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Lipková èísla v roce 2002:
Ekologické výukové programy
465 výukových programù / 1 429 hodin výuky /
7 494 úèastníkù
4 exkurze pro studenty SŠ
Zájmové kroužky a kluby, vzdìlávání
vedoucích kroužkù
Poèet kroužkù a jejich èlenù
ve školním roce 2001–2002: 22/260
Poèet kroužkù a jejich èlenù
ve školním roce 2002–2003: 28/320
6 vzdìlávacích akcí pro 154 úèastníkù
11 brigád pro 280 brigádníkù
Vzdìlávání vlastních pracovníkù Lipky
14 akcí / 167 úèastníkù
Spolupráce se školami v Jihomoravském kraji
116 škol / 4 rozesílky / 47 konzultací
Vzdìlávací program pro pedagogické
pracovníky
22 akcí / 30 dnù / 663 úèastníkù
68 náslechù ve výukových programech
a následných konzultací – 350 hodin
Vysokoškolská výuka
výuka na 2 školách / 4 pøedmìty /
78 dnù výuky / 190 posluchaèù /
1 602 úèastníkodnù
11 diplomových prací
Slamìnka
19 akcí / 36 dnù / 326 úèastníkù

Akce pro veøejnost, komunitní práce

34 akcí / cca 8 000 úèastníkù
Stáže, náslechy, praxe, konzultace
139 úèastníkù / 1 155 hodin
6 posudkù k závìreèným pracím
Poradenství pro veøejnost
Zodpovìzeno cca 900 dotazù
Poskytnuto cca 1 500 informaèních materiálù
Spolupráce s neziskovými ekologickými
organizacemi
Spolupráce pøi realizaci 24 akcí jiných
organizací
Poskytnutí organizaèního zázemí pro realizaci
16 akcí poøádaných jinými organizacemi

PØEDSTAVENÍ LIPKY
Co bylo a je naším posláním a jak se Lipka mìní
Lipka – Dùm ekologické výchovy je specializované školské zaøízení s právní subjektivitou, jehož souèasným zøizovatelem je Jihomoravský kraj. Od roku 1998 je Lipka fakultním školským zaøízením Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Od svého vzniku v záøí 1991 se Lipka aktivnì podílí na školní
i mimoškolní ekologické výchovì a vzdìlávání zejména v brnìnském regionu. V roce 1998 byly služby Lipky rozšíøeny o pracovištì Rozmarýnek v Jundrovì se zamìøením na terénní výukové programy a permakulturní zpùsoby hospodaøení. V roce 2002 jsme spoleènì s Rezekvítkem uvedli do provozu zatím poslední
pracovištì, zamìøené na pobytové terénní programy, Rychta v Krásensku na Drahanské vrchovinì.
Posláním Lipky je pøispívat k osvojování ohleduplnìjších, ménì konzumních a odpovìdnìjších postojù lidí k pøírodì a inspirovat je k trvalému zájmu o aktivní péèi o životní prostøedí. Ve svém úsilí se Lipka zamìøuje zejména na dìti, mládež, studenty uèitelských oborù a uèitele z praxe.
Snažíme se šíøit ekologicky pøíznivé alternativy životního zpùsobu, rozvíjet citlivost a ohleduplnost
k pøírodì – zvyšováním ekologického povìdomí, prožitky z kontaktù s živými tvory, osvìtou v oblasti
tzv. domácí ekologie èi rozšiøováním poptávky po skromnìjších, tvoøivìjších a radostnìjších zpùsobech
života. Usilujeme o zvyšování spoluodpovìdnosti lidí za místo, ve kterém žijí, za smysluplné využívání
místních zdrojù i za budoucí stav pøírody a spoleènosti na celé planetì.

Našim návštìvníkùm nabízíme:
 pùldenní

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ
PROGRAMY a POBYTOVÉ TERÉNNÍ
PROGRAMY pro jihomoravské základní
a støední školy;

fakulty Masarykovy univerzity, pøíležitostné
didaktické semináøe pro posluchaèe jiných
oborù PdF a FF MU, konzultace k diplomovým
a seminárním pracím, náslechy apod.;

 pøírodovìdné, ochranáøské, øemeslné, výtvarné

 TRADIÈNÍ I NETRADIÈNÍ AKCE pod-

a další ZÁJMOVÉ KROUŽKY;

 EKOPEDAGOGICKÝ KLUB Lipky „TILIA“, který už jedenáctým rokem nabízí uèitelùm brnìnských škol akreditované vzdìlávací
akce, zejména terénní exkurze, pøednášky a tematické kurzy;

 KONTAKTNÍ MÍSTO poskytující zájemcùm informace o programech Státního fondu
životního prostøedí (SFŽP) a dalších oblastech;

 semestrové kurzy PRAKTIKUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY „Kapka“ jako povinné
i volitelné pøedmìty pro studenty Pedagogické

porující tvoøivé a nekonzumní pøístupy ke svátkùm, tradicím a k životu vùbec – Vánoèní
Lipka, Vánoce s Rozmarýnkem, Zelený ètvrtek, akce ke Dnu Zemì, pøehrávky vážné hudby, folkové koncerty, setkání pøíznivcù permakultury a pøírodních zahrad aj.;

 Tvoøivý klub SLAMÌNKA nabízí uèitelùm
i dalším zájemcùm víkendové i prázdninové
KURZY práce s pøírodními materiály: pletení
z proutí a slámy, pøedení, drátování, pøedtkalcovské techniky i práce na tkalcovském stavu,
kurzy keramiky a aranžování rostlin, kurzy malování na sklo a hedvábí, patchworku apod.

V roce 2002 pokraèovala transformace Lipky z pracovištì brnìnského na pracovištì jihomoravské. Zvyšuje se poèet pracoviš• – v souèasné dobì máme 3 pracovištì a budujeme dvì další. Také
poèet zamìstnancù se navýšil – rok 2002 jsme zaèínali s 10,5 zamìstnanci a konèili se 17,6 zamìstnanci. 1. èervence 2002 se stala øeditelkou Lipky Hana Korvasová, aby se dosavadní øeditel Aleš
Máchal mohl plnì vìnovat pedagogické práci a budování nového pracovištì pro vzdìlávání dospìlých.
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Pracovištì Lipová 20
sídlo: Lipová 20, Brno

Øeditelství Lipky

Organizaèní schéma Lipky
na konci roku 2002

øeditelka:

Hana Korvasová

zástupce øeditele:

Aleš Máchal

ekonomka:

Lenka Appelová

administrativní práce:

Marcela Faltýsková
Václav Izák

správce sítì:

Michal Hanousek

civilní služba:

Radek Salaba

Pracovištì Rozmarýnek
sídlo: Rozmarýnová 6, Brno

Pracovištì Rychta
sídlo: Krásensko 76

vedoucí:
Dana Køivánková

vedoucí:
Dana Kellnerová

vedoucí:
Michal Medek

pedagogiètí pracovníci:
Alena Uhøíèková
Eva Kuèerová
Pavlína Šubrtová
Romana Mrázková (0,5)
Lenka Staòková (0,6)

pedagogiètí pracovníci:
Pavlína Horká

pedagogiètí pracovníci:
Kateøina Krysová
Marcela Trávníèková
Hana Mikulicová

provozní pracovníci:
Tonèo Jovanovský
Olga Krbálková (0,5)

provozní pracovníci:
Èestmír Holuša (0,5)
civilní služba:
Jan Škrdla

provozní pracovníci:
Jitka Vágnerová (0,5)
Dana Richterová
Pavel Švancara
Ivana Kaòová (0,5)

civilní služba:
Roman Maxa

Lidská sestava vedení Lipky - Domu ekologické výchovy v roce 2002
Lenka Appelová (PEF VŠZ, DPS EV)
ekonomka, pìtinou úvazku pedagogická a organizaèní pracovnice
Marcela Faltýsková (FF MU)
od listopadu administrativní síla – pomoc pøi koordinaci naplòování Akèního plánu Koncepce
EVVO, jazykové korektury
Michal Hanousek (SOUŽ)
správce sítì, tvorba databází
Jiøí Ištvan (VUT)
externí spolupracovník Lipky – správce lipkových
internetových stránek
Hana Korvasová (PøF MU)
od 1.7.2002 øeditelka Lipky, kontaktní místo
SFŽP, koordinace tvorby koncepce EVVO Jihomoravského kraje, koordinace programu Národní
síĢ støedisek EVVO v ÈR
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Aleš Máchal (PEF VŠZ, PGS OTŽP, DPS)
do 30.6.2002 øeditel Lipky, dále zástupce øeditelky, pedagogický pracovník pro výuku studentù
uèitelství PdF MU a PøF UP, letní školy pro uèitele, pøíprava nového pracovištì pro vzdìlávání dospìlých
Monika Novotná (SEŠ)
externí spolupracovnice Lipky – evidence
èinnosti
Jan Vojtek (VUT)
externí spolupracovník Lipky – trpìlivý tvùrce poèítaèové sítì Lipky
Radek Salaba (SPŠ stavební)
civilní služba – úklid, práce na zahradì, spolupráce s Rezekvítkem

Pracovištì nejstarší - Lipová 20
Je vlajkovou lodí a zároveò i sídlem øeditelství celé Lipky. Je oázou pro dìti uprostøed vilové Masarykovy ètvrti, kde není žádné dìtské høištì. Je bezpeèným prostorem pro školáky a vítanou zastávkou na procházkách maminek s koèárky a pøedškoláky. Díky svému vybavení a prostorám je zázemím
pro rukodìlné kurzy Slamìnky.
Zorka Rýparová a Svìtla Froncová odešly hned poèátkem roku na mateøskou dovolenou a pracovištì
fungovalo až do èervna jen díky Danì Køivánkové, které pomáhali pedagogové na drobných úvazcích
èi externisté. I pøes velice složité podmínky jsme veškerou výuku zabezpeèili naplno! Za uvedené matky
pøišla v záøí mladá krev. Ne zcela nová a neznámá, protože obì kolegynì Eva Kuèerová a Pavlína Šubrtová s námi spolupracovaly již v minulém školním roce a pomáhaly i na Rezekvítku. S obmìnou pedagogického sboru došlo k mírnému posunu ve výbìru cílových skupin. Spektrum naší práce se rozšíøilo
z výhradního zamìøení na dìti a uèitele základních škol i k vìtšímu objemu vysokoškolské výuky, a zejména efektivnìjšímu dalšímu vzdìlávání pedagogických pracovníkù ZŠ, ŠD, DDM, MŠ. Po návratu
Aleny Uhøíèkové z mateøské dovolené je novinkou pravidelná práce s dìtmi pøedškolkového vìku v doprovodu rodièù a nové kroužky pøedškolákù a prvòáèkù. Pøibyly i veèerní kroužky pro dospìlé,
kde se kromì øemeslného tvoøení navíc seznamují s domácí ekologií, ekologickou výchovou a principy
trvale udržitelného života v praxi.
Prioritou pro nový školní rok byla inovace interiérù. Po více než desetiletém dennodenním fungování
a obèas i praskání ve švech se již projevují šrámy jak na budovì, tak i na jejím vybavení. Zmìny se dìjí
za plného provozu, a tak probíhají plynule a témìø nenápadnì vèetnì malování a „domácí“ atmosféra
je zachována.

Lidská sestava pracovištì Lipová 20 v roce 2002
Svìtla Froncová-Hronová
(PdF MU – 1. st., školní zdravotnictví)
pedagogická pracovnice na 0,6 úvazku – výukové
programy pro 1. st. ZŠ, videotéka, knihovna, propagace v médiích, v dubnu odchod na MD

Eva Kuèerová (PøF MU)
od 1.7.2002 pedagogická pracovnice, koordinace
vzdìlávacího programu pro uèitele, spolupráce
se sítí škol v kraji, zástupkynì Lipky v SSEV Pavuèina

Václav Izák (PF MU)
Romana Mrázková (PedF MU)
administrativní pracovník pro program Národní sí• pedagogická pracovnice na 0,5 úvazku
SEVVO, právnická pomoc
Zora Rýparová-Mikolášková (ZF MZLU, DPS)
Tonèo Jovanovski (SPŠS)
pedagogická pracovnice – výukové programy
správce budov, zaøízení a mechanismù, opravy, pro 1. a 2. st., výtvarná péèe o interiéry, pøíležitostúdržba, kotelna, BOZP a PO
né tradièní akce, péèe o externisty (ÈAJOVNA),
spolupráce se ZÈHB Zvonek, v únoru odchod
Olga Krbálková (ŠUØ)
na mateøskou dovolenou
úklid, pomoc pøi administrativì a organizaèním zajištìní akcí Lipky, péèe o pedagogy doprovázející Lenka Staòková (PøF MU, studentka LF MU)
tøídu na výukový program
pedagogická pracovnice na 0,6 úvazku
Dana Køivánková (AF VŠZ, DPS EV)
vedoucí pracovištì, pedagogická pracovnice, výukové programy, tvoøivé kurzy, vedoucí klubù
Erica a Beta, odborná garantka pro biotopové, pøírodní a permakulturní zahrady, lektorka Slamìnky
Roman Maxa (PedF MU)
civilní služba – úklid, práce na zahradì

Pavlína Šubrtová (MZLU)
pedagogická pracovnice, koordinace èinnosti
kroužkù Lipky, vzdìlávací program pro externisty
Alena Uhøíèková (PdF MU)
1.9.2002 návrat z mateøské dovolené, pedagogická
pracovnice, koordinace oblasti výukových programù Lipky, kurzy keramiky, kroužky pro pøedškoláky, akce pro dìti s rodièi
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Rozmarýnek
Detašované pracovištì ROZMARÝNEK, sídlící v mìstské èásti Brno – Jundrov, pøipravuje a realizuje
v dopoledních hodinách pøírodovìdné a ekologické výukové programy. Díky své výhodné poloze v sousedství lesa a v blízkosti øeky Svratky zaøazuje do dopolední èinnosti v pøíznivých èástech roku pøedevším terénní programy. Dìti mají v jejich prùbìhu pøíležitost urèovat vlastnoruènì nalovené bezobratlé
vodní živoèichy, pozorovat zvìø v oboøe, uèí se hledat pobytová znamení zvíøat, poznávají byliny i stromy, dozvídají se, které plané rostliny je možné využívat v domácnosti apod. Pøenášíme tak výuku do pøírody, již dìti poznávají in natura.
Zajímavostí Rozmarýnku je pøírodní–permakulturní zahrada. Design pozemku vytváøeli dospìlí dobrovolní spolupracovníci, kteøí také vydatnì fyzicky pomáhali pøi jeho realizaci. V zahradì je možné spatøit
øadu zajímavých staveb (altán, amfiteátr, pozorovatelnu, kompostovací záchod i víceúèelový hrázdìný
objekt pro malá domácí zvíøata se skleníkem) a netradièních prvkù (kaskádu jezírek s koøenovou èistièkou, „mikrobiotopy“ – tlející kmen, sluneèní stráò, „divoèinu“ atd.), které podporují rozšíøení volnì žijících živoèichù na obhospodaøovaném pozemku.
V tomto roce jsme naši pøírodní zahradu obohatili o dvì další vodní nádrže. Jedna bude sloužit budoucímu chovu kachen a druhá, v podobì mokøadu, rozšíøí mikrobiotopovou nabídku obojživelníkùm, žijícím
na pozemku. Protože je naše zahrada urèena pøedevším dìtem, postavili jsme pro nì skrýš v podobì obøího mraveništì.

Lidská sestava Rozmarýnku v roce 2002
Èestmír Holuša (SOU – døevomodeláø)
technický pracovník na 0,5 úvazku – realizace zahradních staveb a prvkù
Pavlína Horká (PdF MU)
pedagogická pracovnice, odborná garantka pìstitelských prací a permakulturních
úprav zahrady, vedoucí zájmového kroužku pro mladší dìti
Dana Kellnerová (AF VŠZ, DPS)
vedoucí pracovištì, pedagogická pracovnice, chovatelské kroužky, spolupráce
s mìstskou èástí Jundrov, chovy zvíøat, akce TILIE konané na Rozmarýnku
Jaromír Palas (VUT + VUT)
do 28.2.2002 civilní služba na Rozmarýnku – úklid, údržba, opravy,
práce v zahradì, péèe o chované zvíøectvo
Jan Škrdla (SOŠ)
od 15.3.2002 civilní služba na Rozmarýnku – úklid, údržba, opravy,
práce v zahradì, péèe o chované zvíøectvo
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Pracovištì nejmladší - Rychta Krásensko
Po ètyøletém úsilí jsme v roce 2002 otevøeli první pobytové støedisko ekologické výchovy v Jihomoravském kraji. Støedisko ekologické výchovy Rychta Krásensko provozujeme spoleènì s obèanským
sdružením Rezekvítek. Støedisko se nachází na Drahanské vrchovinì v obci Krásensko a leží mezi
CHKO Moravský kras a Vojenským újezdem Bøezina. Ve støedisku probíhají pøedevším týdenní pobytové kurzy pro støední školy a druhý stupeò základních škol. Kurzy jsou zamìøeny na terénní pøírodovìdu a trvale udržitelný život. Vìtšina výuky se odehrává v terénu, program je veden formou samostatné
práce žákù na projektech.
Ubytovací charakteristika støediska je 33 lùžek. Rychta je klasicistnì pøestavìný renesanèní statek
s krásnými klenutými a trámovými stropy. Rekonstrukce budovy byla vedena co nejcitlivìji z hlediska
památkové péèe a zároveò pøátelsky k životnímu prostøedí – teplá voda je ohøívána solárními kolektory,
teplo v budovì pøesnì regulují digitální ventily a elektøina vyrobená ze sluneèních paprskù vyèerpává
vodu ze sklepa.
Na budování støediska se kromì partnerského Rezekvítku podílely stovky dobrovolníkù prostøednictvím
brigád a pomocí sbírky na provozní vybavení støediska. Prostøedky poskytlo MŠMT, SFŽP a Nadace
Partnerství.
V roce 2002 byly provedeny nejenom stavební práce, ale i vybaveny uèebny a sestaveny výukové programy. Všichni pracovníci støediska se celý rok uèili nìco nového, po stavebních pracích a úklidu pøišlo
na øadu navrhování interiérù, sestavování programù a organizaèních pravidel. Velkou oporou nám byly
zkušenosti od kolegù z ostatních støedisek ekologické výchovy.

Lidská sestava Krásenska v roce 2002
Kateøina Krysová (PøF UP)
od 1.3. pedagogická pracovnice – zoologie, chov zvíøat, péèe o zahradu,
tradièní øemesla, ekologické zemìdìlství, herní aktivity
Tomáš Matìjèek (PøF UK)
od 1.2. do 30.6. pedagogický pracovník – geografie, geomorfologie, ekologie,
herní aktivity
Michal Medek (PøF MU)
vedoucí pracovištì, pedagogický pracovník – geologie, geografie,
geomorfologie, krajinná ekologie, úspory energie, projekty
Hana Mikulicová (PøF MU)
od 1.7. pedagogická pracovnice – botanika, tradièní øemesla, projekty úspor energie,
trvale udržitelný život, metodické vedení kroužkù
Dana Richterová (SOU)
od 1.5. kuchaøka
Pavel Švancara (SOU)
od 1.3. správce budovy
Marcela Trávníèková (PøF UP)
od 1.4. pedagogická pracovnice – botanika, projektová výuka, programové
zajištìní kurzù, knihovna a informaèní zdroje pro výuku
Jitka Vágnerová (SEŠ)
od bøezna administrativní pracovnice – vedení provozu, objednávky programù, úèetnictví
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VZDÌLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DÌTÍ A MLÁDEŽE
Ekologické výukové programy
65 výukových programù / 1 429 hodin výuky / 7 494 úèastníkù – žákù ZŠ a SŠ / 4 exkurze pro studenty SŠ
V oblasti ekologických výukových programù nastaly v roce 2002 zásadní zmìny – programy byly nabídnuty školám v celém Jihomoravském kraji a od kvìtna 2002 zaèalo nabízet pracovištì v Krásensku pobytové programy. Pokraèovala spolupráce s Pozemkovým spolkem Hády, který vytváøí podmínky
pro realizaci terénních programù na Hádech. Bìhem roku 2002 zpracovávaly Veronika Schwarcová
(Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Kromìøíži) a Kateøina Zoufalá (Soukromá vyšší odborná
škola sociální v Jihlavì) závìreèné práce na téma Úèinnost výukových programù Lipky. Obì práce prokazují, že výukové programy jsou pro dìtské návštìvníky Lipky významným zážitkem, který alespoò
zèásti ovlivòuje jejich další chování a jednání.
Ekologický výukový program (EVP) a pobytový program (PP) je interaktivní tvoøivá výchovnì vzdìlávací lekce s cílem obohatit uèivo ZŠ nebo SŠ o ekologický rozmìr. EVP a PP probíhá zpravidla mimo školu
(tj. v pøírodì nebo ve støedisku ekologické výchovy) v rozsahu nejménì dvou vyuèovacích hodin. Jednodenní a pobytové výukové programy jsou souhrnným oznaèením programù s obsahem ekologickým
(v užším slova smyslu), pøírodovìdným, environmentálním („životnìprostøeïovým“) a ochranáøským.
Je pro nì pøíznaèné využívání prvkù souvislostního, problémového a projektového vyuèování, estetické,
pracovní i dramatické výchovy. Dùraz je kladen na odbornou úroveò a aktuálnost poskytovaných informací, rozvíjení tvoøivosti, komunikace a týmové práce, na osvojování ekologického myšlení, aktivizaci
k øešení problémù a na obohacování žákù o praktické poznatky získávané mj. bezprostøedním kontaktem
s pøírodninami, aktivním pobytem v zahradì, v terénu apod.
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Oduèené výukové programy podle mìsícù

Zapoèítány prùmìrnì 3 vyuèovací hodiny na jeden výukový program, u pobytových programù zapoèítány 3 tøíhodinové programy dennì
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Pøehled nabízených výukových programù v roce 2002
Pracovištì Lipová 20:
Pøíroda našimi smysly – do èervna 2002
Od semínka ke košili – do èervna 2002
ŽP mìsta Brna – do èervna 2002
Tajemství krajiny – do èervna 2002
Život lesa (2.–7. tøída)
Kdo žije s námi doma (4.–6. tøída)
Návštìva u babky bylinkáøky (4–5. tøída)
Dìlají šaty èlovìka? (5.–6. tøída)
Život v rybníce (4.–6. tøída)
Co se dìje na pasece (1.–2. tøída)
Strom (1.–2. tøída) – od záøí
Jak roste chléb (2.–4. tøída)
Výlet do Brna (6.–9. tøída)
Pùda a její promìny (5.–6. tøída)
Bìžela oveèka (4.–6. tøída)
Zázrak zrození – 1.èást (5.–9. tøída, SŠ,…) – od záøí
Zázrak zrození – 2.èást (8.–9. tøída, SŠ, VŠ a další zájemci) – od záøí
Není odpad jako odpad (6.–9. tøída, SŠ) – od záøí
Kavky – terénní program (2.–9. tøída, SŠ )
Rùženin lom (4.–9. tøída, SŠ) – od záøí

Pracovištì Rozmarýnek:
Šel zahradník do zahrady (1.–2. tøída ZŠ, ZvŠ)
Naše kráva mléko dává (1.–2. tøída ZŠ, ZvŠ)
Hele, èlovíèek! I (2.–5. tøída)
Hele, èlovíèek! II (4.–7. tøída) – od záøí
Jedy a léèiva z pøírody (3.–6. tøída)
Špetka domácí ekologie (3.–5. tøída)
Co vyprávìl starý paøez (2.–6. tøída)
Kouzelná pøíroda zahrad (3.–5. tøída)
Pohár vody (3.–9. tøída)
Údolí oddechu aneb procházka lesem – terénní program (2.–9. tøída)
Rozmarné vánoce (2.–4. tøída)

Pracovištì Rychta – pobytové kurzy:

Pracovištì Rychta – terénní exkurze:

Základní pøírodovìdný semináø (6.–9., SŠ)
Týden pro trvale udržitelný život (8.–9., SŠ)
Biologické praktikum (6.–9., SŠ)
Zemìpisné praktikum (7.–9., SŠ)
Škola o pøírodì (4.–6. ZŠ)

Údolí Øíèky
Josefovské údolí
Suchý a Pustý žleb
Sever Moravského krasu
Rakovecké údolí
Za prameny Malé Hané
Velká Haná

Nìkteré støední školy si objednávají na Lipce specializovaný program podle
zamìøení školy. V loòském roce se uskuteènily ètyøi akce:
Akce pro studenty SŠ
22. 4.
12. 5.
11. 6.
15. 11.

SPdŠ Boskovice – Den Zemì
SPdŠ Lerchova – exkurze na Lipku
Exkurze na Lipce pro CMCŠ SPdŠ
Exkurze Gymnázium Ostrava – Hrabùvka
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Zájmové kroužky a kluby, vzdìlávání vedoucích kroužkù
Poèet kroužkù a jejich èlenù ve školním roce 2001-2: 22/260
Poèet kroužkù a jejich èlenù ve školním roce 2002-3: 28/320
6 vzdìlávacích akcí pro 154 úèastníkù
11 brigád pro 280 brigádníkù
Ve školním roce 2001/2002 se scházelo v Lipce a na Rozmarýnku 260 èlenù v 22 zájmových kroužcích,
oddílech a klubech. V následujícím školním roce 2002/2003 se poèet kroužkù navýšil na 28 a poèet èlenù na 360. Kroužky jsou zamìøeny pøedevším na pøírodovìdu, turistiku, výtvarnou výchovu, keramiku
a na práci s pøírodními materiály. Pìt z nich je urèeno nejmenším dìtem, pøedškoláèkùm a maminkám
s dìtmi, ètrnáct kroužkù je pro dìti a mládež do 18 let, sedm klubù pro dospìlé (práce s pøírodními materiály, ruèní práce, keramika), jeden kroužek pro dyslektiky a tìlesnì postižené dìti a jeden pøírodovìdno-tvoøivý pro nevidomé dìti.
Pospolitost našich vedoucích jsme podpoøili v únoru víkendovým výjezdem na Krásensko a spoleènì
uspoøádaným Dnem Zemì na hradì Veveøí. Nìkteøí z externistù: Tereza Žižková, Radka Hejlová, Blanka Rabušicová a Hana Krhovská úspìšnì absolvovaly Letní školu Rezekvítku, kde s velkou obìtavostí
pomáhala s pøípravou a s realizací programu Jana Ištvanová (rukodìlné èinnosti, stará øemesla). S koncem školního roku se uskuteènila již tradièní rezekvítková brigáda na Kamenném vrchu, kde ani lipkové
kroužky nestály v pozadí a pomáhaly zejména pøi sušení sena na Kamenném vrchu a Netopýrkách, likvidaci pokosené trávy na Augšperském potoku a likvidaci invazních rostlin v Rùženinì lomu. Další spoleènou rezekvítko-lipkovou brigádou byla na konci srpna týdenní popovodòová pomoc zaplaveným
oblastem ve Strunkovicích nad Blanicí. Pøed vánocemi probìhla pro všechny externisty Mikulášská nadílka s opravdovým èertem i Mikulášem a spoleèná výroba vánoèních dárkù.

Všichni externisté mìli možnost úèastnit
se po celý rok akcí vzdìlávacího cyklu
„Lipková školièka“ a za zvýhodnìných
podmínek i akcí Slamìnky a Tilie. Kromì
toho mají svùj vlastní vzdìlávací a spoleèenský program, jehož jednotlivé akce jsou
uvedeny v následující tabulce.

Akce pro
externisty

Jak se staráme o vedoucí kroužkù
8. - 10. 2.
19. 3.
18. 4.
20. - 21. 4.
4. 12.
15. 12.

Krásenské snìžné - kurz
instruktorù
Oslava jubilea 100:2 = 2x50
Èajovna ke Dni Zemì
Noc na hradì
Mikulášská výroba dárkù
Chystání Vánoèní Lipky

Jak vedoucí kroužkù a dobrovolníci pomáhají Lipce
Pomoc externistù se v roce 2002 soustøedila zejména na budování pracovištì v Krásenku a budování zahrady Rozmarýnku. Povodòová brigáda ve Strunkovicích byla svolána velice narychlo,
pøesto si o prázdninách na pomoc zaplavené obci našlo èas 35 lidí.

Brigády

22. - 27. 7.

Brigáda - zahradní struktury

12. - 14. 4.

KDE - tvoøivý víkend

23. - 29. 9.

Povodòová brigáda

19. - 21. 4.

Brigáda Barvínkù na Rychtì

26. - 28. 4.

Brigáda na Krásensku

7. 5.
28. 6. - 3. 7.
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Brigáda Brontosauøi
Brigáda v CHÚ Brna

28. 9.
29. 3. - 1. 4.

Brigáda Zvonkù na Lipce
Brontosauøi - brigáda

èervenec

Brigáda na Rozmarýnku

srpen

Brigáda na Rozmarýnku

Pøehled kroužkù Lipky ve školním roce 2001/2002

kroužek

zamìøení

poèet dìtí

vedoucí

LIPKA
Jestøábník

pøírodovìdný

17

Jestøábník - Skøítci

pøírodovìdný

17

Orion + Chrostíci

pøírodovìdný

15

Ferdíci

pøírodovìdný

15

Brouèci

pøírodovìdno-turistický

11

Onyx

pøírodovìdno-turistický

9

Tlapky

pøírodovìdno-tvoøivý

24

Barvínci

výtvarný

10

Kulièka

výtvarný

6

KDE

tvoøivý

8

Keramika - dospìlí

keramika

10

Korálky

keramika

7

Tkaní
Palièkování
Alfa
Beta
Erika

tkaní
palièkování
tvoøivý
tvoøivý
tvoøivý

9
12
5
7
20

Slunéèka

pøírodovìdný

20

Výtvarný kroužek

výtvarný

8

Jablíèko
Chovatelé
Paski klub Junior

pøírodovìdný
chovatelský
pro maminky s dìtmi

10
6
11

Libor M. Palášek
Petr Laštùvka, Vít Synek
Tereza Žižková, Zuzka Buráòová
Kristýna Kalendová
Jarmila Skudová
Hana Kazdová, Petra Fojtíková
Martin Tomek
Petr Kazda, Jakub Drmola
Kateøina Cetkovská
Tomáš Krajina, Petra Krejèí
Šárka Rohožcová
Alena Uhøíèková
Jarmila Sinièáková
Zuzana Javorová, Jana Zvìøinová
Hana Illová, Zora Rýparová
Veronika Babová
Jana Ištvanová, Jana Sedláková
Jitka Dorovská
Alena Uhøíèková
Zora Rýparová
Helena Øezníèková
Zuzana Arsenjevová
Zuzana Arsenjevová
Dana Køivánková
Dana Køivánková
Dana Køivánková

ROZMARÝNEK
Pavlína Horká
Hana Krhovská
Blanka Rabušicová
Ivona Krejèová
Dana Kellnerová
Radka Mikulicová
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Pøehled kroužkù Lipky ve školním roce 2002/2003

kroužek

zamìøení

poèet dìtí

vedoucí

LIPKA
Jestøábník

pøírodovìdný

14

Jestøábník - Skøítci

pøírodovìdný

18

Orion + Chrostíci

pøírodovìdný

15

Brouèci + Ferdíci

pøírodovìdno-turistický

16

Pitrýsci
Onyx
Tlapky - starší
Tlapky - mladší
Modøínci
Vrabèáci
Barvínci
Kulièka

pøírodovìdno-turistický
pøírodovìdno-turistický
pøírodovìdno-tvoøivý
pøírodovìdno-tvoøivý
pøírodovìdno-výtvarný
pøírodovìdno-výtvarný
výtvarný
výtvarný

6
8
13
18
15
8
8
6

KDE

tvoøivý

8

Keramika - dospìlí
Keramika - zaèáteèníci
Tkaní
Palièkování
AlfaBeta
Erika
Jonatán
Nevidomí

keramika
keramika
tkaní
palièkování
tvoøivý
tvoøivý
výt.-dram., pohyb. rehab.
pøírodovìdno-tvoøivý

13
7
9
9
16
14
10
38

Libor M. Palášek
Petr Laštùvka, Vít Synek
Tereza Žižková
Kristýna Kalendová
Jarmila Skudová
Petr Kazda, Kateøina Cetkovská
Kamila Rottová, Martin Tomek
Hana Kazdová, Petra Fojtíková
Michal Hanousek, Radka Hejlová
Tomáš Krajina
Jarmila Sinièáková
Alena Uhøíèková
Pavlína Šubrtová, Michal Veselý
Pavlína Šubrtová
Jana Zvìøinová
Hana Illová, Eva Kuèerová
Jana Ištvanová, Jana Sedláková
Jitka Dorovská
Alena Uhøíèková
Eva Bilíková, Ivona Jourová
Zuzana Arsenjevová
Zuzana Arsenjevová
Dana Køivánková
Dana Køivánková
Hana Illová
Pavlína Šubrtová

pøírodovìdný
pøírodovìdný
pøírodovìdný
pro maminky s dìtmi

10
8
6
10

Pavlína Horká
Ivona Krejèová
Zuzana Kalábová
Martina Mejzlíková

dìtský
mládež z regionu

7
9

Hana Šíbová, Katka Matušková
Michal Medek

ROZMARÝNEK
JACHR
Jablíèko
Veverky
Paski klub Junior

KRÁSENSKO
Kyvadlo
Èajovna
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VZDÌLÁVÁNÍ PEDAGOGÙ A STUDENTÙ
UÈITELSTVÍ
Vzdìlávání vlastních pracovníkù Lipky
14 akcí / 167 úèastníkù
Lipka trvale podporuje rùzné formy dalšího vzdìlávání, všem pracovníkùm je umožòována úèast na odborných environmentálnì zamìøených semináøích vèetnì všech akcí ekopedagogického klubu TILIA.
Ètvrtým roèníkem pokraèoval vlastní vzdìlávací program tzv. LIPKOVÉ ŠKOLIÈKY lekcemi vìnovanými tématùm, která pedagogové potøebují pro vlastní rozvoj a zkvalitòování pedagogické práce.

Vzdìlávací akce pro pracovníky Lipky
9. 1.
18. 1.
18. 2.
1. 3.
9. 4.
26. 4.
24. 5.
7. 6.
19. 6.
26. - 27. 4.
2. 9.
2. - 3. 9.
18. 10.
22. 11.

Snídanì u Medkù: Pøíprava výuky pro Rychtu
Školièka – RNDr. J. Pellantová: Životní prostøedí a ochrana pøírody
v Jihomoravském kraji
Exkurze na hrad Veveøí
Školièka – prof. RNDr. Ing. D. Povolný, DrSc: Pøíroda, ekologie a entomologie
Exkurze pracovníkù Rychty na brnìnská pracovištì
Školièka – Doc. RNDr. K. Hudec, DrSc: Ornitologická a veverèí vycházka
na Ústøední høbitov
Školièka – Dr. J. Hrabalová: Práce s hlasem a jak o hlas peèovat
Školièka – Ing. D. Køivánková: Pøírodní zahrady a ekologické zemìdìlství
Setkání ekopedagogù v Lužánkách, ukázka výukových programù
Výjezdní porada Lipky, seznámení s výukovými programy jednotlivých pracovišĢ
Školièka – Mgr. M. Medek: Zkušenosti ze stáže ve støediscích ekologické výchovy v USA
Výjezdní porada Lipky, seznámení s výukovými programy jednotlivých pracovišĢ
Exkurze na farmu ekologického zemìdìlství Makešùv mlýn v Nitøe
Školièka – PhDr. L. Kysuèan: Životní zpùsob na sklonku Øíma pohledem
environmentalisty
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Spolupráce se školami v Jihomoravském kraji
116 škol / 4 rozesílky / 47 konzultací
V roce 2002 úspìšnì pokraèovala spolupráce se školami v Jihomoravském kraji v rámci programu
Sdružení støedisek ekologické výchovy (SSEV) Pavuèina „Metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy“, podpoøeného MŠMT. Lipka jako krajské støedisko ekologické výchovy kolem sebe sdružuje
základní a støední školy se zájmem o ekologickou výchovu. K 31.12.2002 tvoøilo tuto síĢ již 116 škol
a školských zaøízení (85 ZŠ, 27 SŠ, 4 ostatní). Tato vytvoøená regionální síĢ škol nazvaná ekopedagogický klub TILIA umožòuje zejména efektivní zprostøedkovávání informací, rùzných nabídek a metodických materiálù. V roce 2002 Lipka zajistila 4 rozesílky informaèních a metodických pomùcek: Adresáø
škol v síti Ekopedagogického klubu TILIA, Aktualizovaná nabídka vzdìlávacích akcí pro uèitele (3x),
Nabídka „popoledních“ výukových programù Lipky, Nabídka výukových programù poboèky v Krásensku (2x), Sborník pøíspìvkù 2. Malé regionální konference o ekologické výchovì, Pexeso o lese (Lesy
ÈR, s.p.), Informace o bezplatném poradenství v péèi o biozahradu, Pozvánka na semináø Biologie
po škole a Jarní mozaika, Pozvánka na Øemeslné léto na Rychtì, informace o 16. Letní škole Rezekvítku
pro vedoucí zájmových kroužkù, zpravodaj Rezekvìty 4/2001, Hurá z lavic do pøírody III (Chaloupky),
Nabídky terénních semináøù pro uèitele na Rozmarýnku, Nabídka víkendového kurzu Jak s žáky poznávat pøírodu v nejbližším okolí (SEVER), Nabídka semináøù SEV Chaloupky, Pozvánka na Ekologické
dny Olomouc, Metodický pokyn MŠMT, Koncepce EVVO Jihomoravského kraje, Výtah ze státního
programu EVVO, Nabídka publikací Rezekvítku, Pøehled èlenských støedisek Pavuèiny, Nabídka rukodìlných kurzù klubu Slamìnka, informaèní leták o EkoCentru Brno, nabídka ubytování a programu
v CVÈ Domeèek Brno, Nabídka akcí SEV Chaloupky, SEVERu Horní Maršov a EC Toulcùv dvùr
v Praze, 1. èíslo Bedrníku – èasopisu pro ekogramotnost, Nabídky soutìží sdružení Arnika. Každá zásilka je zpestøena pohádkou pro radost od spisovatelky Daniely Fischerové.
14. listopadu 2002 se konal 3. roèník Malé regionální konference o ekologické výchovì, tentokrát v zasedacím sále Krajského úøadu Jihomoravského kraje. Konference poøádané ve spolupráci s Pedagogickým centrem Brno a Pedagogickou fakultou MU se zúèastnilo 155 uèitelù z celého kraje. Akci podpoøil
Magistrát mìsta Brna – odbor životního prostøedí, Jihomoravský kraj, MŠMT, Lesy ÈR, s.p. a Rezekvítek. Všichni úèastníci konference obdrželi tašku se sadou publikací a metodických pomùcek k ekologické výchovì, souèástí byl i Bedrník – èasopis pro ekogramotnost, který zaèalo v listopadu 2002 vydávat
SSEV Pavuèina.
Kromì rozesílky informaèních a metodických materiálù poskytuje Lipka pedagogùm konzultace z oblasti EVVO. Této nabídky využilo 47 pedagogù. Dotazy se týkaly pøedevším námìtù pro EV ve školách,
tvorby plánu EV ve školách, energetických úspor, kontaktù na další SEV v ÈR, zakládání nových SEV,
získávání finanèních prostøedkù, údržby zahrady a zakládání zelené støechy.
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Vzdìlávací program pro pedagogické pracovníky
22 akcí / 30 dnù / 663 úèastníkù
68 náslechù ve výukových programech – 350 hodin
Nabídka Vzdìlávacího programu pro pedagogy byla v roce 2002 rozšíøena do všech základních a støedních škol i uèilišĢ v Jihomoravském kraji. Akce jsou akreditovány MŠMT – osvìdèení o zpùsobilosti
vzdìlávacího zaøízení ze 16. listopadu 2000, èj. 29284/2000-20-156, novì ze 25. øíjna 2002,
èj. 28180/2002-25-26. V rámci programu se uskuteènily semináøe a exkurze pro uèitele škol všech typù
a dále pedagogy støedisek ekologické výchovy a domù dìtí. Nìkteré z akcí lektorsky zajišĢovali zamìstnanci Lipky, na øadu z nich byli pøizváni odborníci z oboru botaniky, zoologie, lesního hospodáøství,
vèelaøství a ochrany životního prostøedí. Na každé akci úèastníci dostali propagaèní materiály, metodické a pracovní listy s doporuèením k dalšímu využití v pedagogické praxi.
V roce 2002 pokraèovaly taktéž semináøe pro uèitelky z mateøských škol, vìtšinou zamìøené na tvoøení
z pøírodních materiálù, ale i k pozorování jevù, vztahù a procesù v pøírodì, protože každá mateøská školka má zahradu, kde dìti tráví velkou èást dne. Tyto semináøe jsou prozatím nabízeny jen uèitelkám
z Brna a Brna – venkova.
Další formou vzdìlávání pedagogù na Lipce jsou náslechy na ekologických výukových programech,
které pøinášejí pedagogùm jednak inspiraci pro výuku, ale také øadu informací z oborù, na nìž jsou programy zamìøeny. V roce 2002 využilo možnosti náslechu na výukovém programu (resp. následné konzultace s pedagogem, který program realizoval) 68 pedagogù po dobu celkem 350 hodin.

Vzdìlávací akce pro uèitele
15. 2.
16. 2.
22. 3.
23. 3.
28. 3.
13. 4.
10. 5.
15. 5.
24. - 26. 5.
27. 5.
12. 6.

Semináø EV pro uèitele 2. a 3.
stupnì: Biologie po škole
Tilia: Èeské lesy I.
Semináø pro MŠ B. mìsto:
Velikonoce na Lipce
Tilia: Èeské lesy II.
Semináø pro ZŠ Podomí:
Ekologická výchova na ZŠ
Tilia: CHKO Moravský kras
od jihu k severu
Semináø EV pro uèitele 1.
stupnì ZŠ: Jarní mozaika
Tilia: Pøíroda ve škole
- pøírodní školní zahrada
Tilia: CHKO Železné hory
a CHKO Žïárské vrchy
Terénní semináø: Kohoutovice
- Bystrc (uèitelé 1. st. ZŠ)
Terénní semináø: Kohoutovice
- Bystrc (uèitelé 2. st. ZŠ)

13. - 14. 9.
2. - 5. 10.
12. 10.
23. 10.
25. 10.
14. 11.
25. -26. 11.
29. 11.
11. 12.
13. 12.

Tilia: Národní park Podyjí
Semináø pro pedagogy støedisek EV v ÈR: Ekologické výukové programy
Tilia: Houby v brnìnských
lesích
Soustøedìní brnìnských ekopedagogù
Semináø pro uèitelky MŠ Brno
- mìsto: Podzimní skøítkování
3. Malá regionální konference
o ekologické výchovì
Miniveletrh výukových programù
Semináø pro uèitelky MŠ Brno
- venkov: Vánoce na Lipce
Tilia: Kam mizí brnìnský
odpad?
Semináø pro uèitele z PdF UK
Bratislava: EV v èeském
školství
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Vysokoškolská výuka
Výuka na 2 vysokých školách / 4 pøedmìty / 78 dnù výuky / 190 posluchaèù / 1602 úèastníkodnù
11 diplomových prací
Lipka je od roku 1998 fakultním školským zaøízením pedagogické fakulty MU v Brnì. V roce 2002 probíhala nadále výuka Praktika ekologické výchovy pro posluchaèe uèitelství 1.–5. roè. ZŠ (tzv. Kapka)
a Praktikum ekologické výchovy pro posluchaèe oboru rodinná výchova – obojí vèetnì dvoudenních víkendových semináøù na Chaloupkách a v Lipce. Uvedené pøedmìty vyuèoval Aleš Máchal. Výuka
na Pedagogické fakultì byla dále rozšíøena o pravidelnou výuku povinných pøedmìtù Anatomie a morfologie rostlin (Lenka Staòková) a výuku pøedmìtù Aplikovaná biologie a Terénní cvièení z pìstitelství
a aplikované ekologie (Dana Køivánková). Celkem jsme se vìnovali bìhem 78 dnù 190 studentùm formou pravidelné výuky a øadì dalších v podobì konzultací, stáží, náslechù a jednorázových akcí. Další
výuka probíhala na Pøírodovìdecké fakultì UP v Olomouci, kde vyuèuje Aleš Máchal budoucí uèitele
a environmentalisty – pøedmìt Didaktika péèe o životní prostøedí. S obìma uvedenými školami má Lipka uzavøenu smlouvu a za výuku fakturuje smluvní èástky.

Pøehled výuky pro Pedagogickou fakultu MU
a Pøírodovìdeckou fakultu UP v roce 2002:
PdF MU Brno
Aleš Máchal
Praktikum EV II pro 1. st. (11. KAPKA)
II. - V. 2002

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

Souèástí pøípravy budoucích pedagogù je také vedení diplomových a roèníkových prací, resp. psaní posudkù. Aleš Máchal byl vedoucím 4 diplomových prací
a konzultantem 8 diplomových prací, poskytl 22 diplomových konzultací a napsal
11 posudkù.

Pøehled vedených pedagogických diplomových prací:
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Radka Štìpánová, PøF UP
Ekologická výchova jako souèást vzdìlávacích
programù základních škol

Oldøich Šnejdar, PdF MU – RV
Využití mechù pro terénní výuku biologie v 6. a 7.
roè. ZŠ

Petra Nováková, PdF MU – RV
Povodòová situace na øece Moravì v roce 1997
na území okr. Uh. Hradištì

Petr Juráèek, PdF MU – NŠ
Obaly a odpady ve výuce v 5. roèníku ZŠ

Pøehled pedagogických a environmentálních diplomových prací, ke kterým byly
poskytnuty konzultace a zpracovány oponentské posudky:
Gabriela Brezinová–Poláchová, PøF
UP – ukon. v lednu 2002
Environmentální výchova a informaèní systém CHKO Beskydy
Martin Køíž, AF MZLU, obor agroekologie
Environmentální výchova zabezpeèovaná správou CHKO a BR
Pálava

Lenka Poláková, PdF MU – RV
Koncepce ekologického kroužku
na 2. stupni ZŠ
Dana Zajoncová, FF MU – historie
Historie TISu - Svazu pro ochranu pøírody a krajiny (bak. práce)
Martina Polívková, FHS UK Praha,
obor sociální ekologie
Analýza EVVO s dùrazem na SEV

Libor Palášek, LF MZLU
Návrh LT na lokalitì Libochovka
a zhodnocení vlivu jeho provozu
na krajinu
Bohouš Sedláèek, FSS MU – Hen
Humanitní environmentalistika
a ekologická výchova (prac. název)

VZDÌLÁVÁNÍ A OSVÌTA VEØEJNOSTI
Lipka se dlouhodobì vìnuje také práci s veøejností, pøièemž vychází z požadavkù rùzných cílových skupin (rodièe s dìtmi, dospìlí se zájmem o pøírodu, obyvatelé Brna, obyvatelé Vyškovska apod.)
a z možností daných specializací jednotlivých zamìstnancù. K nejoblíbenìjším èinnostem patøí práce
s pøírodními materiály a kurzy øemeslných technik – pro skalní zájemce byl vytvoøen klub Slamìnka.
Další oblastí vzdìlávání a osvìty veøejnosti jsou pøíležitostné akce poøádané u pøíležitosti rùzných svátkù, výroèí èi akce kulturní. Do práce s veøejností patøí nejrùznìjší stáže a konzultace, resp. poradenství.

Slamìnka

Slamìnka

19 akcí / 36 dnù / 326 úèastníkù
26. 1.
2. - 3. 2.
2. - 3. 3.
2. - 3. 3.
29. 3.
13. - 14. 4.
13. - 14. 4.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
18. 5.
2. - 9. 8.
7. 9.
26. - 27. 10.
9. - 10. 11.
15. - 17. 11.
28. 11.
7. 12.
7. - 8. 12.

Proutìná romance
Indiánské tkaní I.
Indiánské tkaní II.
Práce se døevem aneb vyrobme si hraèku
Proutìné ošatky
Drátování
Víkend s hlínou - mísy, misky, mistièky
Figurky z kukuøièného šustí
Bylinky na zahrádce, v truhlíku a v kuchyni
SíĢování
Ruèní papír z rostlin
Øemeslné léto na Rychtì
Ošatky z pediku
Víkend s hlínou aneb svìtla, lampy, lampièky
Kouzlo slámy
Setkání na Rychtì
Adventní vìnce
Tisk na látku
Patchwork nebo quilt

Tvoøivý klub práce s pøírodními
materiály nazývaný SLAMÌNKA sdružuje milovníky tradièních rukodìlných technik toužící po chvílích aktivního odpoèinku. Èlenství ve Slamìnce zaruèuje pravidelné informování
o veškerých Lipkou poøádaných
rukodìlných kurzech, které probíhají vìtšinou o víkendech jako
jednodenní i dvoudenní akce.
Úspìšné „setkání na statku“
se pøestìhovalo z Toulcova dvora na Rychtu, kde probìhl jeho
3. roèník. Na Rychtì probìhlo
také prázdninové Øemeslné léto
za úèasti 28 žen a dívek.
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Akce pro veøejnost, komunitní práce
34 akcí / cca 8 000 úèastníkù
Z následujícího pøehledu akcí pro veøejnost je zøejmý široký zábìr zamìstnancù Lipky, kteøí organizují
jak kulturní poøady, semináøe o pøírodních zahradách, ale také kurzy øemeslných technik a oslavy svátkù.
Vìtšina akcí má ekologický èi environmentální obsah, na mnohých z nich úèastníci obdrží informaèní
materiály, které souvisejí s tématem akce.

Akce pro veøejnost
9. 1.
7. 2.
26. 3.
27. 3.
27. 3.
28. 3.
6. 4.
5. - 7. 4.
7. 4.
20. 4.
20. - 21. 4.
26. 4.
10. - 11. 5.
15. 5.
8. 6.
8. - 9. 6.
8. - 12. 7.

Filmový klub na Lipce
Bitva o jablko - AIDS
Pøírodní zahrada
- W. Gammerith
Škaredá støeda aneb jundrovské
velikonoèní radovánky
Velikonoce na Rozmarýnku
Zelený ètvrtek
Sázení jedlièek
Proutí na zahradì - workshop
Pøírodní zahrada
Den otevøených dveøí
Den Zemì na hradì Veveøí
Bitva o jablko - AIDS
Slavnostní otvírání Rychty
Pøírodní zahrada
Pøírodní zahrada
Cesta šamanù
Barevné léto na Lipce
- pøímìstský tábor

27. 9.
2. 10.
4. - 5. 10.
5. 10.
19. - 20. 10.
20. 10.
22. 11.
28. 11.
30. 11.
6. - 8. 12.
1. 12.
16. - 18. 12.
18. 12.
1. - 21. 12.
2x týdnì po
celý rok

Biozahrada na Lipce
Biozahrada na Rozmarýnku
Biojarmark
Den otevøených dveøí
na Kavkách
Výstava zahrádkáøù
a ruèních prací
Vernisáž Strom roku
- Modøínci
Bitva o jablko - AIDS
Pletení adventních vìncù
Advent - Alfabeta + Erica
5P - setkání na Rozmarýnku
Rozsvìcování vánoèního
stromku
Vánoèní Lipka
Vánoce pro krásenské dìti
Stromky pro život
- prodej jedlièek
Aerobic na Rychtì

Poradenství pro veøejnost
Zodpovìzeno cca 900 dotazù
Poskytnuto cca 1500 informaèních materiálù
Lipka se bìhem své existence stala významným poradenským místem pro veøejnost. Pracovištì na Lipové poskytuje jeden den v týdnu poradenství na téma biologické pìstování, nechemická ochrana a výživa
rostlin a tvorba a uspoøádání pøírodní zahrady. Rozmarýnek podává navíc informace k zahradním prvkùm zde vybudovaným (kompostovací záchod, kaskáda jezírek s koøenovou èistièkou apod.). Na Rychtì
je možno získat odborné rady ve vìci energetických úspor.
Lipka je také kontaktním místem Státního fondu životního prostøedí. Návštìvníci zde získávají informace o finanèní podpoøe, kterou lze dostat z jednotlivých programù fondu.
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Stáže, náslechy, praxe, konzultace
39 úèastníkù / 1155 hodin
6 posudkù k závìreèným pracím
Lipka je prùbìžnì otevøena všem zájemcùm o praktickou ekologickou výchovu. Nabídky vlastního vzdìlávání na Lipce využívají stážisté, úèastníci odborných exkurzí a praktikanti z nejrùznìjších koutù Èech,
Moravy i Slovenska – kolegové ze støedisek ekologické výchovy sdružených v Pavuèinì, studenti uèitelských a sociálních oborù. Vítanou pomocí Lipce a Rozmarýnku byla praxe studentek Støedního odborného uèilištì obchodního. V prùbìhu roku jsme poskytli stovky drobných i obsažných konzultací týkajících
se ekologických námìtù do výuky, èinnosti zájmových kroužkù, diplomových a seminárních prací, ekologického poradenství, ochrany pøírody, organizace a financování apod.

Poèty stáží, konzultací, náslechù a praxí v roce 2002
•
•
•
•
•
•
•

Aranžérská praxe pro studentky SOU obchodní Brno: 5 studentek – 763 hodin
Stáž k designu zahrady, vè. konzultace: 1 zájemkynì – 40 hodin
Konzultace k zahradì a zahradním prvkùm: 17 zájemcù – 58 hodin
Èinnost Lipky: 86 zájemcù – 210 hodin
Konzultace k projektùm: 17 zájemcù – 34 hodin
Ostatní konzultace: 7 zájemcù – 20 hodin
Konzultace k závìreèným pracím, psaní posudkù: 6 studentù – 30 hodin – 6 posudkù

Pøehled nepedagogických diplomových a závìreèných prací,
ke kterým byly poskytnuty konzultace a zpracovány a oponentské posudky:
Kateøina Zoufalá, Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavì
Význam a vliv ekologického støediska Lipka na ekologickou výchovu dìtí a mládeže
Veronika Schwarzová, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Kromìøíži
Ekologické výukové programy Lipky - Domu ekologické výchovy, Brno
Jitka Schneiderová, AGNES Praha, Øízení neziskových organizací, Manažeøi – nováèci
Projekt obnovy venkova
Romana Mrázková, AGNES Praha, Øízení neziskových organizací, Manažeøi – nováèci
Vytvoøení organizaèního zázemí Rezekvítku
Katrin Zwiebová, AGNES Praha, Øízení neziskových organizací, Manažeøi – nováèci
NATURA 2000 – Zvyšování odborné zpùsobilosti veøejnosti pro budování
a využívání soustavy Natura 2000 a vytvoøení seznamu prioritních lokalit této soustavy
Lucie Peláková, AGNES Praha, Øízení neziskových organizací, Manažeøi – nováèci
Zelený kruh jako informaèní a legislativní centrum pro nevládní neziskové
organizace s èinností v oblasti životního prostøedí
Veronika Pilgrová, Vyšší odborná škola, Støední zemìdìlská škola
a Støední odborné uèilištì pravárenské v Bystøici n.P.
Vzácné druhy živoèichù Brna a jejich využití pro turistiku a vzdìlávání
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KONCEPCE EVVO JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE
Lipka byla povìøena Jihomoravským krajem, aby pro nìj zpracovala Koncepci EVVO. Pro realizaci
byla vytvoøena koordinaèní skupina ze zainteresovaných lidí z celého Jihomoravského kraje. Z nich byly
sestaveny pracovní podskupiny pro jednotlivé podoblasti a jejich garanti vytvoøili zvláštní pracovní skupinu, pøipravující základní text koncepce.
Koncepce EVVO JmK byla schválena Zastupitelstvem kraje 17.11.2002 vèetnì Akèního plánu na rok
2003, který mj. obsahuje i úkoly týkající se Rychty Krásensko, vzdìlávání uèitelù a budování nového
pracovištì Lipky – Koleje Aleše Záveského. Materiál byl vytištìn a poskytnut všem mateøským, základním a støedním školám projevujícím zájem o problematiku, vysokým školám a dalším organizacím a institucím. Lipka by mìla být i do budoucna garantem plnìní Akèního plánu Koncepce EVVO.

NÁRODNÍ SÍġ STØEDISEK EVVO
Lipka byla vybrána ve výbìrovém øízení Ministerstvem životního prostøedí k realizaci zakázky „Plnìní
vybraných úkolù Akèního plánu Státního programu environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty
ÈR“. Lipka poté vyhlásila výbìrové øízení pod názvem Národní síĢ støedisek EVVO. Program si klade
za cíl podporovat soustavnou a celoroèní nabídku programù pro školy, pro mimoškolní èinnost dìtí
a mládeže a pro veøejnost, které jsou realizovány neziskovými organizacemi.
Administrace programu Národní síĢ støedisek EVVO byla dokonèena k 15.12.2002. Do programu se zapojilo 69 subdodavatelù. V rámci 5 modulù bylo naplòováno 7 úkolù Akèního plánu. Prùbìh programu
byl zèásti narušen srpnovými povodnìmi. Nìkteøí subdodavatelé došli k natolik velké újmì, že nebyli
schopni naplnit smlouvu, pøípadnì ji naplnili jen zèásti. Administrátoøi prùbìžnì provádìli kontroly plnìní smluv se subdodavateli.

VNÌJŠÍ SPOLUPRÁCE
SSEV Pavuèina
PAVUÈINA je celostátní síĢ støedisek ekologické výchovy, která poskytují výukové programy pro školy a poøádají vzdìlávací akce pro uèitele podle stanovených kritérií. Lipka je už léta øádným èlenem tohoto seskupení. Pavuèina nám umožòuje lepší informovanost o dìní v oboru i na jednotlivých
støediscích, stala se respektovaným partnerem MŽP i MŠMT, daøí se jí udržovat dobré vztahy s Èeským
svazem ochráncù pøírody (ÈSOP). Prostøednictvím Pavuèiny mohla Lipka získat zakázky ze Státního
fondu životního prostøedí, Lesù ÈR a Kubíka a dotaci z MŠMT. Ve výboru Pavuèiny i v øídicím výboru
projektu Národní síĢ SEV Lipku zastupovala Hana Korvasová.
Kolegùm ze zaèínajících i pokroèilých pavuèinových støedisek ekologické výchovy poskytujeme konzultace, náslechy i stáže na obou našich pracovištích a rádi pøíležitostnì využíváme možnosti obdobných
návštìv na spøátelených pracovištích.
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Spolupráce s Lesy ÈR
Lipka pokraèovala v nìkolikaleté spolupráci s Lesy ÈR, s.p., které v roce 2002 podpoøily projekt Lesní
vzdìlávání pro uèitele. Cyklus akcí se setkal s velkým ohlasem, takže nakonec probìhlo sedm místo pùvodnì plánovaných pìti akcí, kterých se zúèastnilo 210 pedagogù. Úèastníci získali propagaèní materiály Lesù ÈR, které dále finanènì podpoøily nákup publikací, pracovních a dalších metodických pomùcek
s lesní tematikou i od jiných vydavatelù. Do lipkové videotéky také pøibyly 3 nové tituly vydané Lesy
ÈR, které si školy mohou na Lipce zapùjèit.

Pøehled vzdìlávacích akcí podpoøených Lesy ÈR:
•
•
•
•

Semináø Èeské lesy I.
Semináø Èeské lesy II.
Terénní exkurze Moravský kras od jihu k severu
Terénní exkurze do NP Podyjí

• Tøídenní terénní exkurze do Železných hor a Žïárských vrchù

• Terénní exkurze do CHKO Pálava
• Mykologická exkurze Houby v brnìnských lesích

Spolupráce s Jihomoravským krajem mìstem Brnem,
obecními úøady
V prùbìhu roku 2002 pokraèovala dobrá spolupráce s Odborem školství a Odborem životního prostøedí
Krajského úøadu Jihomoravského kraje, jakož i se zástupcem hejtmana pro školství a životní prostøedí,
kterým byla Lipka povìøena zpracováním krajské Koncepce environmentálního vzdìlávání, výchovy
a osvìty Jihomoravského kraje. Podporu Lipce projevoval nadále i Magistrát mìsta Brna, zejména prostøednictvím Odboru školství a Odboru životního prostøedí, které pomohly nejen finanènì, ale též poskytnutím konzultací, metodických materiálù apod. Naše pracovnice Pavla Horká pracovala v Poradním
sboru pro ekologickou výchovu pøi OŽP MmB. Mìstská èást Jundrov v èele s panem starostou všestrannì podporovala èinnost pracovištì Rozmarýnek, starosta a zastupitelé obce Krásensko projevili velkou
vstøícnost a pomoc pøi budování naší poboèky pro terénní výuku v Krásensku.

Mezinárodní spolupráce
Lipku i Rozmarýnek navštívilo nìkolik zahranièních zájemcù o naši práci (Francie, Portugalsko, Velká
Británie, Rakousko, Dánsko). Pokraèovaly pøátelské kontakty se slovenskými kolegy a pøedstaviteli
sdružení støedisek environmentální výchovy na Slovensku zvaného Špirála. Slovenští pøátelé se rovnìž
zúèastòovali akcí poøádaných èesko-slovenskou asociací Permakultura (CS) ve spolupráci s Lipkou.
Lipku nìkolikrát v roce navštívili studenti a uèitelé slovenských škol. Zamìstnanci Lipky naopak absolvovali exkurzi na Mašekùv mlýn v Nitøe.
Novì byla navázána partnerská spolupráce s rakouskou organizací EUPRI (Energie – Umwelt – Partnerschaft – Regional – Initiativen) v rámci projektu Pøírodní zahrada.
Michal Medek absolvoval tøítýdenní stáž v terénním støedisku ekologické výchovy Teton Science School ve Wyomingu, v USA. V rámci pobytu se rovnìž seznámil se zpùsobem organizace ekologické výchovy v národních parcích a navštívil novì otevírané støedisko ekologické výchovy Puget Sound
Environmental Learning Centre u Seattlu.
V rámci projektu Youth absolvovala Kateøina Krysová a externí pracovník Libor Palášek cestu do zemí
BENELUXu, která byla zamìøena na pøenos zkušeností z projektù pro mládež a navázání další spolupráce s vybranými organizacemi.
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Spolupráce s neziskovými ekologickými organizacemi
Spolupráce pøi realizaci 24 akcí jiných organizací
Poskytnutí organizaèního zázemí pro realizaci 16 akcí poøádaných jinými organizacemi
Nejbližším spolupracovníkem Lipky v roce 2001 byl opìt Rezekvítek – sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu pøírody. Kromì úspìšných spoleènì poøádaných akcí, jakými byly napø. Den Zemì,
Letní škola Rezekvítku, prázdninové „Øemeslné léto na Rychtì“ i nìkteré vìtší akce TILIE, vdìèíme
Rezekvítku také za pomoc pøi organizování 2. regionální ekopedagogické konference „MRKEV“ v listopadu 2002 a zejména za obrovskou podporu pøi zøizování spoleènì provozovaného pracovištì Rychta
v Krásensku.
Projekt budování Rychty by se nebyl realizoval bez podpory a pomoci morální, finanèní i pracovní obèanského sdružení Barvínek z Podomí. Na Rychtì rovnìž brigádnièili èlenové Hnutí Brontosaurus
ze základního èlánku Zvonek, oddíl Jestøábník a desítky dalších dobrovolníkù.
Vážíme si také spoleèných akcí a pomoci, které se nám dostává od asociace Permakultura (CS) a jejích
pøíznivcù setkávajících se pod hlavièkou „5P“, od Pozemkového spolku Hády, brnìnského Ekologického institutu Veronica, SVVP Chaloupky, VIS Veselí nad Moravou, CEV Pálava, Nadace Partnerství,
Regionálního sdružení ÈSOP, EkoCentra Brno a od øady dalších nestátních neziskových organizací
i škol a školských zaøízení, zejména brnìnských Lužánek.
V rámci spolupráce s dalšími organizacemi se Lipka podílela na organizaci akcí, které jsou uvedeny
v následujícím pøehledu.

Akce pro jiné organizace mimo Lipku
7. 1.
21. 1.
17. 1.
19. 2.
6. 3.
28. 3.
25. 4.
29. 5.
31. 5. - 2. 6.
5. 6.
3. - 6. 6.
14. 8.
19. - 21. 8.
21. 8.
19. - 22. 9.
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Diskuse o pøestavbì Chaloupek
(SSVP
Chaloupky Knìžice)
Beseda se zástupcem hejtmana A. Kmentem
(Veronica Brno)
Èarování na školní zahradì
(SEVER
Horní Maršov)
Pøírodní zahrada (Tišnov)
Semináø pro uèitelky MŠ (Pøerov)
Jak pøežít uèitelské povolání (Sluòákov Olomouc)
Natáèení poøadu Sázka na zelenou (ÈT Praha)
Exkurze a konzultace k pøírodním zahradám (Støílky)
Školní zahrady - jejich budoucnost
(SVVP
Chaloupky Knìžice)
Pøírodní zahrada (Jindøichùv Hradec)
Školení budoucích školitelù v rámci programu
Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
(SSEV Pavuèina)
Bahno a hvìzdy (Hnutí Brontosaurus - Zvonek)
Ekologická výchova a øemesla
(Èervený køíž
Praha)
Didaktika ekologické výchovy - Letní škola pro
zaèínající ekopedagogy (Rezekvítek Brno)
Veletrh výukových programù
(Toulcùv
dvùr Praha)

27. 9. 2002
1. 10. 2002
3. 10. 2002
12. 10. 2002
11. - 12. 10. 2002
22. 10. 2002
24. - 25. 10. 2002
3. - 6. 11. 2002
11. 11. 2002

Pøednáška Ekologická výchova ve škole (Ekola Praha)
Pøednáška Ekologická výchova ve škole na Krajské konferenci EVVO
(VITA Ostrava)
Otevøená zahrada - pro uèitelky MŠ Zlínského kraje (Alcedo Vsetín)
Exkurze pro zamìstnance Ekoly (Ekola Praha)
Jsem uèitel, kdo je víc II. (SVVP Chaloupky Knìžice)
Pøírodní zahrada - W. Gammerith (PdF Brno)
Veletrh výukových programù (Špirála - Oriešok Nitra)
Školení budoucích školitelù v rámci programu Metodika a realizace
komplexní ekologické výchovy (SSEV Pavuèina Praha)
Lekce k Desateru domácí ekologie (Orchis)

Pracovištì Lipky èasto tvoøí zázemí pro poøádání akcí jiných organizací. Jejich pøehled
je zaznamenán v následující tabulce:
Akce jiných organizací na Lipce
2. 1. 2002
14. 1. 2002
7. 3. 2002
4. 4. 2002
20. 4. 2002
22. 4. 2002
27. 4. 2002
27. - 28. 4. 2002
7. - 8. 5. 2002
31. 5. - 2. 6. 2002
8. - 9. 6. 2002
24. 8. 2002
4. 9. 2002
27. - 29. 9. 2002
11. - 13. 10. 2002
28. 10. 2002

Zkouška divadelního souboru (A.I.D.S. Brno)
Zkouška divadelního souboru (A.I.D.S. Brno)
DUHA - koncepce projektu Chvostík
Semináø pro MŠ - B. Podolská
Den otevøených dveøí na Rozmarýnku
Zkouška divadelního souboru (A.I.D.S. Brno)
Mirek Rokos a jeho lidé na Lipce
SEVER na Lipce
Rada hnutí Brontosaurus na Lipce
Dobrorukovi s klubem NATURA na Lipce
Cesta šamana
Dìti Zemì na Lipce
Ekodùm a pøírodní zahrada - Klub dùchodcù
Zvonek na Lipce
Dìti z Chaloupek na Lipce
Projekt Gabriel - Iva Fabová

Neformální sdružení Brnìnští ekopedagogové
V roce 2000 vzniklo z popudu Lipky neformální sdružení brnìnských pedagogù domù dìtí a dalších organizací, které realizují ekologické výukové programy pro školy. Pedagogové se scházejí dle potøeby,
aby si vymìòovali zkušenosti a informace, zvou se vzájemnì na vzdìlávací akce a vydávají spoleènì nabídku pro školy.
V roce 2002 se uskuteènila tøi setkání, která poøádali pracovníci Lipky ve spolupráci s kolegy z Lužánek
a EkoCentra Brno. Sdružení také uspoøádalo Miniveletrh výukových programù v Krásensku, kde mìli
možnost zástupci jednotlivých organizací prezentovat a konzultovat vlastní programy.
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PROVOZ A PROPAGACE
Pedagogické a provozní porady
Hodinové pedagogické a provozní porady se konaly jedenkrát týdnì: pracovníci brnìnských pracovišĢ
se scházejí spoleènì, pracovníci Rychty mají samostatné porady. Ze všech uskuteènìných porad byly
poøízeny písemné zápisy a archivovány. Tradièní výjezdní porada probìhla na Rychtì ve dvou etapách:
v èervnu se soustøedila na koncepci nadcházejícího školního roku, stanovení priorit Lipky a jednotlivých
pracovišĢ a vytvoøení systému vnitøní komunikace a v záøí pak probìhla prezentace pøipravených programových oblastí a byly vytyèeny hlavní body nového propagaèního systému Lipky. Plnìní naplánovaných programových oblastí pak je sledováno v rámci prùbìžných kontrol a na kontrolní výjezdní poradì
v lednu.

Propagace èinnosti, spolupráce s médii
Pøestože se Lipka v roce 2002 zcela jistì zviditelnila z pohledu veøejnosti pøedevším úspìšným Dnem
Zemì na hradì Veveøí, který navštívilo zhruba 5 000 lidí, a jistì vešla v širší povìdomost u uèitelské veøejnosti svou celokrajskou pùsobností, domníváme se, že máme velké mezery ve vlastní propagaèní èinnosti. Chybí jí cílevìdomost a soustavnost.
Podaøilo se nám již vytvoøit nìkteré osvìdèené kontakty s redaktory ès. rozhlasu, úèastnili jsme se natáèení TV poøadu „Hra na zelenou“, který nejenže pøedstavil naše pracovištì, ale dokumentoval také nìkteré èásti naší èinnosti, a navázali jsme rovnìž kontakty s konkrétními novináøi.
PociĢovali jsme však potøebu promyšlenì propojit celý propagaèní systém a vypracovat jej tak, aby èinnost Lipky citlivì charakterizoval. Po absolvování semináøe „Tiskový mluvèí a propagace SVÈ“, jehož
organizátory byli Institut zájmového vzdìlávání MŠMT Hoøovice a obèanské sdružení AISIS z Kladna,
jsme zaèali zpracovávat nový propagaèní systém Lipky a jejích odlouèených pracovišĢ. Na podzim roku
2002 jsme se spolu s výtvarnicí Hanou Havlíèkovou zamìøili na stálé propagaèní materiály, jež tvoøí významnou èást image Lipky. Dostanou zcela novou podobu a vzájemnì je propojí typické výtvarné prvky.
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Realizované mediální kontakty
Ès. rozhlas - propagace Dne Zemì na hradì Veveøí
TV Prima

- zahrada Rozmarýnku (kompostovací záchod, bylinková spirála)

ÈTV I

- „Hra na zelenou“ (pøedstavení Rozmarýnku)

ÈTV I

- „Hra na zelenou“ (pøedstavení Lipky)

Ès. rozhlas - propagace akce Brno – Zdravé mìsto (Exkurze po zahradì Rozmarýnku + pøednáška)

Mìsíc

Datum

29. 3.
2. 4.
5. 4.
19. 4.
19. 4.

Èlánek
Týždeò na
Považí:
MF Dnes:
Rovnost:
Rovnost:
MF Dnes:
MF Dnes:

22. 4.

MF Dnes:

22. 4.

10. 5.

Rovnost:
Vyškovský
zpravodaj:
Vyškovské
noviny:

13. 5.

Rovnost:

17. 5.

Rovnost:

únor
bøezen
duben

kvìten

èervenec
záøí

27. 9.

øíjen
listopad
prosinec

15. 11.
10. 12.

„Sliepky namiesto rý¾a”
„Pøijede ministr životního prostøedí Kužvart“
„Ministr Kužvart strávil Velký pátek na Vyškovsku“
„Ministr Kužvart strávil Velký pátek na Vyškovsku“
„Na Veveøí oslaví památky, ale také letošní Den Zemì“
„Víkend naplní oslavy Dne Zemì“
„Den Zemì pøitáhl zájem lidí, okolo hradu Veveøí to
bylo doslova ucpáno automobily“
„Opuštìný hrad Veveøí praskal doslova ve švech“
„Vyškovsko se na Velký pátek doèkalo ministra
Kužvarta“
„Slavnostní otevøení Støediska ekologické výchovy
Rychta Krásensko“
„V Krásensku otevøeli nové Støedisko ekologické
výchovy“
„Krásenská Rychta se stala Støediskem ekologické
výchovy“
„Kompostovací záchod je netradièním øešením
tradièních potøeb” (Rozmarýnek)

Receptáø prima
nápadù:
Vyškovské
noviny: „Novoty na ZŠ Vyškov, Nádražní 5“
MF Dnes: „Ochranáøi: Bývalé lomy se zmìnily v unikátní
rezervaci“
MF Dnes: „Krajský úøad se zamìøil na ekologickou výchovu“
Rovnost: „O ekologicku výchovu v Krásensku je velký zájem“
Vyškovské „Støedisko ekologické výchovy si nemùže stìžovat na
noviny: nezájem o vzdìlávací kurzy“
Právo: „V Lipce se uèí lásce k pøírodì“

Èlánky v novinách v r. 2002
Knihy a publikace
Po knihách „Èeská biozahrada“ a „Hospodáøská stavení a zahrada“ se zahrada a zahradní prvky Rozmarýnku v letošním roce objevily v titulu „Hlinìné stavby“ (doc. Ivana Žabièková).
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FINANCOVÁNÍ A HOSPODAØENÍ ORGANIZACE
Pøíjmy Lipky
Od Odboru školství Krajského úøadu jsme obdrželi prostøedky na platy vèetnì odvodù na zdravotní a sociální
pojištìní, na pokrytí znaèné èásti nákladù na energie jsme využili dotaci Odboru školství Magistrátu mìsta
Brna. K významným zakázkám patøily výchovné a vzdìlávací programy uskuteèòované v rámci projektu
„Národní síĢ SEV“ a informaèní èinnosti zabezpeèované Lipkou jakožto kontaktním místem Státního fondu
pro životní prostøedí. V roce 2002 tvoøily znaènou èást pøíjmù zakázky MŽP a Jihomoravského kraje. Èeskomoravský cement dal Lipce dar ve výši 150 000,- Kè. Vdìèni jsme rovnìž dárcùm, kteøí pøispìli ke zdárné realizaci Dne Zemì na hradì Veveøí: NATURA VIVA, firma Keimfarben, s.r.o., a firma SASTA, s.r.o., Brno.
Podrobné údaje o výnosech a nákladech jsou uvedeny v tabulkové èásti této výroèní zprávy.

Péèe o budovy, pozemky a techniku
Zahrada Lipky se po deseti letech budování stala zahradou nejen biotopovou, ale biozahradou s funkèními permakulturními prvky. Cílem je skloubit její funkce výukové, ekovýchovné, estetické i odpoèivné a užitkové.
Zelené støechy jsou stále zelenìjší, rostlinstvo bujnìjší a máme málo místa pro realizaci všech našich zámìrù.
A zejména aktivní pohybové vyžití nìkterých akènìjších kroužkù klade velké nároky na prostor, a tak jsme zahájili jednání o pronájmu dalšího pozemku v zahrádkáøské kolonii nad naší zahradou.
Velký rozvoj je patrný v zahradì Rozmarýnku, která zmìnila díky výmìnì èásti pozemku svùj tvar a stala
se oblíbeným místem jundrovských maminek s malými dìtmi. V zahradì je funkèní skleník jako souèást víceúèelového zahradního domku, amfiteátr se sedaèkami, dominantou zahrady je jednopatrová døevìná stavba dìtské observatoøe doplnìná o herní prvky pro nejmenší dìti v pøízemní èásti. Bìhem vegetaèní sezóny slouží
zahrada také pro výuku pìstitelských prací ZŠ Jasanová.
Poèítaèová síĢ, o jejíž provoz se s tradièní precizností a obìtavostí staral Jan Vojtek a od podzimu novì Michal
Hanousek, byla doplnìna o nové poèítaèe a další softwarové vybavení.
Péèe byla vìnována také obìma budovám: díky Mìstské èásti Jundrov byla natøena støecha Rozmarýnku a venkovní nátìry, na Lipce byla vìnována péèe prùbìžné údržbì a opravám celé budovy, zejména rekonstrukci
zoologické klubovny, výmìnì vstupní brány a úpravì úložných prostor v nìkolika místnostech.
Nejvíce úsilí stálo budování a vybavování Rychty v Krásensku. Zaèátkem roku zde ještì bylo staveništì a málokdo vìøil, že se podaøí vše dokonèit do kvìtnového otevøení. Díky ohromnému úsilí všech pracovníkù a desítek brigádníkù se vše stihlo a Rychta mohla pøivítat nejenom slavnostní hosty, ale posléze i první pobytové
kurzy. Rekonstrukce zajistila nejnutnìjší podmínky pro poøádání kurzù, vìtší èást vybavení budovy pro provoz
nesl na svých bedrech Rezekvítek. Zorganizoval sbírku „Postýlka pro Krásensko“ a zabezpeèil základní pomùcky, èásteènì z grantu Nadace Partnerství. Vìtšina vybavení uèeben, kanceláøe i ubytovací èásti pochází
z darù – skøínì, terária, stoly, nábytek, knihy. Staršími židlemi a lavicemi nám vyšla vstøíc základní škola Podomí.
Otevøením však zkrášlování Rychty a okolí teprve zaèalo. Katka Krysová zøídila kompost a bylinkovo-zeleninovou zahrádku. Hanka Mikulicová se pustila do navrhování a realizace èítárny a klubovny
pro dìti. Marcela Trávníèková zaplavila interiéry kvìtináèi, živoèichy v teráriích a vzala si patronát nad uèebnou.
ByĢ stále ještì považujeme Rychtu za rozestavìnou spíše než dostavìnou a velká èást rekonstrukce je ještì
pøed námi, jsme pøesvìdèeni, že jsme pro budovu i støedisko ekologické výchovy udìlali v roce 2002 maximum.
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Koneèná rozvaha
AKTIVA
1998
1. Hmotný investièní majetek
1. Stroje a zaøízení
328 310
2. Budovy
0
HIM celkem
328 310
2. Obìžná aktiva
1. Pohledávky
6 500
2. Finanèní majetek
- pokladna
14 240
- bìžný úèet
732 040
3. Pøechodné úèty ak.
- 47 820
Obìžná aktiva celkem
704 960
AKTIVA CELKEM
1 033 270

PASIVA
VLASTNÍ ZDROJE
1. Majetkové fondy
- fond investièního
majetku
Celkem
2. Finanèní fondy
- fond odmìn
- fond sociální
- fond rezervní
- fond reprodukce inv.
majetku
Finanèní fondy celkem
3. Hospodáøský výsledek
CIZÍ ZDROJE
1. Krátkodobé závazky
- závazky z obch. styku
- závazky k zamìstnancùm
- závazky k soc. zabezp.
- daòové závazky
Celkem
2. Dohadné úèty pasivní
PASIVA celkem

1999

2000

2001

2002

277 070
0
277 070

819 970
935 880
1 755 850

1 010 120
935 880
1 946 000

910 130
935 880
1 846 010

86 880

17 220

16 770

32 920

32 600
761 810
- 4 050
877 460
1 154 530

4 270
846 300
- 22 320
845 470
1 666 440

12 400
481 560
- 4 550
531 050
1 541 170

56 890
1 193 720
- 28 740
1 312 020
2 222 150

1998

1999

2000

2001

2002

328 310

277 070

819 980

1 010 120

910 130

328 310

277 070

819 980

1 010 120

910 130

33 980
21 680
132 890

21 980
37 930
204 030

21 980
47 790
166 890

21 980
49 690
192 650

1 980
56 870
361 050

373 460

424 700

371 740

111 400

211 420

562 010
- 2 830

688 640
- 1 970

608 400
2 730

375 720
2 400

631 320
111 710

44 260

31 940

50 330

9 220

331 790

50 470

69 900

87 360

67 390

99 590

41 040
10 020
145 780
1 033 270

57 640
11 270
190 780
1 154 530

78 730
19 310
235 730
1 666 440

64 990
10 310
235 730
1 541 160

115 220
22 400
569 000
2 222 160
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Pøehled výnosù a nákladù
VÝNOSY
Provozní dotace od ŠÚB
z toho:
- mzdové náklady a OPPP
- zákonné pojištìní
- ONIV
Provozní dotace od JmK
z toho:
- mzdové náklady a OPPP
- zákonné pojištìní
- ONIV
Výnosy z vlastní èinnosti
z toho:
- tábory, kursy, zájezdy
- výukové programy
- èl. popl., práce v CHÚ,
koncepce
- pøíprava stravy
Ostatní výnosy celkem
z toho:
- použití fondù
- úroky
- tržby z pronájmu
- dotace od obce
- dotace nadaèní
- ostatní výnosy
- Národní síĢ - zakázka
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Opravy a udržování vè. mat.
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištìní
Odpisy
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
Rozdíl mezi náklady a
výnosy (hosp. výsledek)
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2000
Kè
1 993 000

%
55

1 463 000
530 000
0

1 145 186

2001
Kè
648 000
488 000
160 000
0
1 949 000

32

1 409 000
536 000
4 000
1 407 612

%
15

2002
Kè
0

%
0

46

0
0
0
4 213 000

41

34

2 848 000
1 051 000
314 000
1 994 715

20

495 992
374 108

563 043
454 650

701 505
588 332

275 086

389 919

547 580

0
467 472

13

228 042
17 630
38 800
83 000
100 000

3 605 658
2000
Kè
646 132
102 429
35 140
20 971
574 151
1 491 570
606 435
100 330
32 755
3 602 932
+ 2 726

0
219 951

5

75 414
15 037
6 100
123 400

100
%
18
3
1
0,5
16
41
17
3
0,5
100

4 228 563
2001
Kè
369 391
102 879
50 564
41 502
819 499
1 947 002
737 879
123 001
33 447
4 225 164
+ 3 400

100
%
9
2
1,5
1
19
46
18
3
0,5
100

157 298
4 005 165

39

6 982
7 793
130 820
188 500
0
71 070
3 600 000
35
10 212 880 100
2002
Kè
%
804 250
8
151 282
2
35 834
0,5
140 565
1,5
4 586 935
45
3 073 744
30
1 143 954
11
145 704
1,5
18 911
0,5
10 101 179
100
+ 111 701

Pøehled pedagogických èinností Lipky za léta 1996-2002
(výtah z výkazù zpracovávaných pro Sdružení støedisek ekologické výchovy Pavuèina)
1

AKCE

2

3

7
8
9
10
vzdìlávací akce pro pedagogické pracovníky
denní
pobytové
stud.
uè.
stud.
uè.

EVP pro dìti a mládež - denní

MŠ
Poèet akcí
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Poèet úèastníkù
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Hodin výuky
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-

ZŠ

SŠ

128
175
202
251
276
269
338

12
18
13
1
25
7
8

53
69
39
54
52
42
99

22
28
35
43
19
24
15

1
2
7
8
4
4
5

3
5
3
10
1
9
3

2 944
3 850
4 444
5 522
6 072
5 764
7 281

276
387
286
22
167
154
223

635
1 197
796
771
750
640
1 519

646
496
491
664
424
530
403

22
54
247
149
70
85
144

73
130
108
331
40
226
119

384
525
555
690
759
786
1 271

24
54
36
3
25
21
141

159
207
117
162
156
126
293,5

93
84
105
129
57
72
73,5

21
104
216
136
80
88
71

98
144
144
328
24
272
47

27

PODÌKOVÁNÍ
Za veškerou pomoc, pøízeò, dùvìru i povzbuzení jsme vdìèni stovkám pøátel, pøíznivcù a podporovatelù
Lipky, Rozmarýnku a Rychty. Za finanèní i nehmotnou podporu a pomoc jsme mimoøádnì vdìèni zejména tìmto jednotlivcùm a organizacím:
panu RNDr. Liboru Ambrozkovi, panu Ing. Milanu Appelovi, panu Mgr. Václavu Božkovi, panu PaedDr. Vilému Buriánkovi, sleènì Andrei Dvoøákové, paní Mgr. Lence Gulové, paní Mgr. Hanì Havlíèkové, panu RNDr. Janu Hollanovi, paní Doc. Hanì Horké, panu Ing. Ivanu Houdkovi, paní Ing. Bc.
Annì Hubáèkové, CSc., sleènì Janì Ištvanové, DiS, panu Ing. Jiøímu Ištvanovi, panu Antonínu Kmentovi, panu Ing. Jiøímu Komùrkovi, panu Vladimíru Koutnému, panu RNDr. Miloši Kužvartovi, panu Ladislavu Královi, paní Prof. RNDr. Hanì Librové, CSc., panu Jiøímu Mudruòkovi, paní MUDr. Renátì
Novotné, panu Vlastimilu Orálkovi, paní Adéle Páskové, panu Ing. Josefu Pavelkovi, paní Blance
Ponížilové, panu Mgr. Lucienu Rozprýmovi, paní MUDr. Ludmile Sedlákové, panu Vítu Synkovi, panu
RNDr. Miloši Šifaldovi, panu Mgr. Lubomíru Tichému, PhD., paní Jaroslavì Vaòkové, paní Jitce Vejslíkové, panu Ing. Janu Vojtkovi, panu RNDr. Jozefu ZeĢkovi, paní RNDr. Dáše Zouharové, jakož i

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Èeskomoravskému cementu, a.s.,
Lesùm Èeské republiky, s.p., Hradec Králové
Mìstské èásti Brno – Jundrov
Mìstské èásti Brno – støed
Ministerstvu životního prostøedí
Odboru školství Magistrátu mìsta Brna
Odboru životního prostøedí Magistrátu mìsta Brna
Pavuèinì – Sdružení støedisek ekologické výchovy,
jakož i všem jejím èlenským støediskùm
Pozemkovému spolku Hády
spoleènému programu SSEV Pavuèina a ÈSOP
„Národní síĢ støedisek ekologické osvìty, výchovy a vzdìlávání“
stolaøství Michala Oveèky a spoleèníkù, Brno
Rezekvítku – Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu pøírody
Školskému úøadu Brno, Ekonomickému odboru ŠÚB
a okresnímu Programu rozvoje základního a støedního školství
Vzdìlávací nadaci Jana Husa
Firmì Josef Wagner

Úcta a podìkování náleží po právu všem vedoucím kroužkù na Lipce, Rozmarýnku a Rychtì uvedeným
v textu.

Obzvláštì veliké podìkování za veškerou podporu a pøízeò patøí rodinám a partnerùm
všech lipkových pracovníkù, kterým dokázali jejich blízcí po celý rok 2002 vytváøet chápající a trpìlivé zázemí.
Upøímnì jim za to dìkujeme!
Hana Korvasová, Aleš Máchal & spol.
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