


Lipka – školské zaøízení pro environmentální vzdìlávání, Brno, Lipová 20 – je specializované školské zaøízení
s právní subjektivitou, jeho� 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
byla Lipka rozšíøena o odlouèené pracovištì Rozmarýnek v Jundrovì se zamìøením na terénní výukové pro-
gramy a permakulturní zpùsoby hospodaøení. V roce 2002 jsme spoleènì s Rezekvítkem uvedli do provozu
odlouèené pracovištì Rychta v Krásensku na Drahanské vrchovinì, zamìøené na pobytové terénní programy.
Od roku 2004 probíhá výuka i v novì vybudovaném odlouèeném pracovišti Lesní škola Jezírko v Bílovicích
nad Svitavou.

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 �ivotní prostøedí. Ve svém úsilí se Lipka zamìøuje
zejména na dìti, mláde�, studenty uèitelských oborù a uèitele z praxe.

Zájemcùm o naši èinnost nabízíme:
• pùldenní EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY a POBYTOVÉ TERÉNNÍ PROGRAMY

pro jihomoravské základní a støední školy;
• pøírodovìdné, ochranáøské, øemeslné, výtvarné a další ZÁJMOVÉ KROU�KY;
• informaèní servis pro èleny jihomoravské èásti sítì environmentálnì zamìøených škol s názvem

M.R.K.E.V. a pro mateøské školy v jihomoravské síti MRKVIÈKA;
• akreditované VZDÌLÁVACÍ AKCE PRO UÈITELE všech typù škol, zejména terénní exkurze, pøed-

nášky a tematické kurzy;
• semestrové kurzy PRAKTIKUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY jako povinné i volitelné pøedmìty

pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, pøíle�itostné didaktické semináøe pro posluchaèe jiných vysokoškolských oborù, kon-
zultace k diplomovým a seminárním pracím, náslechy apod.;

• TRADIÈNÍ I NETRADIÈNÍ AKCE podporující tvoøivé a nekonzumní pøístupy ke svátkùm, tradicím
a k �ivotu vùbec – Vánoèní Lipka, Vánoce s Rozmarýnkem, Vánoce na Jezírku, Zelený ètvrtek, Oteví-
rání studánek, akce ke Dni Zemì, sázení jedlièek, Dveøe dokoøán na LŠ Jezírku, setkání pøíznivcù per-
makultury 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 aran�ování rostlin, patchworku apod.

LIPKA
- školské zaøízení

pro environmentální
vzdìlávání,
Brno, Lipová 20

Lipová 20
Brno - Pisárky
602 00
tel. & fax: 543 211 264
e-mail: lipka@lipka.cz

http://www.lipka.cz

ROZMARÝNEK
- odlouèené pracovištì

Rozmarýnová 6
Brno - Jundrov
637 00
tel. & fax: 541 220 208
e-mail: rozmarynek@volny.cz

SEV RYCHTA
KRÁSENSKO
- odlouèené pracovištì

Krásensko 76
pošta Drnovice
683 04
tel.: 517 385 429
e-mail:

info@rychtakrasensko.cz

http://www.rychtakrasensko.cz

LESNÍ ŠKOLA
JEZÍRKO
- odlouèené pracovištì

Bílovice nad Svitavou è.p. 97
pošta Brno-Sobìšice
664 00
tel. & fax: 545 228 567
e-mail: jezirko@lipka.cz

http://www.lipka.cz/jezirko/

LIPKA SE PØEDSTAVUJE

Co bylo a je naším posláním

Bankovní spojení: IÈO: Zøizovatel:

Komerèní banka Brno – mìsto, è. ú.: 19-5186610247/0100 44993447 Jihomoravský kraj



1

Rok 2006 zmìnil Lipce název. U� nejsme dùm ekologické výchovy, ale školské zaøízení pro environmentální
vzdìlávání a náš celý název se nechce vejít do �ádných kolonek. Co naplat! Naši zákonodárci mají své pøedsta-
vy o tom, co je ve školství dùle�ité. Pro lidi z Lipky se tím zhola nic nemìní a pracují stále s velkým nasazením
a nadšením.

Uspìli jsme s naší �ádostí o podporu projektu „Sí� EVVO v Jihomoravském kraji“ z Evropského sociálního
fondu. Díky Michalovi Medkovi tak Lipka a dalších 14 jihomoravských organizací mù�e realizovat poraden-
ské slu�by a vzdìlávací akce pro ekologické poradny a pro veøejnost.

Ministr �ivotního prostøedí Libor Ambrozek podepsal rozhodnutí, aby SF�P poskytl Lipce dotaci na rekon-
strukci budovy pro Kolej Aleše Záveského. Máme z toho velkou radost, ale vyøídit vše potøebné pro stavební
povolení se zdá být témìø nadlidský úkol.

Lesní škola Jezírko se stala velice oblíbenou a o její programy je obrovský zájem. Dìti i uèitelé hodnotí progra-
my velmi pochvalnì a pedagogové z Jezírka vìøí, �e se jim brzy dostane pochvaly i od otce myšlenky vybudo-
vat lesní školu – pana in�enýra Jaroslava Martínka, øeditele køtinského Školního lesního podniku „Masarykùv
les“ Mendelovy zemìdìlské a lesnické univerzity.

Vzornì jsme plnili všechna pøání našeho zøizovatele. Kromì všech výkazù, statistik, øádù, rejstøíkù, pøehledù
a hlášení jsme se zdárnì zhostili i úkolu aktualizovat Koncepci EVVO Jihomoravského kraje. Redigovali
jsme Jihomoravské ekolisty, zorganizovali obøí oslavu Dne Zemì na hradì Veveøí, pustili se do certifikace eko-
škol a uspoøádali další roèník jihomoravské konference MRKEV.

Pavuèina nás vybrala k realizaci prvního specializaèního studia pro školní koordinátory EVVO. I pøesto,
�e studium má rozsah neuvìøitelných 250 hodin, zájem o nìj je tak veliký, �e nemù�eme uspokojit všechny.
Je vidìt, �e jihomoravští uèitelé opravdu tou�í po vzdìlávání.

Ještì o jednu drobnou radost je tøeba se podìlit: Lipka se stala nepostradatelným spoluorganizátorem
oslav svátku sv. Veroniky a v únoru opìt pøispìla k hladkém zajištìní divadelního pøedstavení Brouèci,
ztvárnìného Akademickým insitním divadelním souborem A.I.D.S. v Divadle Husa na provázku.

Jak se nám daøilo v roce 2005

Organizaèní schéma Lipky na konci roku 2005
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V letošním roce, stejnì jako v pøedchozích letech, bylo naše pracovištì ka�dé všední dopoledne vytí�eno tøí-
dami ze základních a støedních škol. Ekologické výukové programy probíhaly v interiéru Lipky, na pøilehlé
zahradì i v terénu. Odpoledne pøicházely dìti do pøírodovìdných a pøírodovìdnì tvoøivých krou�kù. V letním
semestru vystøídaly nìkteré dopolední výukové programy semináøe pro studenty z PdF MU Brno. Bìhem
víkendù Lipka o�ívá dospìlými zájemci z øad veøejnosti, kteøí se zúèastòují tvoøivých kurzù a pochvalují si lek-
tory i domácí pohodu na Lipce.

V roce 2005 se k naší radosti zvýšil zájem o tvoøivé krou�ky pro dospìlé (košíkáøi, tkaní) a krou�ky pro školko-
vé a pøedškolní dìti, proto bylo nutné nìkteré krou�ky rozšíøit a pøidat další.

V prùbìhu roku jsme se sna�ili více ekologizovat provoz budovy a dùslednì uplatòovat to, co hlásáme. Pátrali
jsme po cestì odpadù (hliníku, papíru), vymìnili osvìtlení za úsporné záøivky, popsali kartièkami drobná eko-
logická opatøení, která realizujeme.

Na zahradì probìhl velký jarní úklid a díky krou�kùm (Onyx, Tlapky, K.D.E), Františku Kurtinovi, rodièùm
a 3.W byla vybudována malá chlebová pícka v zahradì. Na podzim byla nìkolikrát otestována a v pøíštím roce
ji chceme vyu�ít i v dopoledních výukových programech.

V záøí se nám díky školskému zákonu zmìnil název, co� nás pøimìlo i k úpravì vstupu na Lipku (nová døevìná
cedule, keramický pták i nová sklenìná vitrína). Vìtšina technických úprav se mohla uskuteènit díky šikovnos-
ti našeho správce Toni Jovanovského.

Také v interiéru Lipky nastaly viditelné zmìny. Paní øeditelka koneènì získala reprezentativní kanceláø v hor-
ním patøe budovy a suterén se stal místem pro ekonomický úsek, Danu a Aleše.

Další úpravy se chystají v klubovnì chovatelské (u Emila), kde díky novému pracovníkovi Jirkovi Nešporovi
a jeho chovatelskému krou�ku rozšiøujeme naše zvíøectvo.

Krásnou rostlinnou výzdobu uvnitø Lipky jsme mohli po celý rok obdivovat díky Páje Šubrtové, která se vdala
pod krásnou lípou a dnes u� je Veselá.

Pracovištì Lipová

Øeditelka
Hana Korvasová (PøF MU)

Zástupce øeditelky
Aleš Máchal (PEF VŠZ, PGS OT�P, DPS)

Ekonomka
Lenka Appelová (PEF VŠZ, DPS EV)

Dana Køivánková (AF VŠZ, DPS EV)
výuka na Pedagogické fakultì MU, koordinace BOZP
a PO a dalších provozních zále�itostí

Markéta Šenková (SŠE)
administrativní práce v ekonomickém úseku

Jiøí Ištvan (VUT)
externí spolupracovník Lipky – správce interneto-
vých stránek Lipky, evidence èinnosti

Jana Ištvanová (VOŠ)
externí spolupracovnice Lipky – pøíprava Koleje Ale-
še Záveského

Lipka je øízena øeditelkou, která má dva poradní orgány – Vedení Lipky (zástupce øeditelky, ekonomka,
vedoucí pracoviš� a koordinátoøi programových oblastí) a Pedagogickou radu Lipky (všichni pedagogiètí pra-
covníci).

Øeditelství Lipky zabezpeèuje kontakt se zøizovatelem – Jihomoravským krajem, Masarykovou univerzitou
v Brnì, Univerzitou Palackého v Olomouci, Mendlovou zemìdìlskou a lesnickou univerzitou, Ministerstvem
�ivotního prostøedí, Ministerstvem školství, mláde�e a tìlovýchovy, Statutárním mìstem Brnem, SSEV Pavu-
èina a dalšími organizacemi. Øeditelství zajiš�uje naplòování rozpoètu Lipky, kontrolní a hospitaèní èinnost,
BOZP, propagaci a zejména naplnìní dlouhodobých cílù Lipky.

Jedním z hlavních úkolù øeditelství Lipky bylo zajistit dokonèení prací na objektu LŠ Jezírko a jeho zprovoz-
nìní, a také zajištìní budovy a financí pro projekt Kolej Aleše Záveského. Øeditelství se dále velmi významnì
podílelo na aktualizaci Koncepce EVVO JMK a na tvorbì a realizaci úkolù jejího akèního plánu.

Lidská sestava vedení Lipky v roce 2005

Øízení Lipky



ROZMARÝNEK, sídlící v pøíjemném prostøedí mìstské èásti Brno – Jundrov, je ve své èinnosti podobnì
jako Lipka zamìøen na dopolední výuku pøedevším základních a støedních škol. Podílí se však také na výuce
vysokoškolákù, organizuje semináøe pro uèitele, spolupracuje s Lipkou na realizaci akcí pro Pavuèinu apod.

V rámci své odpolední èinnosti nabízí Rozmarýnek keramické krou�ky nejen pro veøejnost, ale i pro dìti
jundrovské mateøské školy v Dubové ul. a soukromé základní školy na Rozmarýnové. Velmi nadìjnì se rozvíjí
èinnost klubu pro rodièe s dìtmi pod názvem „Pírko“. Pùvabná pøírodní zahrada Rozmarýnku pøilákala
ke hrám ji� 22 matek a tatínkù s utìšeným houfem dìtí. Stálicí mezi rozmarýnkovými krou�ky je pøírodo-
vìdnì-turistický „Jachr“, sdru�ující dìti ve vìku 8–14 let. Tradicí se také stává celoroèní kurz pro dospìlé
zabývající se tvorbou zahradního designu. Zamìøuje se pøedevším na dosud málo známé permakulturní úpravy
pozemkù. Cestu k nám si našlo také „Sdru�ení Zemì“, jeho� dospìlí èlenové se na Rozmarýnku scházejí pravi-
delnì.

Zmìnila se i naše pøírodní - nebo chcete-li permakulturní - zahrada. Dokonèili jsme stavbu „pùlaltánu“ èili za-
hradní dílny, která je úèelnì propojena s pùvodním altánem – letní uèebnou. Tato zahradní dílna bude vyu�ívá-
na k rukodìlné a relaxaèní èinnosti. Pøi slavnostním zapalování nové zahradní pece jsme zde napøíklad pekli
podlesníky- tradièní lidové peèivo.

Stále také rozvíjíme myšlenku pøestavby budovy Rozmarýnku do podoby demonstraèního nízkoenergetického
objektu postaveného pøevá�nì z pøírodních materiálù.
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Odlouèené pracovištì Rozmarýnek

Vedoucí pracovištì:

Alena Uhøíèková (PedF MU)
vedoucí pracovištì, pedagogická pracovnice; koordi-
nace výukových programù Lipky, organizace tvoøi-
vých kurzù, krou�ky pro pøedškoláky, akce pro dìti
s rodièi

Pedagogiètí pracovníci:

Vladimíra Gregorová (PdF)
od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 pedagogická pracovnice
na 0,5 úvazku

Eva Jánová (PøF MU)
od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005 pedagogická pracovnice
na 0,5 úvazku

Romana Korbáøová (PedF MU)
pedagogická pracovnice na mateøské dovolené

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

Jiøí Nešpor (PøF UP)
od 1. 9. 2005 pedagogický pracovník, péèe o zvíøata
na Lipce, vedoucí krou�ku

Lenka Šimková (PøF MU)
od 1. 9. 2005 pedagogická pracovnice na 0,5 úvazku,
vedoucí krou�ku

Pavlína Veselá, Šubrtová (MZLU)
pedagogická pracovnice; koordinace èinnosti
krou�kù Lipky, péèe o rostliny na Lipce, vedoucí
krou�kù, vzdìlávací programy pro externisty

Provozní pracovníci:

Tonèo Jovanovski (SPŠS)
správce budov, zaøízení a mechanismù, opravy,
údr�ba, kotelna, BOZP a PO

Olga Krbálková (ŠUØ)
0,5 úvazku: úklid, pomoc pøi administrativì a organi-
zaèním zajištìní akcí Lipky, péèe o pedagogy dopro-
vázející tøídu na výukový program

Libuše Škrobová (ZTŠ)
uklízeèka na 0,5 úvazku

Jakub Voráèek (SŠ)
zahradnické práce na 0,4 úvazku

Naše pracovištì bylo také koordinátorem vzdìlávacích akcí pro pedagogy. Celý rok o nì vzornì peèovala
a akce pøipravovala Eva Kuèerová. Ta se také stala jednou z hlavních organizátorek velké a úspìšné akce Den
Zemì na hradì Veveøí.

O naše externí vedoucí krou�kù se výbornì starala Pája Veselá - Šubrtová. Vedoucí se zase vìnovali svým svì-
øencùm v krou�cích a také vydatnì pomáhali na akcích pro veøejnost (Den Zemì, Zelený ètvrtek, Vánoèní
Lipka...). Za to jim patøí velký dík.

Lidská sestava pracovištì Lipová v roce 2005



Rychta je jediným pobytovým støediskem ekologické výchovy v Jihomoravském kraji. Tì�ištìm èinnosti pra-
covištì jsou pìtidenní ekologické kurzy pro �áky druhého stupnì základních škol a studenty støedních škol.
Kromì toho nabízí i jednodenní terénní exkurze a jednodenní výukové programy na pracovišti i ve školách.
Pro znaèný zájem o terénní exkurze probíhá v sezónì nìkolik programù paralelnì. Novinkou v programové
nabídce jsou terénní exkurze na horských kolech, které znaènì sni�ují naši závislost na autobusové dopravì.

Budova Rychty je kulturní památkou. V roce 2005 se interiéry rozrostly o rozsáhlé sladkovodní akvárium
s domácími druhy ryb (plotice, lín, okoun, úhoø, karas). Na terase byl díky podpoøe Lesù ÈR, s.p., postaven
výukový prvek doplòující stávající stromovou galerii. Jedná se o stoly a lavièky pro úèastníky výukových pro-
gramù, turisty i místní obèany. Tohoto nábytku se vyu�ívá i k pouèení návštìvníkù.

Poèet zájmových útvarù na Rychtì se rozrostl o cvièení maminek s dìtmi pod vedením Veroniky Medkové.
O krou�ek je velký zájem, o èem� svìdèí více ne� dva tucty èlenù a mno�ství obèasných návštìvníkù.

V roce 2005 probìhly na Rychtì personální zmìny zpùsobené odchodem Zdenky Malotové a Jarky Lamaèové.
Nejtì�ší ranou minulého roku však byla tragická smrt vynikající pedago�ky a zakladatelky støediska Katky
Tomkové.

Rychta je velmi aktivní v rámci obce Krásensko a mikroregionu Drahanská vrchovina. V roce 2005 jsme
se pøi brigádách dobrovolníkù zamìøili na zachovalý mokøad a prameništì za humny obce a obnovu autobu-
sové zastávky na rozcestí. Od èervna byl za našeho znaèného pøispìní v obci spuštìn vysokorychlostní inter-
net. Na podzim jsme spolu s obèanským sdru�ením Barvínek pomáhali v procesu vzniku místní Agendy 21
v Mikroregionu Drahanská vrchovina. V zimních mìsících Rychta opìt slou�ila jako zázemí pro místní ochot-
nický soubor.

V polovinì roku se Rychta stala koordinaèním centrem projektu „Sí� environmentálního vzdìlávání, výchovy
a osvìty v Jihomoravském kraji,“ do kterého je zapojeno 14 partnerských organizací.

V rámci propagace území soustavy NATURA 2000 jsme vydali skládaèku o Moravském krasu, kterou
vyu�íváme pøi terénních i pobytových programech.

Odlouèené pracovištì Støedisko ekologické výchovy Rychta Krásensko
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Vedoucí pracovištì:

Dana Kellnerová (AF VŠZ, DPS)
vedoucí pracovištì, pedagogická pracovnice; spolu-
práce s mìstskou èástí Jundrov, chovy zvíøat, akce
TILIE konané na Rozmarýnku

Pedagogiètí pracovníci:

Ivana Handlová (UK ETF, HEn MU)
pedagogická pracovnice na 0,7 úvazku; péèe o chova-
ná zvíøata, administrativní práce, úklid

Ivana Málková (PøF MU)
pedagogická pracovnice; koordinace èinnosti
krou�kù

Provozní pracovníci:

Èestmír Holuša (SOU – døevomodeláø)
technický pracovník na 0,5 úvazku; realizace zahrad-
ních staveb a prvkù, vedení celoroèního kurzu PK
pro dospìlé

Lidská sestava Rozmarýnku v roce 2005
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Vedoucí pracovištì:

Michal Medek (PøF MU, FSS MU)
vedoucí pracovištì, pedagogický pracovník, geolo-
gie, geografie, geomorfologie, krajinná ekologie,
úspory energie, koordinace projektu „Sí� EVVO
v Jihomoravském kraji“

Pedagogiètí pracovníci:

Jana Halúzová (PøF MU) od 1. 9.
pedagogická pracovnice; botanika, terénní exkurze,
trvale udr�itelný �ivot; klub SOPKA

Jarmila Lamaèová (PøF UP) do 31. 7.
pedagogická pracovnice; globální problémy, rozvojo-
vá pomoc, terénní exkurze

Zdenka Malotová (FTK UP) do 31.8.
pedagogická pracovnice; pohybové aktivity, rozvoj
osobnosti a globální výchova, péèe o støedoškolský
klub SOPKA

Hana Mikulicová (PøF MU)
pedagogická pracovnice; botanika, tradièní øemesla,
trvale udr�itelný �ivot, od roku 2004 na mateøské do-
volené

Michal Novák (PøF UP)
pedagogický pracovník; terénní exkurze, sportovní
aktivity, ekologie; péèe o knihovnu a sportovní po-
mùcky

Libor Palášek (MZLU)
pedagogický pracovník; krajinná ekologie, úspory
energie; ekologické poradenství a dobrovolnické akti-
vity

Tomáš Pollak (PøF UP) od 1. 9.
pedagogický pracovník; terénní exkurze, environ-
mentalistika, projekt Ekoškola, krou�ek Kyvadlo;
péèe o techniku

Petr Rejzek (PøF UP)
pedagogický pracovník; zoologie, simulaèní hry,
environmentalistika; vzdìlávání zamìstnancù Lipky;
klub SOPKA

�Kateøina Tomková (PøF UP) do 10. 8.
pedagogická pracovnice; zoologie, chov zvíøat, péèe
o zahradu, tradièní øemesla, ekologické zemìdìlství,
herní aktivity, na mateøské dovolené

Provozní pracovníci:

Marcela Pernicová (SOU)
kuchaøka

Eva Svobodová
administrativní pracovnice – asistentka projektu „Sí�
environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty
v Jihomoravském kraji“

Pavel Švancara (SOU)
domovník, øidiè na 0,5 úvazku

Jitka Vágnerová (SEŠ)
administrativní pracovnice – vedení provozu, objed-
návky programù, úèetnictví na 0,8 úvazku

Ludmila Vágnerová (SOU)
kuchaøka pro dny nejvyššího provozu

Lidská sestava Rychty v roce 2005

Katka Tomková (1976 - 2005)
Katka pracovala na Lipce od roku 2002. Pøišla k nám se spoustou zkušeností z práce
ve Sluòákovì, v základním školství, ze svých zahranièních stá�í a jako skautská
vedoucí. Nastoupila na staveništì støediska ekologické výchovy v Krásensku a první
mìsíce pracovala bez oddechu na pøípravì výuky a zaøizování interiérù støediska.
Úvodní pracovní tempo bylo opravdu vyèerpávající, Katka je snášela stateènì a s úsmì-
vem. Katka je autorkou mnoha programù, které se na Rychtì uèí dodnes. Spolu s Mar-
celou Trávníèkovou-Kopøivovou vymýšlely uspoøádání uèeben, pokojù i kanceláøí
Rychty. Po svatbì s Milošem Tomkem si novoman�elé zaøídili byt v sousední obci
Podomí a bylo jasné, �e Katka je jednou z opor krásenského støediska. Její hlavní par-
ketou byla výuka, asi nejlépe ze všech pedagogù zvládala programy pro mladší dìti
ze základních škol. Katèina výuka byla srozumitelná a v�dy dobøe pøipravená.
Díky svým kontaktùm rozhýbala nìkolik projektù mezinárodní spolupráce.

Aèkoliv v roce 2004 odešla na mateøskou dovolenou se synem Matìjem, zùstávala Kat-
ka ve spojení s Rychtou jako organizátorka vánoèního koncertu, Letní školy øemesel
apod.

Katka Tomková zemøela v srpnu roku 2005 na následky automobilové nehody zavinì-
né nezkušeným mladým øidièem. Její nápady, elán a úsmìv nám budou chybìt.
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Lesní škola Jezírko je odlouèené pracovištì Lipky zamìøené na poznávání, názorné uèení a osvojování znalostí
o lesním ekosystému a hospodaøení v lese. Naší hlavní náplní jsou celodenní a pùldenní ekologické výukové
programy, které probíhají v krásných lesích v okolí LŠ Jezírko a èásteènì v pøíjemných prostorách budovy
se speciálním vybavením. Výukové programy zahrnují lesní programy urèené pro mateøské školy a 1. - 2. roè-
ník ZŠ. Dále si uèitelé 3. tøíd a� støedních škol mohou vybrat ze široké nabídky programù, které jsou zamìøeny
na technickou stránku lesního hospodaøení, na historické souvislosti a péèi èlovìka o les. Nejvìtší zájem je
o programy, které popisují dìje a �ivot v lese od ne�ivé pøírody pøes rostliny a houby a� po �ivoèichy.

V roce 2005 se podaøilo rozšíøit nabídku zájmových krou�kù a klubù v odpoledních hodinách. Stále je velký
zájem o pøírodovìdný krou�ek Slunéèek a krou�ek Mravencù, zahájili jsme také èinnost nových pøírodovìd-
ných krou�kù – Èmelákù a Zlatokopù. Zajímavý program Gábiny Tomcové a Lucie Jakubù pøilákal nové ma-
minky s dìtmi pøedškolního vìku do klubu Skøítka Lesníèka. Tvoøivé krou�ky se rozrostly o krou�ek pro �eny,
který se na Jezírku v pøíjemné atmosféøe schází pod dohledem lektorky Bobiny Jelínkové, a o krou�ek Lištièky,
který je urèen pro dìti pøedškolního vìku. Dívèí tvoøivý krou�ek Jezinky úspìšnì pokraèuje ve své èinnosti
i v novém školním roce. Pøipravili jsme i nìkolik tvoøivých slamìnkových kurzù pro veøejnost.

A� nevídaný zájem byl o pøímìstský tábor na Jezírku, kvalitnì a poutavì pøipravený Katkou Øehákovou.
Pod vedením Petra Laštùvky probìhlo nìkolik pracovních a zábavných akcí pro støedoškoláky „Jezení na Je-
zírku“. Opìt byla velkým pøínosem prázdninová vícedenní brigáda Jezení, kdy úèastníci zahájili stavbu pozo-
rovatelny, postavili unikátní tee-pee slou�ící jako ohništì a rovnì� pomohli se stavbou koøenové èistièky.
Od podzimu nám funguje zkolaudovaná koøenová èistièka, za co� vdìèíme a dìkujeme Èestmíru Holušovi
a jeho pomocníkùm.

Naše pracovištì koordinuje vzdìlávací akce pro uèitele mateøských škol zamìøené na praktickou ekologickou
výchovu v MŠ. Katka Øeháková celoroènì kvalitnì vede a organizuje semináøe pro uèitele, rozesílá materiály
a informace školám, které jsou zapojeny v síti „Mrkvièka“. V roce 2005 na Jezírku probìhla konference
pro uèitele MŠ na téma odpady.

Na jaøe 2005 jsme dokonèili výrobu zcela originálních výukových a herních prvkù, financovaných z pøíspìvku
ze Státního fondu �P ÈR a Jihomoravského kraje, které jsme zhotovili ve spolupráci s Rezekvítkem. Celý pro-
jekt koordinovaly a realizovaly šikovné projektantky Hana Havlíèková a Blanka Poní�ilová. Dìkujeme.
Toto speciální a názorné vybavení se velmi osvìdèilo bìhem našich výukových programù pro nejrùznìjší
vìkové kategorie: od dìtí z MŠ a� po studenty VŠ. Láká i všechny vìkové skupiny bìhem našich akcí poøáda-
ných pro širokou veøejnost. K širšímu vyu�ití prvkù veøejností pøispìjí pracovní listy, které zpracovala a gra-
ficky upravila Blanka Poní�ilová za pomoci kreseb Hanky Havlíèkové. Lesy ÈR poskytly na pracovní listy
pøíspìvek.

Pøíjemnì nás pøekvapil zájem o pøírodovìdné akce pro celé rodiny. Na akcích Otevírání studánek, Dveøe doko-
øán, Výlet do okolí Jezírka, Slavnosti podzimu nebo Od Martina do Tøí králù nás navštívily stovky úèastníkù,
kteøí se aktivnì zapojili do pøipraveného programu. Nejvíce se na pøípravì a organizaci tìchto akcí podílely
Svìtla Froncová, Katka Øeháková a Markéta Fryèarová.

Bìhem celého roku jsme pracovištì pøedstavili nìkolika organizovaným skupinám. Navštívilo nás nìkolik
skupin dùchodcù, Jezírko jsme ukázali i kolegùm z rùzných organizací a støedisek ekologické výchovy. Pøipra-
vili jsme programy pro pøímìstské tábory brnìnských oddílù a krou�kù. Také jsme mìli mnoho exkurzí pro za-
hranièní návštìvníky.

Velká pochvala patøí Janì Prokešové a Milanu Øezkovi za perfektní péèi o naše chovy zvíøat, které se postupnì
rozrùstají. Také se nám podaøilo provést základní terénní úpravy tak, abychom náš rozlehlý pozemek mohli
plnì vyu�ívat. V areálu nám dobøe funguje lesní školka pro pìstování keøù a stromù, na které pracujeme spoleè-
nì s Rezekvítkem a za finanèní podpory spoleènosti Èeskomoravský cement. Za zprostøedkování vdìèíme
RNDr. Josefu Pavelkovi. Dìkujeme.

Díky pøíspìvku Jihomoravského kraje jsme ve spolupráci s Blankou Poní�ilovou a Hankou Havlíèkovou pøi-
pravili školní projekt LŠ Jezírko. Jedná se o projek na téma vývoj krajiny, mapování souèasného stavu okolí
školy a návrh na úpravy zkoumaného prostøedí v okolí pøihlášených škol. Zúèastnìné školy obdr�í výzkumný
balíèek – metodické materiály a pomùcky.

Odlouèené pracovištì Lesní škola Jezírko
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Chátrající budova v Kamenné ulici v Brnì nedaleko od Pedagogické fakulty MU stále èeká na okam�ik,
kdy bude koneènì zahájena její u� ètvrtým rokem pøipravovaná rekonstrukce pro úèely nového pracovištì
Lipky. Podaøí-li se nám zajistit všechna nezbytná doporuèení, povolení, rozhodnutí, schválení a hlavnì
všechny potøebné finanèní prostøedky, vznikne zde útoèištì s pøíjemným geniem loci, které budou rádi navštì-
vovat zaèínající i velmi pokroèilí ekopedagogové, stejnì jako pracovníci veøejné správy z Jihomoravského
kraje, kteøí mají touhu a vùli dále se vzdìlávat a obohacovat svùj profesní zábìr o novinky environmentalis-
tické, ekologické, právnické i metodické. Díky podpoøe a pochopení Odboru školství a Odboru �ivotního pro-
støedí KrÚ JmK a díky vstøícnému pøístupu M�P se nám snad toto dílo povede dotáhnout do zdárného konce.
U� dnes je však zøejmé, �e se zahájením pravidelného provozu mù�eme poèítat spíše a� v roce 2007.

Pøipravované pracovištì Kolej Aleše Záveského

Vedoucí pracovištì:

Pavlína Horká (PedF MU)
vedoucí pracovištì na plný úvazek, pedagogická pra-
covnice; výukové programy, garant pro pøírodní
zahradu „U Jezírka“, koordinace akcí pro veøejnost
na Jezírku

Pedagogiètí pracovníci:

Kateøina Øeháková (PøF MU)
pedagogická pracovnice; výukové programy, koordi-
nace èinnosti krou�kù Jezírka, koordinace sítì MŠ
„Mrkvièka“ a semináøù pro uèitele MŠ

Milan Øezka (PedF MU)
od 1. 9. pedagogický pracovník na plný úvazek; výu-
kové programy, chovy zvíøat, koordinace výukových
programù na Jezírku, knihovna

Markéta Fryèarová (SŠ)
od 1. 3. pedagogický pracovník na 0,5 úvazku; výuko-
vé programy, akce pro veøejnost

Aleš Kuèera (student MZLU)
od 1. 6. pedagogický pracovník na 0,3 úvazku; výuko-
vé programy, lesnictví, akce pro veøejnost

Kateøina Rebrošová (student MZLU)
od 1. 6. pedagogický pracovník na 0,2 úvazku, výuko-
vé programy, lesnictví, akce pro veøejnost

Blanka Poní�ilová (SŠ)
od 1. 6. 0,2 úvazku, tvorba nauèné stezky

Petr Laštùvka (MZLU)
od 1. 3. pedagogický pracovník na 0,2 úvazku; výuko-
vé programy, tvorba a aktualizace www stránek Jezír-
ka, vedení akcí Jezení na Jezírku

Roman Maxa (PedF MU)
do 1. 9. pedagogický pracovník; výukové programy,
chovy zvíøat, koordinace výukových programù na Je-
zírku, knihovna

Svìtla Froncová (PedF MU)
pedagogická pracovnice na 0,4 úvazku, nyní na ma-
teøské dovolené

Provozní pracovníci:

Petr Reeh (SOU)
správce Jezírka; domovnické práce vèetnì oprav
a údr�by, vytápìní domu vèetnì pøípravy døeva
na otop

Jana Prokešová (SOU)
úklid 0,8 úvazku

Lidská sestava Lesní školy Jezírko v roce 2005



676 jednodenních výukových programù / 2 069,5 hodin výuky / 14 956 úèastníkù
23 pobytových výukových programù / 109 dnù – 583,5 hodin výuky/ 588 úèastníkù

Ekologický výukový program – EVP (jednodenní i pobytový) je interaktivní tvoøivá výchovnì- vzdìlávací lekce
s cílem obohatit program MŠ, uèivo ZŠ nebo SŠ o ekologický rozmìr. EVP probíhá zpravidla mimo školu
(tj. v pøírodì nebo na pracovištích Lipky) v rozsahu nejménì dvou vyuèovacích hodin. Jednodenní a pobytové
výukové programy jsou souhrnným oznaèením programù s obsahem ekologickým (v u�ším slova smyslu), pøí-
rodovìdným, environmentálním (zamìøeným na šíøeji pojatou problematiku �ivotního prostøedí) a ochranáø-
ským. Je pro nì pøíznaèné vyu�ívání 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 spolupráce, na osvojování ekologického myšlení, aktivizaci k øešení
problémù a na obohacování �ákù o praktické poznatky, získávané mj. bezprostøedním kontaktem s pøírodni-
nami, aktivním pobytem v zahradì, v terénu apod.

Nabídka EVP je tradiènì realizována formou nabídkového plakátu a na internetových stránkách Lipky. Zájem
škol o naše výukové programy byl obrovský a termíny byly rychle obsazeny.

Realizované výukové programy podle mìsícù

Ekologické výukové programy

VZDÌLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DÌTÍ A MLÁDE�E
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VP hod. �ákù

jednodenní

Lipová 12 19 14 21 36 18 12 25 24 10 191 489 3 995

Rozmarýnek 17 21 17 20 30 14 7 13 12 11 162 469,5 3 007

Rychta 15 - 1 4 8 6 8 8 22 14 86 319,5 2 663

Lesní škola
Jezírko 11 17 18 27 37 24 16 30 29 28 237 791,5 5 291

Celkem
jednodenní 55 57 50 72 111 62 43 76 87 63 676 2069,5 14 956

pobytové

Rychta 1 3 2 3 4 3 3 4 - - 23 583,5 588

Celkem
pobytové 1 3 2 3 4 3 3 4 - - 23 583,5 588
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Pracovištì Lipová:

Návštìva u babky bylinkáøky (4.–5. tø. ZŠ)
�ivot v rybníce (4.–6. tø. ZŠ)
Strom (1.–2. tø. ZŠ)
Jak roste chléb (2.–4. tø. ZŠ)
Výlet do Brna (6.–9. tø. ZŠ)
Bì�ela oveèka (4.–6. tø. ZŠ)
Zázrak zrození 1 (5.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Zázrak zrození 2
(8.–9. tø. ZŠ, SŠ, VŠ a další zájemci)
Co je doma, to se poèítá (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Ze �ivota lesa a hmyzu (6.–9. tø. ZŠ)
Zimní spáèi (1.–3. tø. ZŠ)
Rok v zahradì 1 a 2 (3.–6. tø. ZŠ)
Jarní probuzení (1.–5. tø. ZŠ)
Pùda nebo hlína? (3.–5. tø. ZŠ)
Pøíroda a globální problémy (9. tø. ZŠ, SŠ)
Zasadil dìdek øepu (1.–3. tø. ZŠ)

terénní programy:

Kamínky z Kamenky (6.–9. tø. ZŠ)
Kavky (2.–9. tø. ZŠ, SŠ )
Rù�enin lom (4.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Kaòonem Kohoutovického potoka (4.–6. tø. ZŠ)

Pracovištì Rozmarýnek:

Šel zahradník do zahrady (1.–2. tø. ZŠ, ZvŠ)
Ferda Mravenec ve vodní øíši (1.–2. tø. ZŠ)
Jedy a léèiva z pøírody (3.–6. tø. ZŠ)
Špetka domácí ekologie 1 (3.–5. tø. ZŠ)
Špetka domácí ekologie 2 (2.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Èlovìk = spotøebitel (7.–9. tø. ZŠ)
Noèní sousedé (3.–7. tø. ZŠ)
Co vyprávìl starý paøez (2.–6. tø. ZŠ)
Pøed dubem, za dubem (1.–2. tø. ZŠ)
Pøíroda za humny (3.–5. tø. ZŠ)

terénní programy:

Kamenný vrch (2.–6. tø. ZŠ)
Pohár vody (3.–9. tø. ZŠ)
Údolí oddechu aneb procházka lesem (2.–9. tø. ZŠ)

Pracovištì Rychta:

Domácí ekologie (4.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Tradièní øemesla (4.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Pøíroda ji�ní Moravy (7.–9. tø. ZŠ, SŠ)
�ivotní prostøedí Èeské republiky (7.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Ceníme si energie? (7.–9. tø. ZŠ, SŠ)
FISHBANKS, LTD. (8.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Šetrná doprava (8.–9. tø. ZŠ, SŠ)

pobytové programy:

Základní pøírodovìdný semináø (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Biologické praktikum (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Zimní pøírodou (6.–9. tø. ZŠ)
Týden pro trvale udr�itelný �ivot (7.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Zemìpisné praktikum (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)

terénní exkurze:

Údolí Øíèky (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Josefovské údolí (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Suchý a Pustý �leb (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Sever Moravského krasu (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Moravským krasem od jihu k severu
(6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Rakovecké údolí (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Za prameny Malé Hané (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Velká Haná (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Rudické propadání (6.–9. tø. ZŠ, SŠ)

Pracovištì Jezírko:

Tajemství sojèího pírka (5.–9. tø. ZŠ)

terénní programy:

Les ètyø roèních období (3.–6. tø. ZŠ)
Lesní košík (3.–6. tø. ZŠ)
Lesníkùv den (7.–9. tø. ZŠ)
Spoleèenstvo prùsvitných køídel (3.–6. tø. ZŠ)
Vodní království lesa (3.–6. tø. ZŠ)
�ijící planeta Gaia (SŠ)
Krajina a lidé (8.–9. tø. ZŠ, SŠ)
Lesní stezka za zvíøátky (MŠ, 1.–2. tø. ZŠ)
Lesní škola pro skøítky (MŠ, 1.–2. tø. ZŠ)
Mravencovo desatero (MŠ, 1.–2. tø. ZŠ)
Vánoèní kouzlení (1.–4. tø. ZŠ)
Barvy pøírody (MŠ, 1.–2. tø. ZŠ)
Vodník Jezerníèek vypravuje (MŠ, 1.–2. tø. ZŠ)
Døevìný svìt (MŠ, 1.–2. tø. ZŠ)
Vývoj lesa, potravní vztahy a fotosyntéza
(4.–6. tø. ZŠ)
Vrabèákovy ptákoviny (5.–7. tø. ZŠ)

Pøehled nabízených výukových programù v roce 2005



49 krou�kù a klubù / 406 èlenù
V roce 2005 se scházelo na Lipce, Rozmarýnku, Rychtì a Lesní škole Jezírko 406 èlenù v 49 zájmových
krou�cích, oddílech a klubech. Krou�ky na Lipce jsou zamìøeny pøedevším na pøírodovìdu, turistiku,
ale i na výtvarnou výchovu, keramiku a na práci s pøírodními materiály. Nejvìtší zájem byl v letošním roce
o pøírodovìdné krou�ky pro dìti z MŠ, nadále pøetrvává zájem o rukodìlné kluby pro dospìlé (pøedevším o ko-
šíkáøský krou�ek). V roce 2005 jsme nabídku rukodìlných klubù rozšíøili i na Jezírku. Na všech pracovištích
jsou hodnì navštìvovány pøírodovìdnì tvoøivé krou�ky pro maminky s malými dìtmi. Bohu�el se nám nepo-
daøilo na Lipové naplnit novì vzniklé pøí-
rodovìdné krou�ky pro dìti z prvních
a druhých tøíd ZŠ. Je to veliká škoda,
proto�e jejich vedoucí (ve velké míøe
odchovanci Lipky) vìnovali pøípravì
krou�kù hodnì sil, volného èasu a elánu.
Èinnost brnìnských pøírodovìdných
krou�kù je finanènì podporována Statutár-
ním mìstem Brnem. Je to obrovská pomoc,
proto�e na rozdíl od nevládních organizací
nemohou školská zaøízení na tuto èinnost
témìø nikdy získat podporu.

Pospolitost našich vedoucích jsme podpoøili spoleènými akcemi (výjezd externistù do Jeseníku, externistický-
mi dostaveníèky s pøíjemnou veèeøí, brigádou na budovaném pracovišti Lipky na Kamenné atd.). Externisté
se aktivnì podíleli na nìkolika akcích Lipky pro veøejnost. Velkou zásluhu mìli pøi organizování Dne Zemì
na hradì Veveøí, rovnì� pomáhali pøi organizování Zeleného ètvrtku, Vánoèní Lipky, Dnù otevøených dveøí
na Lipce, Rozmarýnku a Jezírku i na dalších akcích.

Ve spolupráci s Rezekvítkem se uskuteènila ji� tradièní rezekvítková brigáda na Kamenném vrchu,
kde ani krou�ky Lipky nestály v pozadí, Baboletní soustøedìní Letokruh 2005 aneb 5 dní plných pøírodovìdy
pro vedoucí nejen krou�kù na Lipce, Jedení na Jezírku a další. Všichni externisté mìli mo�nost úèastnit
se po celý rok akcí vzdìlávacího cyklu “Lipková školièka” a za zvýhodnìných podmínek i akcí Slamìnky
a Tilie.

Na závìr bychom rádi upøímnì podìkovali všem našim milým externistùm za celoroèní obìtavou práci
v krou�cích, s dìtmi, ale i za veškerou pomoc pøi zajiš�ování pøíprav a prùbìhu akcí poøádaných Lipkou.

V roce 2005 se uskuteènilo 9 speciálních akcí, které probìhly v 15 dnech a zúèastnilo se jich 143 našich exter-
ních vedoucích krou�kù.

Zájmové krou�ky a kluby, vzdìlávání vedoucích krou�kù
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Akce krou�kù

Druh akce Poèet
akcí

Poèet
dnù

Poèet
úèast
níkù

Tábory delší ne� 6 dnù 15 153 679

Vícedenní a víkendové akce 51 160 1060

Jednodenní akce 52 52 469

Akce pro externisty

11. 2. 2005 Hrajeme deskové hry

21. 6. 2005 Závìreèné splašení

5. 9. 2005 Krou�kové odpoledne

5. 9. 2005 První extern. setkání s veèeøí

13. 9. 2005 Brigáda na Kamenné

16.-18. 9. 2005 Výjezd externistù do Jeseníkù

27. 9. - 2. 10. 2005 Baboletní soustøedìní

1. 12. 2005 Povídání se Vèelkou - Skotsko

4. 12. 2005 Chystání Vánoèní Lipky s veèeøí



Pøehled krou�kù Lipky ve školním roce 2005
pracovištì Lipová
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krou�ek zamìøení
poèet dìtí
2004-05/
2005-06

vedoucí

LIPOVÁ
Jestøábník -
Permoníci pøírodovìdný 8 / 0 Tereza �i�ková, Lucie Malá

Jestøábník - Skøítci pøírodovìdný 11 / 17 Petr Laštùvka, Zuzana Vašourková,
Šárka Loubalová

Jestøábník - Kulíšci pøírodovìdný 0 / 5 Tereza �i�ková, Jakub Hruška

Orion pøírodovìdný 11 / 7

Kristýna Kalendová, Tereza Šídlová,
Miriam Hronová, Anna Èubrnová,
Barbara Roháèková, Magdaléna
Bláhová, Jiøí Šterc

Brouèci pøírodovìdno-turistický 17 / 0 Petr Kazda, Jakub Drmola, Hana
Kazdová, Petra Fojtíková

Orionci pøírodovìdný 10 / 7

Kristýna Kalendová, Jana
Pavloušková, Miriam Hronová,
Tereza Šídlová, Tereza Švestková,
Viktor Bláha

Chovatelé chovatelský 0 / 9 Jiøí Nešpor

Onyx pøírodovìdno-turistický 18 / 14 Tomáš Krajina, Monika Perglová

Tlapky pøírodovìdno-tvoøivý 15 / 15 Renata Czelisová, Alena Uhøíèková

Tlapièky pøírodovìdno-tvoøivý 30 / 23 Alena Uhøíèková, Jarmila Sinièáková

�apky pøírodovìdno-tvoøivý 0 / 8 Renata Czelisová, Jana Kaštánková

Modøínci pøírodovìdno-výtvarný 13 / 18
Pavlína Šubrtová, Veronika
Valášková, Marie Michelová,
Ladislav Hanuš, Petra Skoupá

Vrabèáci pøírodovìdno-výtvarný 6 / 15

Pavlína Šubrtová, Veronika
Valášková, Kateøina Baèíková,
Lenka Ondruszová, Martina
Faltýsková

Píditelé pøírodovìdno-výtvarný 0 / 18 Lenka Šimková, Dalibor Šimek

Kulièka výtvarný 7 / 0 Eva Kuèerová, Zora Rýparová

Tesaøíci tvoøivý 3 / 0 Ivo Vavrik

K.D.E. tvoøivý 9 / 8 Jana Ištvanová, Jana Sedláková

Hrnèiny keramika 10 / 7 Alena Uhøíèková

Šamotky keramika 13 / 5 Miloslava Šimková

Tkaní tkaní 17 / 8 Zuzana Arsenjevová

Palièkování palièkování 16 / 11 Zuzana Arsenjevová

Beta tvoøivý 12 / 17 Dana Køivánková, Lenka Novotná

Erika tvoøivý 17 / 7 Lenka Novotná, Renata Czelisová,
Jarmila Sinièáková

Jonatán výtv.-dram., pohyb. rehab. 5 / 0 Silvia Drábová

Košíky pokroèilí košíkáøský 9 / 5 Martin Schwarzer, Dana Køivánková

Košíky zaèáteèníci košíkáøský 10 / 18 Dana Køivánková, Bo�ena Pachtová



12

Pøehled krou�kù Lipky ve školním roce 2005
pracovištì Rozmarýnek, Jezírko, Krásensko

krou�ek zamìøení
poèet dìtí
2004-05/
2005-06

vedoucí

ROZMARÝNEK
JACHR pøírodovìdný 11 / 8 Ivona Pìnièková, Tomáš Pìnièka

Špachtlièky keramický 13 / 8 Hana Divinová, Marie Veselková

Rolnièky keramický 17 / 14
Jan Prošek, Adéla Komová, František
Dufek

Engoby keramický 8 / 9 Ivona Kubíková, Pavla Štìpánková

Kašpárci keramický 0 / 15 František Dufek

Pírko 1 pro maminky s dìtmi 20 / 8 Irena Komárková, Irena Koláèná

Pírko 2 pro maminky s dìtmi 14 / 7 Irena Komárková

Permakulturní
design permakulturní 9 / 8 Mariana Ru�ièková, Èestmír Holuša

Rozmarýny tvoøivý 8 / 9 Petra Hlo�ánková

Harmonia relaxaèní 0 / 7 Milada Štìpánková

JEZÍRKO

Slunéèka pøírodovìdný 14 / 16 Pavlína Horká, Petra Makešová,
Lenka Perelesová

Jezinky tvoøivý 13 / 12 Kateøina Knotová, Marie Humpolová

Svi�níci sportovnì-pøírodovìdný 5 / 0 Roman Maxa

Mravenci pøírodovìdný 9 / 11 Alena Burešová

Lištièky výtvarnì-tvoøivý 0 / 6 Hana Kalná

Klub skøítka
Lesníèka rodièe s dìtmi 12 / 13 Gabriela Tomková, Lucie Jakubù

Páteèní klub rodièe s dìtmi 32 / 0 Pavlína Horká

Zlatokopové pøírodovìdný 0 / 5 Andrea Audlová, Alena Pavlatová

Pod baldachýnem
u Jezírka tvoøivý 0 / 7 Bo�ena Jelínková

KRÁSENSKO

Kyvadlo pøírodovìdný 11 / 7 Libor Palášek, Helena Hrubá, Tomáš
Pollak

Aerobic dospìlí dospìlí 19 / 15 Jitka Vágnerová, Lenka Suráková

SOPKA mláde� z regionu 28 / 8 Michal Medek, Petr Rejzek, Jana
Halúzová

Cvièení maminek
s dìtmi pro maminky s dìtmi 0 / 21 Veronika Medková



8 akcí / 9 dní / 141 úèastníkù

Lipka podporuje a sama zajiš�uje rùzné formy dalšího vzdìlávání svých uèitelù, kteøí se mohou úèastnit odbor-
ných environmentálnì zamìøených semináøù vèetnì všech akcí ekopedagogického klubu TILIA. Ji� sedmým
roèníkem pokraèoval vlastní vzdìlávací program tzv. LIPKOVÁ ŠKOLIÈKA, jejím� cílem je rozvoj znalostí
i dovedností pedagogù a zkvalitòování samotné pedagogické práce. Školení se úèastní také studenti na praxi
a ekopedagogové z jiných organizací.

Vzdìlávací akce zamìstnancù v roce 2005

V uplynulém roce se dalšího vzdìlávání zúèastnili všichni pracovníci Lipky ve všech potøebných oblastech.
Èasovì nejobsáhlejší bylo proškolení zdravotníkù zotavovacích akcí (8 pracovníkù – 318 hod.) a odborné
semináøe k aktuálním environmentálním tématùm, která jsou naší stì�ejní odborností (15 pracovníkù
– 264 hod.). Kromì toho probíhala ještì interní Lipškolièka. Dovzdìlávali jsme se i v oblasti práce s výpoèetní
technikou a 15 pedagogù úspìšnì ukonèilo základní kurz Z, další ètyøi pracovníci pokraèovali ve specializova-
ných kurzech. Katka Øeháková ukonèila doplòující pedagogické studium na VUT Brno. Pavlína Veselá
a Lenka Šimková zahájily specializaèní pedagogické studium na PdF MU.

Povinnými odbornostními kurzy BOZP a PO prošli 4 pracovníci (14 hod.) a 2 pedagogové absolvovali ruko-
dìlné semináøe, aby naèerpali inspiraci pro èinnost krou�kù a øemeslné výukové programy (75 hod.).

Jak se vzdìlávali zamìstnanci Lipky v roce 2005

6. 1. Ekologicky šetrný výrobek (Mgr. Adéla Princová a RNDr. Jana Èermáková)
- pøednáška s pøedstavením výukového programu „Co je doma, to se poèítá!“

10. 1. Lipkový miniveletrh EVP (pedagogové Lipky) – ukázky a rozbor ekologických
výukových programù

11. 3. NATURA 2000 (RNDr. Mojmír Vlašín) – dùvody vyhlašování nových typù
chránìných území a mo�nosti uplatnìní ve výuce

8. 4. Návštìva Lesní školy ve Vídni (vídeòští ekopedagogové) – provoz a èinnost Lesní
školy, ukázky terénních výukových programù o lese, výmìna zkušeností

26. 9. Rámcový vzdìlávací program v praxi (Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.) – princip
RVP, jeho uplatnìní na školách a mo�nosti zapojení støedisek ekologické výchovy

24.-25. 10.

Exkurze po støediscích ekologické výchovy Dolního Rakouska
(rakouští ekopedagogové) – provoz a èinnost støedisek, ukázky vnitøních i
venkovních výukových programù, seznámení s originálními výukovými prvky a
výmìna uèitelských zkušeností

9. 12. Globální rozvojové vzdìlávání (Mgr. Jarmila Lamaèová) – humanitární versus
rozvojová pomoc, problémy zemí tøetího svìta, ukázka výukového programu
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VZDÌLÁVÁNÍ PEDAGOGÙ A STUDENTÙ
UÈITELSTVÍ

Personální rozvoj Lipky



134 škol / 6 rozesílek

V roce 2005 se Lipka opìt podílela na realizaci celostátního programu „Metodika a realizace komplexní ekolo-
gické výchovy“ (M.R.K.E.V.) zastøešovaného SSEV Pavuèina. Poèet škol a školských zaøízení se dr�el bìhem
celého roku okolo 130, mírný nárùst zaznamenala sí� na podzim po listopadové konferenci. Lipka všem zapo-
jeným školám zprostøedkovává efektivní pøenos informací formou poštovních zásilek, elektronickou poštou
a pøes své webové stránky, zasílá jim nabídky vzdìlávacích akcí pro pedagogy, zajímavých soutì�í a jiných
akcí pro �áky a studenty a v neposlední øadì metodické materiály. V roce 2005 Lipka zajistila 6 rozesílek infor-
maèních a metodických materiálù:.

10. listopadu 2005 se konal ji� 6. roèník Malé regionální konference o ekologické výchovì. Tentokrát byla
hlavními tématy konference prùøezová témata v Rámcovém vzdìlávacím programu, školní vzdìlávací pro-
gramy a úspìšné školní projekty. Konference probìhla v sále Kongresového centra na brnìnském výstavišti.
Zúèastnili se jí 154 uèitelé a zástupci neziskových organizací z celého kraje. Kromì pøíspìvkù uèitelù z praxe
se do programu konference zapojili RNDr. Jiøí Kulich ze støediska SEVER v Horním Maršovì, Mgr. Lenka
Daòková, øeditelka kanceláøe SSEV Pavuèina a Mgr. Šárka Špaèková ze Spoleènosti pro Fair Trade a rozvo-
jové vzdìlávání. Akci finanènì podpoøil Jihomoravský kraj, Statutární mìsto Brno, Ministerstvo školství,
mláde�e a tìlovýchovy ÈR, Rezekvítek a Lesy ÈR, s.p. Všichni úèastníci konference obdr�eli øadu metodic-
kých materiálù, další si mohli zakoupit od nìkterých zúèastnìných organizací a nemalý finanèní obnos utratili
i za výrobky Fair Trade.

Kromì rozesílání informaèních a metodických materiálù poskytuje Lipka pedagogùm konzultace z oblasti
EVVO. Této nabídky vyu�ilo kolem osmdesáti pedagogù. Dotazy se týkaly pøedevším námìtù a pomùcek
pro ekologickou výchovu ve školní i mimoškolní èinnosti, sestavování školních plánù ekologické výchovy,
energetických úspor, psaní projektù a získávání finanèních prostøedkù, zacházení s odpady v Jihomoravském
kraji, pøírodních zahrad, uèeben v pøírodì a získávání kontaktù na další SEV v ÈR.

16 akcí / 25 dnù / 473 úèastníci na akcích poøádaných Lipkou
7 jednodenních a 1 vícedenní akce / 9 dnù / 123 úèastníci na akcích lektorovaných našimi pedagogy na akcích
jiných organizací

Plakát s nabídkou vzdìlávacího programu pro jihomoravské uèitele byl v roce 2005 rozeslán do základních
a støedních škol i uèiliš� v Jihomoravském kraji a vystaven na webových stránkách Lipky v Kalendáøi akcí.
Akce jsou akreditovány MŠMT – osvìdèení o zpùsobilosti vzdìlávacího zaøízení z 15. øíjna 2004,
è.27705/2004-25-320. V rámci programu se uskuteènily semináøe a exkurze pro uèitele všech typù škol a škol-
ských zaøízení a pro pedagogy støedisek ekologické výchovy. Nìkteré z akcí lektorsky zajiš�ovali pedagogové
Lipky, na mnohé byli pøizváni odborníci z oboru botaniky, zoologie, lesního hospodáøství nebo ochrany �ivot-
ního prostøedí stejnì jako øeditelé škol a koordinátoøi EVVO na školách. Probìhl také výjezd do nejbli�šího
zahranièí - za poznáváním pøírodních pomìrù Slovenska, zejména Slovenského krasu. Na konci prázdnin
se na Rychtì v Krásensku konal další úspìšný bìh Repetitoria terénní pøírodovìdy. Na ka�dé akci úèastníci
dostali informaèní a propagaèní materiály i metodické a pracovní listy k dalšímu vyu�ití v pedagogické praxi.

Vzdìlávací akce pro pedagogické pracovníky
11. 1. 2005 Semináø: Zelený balíèek
23. 2. 2005 Semináø: Špetka domácí ekologie

24.-26. 2. 2005 Základní semináø pro koordinátory EVVO

14. 5. 2005 Terénní exkurze: Neznámým krajem krásného høebce
25. 5. 2005 Terénní semináø: Pohár vody

3.-5. 6. 2005 Slovenskem pøes hory a doly
22.+27. 8. 2005 Repetitorium terénní pøírodovìdy na Rychtì

10. 11. 2005 6. MRKEV

14

Spolupráce se školami v Jihomoravském kraji

Vzdìlávací program pro pedagogické pracovníky
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5 akcí / 5 dnù / 93 úèastníci / 61 MŠ v síti

V únoru probìhla druhá konference Mrkvièky (Malá regionální konference o EV v MŠ) na téma odpady.
Bìhem roku pracovníci LŠ Jezírko pøipravili tøi semináøe, pokrývající jak témata ekologické výchovy,
tak praktické námìty pro èinnost s dìtmi. Jeden semináø pøipravili také pracovníci Rozmarýnku. Webové
stránky Mrkvièky byly bìhem roku aktualizovány. Na podzim byl vytvoøen plakát s nabídkou vzdìlávacích
akcí pro pedagogy MŠ, který bude v pøíštím školním roce distribuován spolu s plakátem s nabídkou EVP
do všech jihomoravských škol. V závìru roku probíhala pøíprava na konferenci a na zajištìní vzdìlávacích akcí
v pøíštím roce.

Mrkvièka

159 akcí pro vysokoškolské studenty / 172 dny / 545 hodin / 2 519 studentù

V tradiènì výborné spolupráci s paní Doc. Dr. Hanou Horkou z katedry pedagogiky se nám daøilo pokraèovat
ve výuce povinného „Praktika ekologické výchovy 1“, kterým prošlo všech šest studijních skupin 2. roèníku
oboru uèitelství pro 1. stupeò ZŠ. V podzimním semestru opìt následovalo volitelné „Praktikum ekologické
výchovy 2“, které se stává líhní pøíštích diplomantù zamìøujících se na ekologickou výchovu v pedagogické
praxi.

Výuka povinných pøedmìtù „Základy biologie“, „Aplikovaná biologie“, „Terénní cvièení z pìstitelství, geolo-
gie a aplikované ekologie“, „Aplikovaná ekologie“, „Praktikum z biologie a pìstitelství“ pro katedru biologie
probíhá na pracovišti PdF MU Kejbaly pravidelnì jednou týdnì v obou semestrech. V rámci nepovinných voli-
telných pøedmìtù mají studenti této katedry mo�nost navštívit všechna odlouèená pracovištì Lipky a seznámit
se s jejich inspirujícím prostøedím. Celkem to bylo 2 064 studentù PdF MU Brno a 138 studentù FSS MU Brno.
Na Pøírodovìdecké fakultì UP v Olomouci jsme tentokrát zvládli zajistit výuku dvou pøedmìtù – pro uèitelské
kombinace to byly povinné „Základy didaktiky péèe o �ivotní prostøedí“, studentùm oboru Ochrana �ivotního
prostøedí byl urèen obdobnì koncipovaný volitelný pøedmìt „Základy didaktiky environmentální výchovy“,
na který na jaøe 2006 navá�e „Praktikum environmentální výchovy“. Celkem to bylo 100 studentù PøF UP Olo-
mouc. Na LŠ Jezírku bylo celkem 101 studentù z LDF MZLU a 116 z PdF MU, II. stup. obor biologie.

LŠ Jezírko pøipravilo speciální pìtidenní program pro studenty 4. a 5. roèníku PrF Nitra.

Vysokoškolská výuka

Vzdìlávací akce

11. 2. 2005
Mrkvièka - 2. malá regionální konference o
ekologické výchovì v MŠ Jihomoravského kraje
(téma - odpady)

23. 2. 2005 Špetka domácí ekologie
4. 5. 2005 Lesní škola pro skøítky

19. 10. 2005 Barvy podzimu
30. 11. 2005 Barvy podzimu
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Marcela Doròáková, PdF MU – uèitelství pro 1. st. ZŠ
Les ve výuce na 1. st. ZŠ

Klára Hájková, PdF MU – uèitelství pro 1. st. ZŠ
Environmentální výchova v regionu Kloboucka

Lucie Hoffmannová, PdF MU – uèitelství pro 1. st. ZŠ
Tropické deštné lesy ve výuce na 1. stupni ZŠ

Jana Fialová, PdF MU – uèitelství pro 1. st. ZŠ
Pøírodní uèebna ZŠ Záhorovice

Helena Filipínská, PdF MU – uèitelství pro 1. st. ZŠ
Ekologické zemìdìlství ve výuce ke zdravému
zpùsobu �ivota v 5. roèníku ZŠ

Iva Handlová, FSS MU
Nauèné stezky pro dìti a rodièe

Pøehled výuky pro Pedagogickou fakultu MU a Pøírodovìdeckou fakultu UP v roce 2005:

V prùbìhu roku 2005 byly úspìšnì obhájeny diplomové práce vedené Alešem Máchalem:

PdF MU Brno
Aleš Máchal

jarní semestr Praktikum ekologické výchovy 1 pro 1. stupeò ZŠ

podzimní semestr Praktikum ekologické výchovy 2 pro 1. stupeò ZŠ

Hana Korvasová

podzimní semestr
Úvod do ekologické výchovy - sociální pedagogika - III. roèník BS

Souèasné pojetí environmentální edukace v evropské dimenzi - II.
roèník kombinovaného studia

Dana Køivánková

jarní semestr
Aplikovaná biologie - III. roèník BS

Aplikovaná biologie - I. roèník NŠ

podzimní semestr

Aplikovaná biologie - I. roèník Bi

Terénní cvièení z pìstitelství a aplikované ekologie IV. roèník Bi

Aplikovaná ekologie

PøF UP Olomouc
Aleš Máchal

podzimní semestr
Základy didaktiky péèe o �ivotní prostøedí

Základy didaktiky environmentální výchovy

jarní semestr Praktikum environmentální výchovy
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56 akcí pro veøejnost / 93 dny / 9 778 lidí

Letos jsme opìt ve spolupráci s ekologicky zamìøenými organizacemi a dalšími skupinami, které se zabývají
zdravím èlovìka, pøipravili velkou akci pro veøejnost Den Zemì na hradì Veveøí, s podtitulem Zdravá planeta
– zdravý èlovìk.

Kromì tradièních akcí pro dìti o Vánocích a Velikonocích si stovky návštìvníkù prohlédly naše jednotlivá pra-
covištì v rámci Dnù otevøených dveøí. Veøejnost se o naši práci zajímá a všechna naše pracovištì jsou inspirací
pro šetrnìjší pøístup k �ivotnímu prostøedí v ka�dodenním �ivotì (23 akcí, bìhem 31 dní navštívilo 9282 úèast-
níkù). Velký zájem byl i o nové speciální vybavení na pracovišti LŠ Jezírko. Ji� tradiènì jsme se podíleli
na Brnìnských dnech pro zdraví.

VZDÌLÁVÁNÍ A OSVÌTA VEØEJNOSTI

Akce pro veøejnost

Pracovištì Termín Poèet
dnù Název akce Poèet

úèastníkù
Lipová 11. 2. 2005 1 Hrajeme deskové hry 28

Lipová 19. 2. 2005 1 Uprchlíci na Lipce 15

Lipová 24. 3. 2005 1 Zelený ètvrtek na Lipce 91

Jezírko 2. 4. 2005 1 Výsadba vánoèních jedlièek 200

Rozmarýnek 7. 4. 2005 1 Otvírání dìtského høištì v Jundrovì 82

Jezírko 9. 4. 2005 1 Otvírání studánek 97

Lipka 23.-24. 4. 2005 2 Den Zemì na hradì Veveøí 6 500

Jezírko 28.-30. 4. 2005 3 Dveøe dokoøán 373

Rozmarýnek 8. 5. 2005 1 Den otevøených dveøí na Rozmarýnku 26

Lipová 27. 5. 2005 1 Minibambiriáda 500

Rozmarýnek 9. 6. 2005 1 Za zvíøátky do zahrádky 58

Lipka 1.-4. 7. 2005 4 Kameòáková brigáda 87

Lipová 5. 9. 2005 1 Krou�kové odpoledne na Lipce 56

Jezírko 15. 9. 2005 1 Dveøe dokoøán 165

Rozmarýnek 23. 9. 2005 1 Slavnostní zapálení zahradní pece 64

Jezírko 24. 9. 2005 1 Výlet do okolí Jezírka 51

Rozmarýnek 6. 10. 2005 1 Nìco o �ivotì aneb vítejte v pøírodì 74

Rozmarýnek 15. 10. 2005 1 Drakiáda 18

Lipka, Jezírko 17. 10. 2005 1 Den stromù v Lu�ánkách 370

Jezírko 22. 10. 2005 1 Slavnosti podzimu 71

Rozmarýnek 11. 11. 2005 1 Martinské slavnosti 136

Lipová 5.-7. 12. 2005 3 Vánoèní Lipka 136

Jezírko 10. 12. 2005 1 Od Martina do Tøí králù 84

23 akce 31 den 9 282
úèastníci



Pøednášky

Pøednášející Termín Název pøednášky Poèet
úèastníkù

Aleš Brotánek 2. 2. 2005 Proè nízkoenergetické a pasivní domy 27

Aleš Brotánek 22. 3. 2005 Nízkoenergetické a pasivní domy ještì jako ekodomy 30

Aleš Brotánek 19. 4. 2005 Chyby, zkušenosti a návody z realizací staveb 22

Aleš Brotánek 31. 5. 2005 Voda v krajinì a symbióza pøírody s architekturou 19

Na Rozmarýnku zaèal cyklus pøednášek vìnovaný zdravému bydlení a trvale udr�itelnému rozvoji kvality
lidského �ivota.

Oblíbené mezi studenty i kolegy z jiných DDM a SEV jsou náslechy ve výukových programech. Na Rychtì
v Krásensku probìhly v roce 2005 ètyøi týdenní stá�e kolegù z èeských støedisek ekologické výchovy.

Studentky PdF MU získaly zase pedagogickou praxi na Lipové, Rozmarýnku i Jezírku.

V kvìtnu 2005 na Jezírku absolvovali praxi 4 studenti ze Støední lesnické školy v Hranicích na Moravì.

V roce 2005 jsme zodpovìdìli na všech našich pracovištích více ne� 100 zapsaných dotazù (a ještì mnohem
více nezapsaných) - od ochrany pøírody pøes nakládání s odpady a� k øízení neziskových organizací a psaní
projektù. S návštìvami hlášenými i nehlášenými jsme strávili více ne� 3 798 minut, nepoèítaje plánované akce
pro veøejnost. Na Lipce a Rozmarýnku jsou zavedeny pevné poradenské hodiny, kdy veøejnost mù�e získat
informace o biozahradnictví, tvorbì a uspoøádání pøírodních zahrad, ale také o zdravém bydlení. Na Rychtì lze
získat odborné rady na téma úspor energie a na LŠ Jezírku je mo�né získat informace o lesním ekosystému
a hospodaøení v lese. Díky projektu Sítì EVVO v Jihomoravském kraji Lipka získala pracovní místa v oblasti
poradenství a vybraní pracovníci se úèastní školení ekologických poradcù. Všechna pracovištì Lipky jsou sou-
èástí poradenské sítì, která v rámci projektu vzniká.

18

Poradenství

Stá�e, náslechy, praxe
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Slamìnka

Pracovištì Datum
(zahájení)

Poèet
dnù Název akce Poèet

úèastníkù
Lipová 14. 1. 2005 2 Kantely 26

Lipová 18. 1. 2005 2 Košíky 16

Rozmarýnek 20. 2. 2005 1 Tiberská krajka 10

Lipová 27. 2. 2005 1 Pedik - ta�ená technika 10

Lipová 26. 2. 2005 2 Sí�ování 13

Lipová 12. 3. 2005 2 Krosienky 15

Lipová 12. 3. 2005 2 Tácy a konvièky 7

Lipová 9. 4. 2005 2 Tkaní s flamkami 11

Lipová 14. 5. 2005 2 Vosková batika 11

Rozmarýnek 7. 5. 2005 1 Trièkárna 14

Lipová 28. 5. 2005 2 Vosková batika 10

Rychta
Krásensko 4. 7. 2005 7 Øemeslné léto 21

Rychta
Krásensko 6. 8. 2005 7 Øemeslné léto s barvami 29

Rychta
Krásensko 15. 8. 2005 7 Øemeslné léto s barvami 29

Lipová 10. 9. 2005 1 Ošatky z pediku 5

Lipová 10. 9. 2005 1 Šitá krajka 6

Lipová 10. 9. 2005 1 Zvuk døeva 10

Lipová 22. 10. 2005 1 Tenerifa 13

Lipová 22. 10. 2005 1 Šperky z pøírodních materiálù 9

Lipová 22. 10. 2005 2 Betlémy z ovèí vlny 10

Lipová 5. 11. 2005 2 Drátìný šperk 16

Lipová 5. 11. 2005 1 Keramická krmítka 10

Jezírko 24. 11. 2005 1 Adventní vìnce 27

Lipová 26. 11. 2005 2 Patchworková mozaika 11

Rozmarýnek 23. 11. 2005 1 Adventní vìnce 8

Lipová 26. 11. 2005 1 Keramická krmítka 7

Jezírko 26. 11. 2005 1 Pøekli�kový betlém 25

Lipová 10. 12. 2005 1 Ošatky z šustí 11

Lipová 10. 12. 2005 1 Tisk na látku 8

29 akcí 58 dnù 398
úèastníkù

29 kurzù / 58 dnù / 398 úèastníkù

Klub Slamìnka nabízí všem dospìlým nadšencùm víkendové tvoøivé kurzy. Pracuje se na nich pøevá�nì s pøí-
rodními materiály a vyu�ívá se tradièních rukodìlných technik. Pro uspokojení narùstající poptávky se kurzy
realizují na všech našich pracovištích.

Slamìnka
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Spolupráce s Lesy ÈR, s.p., kterou pro svá èlenská støediska zprostøedkovává SSEV Pavuèina, je pro Lipku
ka�doroènì velice zajímavá a vítaná. V roce 2005 podpoøily Lesy ÈR projekt pracovištì Rychta Krásensko,
a to výukový prvek „Na stromech pod stromy“. Systém lavièek s informacemi o rùzných druzích døeva slou�í
nejenom vlastní výuce (Stromeèku, nezlob se, Vlastnosti a u�ití døeva, lesní certifikace FSC a mapa Národních
parkù ÈR), ale i k osvìtì a odpoèinku znavené veøejnosti. Tento výukový prvek navazuje na Stromovou galerii
LÈR, která je oblíbenou zastávkou na cyklostezce z Vyškova do Jedovnic. Pracovištì LŠ Jezírko získalo pod-
poru na zpracování 16 typù pracovních listù k výukovým a herním prvkùm umístìným v interiéru Jezírka.

PROGRAMY SPOLUPRÁCE

Spolupráce s Lesy ÈR, s. p.

Lipka byla vyzvána Jihomoravským krajem, aby zpracovala aktualizovanou verzi Koncepce EVVO na období
2006-2010 a akèní plán na období 2006–2007.

Cílem Koncepce environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty Jihomoravského kraje je zvyšovat spoluod-
povìdnost lidí za souèasný i pøíští stav pøírody a spoleènosti, za smysluplné vyu�ívání místních zdrojù, za mís-
to, region i planetu, které jsou jim domovem.

Lipka nejprve zadala Fakultì sociálních studií zpracování analýzy plnìní stávající koncepce a zároveò zpraco-
vání návrhu na metodiku pro její aktualizaci. Dále vytvoøila úzkou pracovní skupinu, slo�enou ze zástupcù
ekologických a vzdìlávacích organizací, (veøejnost, školství, podnikatelská sféra a veøejná správa). Zpracova-
ný materiál byl podroben pøipomínkovém øízení a schválen bude v dubnu 2006.

KONCEPCE EVVO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

LŠ Jezírko rozbìhlo úspìšnou vzájemnou spolupráci s ŠLP Masarykùv Les Køtiny, konkrétnì pøi pøípravì Les-
ní nauèné stezky v okolí LŠ Jezírko.

Se Školním lesním podnikem nás spojuje nejen budování nového pracovištì Lesní škola Jezírko, ale i nìkteré
vzdìlávací aktivity a programy, zejména pøi realizaci vzdìlávacích akcí pro uèitele a veøejnost.

MZLU - Školní lesní podnik Masarykùv les Køtiny



Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brnì

V roce 2005 pokraèovala spolupráce Lipky s PdF MU na základì aktualizované dohody o spolupráci. Lipka je
nepøetr�itì od roku 1998 fakultním školským zaøízením Pedagogické fakulty MU. Ve spolupráci s Katedrou
pedagogiky, Katedrou biologie a letos poprvé i Katedrou sociální pedagogiky se Lipka podílí na ekopedago-
gické pøípravì studentù uèitelských oborù, zejména uèitelství pro 1. stupeò základní školy výukou povinných
i volitelných pøedmìtù souvisejících s ekologickou výchovou.

Pøírodovìdecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Lipka zajiš�ovala výuku pøedmìtù Základy didaktiky péèe o �ivotní prostøedí a Základy didaktiky environ-
mentální výchovy pro Katedru ekologie a �ivotního prostøedí PøF UP. V jarním semestru k tìmto pøedmìtùm
pøibyl kurz Praktikum environmentální výchovy, zakonèený dvoudenním soustøedìním na LŠ Jezírko,
jeho� nìkteøí absolventi od podzimu posílili øady pedagogických pracovníkù Lipky na pracovišti Rychta Krá-
sensko.

Mendelova zemìdìlská a lesnická univerzita v Brnì

Se zahájením èinnosti Jezírka zaèala i pedagogická spolupráce s MZLU. Na podzim jsme pøipravili program
s prohlídkou pracovištì pro studenty 4. roèníku LDF MZLU. Studentùm lesnické fakulty jsme také nabídli
mo�nost pedagogické èinnosti na Jezírku. Pøipravili jsme výuku volitelného pøedmìtu Výchova k ochranì pøí-
rody a krajiny, který je zaøazen do studijního programu LDF MZLU a bude našimi pracovníky vyuèován v pro-
storách LŠ Jezírko v jarním semestru školního roku 2005/2006.

V prùbìhu roku 2005 pokraèovala dobrá spolupráce s Odborem školství a Odborem �ivotního prostøedí Kraj-
ského úøadu Jihomoravského kraje i s jednotlivými èleny Rady Jihomoravského kraje, v jejich� kompetenci je
školství, investice ve školství, �ivotní prostøedí, mezinárodní spolupráce a regionální rozvoj. Se zamìstnanci
krajského úøadu spolupracujeme zejména na realizaci Koncepce EVVO, která má pomoci zvýšit kvalitu ekolo-
gické výchovy a osvìty ve všech regionech kraje. Významnou podporu poskytoval Odbor �ivotního prostøedí
pøi zpracování a realizaci projektu „Sí� environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v Jihomoravském
kraji.“

Podporu Lipce projevoval nadále i Magistrát mìsta Brna, zejména prostøednictvím Odboru školství, mláde�e
a tìlovýchovy a Odboru �ivotního prostøedí, které pomohly nejen finanènì, ale té� poskytnutím konzultací,
metodických materiálù apod. Naše pracovnice Pavlína Horká pracovala v Poradním sboru pro ekologickou
výchovu pøi O�P MmB. Mìstská èást Jundrov v èele s panem starostou všestrannì podporovala èinnost praco-
vištì Rozmarýnek. SEV Rychta Krásensko se podílelo na ochranì pøírody na místní úrovni, významnì se zapo-
jilo do pøíprav zpracování místní Agendy 21 v mikroregionu Drahanská vrchovina.
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Spolupráce s Jihomoravským krajem, mìstem Brnem,
obecními úøady

Univerzity
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Lipku, Rozmarýnek, Rychtu i Jezírko navštívilo bìhem roku nìkolik desítek zahranièních zájemcù o naši práci
(Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Holandsko, Ji�ní Korea, Nìmecko, Polsko, Rakousko, Rusko, Švédsko,
Velká Británie, USA). Pokraèovaly pøátelské kontakty se slovenskými kolegy. Zástupci Špirály - sdru�ení støe-
disek environmentální výchovy na Slovensku se aktivnì zúèastnili pracovního setkání k mo�nostem hodno-
cení kvality ekologických výukových programù, které se uskuteènilo v Lipce na podzim 2005.

Na všech pracovištích Lipky jsme pøivítali velké výpravy studentù Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Kon-
stantina Filozofa z Nitry a Fakulty pøírodních vìd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Slovenští pøátelé
se rovnì� zúèastòovali akcí poøádaných èesko-slovenskou asociací Permakultura (CS) ve spolupráci s Lipkou.

Pracovníci Rychty v kvìtnu zajiš�ovali týdenní kurz pro studenty oboru Environmental conservation na Shef-
field Hallam University, Sheffield (Velká Británie). V srpnu se støedoškoláci pod vedením Evy Svobodové
zúèastnili mezinárodního setkání “Close meetings with nature and culture – eye to eye with Jura region”, orga-
nizovaného Správou národních parkù Slezského vojvodství (Polsko). V øíjnu probìhl na Rychtì a dalších pra-
covištích kurz pro studenty banskobystrické Univerzity Mateja Bela (Slovensko).

Pokraèovala partnerská spolupráce s rakouskou organizací EUPRI (Energie – Umwelt – Partnerschaft – Regio-
nal – Initiativen) v rámci projektu Pøírodní zahrada.

LŠ Jezírko je zapojena do projektu Nature Education in the Centrope Area (NECA), který patøí do evropského
programu INTERREG. Dalším partnerem v projektu NECA je Daphne Bratislava a iniciátorem projektu
je MA 49 (Lesní úøad a zemìdìlské podniky mìsta Vídnì). V rámci projektu pøipravili v dubnu zástupci vídeò-
ského magistrátního odboru 49 pro Lipku návštìvu Lesní školy Ottakring a statku Cobelz. Poté Lipka zajistila
pro partnery z Rakouska a Slovenska program na Lipové 20, Rozmarýnku i Jezírku a prohlídku chránìných
území na Hádech. V èervnu se na Jezírku konalo pracovní setkání, pøi nìm� se domluvila výroba materiálù a
pomùcek, které budou k dispozici pro všechny partnery projektu. Nìkteøí zamìstnanci Lipky byli na dvou-
denní øíjnové exkurzi v Rakousku, kde si prohlédli zajímavá støediska ekologické výchovy, Dolnorakouské
zemské muzeum a støedisko rakouského NP Podyjí. V listopadu se zástupci z LŠ Jezírka a ŠLP spoleènì
zúèastnili ve Vídni mezinárodní konference s názvem „Integrace lesní pedagogiky v lesnictví“, kde byla èin-
nost celé Lipky pøedstavena.

Na letní brigádì Jezení, kterou LŠ Jezírko poøádalo ve spolupráci s Rezekvítkem, nám pomáhali 4 zahranièní
dobrovolníci, organizovaní v rámci programu Sdru�ení INEX – SDA pro èeské a zahranièní úèastníky.

Mezinárodní spolupráce
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Nejbli�ším spolupracovníkem Lipky byl v roce 2005 opìt Rezekvítek – sdru�ení pro ekologickou výchovu
a ochranu pøírody. Spoleènì provozujeme Rychtu v Krásensku, budujeme Lesní školu Jezírko, vydáváme Jiho-
moravské ekolisty a poøádáme øadu vzdìlávacích a osvìtových akcí.

Také spolupráce s asociací Permakultura (CS) je velice pøínosná, zejména pøi poøádání akcí na Rozmarýnku.

K našim dlouhodobým partnerùm patøí dále Pozemkový spolek Hády, brnìnský Ekologický institut Veronica,
SVVP Chaloupky, VIS Veselí nad Moravou, CEV Pálava, Nadace Partnerství, Regionální sdru�ení ÈSOP,
EkoCentrum Brno a øada dalších nestátních neziskových organizací i škol a školských zaøízení, zejména brnìn-
ské Lu�ánky.

V roce 2005 pøipravila Lipka projekt „Sí� environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v Jihomoravském
kraji,“ který byl podpoøen Evropským sociálním fondem. Na projektu spolupracuje celkem 15 organizací
z Jihomoravského kraje, z toho 12 neziskových. Cílem projektu je vznik funkèní sítì organizací, které spoleènì
realizují potøebné projekty na krajské úrovni a poskytují ekologické poradenství. Podrobnìjší informace o roz-
sáhlém projektu jsou k dispozici na internetové adrese www.evvojmk.net.

Jednotlivá pracovištì Lipky poskytují èasto zázemí pro poøádání akcí jiných organizací. Nejèastìji vyu�ívají
naše prostory èlenové Rezekvítku a Hnutí Brontosaurus, ale také CVÈ Lu�ánky, èlenská støediska Pavuèiny,
YMCA a další. Na Jezírku si pøed Vánocemi uspoøádal poradu vedení i Odbor školství Krajského úøadu Jiho-
moravského kraje. Celkem na našich pracovištích probìhlo více ne� 58 akcí pro jiné organizace.

Spolupráce s neziskovými ekologickými organizacemi

PAVUÈINA je celostátní sí� støedisek ekologické výchovy, která poskytují výukové programy pro školy
a poøádají vzdìlávací akce pro uèitele podle stanovených kritérií. Lipka je od roku 1996 øádným èlenem tohoto
seskupení. Ve výboru Pavuèiny zastupuje Lipku Eva Kuèerová.

Pavuèina zajiš�uje svým èlenùm lepší informovanost, stala se respektovaným partnerem M�P i MŠMT, daøí
se jí udr�ovat dobré vztahy s Èeským svazem ochráncù pøírody (ÈSOP). Prostøednictvím Pavuèiny byla Lipka
zapojena do projektù:

• Národní sí� støedisek environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty
- podpoøeno M�P.

• Výukové programy o lese pro školy v rámci spolupráce s Lesy ÈR, s.p.,
a za jejich finanèní podpory.

• MRKEV – metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
- podpoøeno MŠMT.

• Ekologicky šetrné výrobky – vzdìlávací a informaèní programy pro školy
- podpoøeno M�P.

• Vzdìlávání, výchova a osvìta v oblasti ochrany zvíøat
- finanèní podpora Nadace na ochranu zvíøat.

SSEV Pavuèina
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Organizaèní strukturu Lipky tvoøí øeditelství a ètyøi samostatná pracovištì. Ka�dé z pracoviš� øídí jmenovaný
vedoucí, který je zodpovìdný za vlastní pedagogickou èinnost i kvalitu materiálnì-technického zázemí a pro-
vozu. Na pracovištích probíhají pravidelné porady, kopie zápisù jsou ulo�eny v archivu vedení.

Vedení Lipky se schází cca šestkrát za rok, Pedagogická rada Lipky v èervnu (zadání úkolù pro pøípravu nové-
ho školního roku) a zaèátkem záøí (vyhodnocení uplynulého školního roku a dokonèení pøíprav nového školní-
ho roku). V lednu se scházejí pedagogiètí pracovníci k prùbì�nému hodnocení, resp. úpravám v celoroèním
plánu èinnosti a toto setkání slou�í také k vzájemné prezentaci èinnosti jednotlivých pracoviš� a k seznámení
s novými kolegy i výmìnì zkušeností.

Pedagogické a provozní porady

ØÍZENÍ A PROPAGACE

Mù�eme s uspokojením konstatovat, �e média si ji� k Lipce našla cestu. Mnozí rozhlasoví redaktoøi i nìkteøí
novináøi sami volají a �ádají informace. Pravidelnì spolupracujeme napøíklad s Èeským rozhlasem Brno
a s brnìnskou Rovností.

V prùbìhu roku 2005 se o nás dvakrát zmínila Èeská televize Brno v rámci poøadu Dobré ráno, v nìm� kromì
záznamu o èinnosti vystoupili naši pracovníci tzv. „na �ivo“. Oslavy Dne Zemì na hradì Veveøí natáèela
také kabelová TV.

Zapomenout nesmíme na èasopis Jihomoravské ekolisty, který novinkám z našich pracoviš� vìnuje význam-
nou pozornost. Informace o nás podávala øada dalších médií. Napøíklad rádio Krokodýl, MF Dnes, BIO noviny
a zpravodaje mìstských èástí Bystrc, Jundrov, Komín, Slatina. Psali o nás rovnì�: týdeník �eleznièáø, zpravo-
daj Zdravá mìsta, noviny Haló Brno, èasopis Klíèová dírka a dokonce i Blesk. I zde byly samé kladné refe-
rence. Podìkování si zaslou�í kolega Michal Medek, který o ekologické výchovì v ÈR psal také
do zahranièních materiálù (Environmental Education, Spring 2005).

Zcela jistì nestaèíme sledovat, kde všude se informace o naší organizaci objevují. Je otázkou, zda by si Lipka
nezaslou�ila pracovníka, který by se její propagaci plnì vìnoval.

Propagace èinnosti a spolupráce s médii
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Od Jihomoravského kraje jsme obdr�eli prostøedky na platy vèetnì odvodù na zdravotní a sociální pojištìní
a èást provozních nákladù. Z rozpoètu JMK jsme získali peníze na aktualizaci Koncepce EVVO a na tyto pro-
jekty: Školní ekologický projekt s lesním zamìøením, Mrkvièka (vzdìlávání uèitelù MŠ), Pilotní certifikace
Eco-schools v Èeské republice, Environmentální informaèní servis pro školy a Jihomoravský Den Zemì.
Na pokrytí nákladù na energie jsme vyu�ili dotaci Odboru školství Magistrátu mìsta Brna. Dále jsme získali
pøíspìvky na realizaci výukových programù a vzdìlávacích programù pro uèitele, které zprostøedkovala svým
èlenùm Pavuèina. Lipka dále uspìla v nìkolika výbìrových øízeních, napø. Lesù ÈR a Mìsta Brna. Z Minister-
stva zdravotnictví jsme obdr�eli dotaci na pomùcky do výukového programu Zázrak zrození. V èervnu 2005
jsme podepsali smlouvu na dotaci ze Sociálního fondu EU: projekt, na kterém s námi spolupracuje 14 partnerù,
se jmenuje „Sí� environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v JMK“, je rozvr�en na dva roky a ocenìn
na 16 296 tisíc Kè.

FINANCOVÁNÍ A HOSPODAØENÍ ORGANIZACE

Pøíjmy Lipky

AKTIVA 2001 2002 2003 2004 2005
1. Hmotný investièní majetek
1. Stroje a zaøízení 1 010 120 441 250 588 710 1 606 720 3 729 310

2. Budovy 935 880 468 880 459 520 450 160 10 952 400

3. Pozemky - - 1 345 260 1 345 260 6 303 180

HIM celkem 1 946 000 910 130 2 393 490 3 402 140 20 984 890

2. Obì�ná aktiva
1. Pohledávky 16 770 32 920 51 830 363 180 345 140

2. Materiál na skladì - 3 250 6 690 13 060 56 170

3. Finanèní majetek

pokladna 12 400 51 580 61 480 74 220 74 820

bì�ný úèet 481 560 1 253 010 1 204 350 3 730 800 1 845 730

4. Pøechodné úèty ak. - 4 550 - 28 740 45 720 0 0

Obì�ná aktiva celkem 531 050 1 312 020 1 370 070 4 181 260 2 321 860

AKTIVA CELKEM 1 541 170 2 222 150 3 763 560 7 583 400 23 306 870

Koneèná rozvaha

PASIVA 2001 2002 2003 2004 2005
VLASTNÍ ZDROJE
1. Majetkové fondy

fond investièního majetku 1 010 120 910 130 2 393 500 3 402 150 20 985 010

Celkem 1 010 120 910 130 2 393 500 3 402 150 20 985 010

2. Finanèní fondy
fond odmìn 21 980 1 980 24 000 24 000 32 000

fond sociální 49 690 56 870 81 120 63 920 59 320

fond rezervní 192 650 361 050 303 110 392 490 313 120

fond reprodukce inv. majetku 1111 400 211 420 163 290 107 860 68 410

Finanèní fondy celkem 375 720 631 320 571 520 588 270 472 850

3. Hospodáøský výsledek 2 400 111 710 4 140 41 260 9 390
CIZÍ ZDROJE
1. Krátkodobé závazky

závazky z obch. styku 9 220 331 790 306 530 799 590 714 020

závazky k zamìstnancùm 67 390 99 590 135 350 217 670 148 530

závazky k soc. zabezp. 64 990 115 220 167 140 308 480 268 730

daòové závazky 10 310 22 400 42 080 94 440 93 100

vyrovnání se SR - - - 2 055 580 493 360

Celkem 235 730 569 000 670 100 3 475 760 1 717 740

2. Dohadné úèty pasivní - - - 75 980 121 890

PASIVA celkem 1 541 160 2 222 160 3 763 560 7 583 420 23 306 880
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Pøehled výnosù a nákladù

VÝNOSY 2001 2002 2003 2004 2005
Kè % Kè % Kè % Kè % Kè %

Provozní dotace od
ŠÚB 648 000 15 - 0 - 0 - 0 - 0

z toho: - -

mzdové náklady
a OPPP

488 000 - - - -

zákonné pojištìní 160 000 - - - -

ONIV 0 - - - -

Provozní dotace od
ÚSC 1 949 000 46 4 213 000 41 6 360 000 45 8 200 000 69 11 288 000 77

z toho:

mzdové náklady
a OPPP

1 409 000 2 848 000 3 548 000 5 076 000 5 736 000

zákonné pojištìní 563 000 1 051 000 1 411 000 1 843 000 2 121 000

ONIV a dotace na
provoz

4 000 314 000 1 401 000 1 281 000 4 120 000

Výnosy z vlastní
èinnosti 1 407 612 34 1 994 715 20 2 498 680 17 3 341 631 28 3 416 050 21

z toho:

tr�by z prodeje
zbo�í

- - 23 700 25 847 32 830

tábory, kurzy,
zájezdy

563 043 701 505 1 050 165 996 217 1 098 200

výukové programy 454 650 588 332 681 645 1 048 624 1 178 827

èl. popl., práce
v CHÚ

389 919 547 580 394 170 371 348 134 611

pøíprava stravy 0 157 298 349 000 520 464 575 000

Ostatní výnosy celkem 219 951 5 4 005 165 39 5 377 400 38 296 913 3 1 991 400 2

z toho:

pou�ití fondù 75 414 6 982 63 600 57 746 139 330

úroky 15 037 7 793 2 700 1 129 1 010

tr�by z pronájmu 6 100 130 820 51 600 31 300 15 200

dotace od obce 123 400 188 500 172 500 205 000 1 626 130

dotace nadaèní - - - - -

ostatní výnosy - 71 070 87 000 1 738 9 740

Národní sí� -
zakázka

- 3 600 000 5 000 000 - -

VÝNOSY
CELKEM

4 228 563 100 10 212 880 100 14 236 080 100 11 838 544 100 16 695 450 100

NÁKLADY 2001 2002 2003 2004 2005
Kè % Kè % Kè % Kè % Kè %

Spotøeba materiálu 369 391 9 804 250 8 1 761 080 12 1 749 928 15 3 221 020 19

Spotøeba energie 102 879 2 151 282 2 175 080 1,2 212 341 1,8 259 350 1,5

Nákup zbo�í - - - - 16 760 0,1 21 327 0,2 25 760 0,2

Opravy a udr�ování vè.
mat. 50 564 1,5 35 834 0,5 52 430 0,4 47 603 0,4 102 630 0,6

Cestovné 41 502 1 140 565 1,5 184 160 1,3 103 359 0,9 174 340 1,0

Ostatní slu�by 819 499 19 4 586 935 45 6 372 910 44,8 2 041 857 17,3 3 319 320 19,8

Mzdové náklady 1 947 002 46 3 073 744 30 3 795 410 27 5 172 722 43,8 6 591 880 39,5

Zákonné sociální
pojištìní 737 879 18 1 143 954 11 1 412 890 10 1 812 232 15,4 2 267 150 13,5

Odpisy 123 001 3 145 704 1,5 177 570 1,2 211 525 1,8 589 500 3,5

Jiné ostatní náklady 33 447 0,5 18 911 0,5 238 650 2,0 424 391 3,4 135 100 0,4

NÁKLADY
CELKEM

4 225 164 100 10 101 179 100 10 101 179 100 11 797 285 100 16 686 050 100

Rozdíl mezi náklady
a výnosy
(hosp.výsledek)

+ 3 400 + 111 701 + 4 140 + 41 259 + 9 407
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(výtah z výkazù zpracovávaných pro Sdru�ení støedisek ekologické výchovy Pavuèina)

399 jednodenních výukových programù / 1096 hodin výuky / 9144 úèastníkù
19 pobytových výukových programù / 80 dnù – 466 hodin výuky / 495 úèastníkù

Pøehled vybraných pedagogických èinností Lipky
za léta 1996-2005

AKCE
vzdìlávací programy pro dìti a mláde� vzdìlávací akce pro pedagogické

pracovníky
denní pobytové denní pobytové

MŠ ZŠ SŠ 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 - 10 4 99 15 5 3

2003 - 362 37 - 13 6 99 14 6 2

2004 8 453 23 - 14 4 20 142 4 13

2005 52 555 61 - 7 16 20 146 4 13

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 - 278 107 1 519 403 144 119

2003 - 8 068 1 076 - 326 169 1842 357 19 66

2004 131 9 720 596 - 357 110 359 1789 107 140

2005 910 12 294 1 559 - 150 438 520 2360 94 159

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 - 280 116 294 74 71 47

2003 - 1005 91 - 305 161 288 68 208 34

2004 18 1334 68 - 354 104 64 228 161 1174

2005 117,5 1705,5 208,5 - 182 401,5 87 365 102 180
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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 jed-
notlivcùm a organizacím:

panu RNDr. Liboru Ambrozkovi, panu Mgr. Martinu Anderovi, panu Ing. Milanu Appelovi, panu Ing. Jaroslavu
Boèkovi, panu Luïku Bogdanovi, panu Mgr. Václavu Bo�kovi, panu Doc. Ing. Antonínu Buèkovi, panu
PaedDr. Vilému Buriánkovi, panu Ing. Petru Cundovi, paní Mgr. Evì Dlabolové, paní Jarmile Dobšákové, paní
JUDr. Sylvì Dohnálkové, panu PhDr. Petru Dolejskému, panu JUDr. Ivanu Dorovskému, panu PhDr. Zdeòku
Drahošovi, paní Ing. Janì Drápalové, panu Mgr. Arnoštu Drbuškovi, panu RNDr. Petru Duchoòovi, sleènì Ing.
Andrei Dvoøákové, panu RNDr. Pavlu Faltýskovi, paní RNDr. Evì Fojtíkové, sleènì Bc. Evì Fraòkové, paní
RNDr. Yvonnì Gailly, panu Ing. Janu Grùzovi, paní Evì Hampejsové, paní Mgr. Hanì Havlíèkové, paní PhDr.
Ing. arch. Magdalénì Hladíkové, paní Jitce Hlinìnské, paní Nadì�dì Horáèkové, panu Ing. Václavu Horákovi,
paní Doc. PaedDr. Hanì Horké, panu Mgr. Zbyòku Hrnèíøovi, paní Mgr. Martì Hromkové, paní Ing. Bc. Annì
Hubáèkové, panu Doc. RNDr. Karlu Hudcovi, DrSc., panu Ing. Jaroslavu Chalupníkovi DrSc., sleènì Mgr. et
Mgr. Hanì Chalupské, sleènì Janì Ištvanové, DiS., panu Ing. Jiøímu Ištvanovi, panu Mgr. Václavu Izákovi, paní
Ing. Helenì Jedlièkové, panu Ing. Karlu Jechovi, panu Ing. Stanislavu Juránkovi, paní Mgr. Danì Kalèíkové,
panu Ing. Josefu Kameníèkovi, panu Mgr. Jakubu Kašparovi, panu Mgr. Tomáši Krejèímu, panu Ing. Miroslavu
Koláøovi, paní Mgr. Romanì Korbáøové, paní Marcele Køí�ové, paní Ing. Zdenì Kubešové, panu RNDr. Miloši
Ku�vartovi, panu Ladislavu Královi, panu Ing. Petru Laštùvkovi, paní Prof. RNDr. Hanì Librové, panu Doc.
Ing. Petru Madìrovi, panu Ing. Milanu Machálkovi, panu Ing. Jaroslavu Martínkovi, paní Miladì Matlové, panu
Ing. Pavlu Mauerovi, panu Doc. PaedDr. Vladislavu Mu�íkovi, CSc., panu Ing. Tomáši Návratovi, panu Ing.
Jaromíru Nekulovi, panu Mgr. Hynku Nespìšnému, panu RNDr. Pavlu Nováèkovi, panu Karlu Okleš�kovi,
panu RNDr. Josefu Pavelkovi, paní Ane�ce Pavlišové, paní Marii Pigulové, paní Mgr. Radce Piknerové, panu
Honzovi Plškovi, paní JUDr. Hanì Polákové, panu Ing. Marku Polákovi, panu RNDr. Igoru Poledòákovi, paní
Blance Poní�ilové, panu Liboru Pospíšilovi, panu Prof. Ing. Stanislavu Procházkovi, DrSc., panu Mgr. Lucienu
Rozprýmovi, panu Janu Øezáèovi, paní JUDr. Vìøe Sedláøové, panu Jindøichu Sehnalovi, paní Mgr. Galinì
Slámové, sleènì Ing. Dagmar Smolíkové, paní Ing. Janì Sobìslavské, paní Romanì Sommerové, panu PhDr.
Richardu Svobodovi, panu RNDr. Miloši Šifaldovi, paní Hanì Šídlové, paní Ing. Monice Špaèkové, sleènì Mgr.
Šárce Špaèkové, panu Milanu Štefancovi, panu Ing. arch. Zdeòku Tihelkovi, panu Mgr. Lubomíru Tichému,
paní RNDr. Danì Tomášové, panu Dr. Karlu Tomkovi, panu Jiøímu Troneèkovi, panu Ing. Radku Tyllichovi,
panu PhD. Ing. Zbyòku Ulèákovi, paní Ing. arch. Hanì Urbáškové, paní PhDr. Bohuslavì Vackové, panu Ing.
Martinu Vanìèkovi, paní Jaroslavì Vaòkové, paní Jitce Vejslíkové, panu Ing. Leo Venclíkovi, panu Ing. Milanu
Venclíkovi, panu Ing. Josefu Veselému, panu RNDr. Mojmíru Vlašínovi, paní Mgr. Irenì Vlèové, sleènì Libuši
Vojtkové, panu Mgr.Danu Vondroušovi, panu Mgr. Zbyòkovi Zavadilovi, panu RNDr. Jozefu Ze�kovi, paní
RNDr. Dáše Zouharové, paní Doc. Ing. Ivanì �abièkové, jako� i

• Èeskomoravskému cementu, a.s.,

• Katedøe environmentálních studií Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brnì

• Lesùm Èeské republiky, s.p., Hradec Králové

• Mìstské èásti Brno - støed

• Ministerstvu �ivotního prostøedí

• Obci Krásensko

• Odboru školství Magistrátu mìsta Brna

• Odboru �ivotního prostøedí Magistrátu mìsta Brna

• Odboru školství Jihomoravského kraje

• Odboru �ivotního prostøedí Jihomoravského kraje

• Pozemkovému spolku Hády

• Pavuèinì – Sdru�ení støedisek ekologické
výchovy, jako� i všem jejím èlenským
støediskùm

• Pedagogické fakultì Masarykovy univerzity
v Brnì

• Rezekvítku – Sdru�ení pro ekologickou
výchovu a ochranu pøírody

• Základní škole Podomí

• Státnímu fondu �ivotního prostøedí ÈR

• Mendlovì zemìdìlské a lesnické univerzitì

• Firmì RIGI Hradèany

Úcta a podìkování nále�í po právu všem vedoucím krou�kù na Lipce, Rozmarýnku, Rychtì a Jezírku uvedeným
v textu.

Obzvláštì veliké podìkování za veškerou podporu a pøízeò patøí rodinám a partnerùm všech lipko-
vých pracovníkù, kterým dokázali jejich blízcí po celý rok 2005 vytváøet chápající a trpìlivé zázemí.

Upøímnì jim za to dìkujeme!

Hana Korvasová, Aleš Máchal & spol.

PODÌKOVÁNÍ
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