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Sluňákov v roce 2018
Rok 2018 byl pro Sluňákov úspěšný, navzdory neutěšenému stavu
ve financování festivalu Ekologické dny Olomouc a neutěšené
mzdové situaci. Všechny problémy, které rok přinesl, jsme
překonali, díky nadšení pracovníků, dobrovolníků, externistů, ale
také podpoře mnoha lidí mimo Sluňákov, včetně hostů
vystupujících na Ekologických dnech Olomouc.
Vzdělávací sekce připravila nové programy pro školy. Při
pravidelném hodnocení denních i pobytových programů jsme
sklidili mnoho pochval od učitelů a je radost poslouchat jejich
hodnocení práce našich mladých lektorů. O zájmu škol svědčí také
rychlost, s jakou jsou obsazeny všechny programy, a kolik
programů musí být v roce odmítnuto z důvodů lidských a
prostorových kapacit.
Dům přírody Litovelského Pomoraví v roce 2018 také prožil
rušnou sezónu. Během celého roku oživovali areál aktivity
archeologů v projektu Živá archeologie v Domu přírody
Litovelského Pomoraví. Společně s Filipem Šrámkem a jeho
kamarády jsme uspořádali několik ukázek vypalování bronzu,
železa, keramiky a pekli jsme chleba. V rámci projektu Živá
archeologie jsme také zpracovávali návrhy na budoucí
provozování celé expozice s výtvarnými díly Františka Skály,
Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka. Navíc byl
součásti i výzkum spokojenosti veřejnosti s areálem.
Z dotazníkového šetření jasně plyne, že lidé si areál velmi oblíbili
a zejména pro rodiny s dětmi je to další místo, kam mohou
z městského prostředí vyjet na „zdravý vzduch“.
Samozřejmě i my si všímáme, že areál po čtyřech letech
v otevřeném prostoru trpí, stárne a v některých místech dokonce
přestává plnit funkci herních aktivit. Vandalismus se objevuje
oproti předpokladům jen zřídka, ale velký prostor ve volně
přístupné krajině vede k opotřebování jednotlivých staveb a
mobiliáře. To, že zarůstají cesty, tak velkým problémem není. Park
je o Litovelském Pomoraví, kterým se vesměs nedá projít. Horší je
stav uměleckých děl, ale zejména některých herních prvků a
informačních tabulí. Chápeme některé zmínky lidí, kteří si toho
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všímají společně s námi. Často však nevědí, že jsme v domě i
v areálu jen provozovatelé. Zatímco dům patří městu a snaží se
havarijní stavy a opotřebování řešit jako náš zřizovatel, areál je ve
vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Sluňákov
nemá velkou šanci ovlivňovat stav areálu finančně. Nemůže
vkládat ani malé finanční částky do věcí, které nevlastní. Přesto
s AOPK všechny vady na kráse řešíme a postupně je dostáváme do
dobrého stavu. Letos se opravuje horní zvon na Sluneční hoře,
8 informačních panelů, zatékání do kolárny a další drobnosti.
Zájem lidí o naši činnost je po celý rok veliký a myslím, že svědčí
o kvalitní dlouhodobé koncepci v environmentálním vzdělávání
pro školy i širokou veřejnost. Děkuji velmi za práci i nadšení
našim učitelům, pracovníkům DPLP a všem lidem v provozu. Velmi
často lidé oceňují naši kuchyň, úklid, služby při pořádání oslav
a svateb, je příjemné slyšet, že si všimli úsměvů provozní, správce,
kuchaře i uklízečky. Velkou část práce odvedou i dobrovolníci,
externisté a přátelé Sluňákova.
Přes neustálé problémy s hledáním financí se daří udržet vysoká
kvalita nabízených aktivit a všechny máme dobře navštěvované,
Dům je plný dětí a lidí a někdy dokonce praská ve švech.
Děkujeme všem lidem, kteří nás navštívili, děkujeme také všem,
kteří nás podpořili, třeba uspořádáním oslavy nebo svatby, prací,
dary nebo finančně.
V roce 2018 také došlo k volbám a čekají nás změny ve správní
i dozorčí radě. O to více tedy všem členům děkuji za jejich práci,
kterou vykonávali mnoho let bez jakékoliv finanční odměny.
Těšíme se na setkávání se všemi i v následujícím roce 2019.
Mgr. Michal Bartoš, Ph.D
ředitel
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
leden 2019
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Posláním Sluňákova je nabídka prožitků, které
rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě
samému.
Struktura organizace a její lidé v roce 2018:
Správní rada
Bc. Miroslav Petřík (předseda), RNDr. Petr Loyka, CSc.
(místopředseda), RNDr. Jan Holpuch, MUDr. Lumír Kantor, PhD
a Ing. Tomáš Fojtík
Dozorčí rada
Ing. Jitka Kubáčková (předsedkyně), RNDr. Mgr. Daniela Dvorská,
MVDr. Přemysl Skalka
Tým zaměstnanců
ředitel:

Michal Bartoš

zástupce ředitele a vedoucí DPLP:

Přemysl Heralt

projektová a finanční manažerka: Martina Andrýsková Paluchová
účetní:

Tereza Baleková

vedoucí vzdělávací sekce:

Romana Pálková

lektoři programů pro školy:

Libor Sukup
Jana Malinová
Eva Kadlčková
Martina Kelarová

vzdělávání učitelů a další:

Karla Rulíková

DPLP, administrativa:

Jana Vyhňáková
Marta Fleková

Dům přírody Litovelského Pomoraví: Jiří Popelka
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Zuzana Janková
Michaela Pavlíková (MD)
vedoucí provozu:

Ivana Výkrutová

správce budovy a pozemku:

Jakub Shrbený
Lumír Klíma

kuchař:

Adam Vojáček

úklid:

Iveta Kučerová
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Denní ekologické výukové programy
V roce 2018 proběhlo 265 denních programů, kterých se
zúčastnilo 5 602 žáků MŠ, ZŠ i SŠ. Těší nás velký zájem různých
typů škol o denní ekologické výukové programy Sluňákova.
Pro školní rok 2018/2019 jsme do nabídky zařadili 28 denních
ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. Nabídku
programů neustále obměňujeme, programy upravujeme
a inovujeme.
V roce 2018 jsme vytvořili dva nové programy, které byly od září
nabídnuty školám. Nabídku zimních programů pro děti z MŠ jsme
rozšířili o program „S panem Kaprem pro vodu“. Děti se spolu
s panem Kaprem ponoří pod vodní hladinu, seznámí se s dalšími
rybími obyvateli a prozkoumají, jak ryby vypadají a jak žijí.
Programy pro starší žáky jsme doplnili o program „Dopolední
cyklovýlet do CHKO“. V rámci programu se žáci vydají na kolech,
která si mohou na Sluňákově zapůjčit, na exkurzi do lužního lesa
v CHKO Litovelské Pomoraví.
Nabídku jsme dále obohatili o dva samoobslužné programy, které
jsou složeny z jednoduchých ozkoušených aktivit, a vede si je sám
pedagog. Pedagog předem obdrží podobný popis programu
doplněný o fotografie aktivit a pomůcek, na Sluňákově si pak
v den konání vyzvedne veškeré potřebné pomůcky. Pro děti MŠ je
připraven program „Pestrá louka“, ve kterém se děti setkají
s pestrostí louky nejen v barvách, ale také vůních a různých
drobných obyvatelích. Žáci nižších ročníků ZŠ (1. – 3. třídy)
mohou s učiteli vyrazit na program „Kdo žije pod hladinou?“,
který jim umožní nahlédnout do světa drobných vodních
živočichů a zažít radost z objevování. Pomocí lupy a síťky mohou
pozorovat živočichy žijící v tůních u Sluňákova na vlastní oči.
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Pobytové ekologické výukové programy
V roce 2018 proběhlo celkem 24 pobytových programů, kterých se
zúčastnilo celkem 735 dětí a žáků z MŠ i ZŠ.
Pobytových programů se účastnily různorodé skupiny žáků včetně
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze specializovaných
pracovišť i žáci integrovaní do standardních školních kolektivů.
V roce 2018 byl pobytový program Zelený ostrov zahrnutý do
výzkumu Masarykovy Univerzity, který zkoumá různé přístupy
v environmentální výchově a jejich dopady na žáky. Zpětnou
vazbu v rámci výzkumu očekáváme v roce 2019.
V roce 2018 byly v nabídce 4 typy pobytových programů:
Zelený ostrov pro MŠ; Zelený ostrov (1. stupeň ZŠ, vhodný i pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami);
Bobří putování (1. stupeň ZŠ, vhodný i pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami;
Sedm barev duhy (2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia);
Třídenní exkurze na Sluňákov a do Litovelského Pomoraví
(2. stupeň ZŠ a SŠ).

Dny Země
V rámci festivalu Ekologické dny Olomouc bylo plánováno 5 Dnů
Země. Z důvodu nepříznivého počasí proběhly v Olomouckém
Rozáriu nakonec jen 4 z plánovaných dnů. Na této akci Sluňákov
tradičně spolupracoval se studenty a studentkami Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z Katedry primární
a preprimární pedagogiky a Botanickou zahradou a Rozáriem.
Pro žáky základních škol (374 žáků) by připraven den s názvem
„Parkujeme na stromech aneb ptáci v parku“. Cílem těchto dnů
bylo žáky seznámit s nejběžnějšími ptačími druhy obývající české
parky a zahrady a zábavnou formou o nich získat nějaké
informace. Rozhodli jsme se toto téma nenechat jen na teoretické
úrovni, proto si na jednom ze stanovišť žáci vyzkoušeli postavit
různé modely reálných ptačích budek - pro vrabce, rorýse, špačka,
sýkoru, šoupálka a rehka. Toto stanoviště bylo zároveň tréninkem
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a přípravou na poslední stanoviště, kde si žáci vyrobili vlastní
skutečnou ptačí budku. Díly na budku byly připravené, vše ostatní
už ale bylo na žácích. Díly bylo potřeba očistit, smontovat, budku
natřít, přibít krytinu na střechu a připevnit drát na zavěšení.
Výsledkem byla budka pro každou třídu a cca 10 budek pro
Rozárium, které by měly být vyvěšeny v únoru 2019.
Pro mateřské školy (295 žáků) byl připraven den v „Luční školce
paní ředitelky Berušky“. Děti se kouzlem proměnily na malé
skřítky, kteří jsou stejně velcí jako breberky žijící na louce. Na
prvním stanovišti se děti seznámily s Beruškou, která je pozvala
do své Luční školky. Ve školce se pak děti skamarádily a poznaly
motýla, pavouka, včelku, hlemýždě a mravence. Celý den
doprovázel skupiny velký plakát louky, do kterého děti sbíraly
nálepky živočichů, se kterými se potkaly. A aby si i malé děti
vyzkoušely něco praktického, tak na posledním stanovišti
vyplňovaly hmyzí hotel, který jako památka zůstal Rozáriu a děti
se na něj mohou přijít kdykoli podívat.
V přírodní galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví se
uskutečnil Den Země pro žáky 2. stupně ZŠ (39 žáků), tentokrát
na téma Velikonoční ostrovy. Příklad kolapsu civilizace na tomto
ostrově pomohl žákům pochopit složitou problematiku, jak mohou
lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až
ke zkáze civilizace. Celý den byl poskládán z nejrůznějších aktivit
– hledačky, práce s mapou, skupinová práce, čtení s
porozuměním, fantazijní tvorba, prezentace zjištěných informací,
naslouchání a hry. Aktivity si připravili studenti Mezinárodních
rozvojových studií z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.

Programy pro mateřská a rodinná centra
Přírodu se snažíme přiblížit i těm úplně nejmenším. Proto
nabízíme programy také v rámci spolupráce s mateřskými
a rodinnými centry.
Programy jsou určeny dětem od 2 let a jejich rodičům. Jsou
založeny na prožitkové výchově, smyslovém vnímání, dramatické
výchově a hrách podporující spolupráci a pobyt v přírodě.
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Pro rodiče s malými dětmi nabízíme ve spolupráci s mateřskými
a rodinnými centry 7 různých tematických programů – „Putováni
s Ferdou mravencem“, „Přežití na ostrově“, „Brhlíkovo
dobrodružství“, „Letem pavoučím světem“, „Se skřítkem do
kouzelné hory“, „S kapitánem do lodi“ a letos nově program
„O Motýlkovi“.
V roce 2018 proběhlo 11 programů, kterých se zúčastnilo 153 dětí
se svými rodiči.

Programy pro děti a jejich (pra)rodiče
V roce 2018 jsme uspořádali celkem 5 odpoledních
environmentálních programů pro děti v doprovodu rodičů (dříve
odpoledne pro děti a jejich pra-rodiče). Průměrný počet účastníků
na programu byl 20 osob, celkem tyto programy navštívilo
111 dětí a dospělých. K našemu potěšení přicházeli i noví
účastníci a to už od věku 3 let. Od ledna do prosince jsme se
setkali u programů Zimní přírodou, Vypečená houska v peci,
Hravá prohlídka – hanáckou pěšinkou za kouzelnou bylinkou, Bez
odpadů pro radost a Vánoční dílny. Do všech programů se nám
podařilo zařadit alespoň jednu aktivitu, která probíhala venku.

Sluňákovské tábory
O prázdninách 2018 proběhla táborová sezona se třemi
příměstskými tábory a s jedním stanovým táborem. Celkem se
táborů zúčastnilo 99 dětí. Tábory byly podpořeny dotací
ze Statutárního města Olomouce.
Příměstské tábory MŠ – proběhly 2 turnusy, celkem se zúčastnilo
36 dětí. Tematicky zaměřeno na život a ochrana netopýrů (název
Netopýří dobrodružství).
Příměstský tábor ZŠ – proběhl 1 turnus, celkem se zúčastnilo
23 dětí. Tematicky motivováno cestou do vesmíru.
Stanový tábor ZŠ – proběhl 1 turnus, celkem se zúčastnilo 40 dětí
+ 12 mladých instruktorů z řad bývalých účastníků tábora.
Inspirováno tématem Hvězdné brány. Tábořili jsme na zapůjčeném
tábořišti ve Štědrákově Lhotě.
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Semináře pro učitele a studenty
V roce 2018 jsme uspořádali celkem 21 seminářů a exkurzí pro
pedagogické pracovníky, kterých se zúčastnilo celkem 354
pedagogů mateřských, základních i středních škol. Semináře byly
zaměřené na podporu ekologické výchovy ve školách,
polytechnické výchovy, na začlenění globálního rozvojového
vzdělávání nebo představení aktivních vyučovacích metod jako je
diskuse, filosofie pro děti a další. Učitelé u nás mohli načerpat
inspiraci do výtvarné výchovy, hudební výchovy, ve školní
zahradě v ZŠ Horka nad Moravou jsme se učili realizovat prvky
přírodních zahrady jako je motýlí louka nebo kamenná zídka se
sluneční pastí. Společně s učiteli jsme podnikli přírodovědnou
expedici do Orlických hor za místní faunou a florou a zároveň za
kulturou a historií krajiny. Dva z uvedených seminářů jsme
realizovali ve spolupráci s organizací ARPOK a pro MAP Přerov
a MAP Kopřivnice jsme připravili dva dvoudenní semináře pro
učitele. Realizované semináře a exkurze byly akreditovány
u MŠMT v systému další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pro rok 2018 jsme získali od MŠMT projekt Školní zahrada jako
prostředí pro výuku aktuálních ekologických témat, v rámci něhož
jsme mohli učitelům zdarma nabídnout semináře a exkurze
zabývající se realizací a využitím školních přírodních zahrad
a výukou venku. Více viz kapitola Projekty.
V prostorách nízkoenergetického domu Sluňákov ve spolupráci
s krajským úřadem Olomouckého kraje proběhla tradiční
dvoudenní Krajská konference EVVO. 6. listopadu 2018 se
programu pro základní a střední školy zúčastnilo 96 účastníků,
následující den 7. listopadu 2018 absolvovalo program pro učitele
mateřských škol 54 účastníků.

Mezinárodní program Ekoškola
Sluňákov je již řadu let koordinátorem mezinárodního programu
Ekoškola pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj. V roce 2018 se
nám ve spolupráci se Sdružením Tereza, hlavním koordinátorem
programu v ČR, podařilo realizovat 1 seminář pro zástupce
Ekotýmů (9 učitelů + 26 žáků), 1 semináře dobré praxe pro
zapojené mateřské školy (5 účastníků),
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1 seminář pro mateřské školy, které se chystaly k auditu
(8 účastníků) a 1 exkurzi do MŠ Nová Hradečná která získala titul
Ekoškola v loňském roce (25 účastníků).
Sluňákov poskytuje podporu zapojeným školám i formou
konzultací přímo na školách nebo výukovými programy pro
Ekotýmy. V roce 2018 využilo možnost konzultací k programu
Ekoškola 14 škol. Účastnili jsme se 10 auditorských návštěv ve
školách, které žádaly o titul Ekoškola.

Odpady pro školy a kampaň Jakpak dopad odpad
Dlouhodobý projekt oddělení EVVO MmOl a Sluňákova
(1998–2018) zahrnuje celou řadu aktivit objasňujících občanům
i školním dětem smysl třídění a minimalizace množství odpadu.
Pro školní kolektivy jsme uspořádali v Bezručových sadech
Odpadovou olympiádu ve spolupráci se studenty katedry biologie
PdF UP s účastí celkem 243 žáků. 41 skupin/847 žáků a studentů
se zúčastnilo programu s tématikou odpadů nebo navštívilo
dotřiďovací linku v Olomouci – Chválkovicích. Organizovali jsme
soutěž olomouckých škol ve sběru papíru „Volá Tapír, třiďte
papír“, do které se zapojilo ve školním roce 2017/2018 32 školních
pracovišť, jejichž žáci nasbírali 250 tun papíru. Na Ekojarmarku
1. května se prezentovalo mnoho organizací zabývajících se
osvětou v odpadovém hospodářství. Aktualizujeme webové
stránky www.olomouctridi.cz

Dům přírody Litovelského Pomoraví
Informační centrum Domu přírody poskytuje informace o přírodě
regionu a CHKO Litovelské Pomoraví a nabízí programy pro
veřejnost a rodiče s dětmi. Dále provozujeme Informační středisko
CHKO Litovelského Pomoraví na Šargouně nedaleko Litovle.
V roce 2018 bylo v informačním centru v Horce nad Moravou
otevřeno 2071 hodin. Otevírací doba byla mimo sezónu
10.00–15.00, v sezóně 10.00–17.00 (víkendy červen – srpen do
18.00). Provoz informačního centra finančně podpořil Olomoucký
kraj.
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V roce 2018 zavítalo do informačního centra 8 695 návštěvníků.
Z toho 1 310 se zúčastnilo programů na Sluňákově, 2 205
účastníků akcí v přírodní galerii Domu přírody a 684 absolvovalo
komentovanou prohlídku přírodní galerie. Devíti celodenních
výletů z naší nabídky se zúčastnilo celkem 240 účastníků. Volnou
roční návštěvnost přírodní galerie odhadujeme na dalších až
10 000 návštěvníků.
V prostorách informačního centra proběhlo pět výstav:
Moje vášeň – Houby, Vojtěch Novotný (leden-březen)
Můj život bez odpadu – výstava fotografické soutěže (březen–duben)
Obojživelníci ve svém živlu – Jany Doležalová a Roman Vlček.
(květen–červen)
Pět v pralese – umělecké fotografie z pralea Mionší (září–listopad)
V soukromí divočiny – fotografie ze šumavských fotopastí
(listopad–prosinec)
Informační středisko na Šargouně bylo otevřené v období duben–
září o víkendech, během prázdnin denně v době 10.00–15.30.
Návštěvníci zde mohou shlédnout expozici o včelařství a 3D film
o Litovelském Pomoraví. V roce 2018 proběhly na Šargouně tři
akce pro veřejnost
V roce 2018 jsme uspořádali 17 akcí pro veřejnost nebo rodiče
s dětmi s celkovou návštěvností 1 969 účastníků. Vzdělávací akce
o přírodě Litovelského Pomoraví a procházky přírodní galerií pro
rodiče s dětmi, dva dny pro rodiče s dětmi nebo výlety na
zajímavá místa. Některé proběhly v rámci festivalu Ekologické dny
Olomouc.

vycházky a aktivity pro veřejnost v roce 2018

účast termín

Den živé archeologie

420

17. 2.

Soví noc na Domu přírody

144

9. 3.

Kterak se bobři v Domu přírody usadili

85

10. 3.

Probouzení hory – procházka přírodní galerií

188

7. 4.

Zahájení turistické sezóny na Šargouně

120

14. 4.

13

Vítání ptačího zpěvu v Domu přírody

23

22. 4.

Kvákání v domě přírody

62

27. 4.

42

25.4.

Noc slavíků – večerní vycházka za zpěvem slavíků

21

1. 5.

Čarovná vodní hladina

60

19. 5.

Přírodní galerie naboso

92

9. 6.

Za včelkami do úlu – IS Šargoun

20

9. 6.

Bylinkový den na Šargouně

30

22.7.

Netopýří noc v Domu přírody

66

14. 9.

Den malých archeologů

440

22. 9.

Barevné sny sluneční hory – procházka galerií v
přírodě

70

13. 10.

Adventní kouzlení – procházka přírodní galerií

86

8 12.

Po stopách Olomouckých popelářů

celkem

1 969

Sluňákov v Pavučině
Od roku 1997 je Sluňákov členem Sítě středisek ekologické
výchovy Pavučina. Pavučina zastřešuje v rámci ČR organizace
specializované na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu činné
v oblasti výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání
pedagogických pracovníků. Členy tohoto sdružení bylo v roce
2018 43 středisek ekologické výchovy a 2 střediska mají statut
pozorovatele.
V síti Pavučina zajišťujeme krajskou koordinaci programu
celostátní sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu M.R.K.E.V
(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Do této sítě
bylo v roce 2018 zapojeno v Olomouckém kraji 97 základních
a středních škol, kterým pravidelně posíláme časopis Bedrník
a další informace z oblasti EVVO. Již několik let spolupracujeme
také s pedagogy z mateřských škol sdruženými v celostátní síti
MRKVIČKA. Pro ně připravujeme metodické materiály, projekty
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a semináře. V roce 2018 měla MRKVIČKA v Olomouckém kraji
105 členů a byl jim pravidelně posílán Informační Bulletin. V roce
2018 byla učitelům ze škol zapojených do programu MRKEV nebo
Mrkvička poskytnuta sleva na vybrané sluňákovské semináře.
V roce 2018 jsme pokračovali v práci jako konzultanti v projektu
Pavučiny Kolegiální podpora v síti Mrkvička. V rámci tohoto
projektu jsme poskytovali konzultace 12 učitelům z 6 mateřských
škol. Projekt bude pokračovat v dalším roce.

Projekty, na kterých jsme pracovali
Erasmus + Příroda jako inspirace pro vzdělávání (Nature as
an inspiration for education)
V roce 2017–2019 se mohou zaměstnanci Sluňákova vzdělávat
a inspirovat na zahraničních kurzech a stážích věnovaných výuce
venku. V roce 2018 vyjeli díky projektu 2 zaměstnanci na 10denní
stáž ve Švédsku zaměřenou na výuku venku a dva zaměstnanci na
týdenní vzdělávací kurzy (kurz v Portugalsku, kurz v Rumunsku).
Školní zahrada jako prostředí pro výuku aktuálních
ekologických témat
V roce 2018 jsme získali z MŠMT podporu projektu zaměřeného na
realizaci a využití přírodních školních zahrad. Díky projektu jsme
měli možnost s učiteli navštívit inspirativní školní zahrady v MŠ
Nová Hradečná a v MŠ Rýmařov, navíc se nám podařilo vyjet pro
inspiraci i do zahraničí – přírodní zahrada Naturgarten
v městečku Tulln v Rakousku. Na třídenním semináři ve středisku
EV Chaloupky jsme se zabývali možnostmi výuky jednotlivých
vyučovacích předmětů venku v zahradě. Na dalším ze seminářů
jsme se zaměřili na otázku bezpečnosti dětí při pobytu v přírodě
a v zahradě a projekt jsme zakončili seminářem přinášejícím
náměty na využití přírodního materiálu ze zahrady ve výtvarném
tvoření a ve výuce.
Podpora na vytvořené (SÚPM) pracovní místo z Úřadu práce
Dotace na tuto pracovní pozici byla z ESF Operačního fondu
zaměstnanost. Podpořili nás formou celoročního příspěvku na
mzdu na administrativní výpomoc a jednoho lektora.
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Živá archeologie v Domu přírody Litovelského Pomoraví
V roce 2018 jsme ukončili Projekt Živá archeologie (ŽA)
v návštěvnickém centru Domu přírody Litovelského Pomoraví
(DPLP) zaměřený na zkvalitnění programové nabídky
návštěvnického centra DPLP:
V roce 2018 jsme postavili dvě zbývající hliněné pece (výroba
železa, vypalování keramiky) a vertikální tkalcovský stav. V září
proběhl úspěšně Den malých archeologů, kde jsme vyzkoušeli
železářskou pec a na dalších akcích také vypalování keramiky.
V rámci projektu vznikla koncepce práce s veřejností Domu
Přírody Litovelského Pomoraví, zahrnující také vyhodnocení
dotazníkového šetření mezi návštěvníky. Ke koncepci proběhl
seminář pro pracovníky Domů přírody.
Vybavení a modernizace vnitřních a venkovních odborných
učeben pro přírodovědné vzdělávání a práci s digitálními
technologiemi.
Místní akční skupina MAS Moravská cesta vyhlásila dne 1. 3. 2017
výzvu v rámci IROP - 2. Výzva IROP (2017) – Podpora školství
v regionu - MAS Moravská cesta a podpořila náš projekt
(z Integrovaného regionálního operačního programu). Hlavním
cílem projektu bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v základních školách
v ORP Olomouc prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekt
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora ze SMOL a Olomouckého kraje na vybrané činnosti
v organizaci
Statutární město Olomouc prostřednictvím Správy nemovitostí
Olomouc podpořilo také některé opravy nízkoenergetického domu
(oprava podlah sociálních zařízení, nové kotle, žaluzie a další).
Olomoucký kraj podpořil provoz informačního centra DPLP a
zejména činnost v oblasti environmentálního vzdělávání. Podpora
části programu Ekojarmarku přispěla k tomu, že jsme udrželi
hlavní program tohoto tradičního festivalu.
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Ekologické dny Olomouc 2018
V roce 2018 se poprvé v historii festivalu stalo, že se nepodařilo
zajistit financování z grantových zdrojů. Nebyla možnost podat
grant na takový tip programu a oslovení veřejnosti. Nakonec se
podařilo v poslední chvíli festival zachránit, díky přímé intervenci
Ministerstva životního prostředí a některých dárců. Festival
proběhl ve velmi omezeném rozsahu. Proto je jeho návštěvnost po
mnoha letech nižší než tradičních 20000 účastníků (v roce 2017 to
bylo 30892 lidí).
Podařilo se nám zachovat tradiční tři dny festivalových besed
a Ekojarmark. Ostatní tradiční složky programu jsme nedělali
vůbec nebo ve velmi omezené míře.
Besedy jsme realizovali v centru města na scéně Divadla hudby
v Muzeu umění Olomouc. Hlavním tématem letošního roku byl
ANTROPOCÉN, tedy vliv člověka na život na planetě. Významným
partnerem festivalu bylo Muzeum umění Olomouc, které k
realizaci akce poskytlo profesionální produkční zázemí,
prostorové a technické kapacity, včetně profesionální obsluhy
divadelní techniky Divadla hudby a propagace.
Celá řada hostů se zřekla honoráře nebo slevila na svých
požadavcích, přibylo dobrovolníků.
Vyvrcholením festivalu byl Ekojarmark pořádaný 1. května na
Horním náměstí v Olomouci. V rámci této jednodenní akce byl
nejširší veřejnosti představen pestrý kulturní program, ukázky
řemesel a prodej tradičních výrobků místních výrobců a aktivity
pro rodiče s dětmi.
Celkový počet návštěvníků akcí EDO 2018 dosáhl počtu cca 11.780
lidí. Z toho:
Besedy (13)
1089
Ekojarmark
10000
Výstava a divadlo v Rajské zahradě
472
Pobyty v přírodě (6)
219
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Ekologické večery 2018
Po celý rok 2018 pokračoval vzdělávací a besední cyklus pro
veřejnost nazvaný Ekologické večery. Tato setkání jsou již od roku
1994 společnými poradami o složitých a podstatných otázkách
veřejného života, vždy v propojení s problematikou ochrany
a tvorby životního prostředí, se vztahem lidí a přírody.
Tomáš Grim představil úchvatný svět Antarktidy, zejména ptactva.
Ingeborg Fialová se věnovala tématu: Moravská krajina v dílech
moravské německé literatury. Lenka Křesadlová názorně popsala
proměny výstavnictví květin v Kroměříži. Obrovský zájem vzbudila
návštěva Aleše Palána, který představil svou knihu Raději zešílet
na Šumavě a popsal příběhy lidí žijících z různých důvodů na
okraji společnosti a v těsném kontaktu s přírodou. Stanislav
Komárek ukončil svou účast na Ekologických dnech Olomouc,
které mnoho let navštěvoval, ale na Ekologickém večeru představil
své, doposud nepublikované, memoáry a mluvil o svém vztahu
k přírodě i společnosti.
Cyklu 5 ekologických večerů pro veřejnost se v roce 2018
zúčastnilo 281 lidí.

Dobrovolnické centrum
Dobrovolníci jsou pro nás velmi důležití, pomáhají nám při
organizaci akcí pro veřejnost, při plánování hravých aktivit na
dny pro rodiny s dětmi a tábory, při chystání plakátů a pomůcek
na dny pro veřejnost a tábory, při přípravě tvořivých dílen pro
rodiny s dětmi nebo při údržbě sluňákovského pozemku. Hlavně
nám ale při tom všem přispívají svými nápady, kreativitou,
nedocenitelným nadšením a úsměvem, jež rozdávají kolem sebe.
Odměnou jim za to vše jsou nevšední zážitky, spokojenost
účastníků akcí, zasloužený pocit užitečnosti, načerpané
zkušenosti, možnost sebevzdělávání se v ekovýchově a přátelské
prostředí lidí se společnými zájmy.
V roce 2018 sluňákovští dobrovolníci opět vypomohli na mnoha
pravidelných akcích. Zapojili se do příprav a realizace dvou
velkých dnů pro rodiny s dětmi – únorovém Živelném dnu s živou
archeologií a zářijovém Dnu malých archeologů. V podobném
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duchu nám pomohli i s hravými aktivitami na tradičním
Ekojarmarku.
Mnozí dobrovolníci se také zhostili plánování a příprav
příměstských táborů a stanového tábora, i díky nim mohl
Sluňákov k velké radosti účastníků i tento rok nabídnout opravdu
širokou škálu různorodých témat táborů a více termínů konání.
V roce 2018 jsme se zapojili do Dnů dobrovolnictví UP, akce
zaměřené na rozvoj a podporu dobrovolnictví na Univerzitě
Palackého. V rámci těchto dobrovolnických dnů jsme přivítali
studenty z UP, kteří nám, společně s klienty chráněného bydlení
Domova Daliborka, pomohli s přípravou výukových pomůcek, ale
i s venkovními pracemi v areálu.
Péče o areál nás v sezóně zaměstnává velmi, a proto vítáme, když
nám s všemožnými pracemi pomohou i další dobrovolníci. V roce
2018 to byli zejména pracovníci společnosti Skanska, kteří
v květnu pomohli se sečením střechy domu, úklidem, sběrem
odpadků i drobnými pracemi v domě. Následovali je opět po roce
zaměstnanci společnosti ČEZ, kteří v červnu přišli opět vypomoci
s úklidem posekané trávy, dřeva a dalšími pracemi.
Nově se na nás letos obrátila skupina dobrovolníků, kteří nebyli
z firmy, ale šlo o partu starých přátel, kteří se v rámci tradičního
setkávání vždy snaží také s něčím pomoci. Nám pomohli vyrobit
schůdky k bobří skluzavce. Díky nim tak konečně děti nemusí
kolem skluzavky pobíhat v blátě.
Všem našim dobrovolníkům děkujeme.

Spolupráce a zároveň poděkování
„… těm, co krok počítaj, hvězdy nepadaj …“ (Václav Koubek)
Těm, kteří v roce 2018 na Sluňákově pracovali:
Michalu Bartošovi, Martině Andrýskové Paluchové, Tereze
Balekové, Přemyslu Heraltovi, Zuzaně Jankové, Evě Kadlčkové,
Martině Kelarové, Lumíru Klímovi, Ivetě Kučerové, Janě Malinové,
Romaně Pálkové, Michaele Pavlíkové, Jiřímu Popelkovi, Jakubovi
Shrbenému, Liborovi Sukupovi, Karle Rulíkové, Adamovi Vojáčkovi,
Janě Vyhňákové, Ivaně Výkrutové.
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Členům správní a dozorčí rady o.p.s. za veškerou pomoc a podíl
na její činnosti:
Bc. Miroslavu Petříkovi (předseda), RNDr. Janovi Holpuchovi, Ph.D.,
RNDr. Petrovi Loykovi, CSc. (místopředseda), MUDr. Lumíru
Kantorovi, Ph.D., Ing. Tomášovi Fojtíkovi, Ing. Jitce Kubáčkové
(předsedkyně), RNDr. Mgr. Daniele Dvorské a MVDr. Přemyslovi
Skalkovi.
Externím lektorům za pravidelnou a spolehlivou pomoc s výukou
denních ekologických výukových programů:
Renatě Dostálové, Adamu Dostálovi, Tereze Paškové, Tereze
Žákové, Petru Fialovi, Anně Bartoňové, Michaele Barycharové, Janě
Martínkové, Kláře Slukové, Monice Tošenovské.
Členům dobrovolnického centra za obětavou pomoc s organizací
mnohých sluňákovských akcí:
Janě Vágnerové, Renatě Dostálové, Denise Plucnarové, Tereze
Paškové, Tereze Žákové, Barbaře Walach, Martině Botorové,
Evženu Tošenovskému, Romanu Menšíkovi, Anně Falzonové,
Kateřině Vrtalové, Jaroslavu Maršálovi, Aleně Musilové, Slávku
Dvorskému, Šimonu Opletalovi, Robertu Pluhařovi, Heřmanu
Sůrovi, Hynkovi Sůrovi, Jakubu Šišmovi, Vojtěchu Šišmovi,
Michaele Krejčové, Michaele Bartošové, Heleně Opletalové, Veronice
Izákové, Michaele Novotné, Tereze Chudobové, Radimu Čechákovi,
Kryštofovi Novákovi, Anně Skládalové, Filipu Roháčovi, Martině
Huběnkové, Lucii Suché, Viktorii Lutonské, Evě Školoudíkové.
Lidem, bez nichž by se přes velkou snahu a maximálně
vynaložené úsilí nepodařilo rozběhnout dobrou věc: Jaroslavu
Kadulovi, Janu Machátovi, Pavle Čermákové (Ehlové), Zdeňku
Opletalovi, Jůlii Zendulkové. Oni vědí.
Těm, se kterými se potkáváme:
Vedení Města Olomouce za několikaletou podporu činnosti. Panu
primátorovi doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., všem jeho
náměstkům a vzhledem ke konkrétní spolupráci zvláště RNDr.
Aleši Jakubcovi Ph.D. Také nově nastupující radě města Olomouce.
Velké poděkování za neobvyklou podporu též tajemníkovi Bc. Janu
Večeřovi.
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Mnohým pracovníkům Magistrátu města Olomouce. Pracovníkům
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, se
kterými se tak rádi potkáváme. Vedoucímu odboru Petru Loykovi
a všem pracovníkům MMOl, kteří nás podporují.
Zá významné přispění pro úspěch besed festivalu EDO a jejich
zajímavost děkujeme již zesnulému Zdeňku Neubauerovi, a také
Václavu Bělohradskému, Davidovi Storchovi a Zdeňkovi
Kratochvílovi.
Lidem v obci Horka nad Moravou včetně starostky obce Sylvě
Stavarčíkové, Ivoši Macharovi, ředitelce ZŠ Kateřině Glossové
a učitelkám a učitelům ZŠ i MŠ.
Všem pracovníkům Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Jmenovitě Michalu Servusovi, Jirkovi
Šafářovi, Honzovi Vrbickému, Ole Žerníčkové, Lence Šoltysové.
Členům katedry ekologie PřF UP, Vlastiku Kostkanovi za péči
o sluňákovskou bobří rodinku.
Pavučině – síti středisek ekologické výchovy. Za veškeré rady pak
především Aleši Máchalovi, Hance Korvasové, Jirkovi Burešovi,
Pepíku Zeťkovi, Jirkovi Kulichovi a Ivě Koutné.
Lidem z Krajského úřadu Olomouckého kraje. Podpora, kraje patří
k oporám pro zajištění naší činnosti.
Zuzaně Horecké-Brychtové a Janě Delafontaine za pomoc
s uplatňováním vizuálního stylu Sluňákova.
Nevládním ekologickým organizacím a institucím, které nám
pomáhají:
Muzeum umění a Divadlo hudby, Galerie Caesar, Dům dětí
a mládeže Olomouc, SSEV Pavučina, Univerzitě Palackého
v Olomouci, Rodinnému centru Heřmánek, pevnost Poznání.
Janě Matzenauerové a Odboru životního prostředí, Mirkovi
Petříkovi a Technickým Službám města Olomouce za spolupráci
v odpadových aktivitách, Ekodomovu, kolektivním systémům Ekokom, a.s., Ecobat, Ekolamp, Elektrowin a.s.
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Katce Ševčíkové za všechny ornitologické procházky, Věrce
Malátkové za Soví noc, Evženu Tošenovskému nejen za soví,
netopýří, ptačí a žabí vycházky.
Spolupracovníkům a podporovatelům Ekologických dnů
Olomouc a Ekovečerů
Všem lidem z Divadla hudby Olomouc zvláště Alexandru Jeništovi,
Floře Olomouc, Krištofovi Kinterovi a Kultivar Design studiu,
Technickým službám města Olomouce, a.s., Rodinnému centru
Heřmánek, Studentům PřF UP: Udržitelný Palacký Environmentální studia a udržitelný rozvoj – Mezinárodní
rozvojová studia, České společnosti Ornitologické – Moravskému
ornitologickému spolku.
Českému Rozhlasu Olomouc, Salonu Práva, časopisu Vesmír,
Sedmé Generaci.
Sponzorům
Statutárnímu městu Olomouc, Olomouckému kraji, Ministerstvu
životního prostředí ČR, Státnímu fondu životního prostředí, JTH
Holding a.s., Exekutorský úřad Přerov – soudní exekutor JUDr.
Lukáš Jícha,
A všem, na které jsme zapomněli – a asi jich není málo.
Hledáme
„Kdo si myslí, že ekologickou krizi může vyřešit změna hodnotové
orientace, věří v zázrak. Ani já jej nemohu a nechci vyloučit.“
Hana Librová
Těšíme se na další dobrovolné spolupracovníky: pokud se Vám líbí
naše činnost, přijďte se zapojit s pomocí - vedení oddílů dětí,
vedení táborů, příprava a organizace Ekologických večerů
a Ekologických dnů Olomouc, pomoc v galerii v přírodě Horce nad
Moravou atd.).
Hledáme sponzory pro podporu naší činnosti (finance, materiál,
doprava, slevy,…).
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Účetní závěrka

V roce 2018 společnost Sluňákov – centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o.p.s. hospodařila s celkovými náklady 11 296
tisíc Kč a výnosy 12 332 tisíc Kč.
59 % výnosů představovaly tržby z vlastních služeb, 41 % výnosů
tvořily dotace (Statutární město Olomouc, MŽP, SFŽP, Olomoucký
kraj, MPSV a další).
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění byl 850 tis. Kč,
z hospodářské činnosti 186 tis. Kč, celkem 1 036 tis. Kč.
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost je ovlivněn
rozpočítáním režijních nákladů společnosti mezi hlavní a
hospodářskou činnost. Protože jednotlivé režijní náklady nelze
jednoznačně přiřadit k uvedeným skupinám činností, byl jako klíč
pro jejich rozpočítání zvolen poměr výnosů obou druhů činností
k celkovým výnosům.

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému
dni 31.12.2018
Vývoj a stav fondů

Vlastní jmění
Fondy

Rok 2017
220
0

změna +
1 004
0

změna 142
0

Rok 2018
1 083
0

Na zvýšení vlastního jmění měly vliv dotace na pořízení
dlouhodobého majetku, na jeho snížení pak alikvótní část odpisů
těchto dotací na pořízení majetku.
Fondy společnost netvoří.
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Součástí výroční zprávy jsou i podrobné informace
o hospodaření organizace, které naleznete v příloze.
- rozvaha za rok 2018
- výkaz zisků a ztrát za rok 2018
- příloha k účetní uzávěrce pro rok 2018
- výrok auditora k účetní uzávěrce a výroční zprávě za rok 2018
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ZP R ÁVA NE ZÁ VI S LÉ H O AUDI TO RA
P R O ZAK L A DAT E L E A SP RÁ VNÍ R ADU
S P O LEČ NOS TI
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrk y
společnosti Sluňákov - centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o.p.s. (dále také „Společnost“)
sestavené na základě česk ých účetních předpisů, která se
skládá z rozvahy k 31.12.2018, v ýkazu zisku a ztrát y, za
rok končící 31.12.2018, a příloh y této účetní závěrky,
která obsahuje popis použit ých podstatn ých účetních
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti
jsou uvedeny v bodě A příloh y této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv společnost Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. k
31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s
českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a standard y Komory auditorů České republiky pro audit,
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kterými jsou mezinárodní standard y pro audit případně
doplněné
a
upravené
souvisejícími
aplikačními
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpis y
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrk y. V souladu se zákonem o auditorech
a Etick ým kodexem přijat ým Komorou auditorů České
republik y jsme na Společnost i nezávislí a splnili jsme i
další etické povinnosti vypl ývající z uvedených předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme
shromáždili, posk yt ují dostatečn ý a vhodný základ pro
v yjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b)
zákona o auditorech informace uvedené ve v ýroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za
ostatní informace odpovídá ředitel Společnosti.
Náš v ýrok k účetní závěrce se k ostatním informacím
nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrk y seznámení se s
ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce
získan ými během ověřování účetní závěrky nebo zda se
jinak t yto informace nejeví jako v ýznamně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byl y
ve
všech
významných
(materiálních)
ohledech
v ypracován y v souladu s příslušn ými právními předpis y.
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace
splňují požadavk y právních předpisů na formální
náležitosti a postup v ypracování ostatních informací v
kontextu v ýznamnosti (materialit y), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků b y b ylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěn ý na základě ostatních informací.
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Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme
posoudit, uvádíme, že
 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou
též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve
všech v ýznamných (materiálních) ohledech v souladu
s účetní závěrkou a
 ostatní informace byl y v ypracovány v souladu s
právními předpis y.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a
povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
v ýznamné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Společnosti za
účetní závěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní
závěrk y podávající věrný a poctiv ý obraz v souladu s
česk ými účetními předpis y a za takov ý vnitřní kontrolní
s ystém, který považuje za nezb ytn ý pro sestavení účetní
závěrk y tak, aby neobsahovala v ýznamné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo ch ybou. Při
sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen
posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a
pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrk y
záležitosti t ýkající se jejího nepřetržitého trvání a použití
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrk y, s výjimkou případů, kd y ředitel plánuje zrušení
Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kd y nemá
jinou reálnou možnost, než tak učinit.
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Za dohled nad procesem účetního v ýkaznictví ve
Společnosti odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka jako celek neobsahuje v ýznamnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a v ydat
zprávu auditora obsahující náš v ýrok. Přiměřená míra
jistot y je velká míra jistot y, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s v ýše uvedenými předpis y ve
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující
významnou
(materiální)
nesprávnost.
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo
ch yb a považují se za významné (materiální), pokud lze
reálně předpokládat, že b y jednotlivě nebo v souhrnu
mohl y ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
účetní závěrk y na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s v ýše uveden ými
předpis y je naší povinností uplatňovat během celého
auditu
odborný
úsudek
a
zachovávat
profesní
skepticismus. Dále je naší povinností:
 Identifikovat
a
vyhodnotit
rizika
v ýznamné
(materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést
auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, ab ychom na
jejich základě mohli v yjádřit v ýrok. Riziko, že
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k
níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení
v ýznamné
(materiální)
nesprávnosti
způsobené ch ybou, protože součástí podvodu mohou
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b ýt tajné dohody (koluze), falšování, úm yslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním s ystémem
Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
ab ychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné
s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli
v yjádřit
názor
na
účinnost
jejího
vnitřního
kontrolního s ystému.
Posoudit vhodnost použit ých účetních pravidel,
přiměřenost
proveden ých
účetních
odhadů
a
informace, které v této souvislosti ředitel Společnosti
uvedl v příloze účetní závěrk y.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého
trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda
s ohledem na shromážděné důkazní informace
existuje významná (materiální) nejistota vypl ývající z
událostí nebo podmínek, které mohou v ýznamně
zpoch ybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat.
Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této
souvislosti v příloze účetní závěrk y, a pokud t yto
informace nejsou dostatečné, v yjádřit modifikovan ý
v ýrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínk y mohou vést k tomu,
že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah
účetní závěrky, včetně příloh y, a dále to, zda účetní
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závěrka zobrazuje podkladové transakce a události
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu
mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o
v ýznamn ých zjištěních, která jsme v jeho průběhu
učinili, včetně zjištěných v ýznamných nedostatků ve
vnitřním kontrolním s ystému.
V Prostějově 7. března 2019

Weida, s.r.o.
Krasická 61
796 01 Prostějov
číslo auditorského oprávnění
auditorské společnosti KAČR 220
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Ing. Vlastimil Weida
jednatel společnosti
odpovědný auditor
číslo auditorského
oprávnění KAČR 1327
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Kontakt
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s.
Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou
telefon: 585 378 345 (kancelář)
e-mail: info@slunakov.cz
Dům přírody Litovelského Pomoraví
informační centrum
otevírací doba duben–září 9–17 hodin (červen–srpen do 18h)
telefon: 585 154 711
e-mail: info@slunakov.cz
Horka nad Moravou obec 5 km severně od Olomouce, MHD BUS č.
20 a č. 18
www.slunakov.cz
IČ: 27784525, DIČ: CZ27784525
číslo účtu: 2581594001/5500
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