ŠÚB                                                        
a okres ní mu Prog ra mu roz vo je zá klad ní ho a støed ní ho škol ství

• Vzdì lá va cí na da ci Jana Husa 

• Fir mì Jo sef Wag ner

Úcta a po dì ko vá ní náleží po prá vu všem ve dou cím kroužkù na Lip ce, Roz ma rýn ku a Rych tì uve de ným
v tex tu.

PODÌKOVÁNÍ

Ob zvláš tì ve li ké po dì ko vá ní za veš ke rou pod po ru a pøí zeò pat øí ro di nám a part ne rùm
všech lip ko vých pra cov ní kù, kte rým do ká za li je jich blíz cí po celý rok 2002 vy tvá øet chá -
pa jí cí a tr pì li vé zá ze mí.

Upøím nì jim za to dì ku je me!

Hana Kor va so vá, Aleš Má chal & spol.
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