Výroční zpráva 2008

Mgr. Květoslava Burešová (*1933 – †2008)
V roce 2008 nás opustila Mgr. Květoslava Burešová, jejíž nezměrné
úsilí a nadšení stálo v roce 1991 u zrodu střediska ekologické výchovy.
Každý, kdo kdy slyšel o Chaloupkách, se musel setkat s jejím jménem
a osobností.
Květoslava Burešová je tvůrkyní celé řady environmentálních výukových programů, které se na Chaloupkách učí dodnes a které inspirovaly řadu dalších pracovníků ve střediscích ekologické výchovy. Při
jejich tvorbě vycházela ze své mnohaleté pedagogické praxe zaměřené na přibližování přírody dětem i dospělým. Své zkušenosti uložila
do vydaných metodických publikací, jako jsou Odpady – problém nás
všech, Učitelské lístky, Hurá z lavic do přírody 1–3, Nápady pro mrňata
a škvrňata, Přírodovědné rébusy, Poznáváme rostliny, Seznamujeme se
léčivými rostlinami, do manuálu Učíme se v zahradě a řady dalších.

O přírodě nejen učila, ale dala základ i praktické ochraně přírody
v okolí Chaloupek, jejíž kořeny sahají do 70. let., kdy s manželem
ing. Vladislavem Burešem založila Stanici mladých přírodovědců. Členové přírodovědných kroužků pak stáli u založení základní organizace
Českého svazu ochránců přírody Kněžice.
Za svoji bohatou a významnou činnost ve prospěch ekologické výchovy a vzdělávání dětí a mládeže získala ceny ministra školství a ministra životního prostředí a ocenění Nestorka ekologické výchovy.
S úmrtím paní Květoslavy Burešové odešla bezesporu největší bojovnice za zachování a využívání školních zahrad. Za školní zahrady
bojovala neúnavně a s hlubokým přesvědčením, že jsou důležitým
místem pro setkávání dětí s živou přírodou.
Teď je na nás, abychom v této práci pokračovali. Ovšem její nápady,
stejně tak jako její nakažlivý elán a optimismus nám všem budou
chybět.

PROČ CHALOUPKY?

Chaloupky je místní označení pro nevelkou osadu ležící na Českomoravské vysočině mezi Třebíčí a Jihlavou. Obec se sice jmenuje Nová Brtnice,
ale nikdo jí neřekne jinak než právě „Chaloupky“.
Nedaleko obce postavil počátkem 19. století brtnický hrabě Collalto lesovnu pro správce svých
okolních lesů. V lesovně Chaloupky od roku
1991 působilo stejnojmenné středisko ekologické výchovy nejdříve v nájmu, později v roce 1994
díky vstřícnosti Lesů České republiky, s.p. došlo
k převodu lesovny na Český svaz ochránců přírody Kněžice.

Poslání organizace

Cílem chaloupeckého úsilí je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí,
vůči sobě i druhým.

Chaloupky naplňují své poslání prostřednictvím terénních programů pro děti a mládež,
publikační činností a školícími a vzdělávacími
aktivitami pro ty, kteří mohou toto poselství
předávat dále: učitelé, rodiče, členové neziskových organizací apod.
Chaloupky staví své programy na výchově vlastní
zkušeností, na praktické činnosti a na pobytu
v přírodě.

Úspěchy v roce 2008

Spuštění nové podoby internetových stránek
www.chaloupky.cz
☺ Úspěšná jarní kampaň „Otvírání přírody na
Vysočině“, do které se v rámci projektu „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“ zapojilo 21 neziskových organizací, které
připravily 33 akcí pro 5 035 účastníků.
☺ Zhotovení přechodu do dětské farmy s meteorologickou budkou na Chaloupkách.
☺ Slavnostní otevření amfiteátru a sladkovodních akvárií na Chaloupkách na Den Země.
☺

☺ Nákup nového vybavení do kuchyně, jídelny
a ložnic na Chaloupkách.
☺ a nový nábytek do laboratoře a kabinetů pro
lektory na Chaloupkách.
☺ Pro výuku včelařství jsme zakoupili na Chaloupky nové úly a včelstva a elektrický medomet, pro chaloupecké a ostrůvecké programy
o včelách přibyly drobné výukové pomůcky.
☺ Chaloupecká chvilka – pravidelná rozhlasová
pětiminutová relace o zajímavostech z přírody
a o pozvánkách na akce ve spolupráci s Českým
rozhlasem Region a Českým svazem ochránců
přírody Kněžice.
☺ Dokončení hmatové stezky a zakoupení velkého plátěného stanu (jurty) na Ostrůvku.
☺ Zlepšení pracovních podmínek na Ostrůvku,
vybavení kanceláře a prostoru pro lektory.
☺ Vypracování „Koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina“
pro Odbor životního prostředí Krajského úřadu
kraje Vysočina.

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGR AMY PRO ŠKOLY
Pomáháme dětem objevovat jejich vztah k přírodě. Děti poznávají krásu
přírody, složitost přírodních dějů a jejich propojenost. Programy jsou zaměřeny na praktické činnosti při pozorování, měření, zkoumání a objevování přírody přímo venku, v bezprostředním kontaktu s přírodou.
Programy jsou připraveny tak, aby školám pomáhaly při plnění jejich
školních vzdělávacích programů, a to nejen průřezového tématu Environmentální výchova.

Programy jsou zaměřeny na:

poznávání a ochrana přírody, ekologie
životní prostředí a udržitelný rozvoj
◦ venkov a zemědělství: tradice, zvyky, rukodělné činnosti,
zpracování potravin.
◦
◦

Jednodenní programy na Chaloupkách
a na Ostrůvku 1991–2008 (počty dětí)

Jednodenní výukové programy
Chaloupky, středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě

Souběžně s pobytovými programy probíhají během školního roku na
Chaloupkách také programy jednodenní. Častější je návštěva žáků prvního stupně ZŠ, ale poměry mezi počty účastníků z nižšího a vyššího
stupně se pomalu vyrovnávají. Největší zájem v roce 2008 byl o programy „Máme rádi zvířata“ a „Co nás hřeje, šatí a živí“. U starších to
byly programy o lese: „Pod dubem, za dubem“ a o louce, poli, pastvině:
„Co se děje v trávě“. Ze zimních programů pak ty, které se vztahují
k venkovu a zemědělství: zpracování vlny, pečení chleba a zpracování
mléka. Oblíbené jsou také programy o včelách.

Ostrůvek, středisko ekologické výchovy

Ostrůvek nabízí jednodenní výukové programy v délce trvání 1,5 až
3 hodiny. Programy probíhají převážně v areálu střediska, ale v nabídce je i několik programů přímo v terénu. Programy jsou určeny
pro mateřské, základní i střední školy. Nejvíc účastníků měly v roce
2008 programy pro první stupeň základních škol. Nejoblíbenější byly
programy o lese (Tajemství lesa, Lesní čarování, Co vím o lese, Lesní
schovávanky a O posledním žaludu). Zájem byl rovněž o programy
zabývající se vodními bezobratlými živočichy, ptáky, včelami, obilím
a rostlinami na louce. V předvánočním období zvítězily rukodělné programy o vánočních tradicích u nás i ve světě.

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGR AMY PRO ŠKOLY

Pobytové programy pro školy
Nosnou činností střediska Chaloupky jsou ekologické pobytové programy, které většinou trvají 5 dnů, od pondělí do pátku. 19 programů bylo zaměřeno na poznávání jednotlivých ekosystémů, tedy lesa (přírodě blízký a monokulturní), vody (rybník, potok,
prameniště) a bezlesých společenstev (louka, pole, pastvina). 20 programů se věnovalo
historii všedního dne, tradici a práci (mléčné výrobky, chleba, vlna, práce se dřevem…).
Na program jezdí děti od třetí do osmé třídy ZŠ, výjimečně nižší ročník gymnázií.
Většinou pak 5.–6. třída.
Tři základní typy pobytových programů jsou Chaloupky, rozvoj pobytových programů
(počet pobytových dnů, dětí*dny)
v návaznosti na roční období:
◦ Škola o přírodě (duben – září)
◦ Historie všedního dne (říjen – březen)
◦ Bílou stopou (zimní měsíce, kdy je dostatek sněhu)
Program je však možné sestavit na míru.
V rámci týdenní pobytu je připraveno 30 hodin programu s možností doplňkových programů, které jsou zaměřené především na
rukodělné činnosti s přírodními materiály.

SHRNUTÍ:
V roce 2008 jsme celkem připravili:
Jednodenní programy:
Chaloupky, Kněžice:
81 programů pro 2.538 dětí
v rozsahu 284,5 hodiny.
Ostrůvek, Velké Meziříčí:
269 programů pro 6.016 dětí
v rozsahu 466 hodin.
Celkem jednodenní: 350 programů pro 8.554 dětí
v rozsahu 750,5 hodiny.
Pobytové programy:
Chaloupky, Kněžice:
40 pobytů v rozsahu 177 dnů
pro 1.189 dětí, které strávily
ve středisku 5.157 pobytových
dnů (děti*dny)
Celkem organizace v roce 2008 připravila 390 ekologických výukových programů pro 9.743 žáků,
což představuje 13.711 pobytových dnů (dětí*dny).
Při přepočtu na 365 dnů to znamená program pro
37,6 dětí každý den.

AKCE PRO RODINY, DĚTI A VEŘEJNOST
Každým rokem připravujeme pestrou nabídku akcí pro nejširší veřejnost.

Letní tábory pro děti probíhaly na osadě Čikov ve stanech s podsadou:
◦ Pod praporem Přemyslovců (26. 7.–4. 8. 2008): druhý ročník experimentálně archeologického tábora.
◦ Cesta za letním medvědem (4.–9. 8. 2008): tábor zaměřený na pobyt v přírodě, výlety, rukodělné činnosti atd.
◦ Návrat hvězd ze seriálu (9.–17. 8. 2008): tábor na téma seriálu MASH
plný úkolů, soutěží, poznávání přírody, her, výletů, rukodělných činností
a multikulturní výchovy.
Akce pro rodiny s dětmi:
◦ Než přijdou Velikonoce (14.–16. 3. 2008): jarní víkend vyplněný
velikonočními tradicemi.
◦ Mámo, táto, pojďme ven! (30. 6.–4. 7. 2008): letní tábor pro rodiny
s dětmi od jednoho roku.
◦ Tajemství přírody (11.–16. 8. 2008): česko-německý tábor se zaměřením na poznávání přírody.
◦ Předvánoční rozjímání (5.–7. prosince 2008): zastavení v předvánočním
shonu, připomenutí si lidových zvyků
spojených s Adventem a Vánocemi.
◦ Dřevo a zvuk (17.–24. 8. 2008):
tábor pro všechny věkové kategorie
zaměřený na řezbářství, výrobu dřevěných nástrojů a další práce s přírodními materiály.

Akce pro širokou veřejnost:
Chaloupky:
◦ Den Země na Chaloupkách (neděle 27. 4.2008) – Den otevřených dveří
ve středisku Chaloupky tentokráte se zaměřením na téma voda a vše,
co s ní souvisí. Slavnostní otevření sladkovodních akvárií a amfiteátru.
◦ Den stromů na Chaloupkách (neděle 5. 10. 2008) – Den otevřených
dveří ve středisku Chaloupky s podtitulem Hry a hračky ze dřeva.
Více jak 200 účastníků si mohlo vyzkoušet odpalovat špačky, namalovat si tradiční dřevěnou panenku, prohlédnout si výstavu hub apod.
Ostrůvek:
Soví noc (7. 3. 2008) – přednáška spojená s pozdní vycházkou do
terénu, lákání sov na magnetofon.
◦ Den Země v Balinském údolí (sobota 26. 4. 2008) – oslavy Dne Země
ve Velkém Meziříčí spojené se slavnostním otevřením obnovené naučné
stezky přírodním parkem Balinské údolí s doprovodným programem.
◦ Za ptačím zpěvem (20. 4. 2008)
– ornitologická vycházka do okolí Velkého Meziříčí pod vedením Ing. Dany
Konečné. Dvě desítky účastníků spatřili dokonce i orla skalního.
◦ Staročeské hry a řemesla (26.–27.
8. 2008) – akce v rámci oslav 600 let
města Velké Meziříčí, děti i dospělí si
mohli vyzkoušet staročeské hry (kuličky, štípánky), jak se pletly provazy
apod.
◦

AKCE PRO RODINY, DĚTI A VEŘEJNOST

Evropská noc pro netopýry (5. 9. 2008) – již 5. ročník této akce
navštívilo více jak 80 zájemců o tajemný noční život netopýrů. Čekalo
je sledování netopýrů pomocí echolokátoru, odchyt netopýrů, domů si
účastníci odnesli vlastnoručně vyrobeného papírového netopýra.
◦ Cyklovýlet Cesta za čistým vzduchem (20. 9. 2008) – akce v rámci
kampaně Den bez aut.
◦ Den zdraví ve Velkém Meziříčí (25. 9. 2008) – již tradiční akce zaměřená na zdraví a zdravý životní styl.
◦ Návrat do podzemí – přednáška (10. 10. 2008) – přednáška a vernisáž výstavy o jeskyních a speleologii nejen v České republice.
◦ Návrat do podzemí – exkurze (18. 10. 2008) – celkem 28 účastníků
se vydalo pod vedením Vlastimila Káni do Moravského krasu, kde navštívili jeskyni Býčí skála, přírodní amfiteátr Kolibky atd.
◦ Cestopisné přednášky na Ostrůvku – celkem 3 přednášky zavedly
účastníky do Afriky, Řecka a za polární kruh do Finska
◦

Dalšími akcemi byly výstavy, tvořivá vánoční odpoledne, akce Ukliďme
si město ve Velkém Meziříčí apod.
Chaloupky o.p.s. byly spolupořadateli akce Bambiriáda, která probíhala
ve dnech 23.–24. května 2008 v Třebíči. Této největší otevřené akce
pro děti a mládež se zúčastnilo na 3000 dětí i dospělých.

Kroužky a kluby:
Čtveráček – přírodovědný oddíl pracuje ve středisku Ostrůvek. Kromě
pravidelných schůzek pořádají víkendové akce. V roce 2008 pracoval
kroužek do června, bylo v něm vedeno 7 dětí.
Ekoklub – neformální klub pro středoškoláky a vysokoškoláky z Vysočiny započal svoji činnost na jaře 2008. Pro členy nabízí víkendovky
na pomoc přírody s doprovodným programem, odborné exkurze do
zajímavých míst nejen Vysočiny apod.
Slunečnice – tvořivý klub pro dospělé se schází jednou za 14 dní ve středisku Ostrůvek. V průběhu roku se do činnosti klubu zapojilo celkem
25 členek všech věkových kategorií. Aktivity vychází z tradičních řemesel a práce s přírodními materiály.
SHRNUTÍ:
V roce 2008 jsme celkem připravili:
25 akcí v délce 59 dnů pro 3 078 dětí a 4 921 dospělých, kteří při akcích
strávili 8 762 pobytových dnů (účastníci*dny).

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PR ACOVNÍKŮ
A VEŘEJNOSTI
Využití školní zahrady k naplnění ŠVP (27. a 29. 8. 2008) – pro ZŠ
◦

Ivančice a ZŠ Tišnovská VB na Ostrůvku*
9. Regionální setkání k ekologické výchově (4. 11. 2008) – tradiční
setkání koordinátorů ekologické výchovy a dalších zájemců o ekologii
proběhlo ve Velkém Meziříčí a neslo podtitul „Učíme se za školou“.

Chaloupky o.p.s. je držitelem Akreditace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j.: 20 323/2006-25. Další jednotlivé akce jsou
samostatně akreditovány.

◦

Odborné exkurze
Roháče (5.–8. 6. 2008) – exkurze do západní části Tater za geologií,
botanikou, zoologií a ochranou přírody.
◦ Toulavý autobus aneb návštěva vybraných přírodních učeben
(19.–21. září 2008) – šestý ročník putování po vybraných školních
zahradách – přírodních učebnách, tentokráte po Jižních Čechách.
◦ Geovíkend (10.–12. 10. 2008) – exkurze s odborníky po geologických zajímavostech Vysočiny.

Tradice, řemesla a bylinky
Archeovíkend (8.–11. 5. 2008) – akce zaměřená na experimentální
archeologii, na vycházky za pamětí krajiny. Účastníci si vyzkoušeli
rýžování zlata, tkaní na jednoduchém stavu, košíkářství, výrobu jednoduchých hubeních nástrojů apod.
◦ Víkend s bylinkami (19.–21. června 2008) – víkend zaměřený na
zdraví těla i ducha. Bylinkářství s Pavlem Váňou, výroba bylinných
likérů a vín, tinktur a olejíčků, muzikoterapie, Tai-či, cviky na nápravu
páteře, povídání o Indii atd.
◦ Víkend rukodělných činností (7.–9. listopadu 2008) – zpracování
vlny – praní, barvení, plstění, tkaní, výroba figurek z vizovického těsta,
vánoční ozdoby z drátků, korálů, lýka a šustí.

◦

Environmentální výchova
◦ Učíme se v zahradě (23.–25. 5. 2008) – na chaloupecké vzorové
zahradě proběhl víkendový seminář, který účastníkům přinesl nejen
praktické aktivity pro školní zahradu, ale i výměnu zkušeností a povzbuzení.
◦ Semináře k manuálu Učíme se v zahradě – semináře uskutečněné na
zakázku, lektorovala Květoslava Burešová, proběhly v Olomouci, Českých Budějovicích a Hradci Králové.
◦ Ekologická výchova v ŠVP (26. 8. 2008) – seminář na zakázku pro
MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno Kociánka

◦

SHRNUTÍ:
V rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků
jsme v roce 2008 celkem
připravili: 14 akcí v délce 31
dnů v rozsahu 191 hodin
pro 349 účastníků, kteří při
akcích strávili 863 pobytových dnů.

PROJEKTY

Školní zahrady – přírodní učebny
◦ „Pomoc seniorů při záchraně školních zahrad“ – projekt zaměřený
na spolupráci se seniory při záchraně školních zahrad. (Nadace České
spořitelny a Open Society Fund Praha)
◦ „Zahrada dětem“ – podpora budování venkovního areálu ve středisku Chaloupky. (Nadace Veronica v rámci programu „Vraťme dětem
přírodu“)
Mezinárodní projekty
◦ „Tajemství přírody“ – česko–německý tábor pro rodiny s dětmi na
Chaloupkách, podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti, partnerem bylo Ingenieurbüro Natur und Bildung Drážďany.
Projekty pro školy
◦ „Na zelenou – bezpečné cesty do školy“ – grantový a asistenční program Nadace Partnerství a finanční skupiny AXA zaměřený na podporu
bezpečných cest dětí do školy a na podporu pěší a cyklistické docházky
do školy. Chaloupky o.p.s. byly krajským konzultantem pro realizovaný
projekt na ZŠ Seifertova Jihlava „Na zelenou bezpečně do školy“.
Zachování tradic a řemesel
„Paní mámo krásná, déte žličku másla“ – podpora programů pro
děti a akcí pro veřejnost se zaměřením na tradice a stará řemesla.
(Fond Vysočiny – Regionální kultura)
◦ „Staročeské hry a řemesla“ – podpora akce pro veřejnost (Fond
Vysočiny – Jednorázové akce)
◦ „Den ve včelíně“ – podpora výukových programů o včelách a včelařství ve střediscích Chaloupky a Ostrůvek (Kraj Vysočina – podpora
zemědělství v kraji Vysočina)
◦

Další projekty
◦ „Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“ – projekt
na podporu činnosti neziskových organizací zaměřených na ochranu
přírody a osvětu veřejnosti v kraji Vysočina, partnery projektu byly
SEV Mravenec Pelhřimov a Sdružení Krajina Počítky. (Program Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti)
◦ „Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta veřejnosti, odborné veřejnosti a rodin“ – podpora akcí pro veřejnost ve středisku Chaloupky a SEV
Ostrůvek. (MŽP)
◦ „Kolik řečí umíš …“ – jazykové vzdělávání zaměstnanců. (Fond Vysočiny – Brána k novému poznání)
◦ Balinské údolí dětem – doplnění stávající naučné stezky v přírodním parku Balinské údolí obrazovými tabulemi a interaktivními prvky
(Kraj Vysočina, Dotace na podporu naplňování a propagace principů
místní Agendy 21 a Zdraví 21)

PUBLIK AČNÍ ČINNOST
Neseparuj se, separuj!
Martin Kříž
Jedná se o podrobný návod na
projektové vyučování napříč jednotlivými předměty pro druhý
stupeň základních škol a gymnázia. Celý projekt je zaměřen na
odpadové hospodářství v místě
školy. K jednotlivým aktivitám
jsou zpracovány pracovní listy. Jednotlivé úkoly jsou zařazeny do oblastí a učiva podle RVP pro základní školy.

Ptačí vystřihovánky
Jana Zeťková
Tato publikace vás zavede do ptačí říše.
Na 12 stranách A4 formátu naleznete
obrysy 12 druhů ptáků, které můžete
vybarvit, nebo jen prostříhat. Vše je doplněno barevnými fotografiemi a stručným popisem. (podpořeno MŽP ČR)

Kalendář kamaráda přírody
Jana Zeťková, Květoslava Burešová
Kalendář kamaráda přírody je určen dětem předškolního a mladšího školního
věku. Děti si za drobné práce pro přírodu
vymalují na každý měsíc dva předkreslené obrázky, které nalepí do přehledného
kalendáře, který je upraven k zavěšení.
O každém obrázku, který odpovídá roční
době, je v kalendáři kratičké povídání.

Siluety dravců
Samolepky pěti siluet našich dravců v životní velikosti. Pomůcka je vhodná nejen
jako nálepka na skleněné tabule na plašení pěvců, ale i jako výuková pomůcka.
Součástí je vždy popis dravce a návod
k umístění na okenní tabulku. (podpořeno Lesy ČR, s.p.)

MÉDIA
Pravidelně informujeme pomocí tiskových zpráv o významných akcích formou tiskových zpráv, které jsou rozesílány do různých médií.
Tištěná a elektronická média
V roce 2008 jsme zaznamenali celkem 212 zpráv o naší organizaci, jak v tištěných,
tak v elektronickýcm médiích. Nejčastěji jsou zprávy otiskovány v Horáckých novinách, Deníku Vysočina (mutace Žďárský deník a Třebíčský deník), internetový deník
Vysočina-news, Velkomeziříčsko, Právo - Vysočina, MF Dnes – Vysočina a Jihlavské
listy. Ze specializovaných periodik se jedná o Učitelské noviny, Bi-Che-Ze, Moderní
vyučování, Bedrník a další.
Internet
Chaloupky provozují vlastní internetové stránky www.chaloupky.cz, které začátkem
roku 2008 získaly novou podobu. Dále ve spolupráci s ČSOP Kněžice spravujeme
a aktualizujeme internetové stránky www.ekovysocina.cz, které informují o dění
v oblasti ochrany přírody a osvěty veřejnosti v celém kraji Vysočina.
Rádia
Zprávy o činnosti Chaloupek vysílaly rozhlasové stanice Český rozhlas Region, Rádio Blaník a Hit Rádio Vysočina. Ve spolupráci s Rádiem Region (ČRo Jihlava) jsme
od února začali s vysíláním pravidelné Chaloupecké chvilky. Každý všední den jsme
tak vedli zhruba dvouminutový rozhovor na určité aktuální téma. Od září se pořad
přesunul na víkendová dopoledne a byl nahráván naživo s některým z odborných
pracovníků ČSOP Kněžice.
Při vyhledávání a archivaci článků a ohlasů spolupracujeme prostřednictvím výstřižkové služby s Knihovnou Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou a v rámci
jarní kampaně „Otvírání přírody na Vysočině“ jsme spolupracovali s Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě.

VEŘEJNÁ SBÍRK A „PŘÍRODA JE NAŠÍ UČEBNOU“
V roce 2008 pokračovala veřejná sbírka s názvem „Příroda je naší
učebnou“. Jejím účelem je podpora rozvoje a vybavení areálů střediska
Chaloupky a střediska Ostrůvek.

V roce 2008 byl výtěžek veřejné sbírky 80.808 Kč. Celkové výnosy
sbírky od června 2006 do 31. 12. 2008 byly ve výši 177 066 Kč. Z prostředků sbírky jsme v roce 2008 dokončili na Chaloupkách amfiteátr
v celkové hodnotě 85 077 Kč. Na středisko Ostrůvek byl zakoupen
velký plátěný stan (jurta) v hodnotě 35.819 Kč.
Celkové výnosy sbírky od června 2006 do 31. 12. 2008 byly ve výši
177 066 Kč.

Dárci mohli ve prospěch veřejné sbírky zasílat peníze buď na sbírkový
účet číslo: 147 229 6369/0800, vhozením daru do zapečetěných pokladniček na Chaloupkách a na Ostrůvku nebo formou dárcovské SMS
ve tvaru DMS CHALOUPKY na číslo 87777. Sbírka bude ukončena
k 30.6.2009.
Krajský úřad kraje Vysočina osvědčuje konání sbírky,
č.j. KUJI 52596/2006, OE 70/2006 Vo-2.

SPOLUPR ÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI
Sdružení středisek
ekologické výchovy Pavučina
Chaloupky o.p.s. jsou zakládajícím členem sdružení, které bylo registrováno v květnu 1996 a jehož členy je 37 organizací z celé ČR a 4 organizace jsou pozorovateli.
V roce 2008 se Chaloupky podílely na řešení a realizaci těchto projektů
a zakázek sdružení Pavučina:
◦ Projekt ”Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionech” financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
◦ Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
a Českého svazu ochránců přírody „Národní síť středisek ekologické
výchovy“ financovaný Ministerstvem životního prostředí.
◦ Projekt „Výukové programy o lese“ pro školy v rámci spolupráce
s Lesy České republiky, s.p. a za jejich finanční podpory.
◦ Konzultace pro školy v oblasti začleňování environmentální výchovy do Školních vzdělávacích programů
◦ Projekt „Vzdělávací a informační podpora MŠ v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání“
www.pavucina-sev.cz

Český svazu ochránců přírody – ZO Kněžice
Činnost Chaloupek o.p.s. velmi úzce souvisí se ZO ČSOP Kněžice, která
je majitelem areálu střediska Chaloupky. Jejich činnosti se prolínají
také při pořádání Dnů otevřených dveří, přírodovědných soutěží či při
péči o chráněná území a přírodně cenné lokality.
Koordinační uskupení nestátních
neziskových organizací kraje Vysočina
Chaloupky o.p.s. jsou členy tohoto uskupení,
které napomáhá všem neziskovým organizacím v kraji Vysočina.
Pan ředitel Jozef Zetěk je členem Výkonné rady sdružení a voleným
zástupcem sekce Ekologie a životní prostředí.
www.kous.cz
MAS Podhorácko o.p.s.
Chaloupky o.p.s. jsou jedním ze zakládajících členů Místní Akční Skupiny Podhorácko o.p.s. Podíleli jsme se na přípravě projektů, projektových záměrů a strategických dokumentů společnosti.
www.maspodhoracko.cz
Dále Chaloupky o.p.s. spolupracují s dalšími organizacemi na pořádání
seminářů a různých akcí pro veřejnost – Dny Země v Jihlavě a v Třebíči. Areály středisek Chaloupky a Ostrůvek také poskytují zázemí pro
jiné organizace a jejich aktivity.

LIDÉ KOLEM CHALOUPEK
Orgány obecně prospěšné společnosti
Členům správní a dozorčí rady patří poděkování za jejich čas, energii,
trpělivost a pomoc, kterou Chaloupkám věnovali nejenom při jednáních, ale při průběžné realizaci projektů a programů střediska.
Správní rada Chaloupek
Podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech je
správní rada statutárním orgánem společnosti – rozhoduje o zásadních otázkách, schvaluje základní dokumenty společnosti (změny statutu, výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku), jmenuje ředitele pro
řízení společnosti v rámci schválených plných mocí. Členství ve správní radě je dobrovolná činnost, členové nemohou být v pracovněprávním vztahu ke společnosti a nepřísluší jim za výkon funkce odměna.
Funkční období je tříleté.
V roce 2008 pracovala správní rada v následujícím složení:
Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D., Státní rostlinolékařská správa Třebíč, předsedkyně správní rady

Ing. Miroslava Drobílková, koordinátorka programů, Nadace Partnerství
Brno

RNDr. Jitka Macháčková, učitelka SZŠ, Jihlava
Ing. Viera Jedličková, programátorka, Praha
Mgr. Pavel Holánek, učitel na ZŠ, Velká Bíteš
Ing. Petr Rychtecký, doktorant MZLU Brno, Brno

Dozorčí rada
Dozorčí rada má funkci kontrolní v oblasti finanční i v oblasti rozhodovací. Její členy jmenuje zakladatel společnosti – ZO Českého svazu
ochránců přírody Kněžice. Členství v dozorčí radě je dobrovolná činnost, členové nemohou být v pracovněprávním vztahu ke společnosti
a nepřísluší jim za výkon funkce odměna, funkční období je tříleté.
V roce 2008 měla dozorčí rada následující složení:
Rudolf Dub, senior project manager, Prostějov
Lenka Appelová, finanční manažerka, Brno
Ing. Přemysl Voborník, zástupce lesního správce, Lesní správa Znojmo,
Lesy ČR

Pracovníci střediska
K 31. 12. 2008 měly Chaloupky, o.p.s. celkem 21 zaměstnanců s pracovními smlouvami v rozsahu 18,3 úvazku. Z toho bylo 8 pedagogických
pracovníků s úvazkem 7,8 a jedna pedagogická pracovnice na rodičovské dovolené.
Ředitelství, projektové oddělení:
RNDr. Jozef Zetěk: úvazek 1,0, ředitel
Iveta Machátová (Vorlíčková): úvazek 1,0, projektová pracovnice
Bc. Jan Burda: úvazek 1,0, projektový pracovník (od 1. 9. 2008)
Věra Kudrnová: úvazek 1,0, účetní
Mgr. Květoslava Burešová: úvazek 0,8, metodický pracovník (do 20. 7. 2008)

lidé kolem chaloupek

Chaloupky, středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě
Programoví pracovníci:
Ing. Martin Kříž: úvazek 1,0, programový ředitel střediska Chaloupky
RNDr. Iva Suchá: úvazek 1,0, programová vedoucí
Mgr. Marie Rajnošková: úvazek 1,0, programová vedoucí
Mgr. Dana Starková: úvazek 1,0 programová vedoucí (do 31. 7. 2008)
Mgr. Ivana Hubáčková: úvaz ek 1,0, programová vedoucí (od 1. 9. 2008)
Mgr. Alena Ruxová: na rodičovské dovolené, programová vedoucí
Jaroslava Škrdlová, úvazek 0,5, programová asistentka
Provozní pracovníci:
Ing. Jiří Kvasnička: úvazek 1,0, provozní vedoucí
Romana Brychtová: úvazek 1,0, recepční (do 31. 7. 2008)
Olga Žáková: úvazek 1,0, recepční (od 14. 7. 2008)
Bohuslava Beránková: úvazek 1,0, pokojská, kuchařka
Pavla Kejdová: úvazek 1,0, pokojská, kuchařka
Milada Jansová: úvazek 1,0, uklízečka
Karel Brychta: úvazek 1,0, správce a chovatel
Chaloupky jako zaměstnavatel
Během rozvoje organizace jsme průměrně vytvořili jeden pracovní úvazek ročně v oblasti programové a provozní.
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
0,5 4,75 5,75
6,0
6,8
8,5
8,1
8,3
7,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
7,8
8,0
9,0
9,8 13,9 15,3 17,3 17,3 18,3

Ostrůvek, Velké Meziříčí:
Programoví pracovníci:
Mgr. Jana Audy: úvazek 1,0, vedoucí pracoviště Ostrůvek, Velké Meziříčí
Mgr. Markéta Navrátilová: úvazek: 1,0, programová vedoucí
Mgr. Eva Sedmíková: úvazek 1,0, programová vedoucí (do 31. 8. 2008)
Hana Zachová: úvazek: 0,8, programová vedoucí (od 1. 5. 2008)
Provozní pracovníci:
Bohuslav Navrátil: úvazek 0,5, správce
Helena Šoukalová: úvazek 0,5, uklízečka
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Rozvaha k 31. 12. 2008

Aktiva v tis. Kč

k 1.1.
2008

k 31.12.
2008

A. Dlouhodobý majetek celkem

2 342
1 303

3. Stavby

751

751

4. Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

315

315

9. Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

237

375

1 381

496

1375

490

6

6

-342

-385

-36

-70

7. Oprávky k samostatným
movitým věcem a souborům
movitých věcí

-306

-315

B. Krátkodobý majetek celkem

II. Dlouhodobý hmotný majetek
celkem

III. Dlouhodobý finanční majetek
celkem
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční
majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
6. Oprávky ke stavbám

II. Pohledávky celkem

552

75

1 552

1. Odběratelé

198

125

1 441

4. Poskytnuté provozní zálohy

10

14

175

13

7

0

12. Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem

24

14

13. Nároky na dotace a ost.
zúčtování s rozp. orgánů územ.
samospráv. celků

48

-100

17. Jiné pohledávky

90

12

0

-3

2 241

2 794

I. Zásoby celkem

730

380

1. Materiál na skladě

142

4

2. Materiál na cestě
5. Výrobky
6. Zvířata
7. Zboží na skladě a v prodejnách

46

0

387

368

4

4

151

4

5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci

19. Opravná položka k pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek
celkem

659

2 313

78

94

3

34

3. Účty v bankách

578

2185

IV. Jiná aktiva celkem

300

26

1. Pokladna
2. Ceniny

1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
Aktiva celkem:

9

7

291

19

4 583

4 346

Pasiva v tis. Kč
A. Vlastní zdroje celkem

k 1.1.
2008

k 31.12.
2008

3 180

3 413

2 685

3 108

1. Vlastní jmění

1 203

1 086

2. Fondy

1 482

2 022

II. Výsledek hospodaření celkem

495

305

1. Účet výsledku hospodaření

495

I. Jmění celkem

2. Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení
B. Cizí zdroje celkem

305
1 403

933

III. Krátkodobé závazky celkem

840

927

1. Dodavatelé

329

54

3. Přijaté zálohy

0

49

5. Zaměstnanci

212

382

7. Závazky k institucím soc.
zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění

121

226

8. Daň z příjmů

52

32

9. Ostatní přímé daně

18

57

5

0

22. Dohadné účty pasivní

17. Jiné závazky

103

127

IV. Jiná pasiva celkem

563

6

2. Výnosy příštích období

563

6

4 583

4 346

Pasiva celkem:
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Výkaz zisku a ztráty za rok 2008
A. Náklady v tis. Kč	
I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
4. Prodané zboží
II. Služby celkem
5. Opravy a udržování
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
13. Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
14. Daň silniční
V. Ostatní náklady celkem
18. Ostatní pokuty a penále
21. Kursové ztráty
24. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
30. Tvorba opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté příspěvky

Hlavní	 Vedlejší	 Celkem
2 687
395
3 082
2 370
142
2 512
317
28
345
0
225
225
2 300
36
2 336
438
3
441
132
0
132
3
0
3
1 727
33
1 760
5 832
0
5 832
4 277
0
4 277
1 403
0
1 403
137
0
137
15
0
15
3
0
3
3
0
3
40
0
40
4
0
4
14
0
14
22
0
22

Náklady celkem	

46

0

46

43
3
1
1

0
0
0
0

43
3
1
1

10 909

431

11 340

B. Výnosy v tis. Kč	
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
1. Tržby za vlastní výrobky
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodané zboží
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
6. Změna stavu zásob výrobků
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
16. Kursové zisky
17. Zúčtování fondů
18. Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
21. Tržby z prodeje materiálu
VI. Přijaté příspěvky celkem
27. Přijaté příspěvky (dary)
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
Výnosy celkem:
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění
Výnosy podle zdrojů:
Výnosy z vlastní činnosti
Dotace veřejné správy
Nadační příspěvky a dary
Jiné výnosy
Výnosy celkem:

Hlavní	 Vedlejší	 Celkem
3 458
792
4 250
126
0
126
3 332
396
3 728
0
396
396
-19
0
-19
-19
0
-19
69
51
120
12
48
60
40
0
40
17
0
17
0
3
3
6
6
661
661
6 659
6 659
10 834
-75
0
-75

0
0
0
0
0
0
843
412
32
380

4 354
6 659
661
3
11 677

37,3%
57,0%
5,7%
0,0%

6
6
661
661
6 659
6 659
11 677
337
32
305

Účetní závěrka za rok 2008 byla ověřena auditorskou společností Weida, s.r.o.
s výrokem bez výhrad.

◦ Významnou položkou výkazu zisku a ztrát jsou přijaté provozní dotace, jejichž
rozpis je následující:
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Komentář k závěrce
◦ Účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby nedrží akcie nebo obchodní podíly v žádných společnostech. Dne 29. 9. 2005 byla zakladatelskou
smlouvou založena obecně prospěšná společnost Podhorácko o.p.s. Vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů, mezi kterými jsou i Chaloupky o.p.s., jsou stanoveny
ve výši 6 tis. Kč. Tento příspěvek byl uhrazen 2. 1. 2006. Dne 30. 12. 2008 byly
založeny účty u FIO, družstevní záložna a dle stanov družstva uhrazen členský
vklad do družstva ve výši 1 Kč.
◦ Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření za rok 2008 v následujícím
členění:

Výsledek
hospodaření

za hlavní činnost
za hospodářskou činnost
pro účely daně z příjmů

-75
380
454

◦ Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 18,15 (fyzických osob 19,96). Všichni byli zaměstnáni ve výchově a vzdělávání a souvisejících provozních a administrativních činnostech. Zaměstnance v postavení statutárních, kontrolních a rozhodčích orgánů účetní jednotka nemá.

Odměny a funkční požitky členům statutárních orgánů, kontrolních orgánů ani
jiných orgánů nebyly ve sledovaném období vypláceny. Nevznikly ani nebyly smluvně sjednány závazky ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů.

◦

◦ Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků
v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Účetní jednotka uzavřela smlouvy se svým
zakladatelem.
◦ V běžném účetním období byly užity prostředky, získané úsporou daňové povinnosti v předcházejících zdaňovacích obdobích, ke krytí nákladů, z nichž získané
příjmy nejsou předmětem daně, tj. ve prospěch hlavní činnosti.

Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu
Z toho:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Úřad práce Třebíč
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků
Z toho:
Krajský úřad kraje Vysočina – školská dotace
Kraj Vysočina – Fond Vysočiny
Krajský úřad kraje Vysočina
Město Velké Meziříčí

400
80
235
85
6 259
6 078
71
56
54

◦ Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů podává

následující tabulka.

Dárce
Česko-německý fond budoucnosti
Nadace Dřevo pro život
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Open Society Fund
Nadace Partnerství.
Nadace Veronica (zahrnuty do výnosů veřejné sbírky)

přijaté dary
45
1
421
132
15
30

Účetní jednotka pořádala v účetním období veřejnou sbírku dle zákona č.117/2001
Sb. o veřejných sbírkách:
◦ Veřejná sbírka „Příroda je naší učebnou“ za účelem rozvoje a vybavení areálu
střediska Chaloupky a areálu pracoviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí pro vzdělávání a výchovu dětí, mládeže a dospělých., osvědčení Krajského úřadu kraje Vysočina
KUJI 52596/2006, čj. OE 70/2006 Vo-2 ze dne 13.7.2006:
◦

Období
2006
2007
2008
Celkem

Výnosy sbírky
23
73
81
177

Náklady sbírky Využití výnosů sbírky
1
0
0
11
1
121
2
132

◦ Výsledek hospodaření za rok 2008 byl na základě rozhodnutí správní rady převeden do rezervního fondu.

PR ACOVIŠTĚ
Chaloupky,
středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě

Areál bývalé lesovny s atmosférou venkovského sídla se nachází na
polosamotě v přírodním prostředí u lesa, nedaleko rybníka. K budově
přiléhá zahrada s oddělením léčivých rostlin, zeleninovou zahrádkou,
ovocným sadem a s „dětskou farmou“, kde na děti čeká kozel, ovce,
slepice, kachny a další drobné domácí zvířectvo.
Středisko se sestává ze dvou budov spojených krytým průchodem.
V původní budově je zázemí pro pedagogické pracovníky a pro výuku –
rukodělná a přírodovědná učebna, sál a podkrovní učebna, 2 velké
ložnice pro 30 dětí, pokoj pro učitele, WC pro invalidy. V nové budově
se nachází jídelna s vybavenou kuchyní, kancelář, zázemí pro provozní
pracovníky, kotelna, dílna a v podkroví 8 pokojů s příslušenstvím pro
ubytování dospělých a rodin.
Středisko vyžívá pro vytápění tepelné čerpadlo a solární panely pro ohřev
vody. Areál má vlastní studnu a biologickou čistírnu odpadních vod.
Pro výuku venku slouží na zahradě krytá venkovní kuchyně s hliněnou pecí, altán, skleník, amfiteátr, malý rybníček, louka, ohniště a hřiště.
Chaloupecké programy jsou připravovány v úzké spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody Kněžice, který je vlastníkem areálu Chaloupky.

Chaloupky

Kněžice 109, 675 21 Okříšky
tel. 568 879 434, tel. a fax. 568 870 359
e-mail: chaloupky@chaloupky.cz

SEV Ostrůvek

Ostrůvek,
středisko ekologické výchovy

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek vzniklo v roce 2002 jako odloučené pracoviště organizace Chaloupky o.p.s.
SEV Ostrůvek sídlí v budově bývalé mateřské školy na symbolickém
ostrůvku tvořeném soutokem říček Balinky a Oslavy na okraji centra
Velkého Meziříčí.
K výuce slouží dvě původní učebny a nově zrekonstruovaná rukodělná
učebna z bývalé kuchyně mateřské školy. K budově patří i zahrada, na
které se nachází jezírko, hmatová stezka, ohniště, kompost, bylinkové
záhony, pískoviště a dřevné herní prvky.
Středisko spolupracuje s Mateřským centrem Kopretina, které sídlí
v druhém patře budovy.

Brtnice, projektové oddělení

Z kapacitních důvodů přesídlilo vedení organizace a projektové oddělení do pronajatých kanceláří do města Brtnice.

ul. Ostrůvek 2/288, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 522 831
e-mail: ostruvek@chaloupky.cz

Pracoviště Brtnice

Široká 378, 588 32 Brtnice
tel. 567 216 881, 567 211 467
e-mail: info@chaloupky.cz

PODPORUJÍ NÁS

Poděkování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Krajský úřad kraje Vysočina
Město Velké Meziříčí
Fond Vysočiny
Nadace České spořitelny a Open Society Fund Praha
Česko-německý fond budoucnosti
NESsT Venture Fund portfolio, Maďarsko
Program Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti
Nadace Veronica, Brno
Nadace Partnerství, Brno
Lesy České republiky, Hradec Králové
Úřad práce v Třebíči, Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou
Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody „Národní síť středisek ekologické výchovy“
financovaný Ministerstvem životního prostředí.
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina v rámci projektu ”Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionech” financovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Lesů
České republiky, s.p. na podporu výukových programů o lese.

Za spolupráci, pomoc i podporu si naše poděkování zaslouží zejména:
Emilie Strejčková; Eva a Michal Koudelíkovi; Luboš Mansfeld; Martina
Kučerová; Jana Zeťková; Romana Cermanová; Pavla Švecová; rodina Uttlova; Blanka a Josef Němcovi; Jarmila Nezvedová, Hana Korvasová; Dana
Křivánková; Ivana Nováčková; Božena Javůrková; Vladislav Bureš; Božena Horká; Ludmila Nováková; Marie Procházková; Josef Svoboda; Marie
Kordulová; Božena Matušková; Jiřina Mastíková; Antonín Veverka; Mária
Necidová; František Kynčl; Vlasta Hábová; David Kucharič; Klára Křížová;
Filip Hruška; Petra Čermáková; Dvůr Ratibořice – kozí farma; Ingenieurbüro Natur und Bildung, Drážďany; Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina; Sdružení Rezekvítek, Brno; Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání, Brno; Reklamní agentura Yashica s.r.o.; Kapucín – Repro, s.r.o., Třebíč; Vodárna Heraltice; ŠJ Kněžice; Pošta Okříšky; Falco computer s.r.o., Velké Meziříčí; Trifoil – Karel Novotný, Jihlava;
Lesy ČR – LS Telč; view ART Brno; ZVOZD Opatov; ZD Okříšky; Jupiter
Club s.r.o.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště –
Strnady; Středisko ekologické výchovy Mravenec, Pelhřimov; Sdružení
Krajina, Počítky, všichni lektoři seminářů, členové správní a dozorčí rady,
rodinní příslušníci pracovnic a pracovníků a mnoho dalších.
Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili veřejnou sbírku „Příroda je naší
učebnou“.

Výroční zpráva za rok 2008
Chaloupky o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice 109, 675 21 Okříšky
tel. 568 870 434, e-mail: info@chaloupky.cz, www.chaloupky.cz,
Sestavili: Iveta Machátová, Jozef Zetěk, foto: archiv Chaloupek
Tištěno na recyklovaném papíře

