Výroční zpráva 2016
Ekocentrum PALETA

Lektoři v pobytovém centru Oucmanice se svými osobními loutkami, zleva Jan Půlpán, Petra Formánková, Miroslav Míkovec,
Michaela Míkovcová, Ivana Michalcová.

O Ekocentru PALETA

KONTAKTY:

Ekocentrum PALETA vzniklo 1. srpna 1990 pod názvem Centrum ekovýchovy Pardubice. Patří tak k nejstarším střediskům ekologické výchovy v ČR. V roce 1994 začalo
Ekocentrum pravidelně provádět ekovýchovné programy pro školy a pro tento účel
byl otevřen Areál Paleta Na Olšinkách. Podle areálu získalo později své jméno i Ekocentrum: malířská paleta symbolizuje širokou škálu zážitků – paletu barev, vůní,
dotyků a prožitků. V roce 2003 otevřelo svoji pobočku v Chrudimi a v roce 2007 pobytové centrum v Oucmanicích. V roce 2015 byl otevřen Natura park v Pardubicích.

Ekocentrum PALETA, z. s.,
budova Natura park
Štolbova 2874
530 02 Pardubice
Tel., fax: 466 614 352
E-mail: ekocentrum@paleta.cz
Internet: www.paleta.cz
www.natura-park.cz
www.ekovychova.cz

Nejvýznamnější aktivity v roce 2016:
• Úspěšný první rok provozu Natura parku (viz str. 4–5)
• Činnost Krajského koordinátora EVVO (viz str. 7–8)
• Stavba roku (str. 16)

Lidé ekocentra
Děkujeme stálým zaměstnancům
Ekocentra PALETA, kterými byli v roce
2016 výchovní a ekoporadenští
pracovníci Mgr. Petra Formánková,
Mgr. Ludmila Gregorová Valášková,
Kateřina
Hanáková,
DiS.,
Jana
Hančová, Ing. Martin Karas, Petr Málek,
Petr Martínek, Ivana Michalcová,
Mgr. Miroslav Míkovec, Petra Muffová,
Jan Půlpán, Ing. Markéta Sodomková,
Mgr. Petra Válková, Ing. Ondřej Zeman.
Stálými provozními a administrativními
zaměstnanci byli Anna Čonková,
Drahomíra Holmanová. Ředitelem je
Ing. Jiří Bureš. Dále nám pomáhala řada
externích spolupracovníků, kterým také
děkujeme za činnost pro ekocentrum.
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Ekocentrum PALETA,
pobytové centrum Oucmanice
Oucmanice 36
562 01 Ústí nad Orlicí
Ředitel pobočky: Mgr. Miroslav Míkovec
Tel.: 469 813 462, 739 578 022
E-mail: oucmanice@paleta.cz
Internet: www.paleta.cz/oucmanice
Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim
Strojařů 846
537 01 Chrudim
Ředitelka pobočky:
Mgr. Ludmila Gregorová Valášková
Tel.: 469 775 885, 734 833 595
E-mail: chrudim@paleta.cz
Krajský koordinátor environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty:
www.ekovychova.cz
Ředitel: Ing. Jiří Bureš

Vnímání přírody všemi smysly.

IČO: 64244873, DIČ: CZ64244873
Bankovní spojení: ČSOB a. s.,
pob. Pardubice, č. ú. 110901117/0300

Pobočka Chrudim
Pobočka ekocentra v Chrudimi funguje od roku 2003 ve dvou
učebnách se zázemím, v budově mateřské školy Strojařů a využívá část přilehlé školní zahrady.
Chrudimskou pobočkou prošlo v rámci 181 ekovýchovných
programů 3215 účastníků. Děti z mateřských škol (1103), základních škol (1342) a rodiče s dětmi se na programech vzdělávali a pomocí rozmanitých metod (vlastní prožitek, simulační
a kooperativní hry, dramatizace, řešení problémů atd.) se učili
úctě a vztahu k životnímu prostředí.

Seznamování s principy Fair Trade v projektu Je obchod férový?

Spolupráce se Zdravým
městem Chrudim
Chrudimská PALETA je uznávaným partnerem města a zapojuje se aktivně do akcí pořádaných v rámci projektu Zdravé
město Chrudim. Účastní se veřejných projednávání problémů
ve městě, tvorby akčního plánu Zdraví a kvality života, podílí
se na zajišťování osvětových akcí jako Den Země, Fair Trade
týden ap. Realizovali jsme programy v rámci projektů Nemocnice s úsměvem a Je obchod férový? Taktéž jsme realizovali
osvětovou kampaň pro školy k separaci odpadů.

Simulační hra Nákupy s rozumem.

Malí archelogové na cestě do pravěku.
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Natura park se svým tvarem a zelenou střechou výborně zapadl do prostředí nábřeží řeky Chrudimky.

Natura park
Návštěvnické centrum soustavy Natura 2000
Projekt Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum zahrnuje dvě části
– samotnou budovu centra a okolní oplocený parkový areál. Oběma částmi prolíná interaktivní expozice. Návštěvnické centrum a interaktivní expozice poskytuje informace a služby
ke 3 ptačím oblastem a 50 EVL (Evropsky významná lokalita) pro návštěvníky všech věkových
skupin. Provoz je celoroční. V roce 2015 byla stavba budovy i areálu dokončena.
Projekt Informačního centra zaměřeného na soustavu Natura 2000 je v ČR naprosto ojedinělý. Žádné jiné centrum v České republice se nezabývá Naturou 2000 jako takovou, pouze jejími součástmi, a to jen některými. Informační centra jsou umístěna téměř výhradně
na území národních parků a CHKO a jsou tudíž zaměřena na tato území a předměty ochrany.
Natura park zvolil opačný přístup, který se zaměřuje na neoslovenou skupinu návštěvníků,
je umístěn v dobře přístupném místě v centru krajského města a přitom v přírodním prostředí u řeky Chrudimky, odkud je pěšky přístupných několik Evropsky významných lokalit.
Většina exponátů vystavených v Informačním centru či dalších prostorách Natura parku je
interaktivní, a zapojuje tak návštěvníka aktivně do procesu poznávání Natury 2000.

Informační centrum má otevřeno denně 14–21 hod.
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Biomonitoring v jezírku.

Interaktivní exponát k soustavě Natura 2000.

Veřejnost
Natura park je tu pro vás otevřen 7 dní v týdnu od 14:00 do 21:00. V této době nás můžete navštívit a užít si vše, co areál nabízí.
A není toho málo! Čeká na vás interaktivní expozice, samoobslužné sady k zapůjčení, které z vás během chvíle udělají malého
vědce, umělce nebo třeba ochránce přírody. Nejenom ti nejmenší budou mít určitě radost z naší malé ZOO.
Mimoto pořádáme mnoho jednorázových akcí, jejichž přehled je v tabulce. Veřejnosti poskytujeme také bezplatné ekoporadenské služby, a to jak v internetové poradně, tak i telefonicky či osobně.

Přes 200 akcí!
Datum
(zahájení)

Vybrané akce

05.01.

Lubomír Doubek – Příroda zblízka, výstava

22.01.

Kanada, přednáška

25.01.

Causa Carnivora, film

28.01.

Animal Fest, festival

03.02.

Peruánská Amazonie – Život v ohrožení, výstava

13.02.

Letem světem, workshop

17.02.

Stará řemesla, workshop

22.02.

Zdraví na talíři, seminář

15.03.

Voda, výstava

20.03.

Velikonoce v muzeu

21.03.

Velikonoce s Ekocentrem

09.04.

Stavění z proutí, workshop

14.04.

Biodiverzita, výstava

15.04.

Oslava Dne Vody

21.04.

Den Země E. Košťála

21.04.

Den Země MŠ Brožíkova Pardubice

22.04.

Den Země Natura Park

30.04.

Slavnosti Jara

08.05.

Výroba bosých sandálů

15.05.

Les, výstava

05.06.

Výroba bosých sandálů

12.06.

Odpoledne se zvířátky

15.06.

Energie, výstava

20.06.

Zasedání krajské pracovní skupiny EVVO

20.06.

Zasedání krajského výboru ŽP

23.06.

Svatojánská noc

25.06.

Exkurze v rámci konference Central Europe towards Sustainable Building

25.06.

Promítejity! - Kola versus auta, film

24.08.

Specializační studium k EV, zkoušky

11.09.

Bosý den

24.09.

Rosteme pro život, výstava

25.09.

Za broukem páchníkem do zámecké aleje - vycházka s AOPK

16.10.

Mošto-zelo braní

23.10.

Obnova krajiny na svazích Kunětické hory - vycházka s AOPK

26.10.

Halloween

31.10.

Přednáška Pjér la Šé'z

29.11.

Krajská konference EVVO

Celkem počet účastníků

Výstava hraček Rosteme pro život.

Přednáška Přírodní stavitelství.

17167

Hmatová stezka prověří vaše smysly.

Z workshopu Výroba bosých sandálů.
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Pobytové centrum v Oucmanicích
Pobočka Ekocentra PALETA v Oucmanicích slouží od roku 2007 jako pobytové centrum ekologické výchovy Pardubického kraje.
Sídlí v rekonstruovaném klasicistním statku, který umožňuje pobyt s programem pro děti, studenty nebo dospělé. V současnosti je vybavení centra připraveno na pobyty školních tříd s programem, školení pedagogů a veřejné správy i různé semináře.
Ubytovací kapacita je 48 míst na 2 – 7 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. K dispozici jsou 2 učebny, jídelna, venkovní učebna, 2 muzejní expozice, hliněné hřiště pro děti, sušárna ovoce ap.
V roce 2016 proběhlo v Oucmanicích 32 pobytových vzdělávacích akcí
pro školy (824 dětí), 91 krátkodobých programů pro školy (2527 dětí)
a 1 akce pro veřejnost. Pro děti také vedeme kroužek Ekohrátky.
Jiné ekovýchovné organizace u nás pořádaly další množství environmentálních akcí, na kterých jsme se podíleli.

Trénink skupinové spolupráce při přesunování sochy Moai.
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Rozdělávání ohně křesadlem.

Pobytové programy
KOUSKY PŘÍRODY, KOUSKY PŘÍRODY II.
Pochopení vztahu člověka a životního
prostředí, poznání základních podmínek pro život, kontakt s přírodou, utváření kladného vztahu k přírodě a rozvoj
úcty k životu.
POLEM NEPOLEM
Seznámení s životem na vsi a venkovským prostředím, rozvoj zodpovědného
jednání a šetrného přístupu k přírodním zdrojům.

EKODŮM
Rozvoj zodpovědného jednání, šetrného
přístupu k přírodním zdrojům, zručnosti a soběstačnosti.

cemi a s průběhem zimy na vsi, poznání
základních podmínek pro život a uvědomění si závislosti člověka na proměnách
přírody, prožitky v zimní přírodě.

PÁTÝ ELEMENT
Pochopení globálních souvislostí, seznámení se s dopadem lidských činností
na vodu, ovzduší, půdu a krajinu.

TÝDEN PRO ZDRAVÍ
Vhled do souvislostí v problematice vaření, nakupování, kvality surovin, biopotravin a lokální stravy, získání přehledu
o tom, které potraviny jsou pro nás zdravé a které nezdravé.

ZAPOMENUTÁ ZIMA
Seznámení s polozapomenutými tradi-

Dětský betlém při programu Zapomenutá zima.

Vlastnoruční výroba budek a krmítek pro ptáky.

Jednodenní programy
BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
Pochopení původu potravin, porozumění problematice jejich kvality a spotřebitelské zodpovědnosti.
DIVOČINA ZA HUMNY
Program zaměřený na kontakt s přírodou, schopnost vnímat různé vrstvy
krajiny.
EXPEDICE ORLICKÉ ÚDOLÍ
Kontakt s přírodou, pochopení mechanizmů vzniku krajinných struktur a rolí
jednotlivých činitelů utvářejících krajinu.
HOSPODÁŘSKÝ DEN
Pochopení původu potravin a škodlivosti plýtvání surovinami. Seznámení se
s potřebami zvířat a jejich užitkem pro
nás.
VODA
Získání elementárních znalostí i pochopení širších souvislostí k tématu voda
v přírodě.

Bezprostřední kontakt s přírodou
je velmi důležitý.

Život na vsi – program Polem nepolem.
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Bosý den v Natura parku.

Krajský koordinátor EVVO
Ekocentrum PALETA na základě výběrového řízení realizuje činnosti krajského koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji.

Přehled nejdůležitějších aktivit:
• Provozování krajského pobytového
centra ekologické výchovy v Oucmanicích.
• Servis pro mateřské školy v síti MRKVIČKA.

• Provoz serveru www.ekovychova.cz.
• Spolupráce s krajským úřadem, fungování krajské Pracovní skupiny EV.
• Pokračování tradice konání konference EVVO – již 16. ročník.

Jednání Výboru pro životní prostředí Pardubického kraje.
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• Servis pro školy v síti M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy).

Specializační studium pro pedagogy v Oucmanicích.

Ekoporadenství:
kontakty s městy,
obcemi, NNO
a veřejností

Kontakty s NNO
Probíhaly kontakty s NNO a konzultace s nimi – zejména
s ekocentry v Pardubickém kraji, zorganizovali jsme únorové
setkání v Ekocentru Podorlicko v České Třebové. Prostřednictvím serveru www.ekovychova.cz byly NNO seznamovány
s aktuálními grantovými řízeními a jejich výsledky a probíhaly
konzultace ke grantům.

Náš krajský informační server www.ekovychova.cz byl nejzákladnějším informačním kanálem pro ekologickou výchovu, vzdělávání, osvětu a poradenství v kraji. Server navštívilo
za rok 4369 unikátních IP adres, z kterých bylo prohlédnuto
11979 stránek na tomto serveru. Uživatelé si mohli přečíst
102 nových článků a sami vyplnili pozvánku na 143 akcí s problematikou životního prostředí.
Na www.paleta.cz je k dispozici elektronická ekoporadenská
služba. K dispozici je specializovaná knihovna a čítárna s tématikou ŽP, poradenská služba po telefonu i e-mailu. Účastnili jsme se práce komisí a expertních skupin Pardubického
kraje i MŽP.
Setkání ekocenter z našeho kraje v Ekocentru Podorlicko.

Krajská konference
environmentálního
poradenství a výchovy
Ing. Tomáš Kažmierski z MŽP předává v Natura parku certifikáty střediskům ekologické výchovy z celé ČR.

Krajská konference EVVO se konala v listopadu 2016, zúčastnilo se jí 126 osob. Za účasti zástupců Pardubického kraje byl
probrán vývoj EVVO. Konferenci úspěšně doplnily praktické
dílny vedené lektory z celé ČR. Jedná se o největší podobnou
konferenci v ČR.

Kontakty s městy
a obcemi
Zapojujeme se aktivně do akcí pořádaných městy a obcemi
a tvorby koncepcí, nejvíce v rámci projektu Zdravé město
Chrudim. Realizovali jsme programy v rámci projektů Nemocnice s úsměvem a Je obchod férový? Taktéž jsme realizovali
osvětovou kampaň pro školy k separaci odpadů. Jsme členy
MAS Chrudimsko a Nad Orlicí. Účastníme se aktivně tvorby
MAP ORP Pardubice.

Krajská odborná environmentální konference je vždy
hojně navštěvovaná.

Kampaně k separovanému sběru odpadů

Vystoupení na Poradě ředitelů škol Pardubického kraje.

V rámci osvětové kampaně ve spolupráci s RRA bylo uskutečněno:
•7
 4 specializovaných programů zaměřených na separaci odpadů (včetně elektroodpadu a bezodpadového nakupování)
a kompostování pro děti z různých škol v Pardubickém kraji
– celkem pro 1450 dětí
•Ú
 čast na akcích v Pardubickém kraji s aktivitami ke třídění
odpadů, zejména při dnech Země a kampani k separaci odpadů v Chrudimi.
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Každý program pro školy je interaktivní a názorný – zde program Včely.

Servis pro školy
V síti škol M. R. K. E. V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) bylo za Pardubický kraj registrováno 99 škol různých
stupňů. Během roku 2016 bylo školám v této síti zasláno 16 informačních zásilek (z toho 4 s časopisem Bedrník). Celková hodnota poskytnutých materiálů byla 62172 Kč.
V rámci sítě mateřských škol MRKVIČKA bylo registrováno 47 mateřských škol, dostaly 8 zásilek, z toho 4 zásilky včetně Informačního bulletinu. Celková hodnota poskytnutých materiálů byla 15537 Kč.
Byl realizován 16. ročník krajské konference – akreditovaného školení pro koordinátory EVVO. Mimoto probíhají další konzultace
s pedagogy a průběžně přicházejí studenti SŠ, VOŠ a VŠ na praxi – za rok 59 studentů různých škol na vícedenní praxe.

Interaktivní exponát Život na stromě
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V rámci specializačního studia si učitelé mohli v Oucmanicích prakticky vyzkoušet
biomonitoring vody.

Byla realizována soutěž Zelený ParDoubek
2016, které se zúčastnilo 54 škol z Pardubického kraje. Všichni obdrželi sadu hodnotných pomůcek, vítězové odměnu od Pardubického kraje i další odměny od Ekocentra
PALETA.
Zúčastnili jsme se s přednáškou Porad ředitelů škol na Seči v listopadu 2016.
Společné specializační studium pro školní
koordinátory EVVO v regionu NUTS II Severovýchod (v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji) bylo zakončeno
závěrečnými zkouškami v srpnu 2016 v Natrura parku. Ekocentrum PALETA zařizovalo
část vzdělávání v Pardubickém kraji.

Praktický nácvik třídění odpadů při programu Odpady.

Výukové programy pro děti a mládež
ROK 2015

DENNÍ

pobytové
ZŠ

CELKEM

MŠ

ZŠ

SŠ

Počet programů

266

799

36

32

1133

Počet účastníků

5262

16081

918

872

23133

Počet hodin trvání
programů celkem

266

1276,5

54

Počet dnů trvání
programu

xxx

xxx

xxx

105

105

Počet účastníkodnů

xxx

xxx

xxx

16797

16797

517,5

2114

Model vsakování vody do horniny
v geoexpozici.

Program Kompost je pro děti detektivním příběhem.
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Vnímání přírody všemi smysly na semináři pro pedagogické pracovníky.

Partneři ekocentra
Hlavními našimi partnery v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty byl Pardubický kraj, SSEV Pavučina
a její členská střediska, zejména SEVER, Lipka, Toulcův Dvůr,
Divizna, Doris a Sluňákov.
Při naší činnosti bychom se neobešli bez přízně a pomoci
mnoha lidí z různých oborů a oblastí života. Věnujeme jim
kapitolu Poděkování.
Mezi naše významné partnery patří také Mateřská škola
Strojařů Chrudim, úzce jsme spolupracovali s Magistrátem
města Pardubic a Městským úřadem Chrudim, se školami
(např. praxe studentů z Univerzity Hradec Králové, SZeŠ

Prohlídka interaktivní expozice členy výboru
pro ŽP Pardubického kraje.
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a VOŠ Chrudim) a s dalšími úřady a institucemi – obec
Oucmanice, Regionální rozvojová agentura Pardubického
kraje, Vodní zdroje Chrudim. Spolupracujeme s nevládními
organizacemi (Středisko ekologické výchovy AMOS, o.p.s.,
členská střediska Sítě SEV Pavučina, Mateřské centrum
MAMA klub Chrudim, ČSOP Jaro Jaroměř, Záchranná stanice Pasíčka, ČSOP Pardubice, Dům přírody Český ráj), účastnili jsme se práce komisí a expertních skupin (MAP ORP Pardubice, Pracovní skupina EVVO Pardubického kraje a další).
Jsme členy MAS Nad Orlicí a Chrudimsko.

O budovu je obrovský zájem i ze zahraničí – zde exkurze architektů v rámci konference Central Europe Towards Sustainable
Building.

Poděkování
Za spolupráci a podporu děkujeme všem našim spolupracovníkům, dobrovolníkům, partnerům a příznivcům.
Zvláště děkujeme za finanční příspěvek nebo materiální podporu těmto institucím a firmám:
Nadace Partnerství, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Ministerstvo životního prostředí, Město Chrudim, Škoda
Auto a. s., EOP a. s., Eset Software, Ekola České Libchavy s. r. o.,
Foxconn a.s., Truhlářství FANDA, SZeŠ a VOŠ Chrudim, Philips CZ,
Ing. Arch. Tomáš Med, SSEV Pavučina a MŠ Strojařů Chrudim.
AnimalFest 2016 sponzorovali: ABC klub, Sticker.CZ. Na festivalu zdarma hráli: Čankišou, Mlask, Chocolate Jesus, Volant, Xavier Baumaxa.
Našimi podporovateli a příznivci byli (uvedeno v abecedním
pořadí): Ing. David Černý, Mgr. Jan Doucek, Ing. Josef Hejduk,
Mgr. Lada Kalinová, Prof. Ing. Simeon Karamazov, Mgr. Hana
Korvasová, Ing. Václav Kroutil, Dr. Tomáš Kubelka, Ing. Roman Línek, Ing. Jan Linhart, Ing. Pavel Marek, Ludmila Matějů, Ing. Miroslav Míča, Ing. Kateřina Mrózková, Ing. Mgr. Vlasta Pemlová,
Ing. Jana Pernicová, Ing. Anna Pochobradská, RNDr. Daniel Smutek, Mgr. Petr Řezníček, Roman Slach, Ing. Pavel Šotola, Šárka
Trunečková, Ing. Stanislav Valášek, Jiří Voldán, RNDr. Vladimír
Vrána, Ing. František Weisbauer.

Na letním táboře si u nás děti vlastnoručně natočili
animovaný film s podporou EOP.

Velké uznání a poděkování zaslouží naši dobrovolníci:
Ruku k dílu přiložili při různých akcích: Lucie Hlaváčková, Michaela Horynová, Václav Hrabaň, Libor Svoboda, Nikola Švábová,
Luboš Šulc a studenti SZeŠ a VOŠ Chrudim.
Při Halloweenu pomáhali: Alena Fuchsová, Michal Gregr, Matyáš Linhart, Ondřej Muff, Štěpán Muff, Vojtěch Muff, Aleš Roubínek, Nikola Švábová, Andrea Volná.
AnimalFest pomáhali organizovat: David Číp, Roman Harmát,
Tomáš Horváth, Luboš Chalupa, Ivan Kotek, Jakub Kotek, Martin
Soudek, Monika Šandová, Radek Vrabec a Martina Tománková.
Při údržbě pobočky v Oucmanicích velmi pomohli zaměstnanci
České spořitelny.

Foxconn a Škoda auto podpořili nákup nářadí a ponků
pro děti.

Pardubický kraj podpořil soutěž Zelený ParDoubek. Zleva Ing. Mgr. Vlasta Pemlová (KÚ PK), za vítěznou školu Mgr. Lydie Věnečková
(ZŠ a MŠ Všeználek Němčice), Ing. Václav Kroutil (radní PK), Ing. Jiří Bureš (Ekocentrum PALETA).
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Publikační činnost
Významnou částí aktivit je vydávání publikací a osvětových informačních materiálů zaměřených na ekologickou výchovu a ekoporadenství. Nejvýznamnějším elektronickým publikačním počinem byl náš krajský informační server www.ekovychova.cz, kde
jsme publikovali za rok 102 článků a informací, které byly průběžně udržovány a doplňovány.
Další články a servis byl poskytován na www.paleta.cz, kde fungovala i ekoporadna. Zvláštní publikační a informační činnost
byla věnována pedagogům, obcím a neziskovým organizacím, které dostávaly speciální informační zásilky – celkem 24 elektronických a poštovních hromadných zásilek. Vydali jsme také řadu tiskových zpráv, v médiích bylo publikováno několik desítek
článků, rozhovorů a reportáží, rozeslali jsme také několik desítek elektronických zpravodajů.
Vznikl u nás animovaný film Večírek padajících hvězd.

NATURA PARK UVÁDÍ

Interaktivní aplikace Natura 2000
ve 3 jazycích

AKCE PRO VEŘEJNOST - 2016

4. 9.
11. 9.
24. 9.
25. 9.
2.10.
16.10.
23.10.
26.10.
6.11.
29.11.
4.12.
9.12.

Odpoledne se zvířátky

Možnost pohladit a pochovat si zvířátka v Natura parku. Včetně méně obvyklých.

Bosý den

Informace i zážitky k fenoménu bosé chůze. Odpoledne pro dě� i rodiče.

Výstava Rosteme pro život

Prodejní výstava smysluplných a kvalitních hraček.

Za broukem páchníkem do zámecké aleje

Přírodovědecká vycházka z cyklu "Přírodní klenoty Pardubicka" s odborníkem AOPK

Odpoledne se zvířátky

Možnost pohladit a pochovat si zvířátka v Natura parku. Včetně méně obvyklých.

Mošto-zelo braní

Vlastnoruční výroba moštu a nakládaného zelí.

Obnova krajiny na svazích Kuně�cké hory

Přírodovědecká vycházka z cyklu "Přírodní klenoty Pardubicka" s odborníkem AOPK

Halloween

Večer se strašidly pro dě�.

Odpoledne se zvířátky

Možnost pohladit a pochovat si zvířátka v Natura parku. Včetně méně obvyklých.

Krajská konference EVVO

Konference ekologické výchovy pro pedagogy a odbornou veřejnost.

Odpoledne se zvířátky

Možnost pohladit a pochovat si zvířátka v Natura parku. Včetně méně obvyklých.

Vánoční tvoření

Tradiční vánoční české zvyky a vlastnoruční výroba drobných ozdob.

detaily naleznete na www.paleta.cz a www.natura-park.cz

Film Večírek padajících hvězd

Ekocentrum PALETA

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015

1000 ks
200 ks
500 ks
O čem tO bude?

LeKtORKY:

O zkoumání, pozorování a hlavně tvoření
i pitvoření v přírodě, lapání nápadů do filmových
okének, o nových kamarádech a spoustě
zábavných her v jedinečné atmosféře Ekocentra
Paleta. Obklopeni a inspirováni přírodou
i moderní technikou zažijeme radost ze společné
práce a budeme kutit, tvořit, zkoumat, filmařit
a animovat, abychom na závěr týdne celému
světu představili naše animované počiny.

bára Quaiserová, absolventka Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Výtvarná
výchova a německý jazyk, výtvarnice
a lektorka
Veronika doutlíková, absolventka Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze, oboru Filmové
a televizní grafiky, animátorka, ilustrátorka
a lektorka
Šárka Zahálková, absolventka Fakulty multimediální komunikace Univerzity T. Bati ve Zlíně,
oboru Animovaná tvorba, výtvarnice a lektorka

Více infORmací a přihLáŠení: petra.muffova@paleta.cz
cena: 1 800 Kč
max. pOčet účastníKů: 15 dětí, které budou rozděleny do tří tvůrčích skupin.

500 ks
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program bude probíhat každý den od 8:00 do 16:00.
adresa: Natura Park, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice
pitný režim a stravu během dne zajistí Ekocentrum PALETA.
Pořádá Ekocentrum Paleta za finanční podpory společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.
www.paleta.cz, www.natura-park.cz

Zpráva o hospodaření

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Ekocentrum PALETA účtovalo v roce 2016 v soustavě podvojného
účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace.
Komentář k výkazu zisku a ztráty
Hlavní činnost: činnosti vykonávané jako společensky prospěšné
dle stanov – ekologická výchova s důrazem na děti a mládež. Hospodářská činnost: nájemné, reklama.
Náklady
Spotřeba materiálu je tvořena náklady na drobný programový
materiál, kancelářský materiál, náklady na tiskoviny, knihy apod.
Ostatní služby všeobecné zahrnují odbornou pomoc středisek
ekologické výchovy, náklady na ochranu objektu, softwarové práce, odvoz odpadů apod. Ostatní služby tiskové zahrnují tiskové
služby na tisk osvětových ekovýchovných materiálů – knih, her,
letáků, metodických materiálů.
Výnosy
Významným vlastním příjmem jsou tržby za účastnické poplatky
z programů ekologické výchovy. Tržby za semináře a metodické
služby zahrnují příjmy za akce pro pedagogy, veřejnost, ekoporadenství, krajského koordinátora pro dospělé apod. Tržby za ubytování a stavování představují příjmy ze vzdělávacích pobytů,
převážně pro děti.
Příspěvky a provozní dotace
Od Pardubického kraje, města Pardubice a města Chrudim jsme
obdrželi dotace na provoz, lektory a drobné projekty. Pardubický
kraj podpořil také Specializační studium pedagogů a soutěž Zelený ParDoubek. MŽP podpořilo provoz informačního centra. Z po-

Rozvaha

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie, vody

(v tis. Kč)

Stavby a pozemky

Konečný
stav
93 495

Samostatné movité věci a soubory

754

293

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

348

0

50

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuné zálohy
Oprávky k dlouhodobému majetku

0

50

-10 519

-11 734

Pohledávky

979

501

Pokladna

328

92

Účty v bankách

356

533

32

18

85 823

83 248

Počáteční
stav
86 118

Konečný
stav
83 149

Náklady příštích období
Součet aktiv
Pasíva
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Dlouhodobé bankovní úvěry

-1 189

-543

0

0

Dohadné účty pasívní

49

180

Dodavatelé

23

162

Přijaté zálohy

0

7

Závazky

5

2

Zaměstnanci

217

188

Závazky k institucím soc. zab. a VZP

107

92

Daně

30

6

Jiné závazky

-1

-1

Výdaje příštích období

14

6

Výnosy příštích období

450

0

85 823

83 248

Hospodářská
0

Celkem
368

182

281

463

33

0

33

Cestovné

84

0

84

5

0

5

Ostatní služby

1 611

4

1 615

– všeobecné

Náklady na reprezentaci

1 078

4

1 082

– telefon a poštovné, datové služby

97

0

97

– nájemné a související náklady

29

0

29

– tiskové

68

0

68

211

0

211

– metodické
– stravné, ubytování

128

0

128

3 021

159

3 180

966

0

966

15

0

15

Jiné ostatní náklady

158

2

160

Odpisy

248

0

248

82

0

82

6 773

446

7 219

Hlavní
činnost
3 717

Hospodářská
616

Celkem

1 159

0

1 159

– semináře, metodické služby

909

0

909

– akce ve volném čase

197

0

197

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné, ostatní sociální náklady

Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Výnosy
Tržby z prodeje služeb
– programy ekologické výchovy

– ubytování, stravování
Počáteční
stav
93 495

Hlavní
činnost
368

Opravy a udržování

– nájemné, reklama

Aktiva

Součet pasív

Náklady

Úroky
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky, dary
Provozní dotace
– Město Pardubice – provoz, EV
– Město Chrudim – drobné granty
– Pardubický kraj
– OP VK
– MŽP
– Úřad práce

4 333

16

603

619

1 436

13

1 449

0

0

0

163

2

165

86

0

86

2 092

0

2 092

225

0

225

67

0

67

364

0

364

18

0

18

200

0

200

63

0

63

– Norské fondy

1 155

0

1 155

Výnosy celkem

6 058

618

6 676

-715

172

-543

Hospodářský výsledek

čátku roku jsme využívali dotaci Nadace Partnerství prostřednictvím Fondu pro NNO na programy a vybavení Natura parku
a na akce v Oucmanicích. Škoda Auto podpořila nákup technických pomůcek pro děti, EOP animátorský dětský tábor.
Komentář k rozvaze
Aktiva
Stavby zahrnují statek v Oucmanicích, Natura park a dřevěnou
budovu v areálu ekologické výchovy PALETA. Movité věci tvoří vybavení ekocentra.
Pasíva
Závazky k zaměstnancům tvoří mzdy + související pojistné za prosinec vyplácené v lednu příštího roku.
Hospodářský výsledek odráží výdaje spojené s realizací a dokončením Natura parku.
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Projekty
Během roku jsme realizovali řadu projektů podpořených z Norských fondů, z prostředků
Pardubického kraje, statutárního města Pardubice, města Chrudim, MŽP a ze soukromých zdrojů. K největším projektům patřily:

Natura Park
Projekt je zaměřen na vývoj a realizaci vzdělávacích a osvětových akcí včetně pomůcek pro
nový environmentálně zaměřený areál Natura
park v Pardubicích. Jedná se o jedinečný areál
nejen v rámci Pardubického kraje, který umožní
oslovit a zapojit veřejnost i školní děti do problematiky životního prostředí a udržitelného
rozvoje. Zároveň projekt podporuje finanční
posílení samostatnosti organizace a její rozvoj. Výstava dětských prací k AnimalFestu.
V rámci projektu probíhají akce pro školy, veřejnost i nové cílové skupiny, jako např. senioři. Projekt byl podpořen z Fondu nestátní neziskové organizace, financovaného z EHP
fondů 2009-14, ve výši 2 mil. Kč. Byl realizován od 1. 8. 2014 do 30. 6. 2016.

Regulae vitae

Výroba přírodně zdobeného
ručního papíru.

Projekt je zaměřen na vývoj a realizaci vzdělávacích a osvětových akcí včetně pomůcek
pro pobočku Ekocentra PALETA v Oucmanicích - Pobytové středisko ekologické výchovy
Pardubického kraje, který umožní oslovit a zapojit veřejnost i školní děti do problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje. Projekt byl podpořen z Fondu nestátní
neziskové organizace, financovaného z EHP fondů 2009-14, ve výši 1 mil. Kč. Byl realizován od 1. 4. 2015 do 30. 5. 2016.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. | www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz

Praktická ukázka funkce
kořenové čistírny odpadních vod.

Stavba roku 2016

Stavba Natura parku získala prestižní zvláštní cenu Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu při soutěži Stavba roku 2016. Předání ocenění v Betlémské kapli – zleva ředitel SFŽP Ing. Petr Valdman, autor návrhu Ing. Arch. Tomáš Med, dále
za investora Ing. Jiří Bureš, za zhotovitele Ing. Petr Kulda.
Ekocentrum PALETA – Výroční zpráva 2016.
Text: Jiří Bureš, Miroslav Míkovec.
Foto: archiv ekocentra. Foto na titulní straně Andrea Volná– Dobrovolnice při podzimním Halloweenu.
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