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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2020
Zorganizované aktivity chronologicky:
25.1.2020 – Čištění ptačích budek v Čimickém háji
Dne 25.1.2020 jsme za účasti skvělé party dobrovolníků zorganizovali čištění ptačích
budek v Čimickém háji v Praze 8. Ptačí budky je nutno čistit, aby se v nich
nezdržovali cizopasníci a aby nedocházelo k napadání mláďat predátory (je-li totiž
ptačí budka plná starých hnízd, predátoři jsou schopni dosáhnout na mláďata přímo
skrze vletový otvor budky). Během dvou hodin se podařilo 4 týmům dobrovolníků
vyčistit celkem 55 ptačích budek od zbytků starých ptačích hnízd či opuštěných
sršních hnízd. Tímto moc děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili :)

Od 3.2.2020 Sebeobrana pro seniory
Od pondělí 3.2.2020 jsou vždy od 16:30 hod. (celkem 5 pondělků) pořádány
přednášky o sebeobraně pro seniory, a to v klidném prostoru Domu spokojeného
stáří v Praze 7 - Troja, Povltavská 21/42.

12.3.2020 – Pomozme mlokovi přežít v Praze
Během akce u Podhořského potoka, kde se sešlo 15 dobrovolníků, jsme uklidili celé
okolí od odpadků a upravili tůně zdejšího potoka pod dohledem odborníka.
Přednášku o mlokovi skvrnitém provedl odborník na obojživelníky, doc. Ing. Jiří
Vojar, Ph.D. .
Sebeobrana pro seniory v Domě spokojeného stáří v Praze 7 (ve dnech 2.3.2020 a
9.3.2020) byla přijata velmi kladně a moc se zúčastněným líbila.
Další plánované akce, tedy Dobrovolný úklid v Čimickém háji (21.3.2020),

Dobrovolný úklid Ďáblického háje (4.4.2020) a přednášky o přírodě pro základní a
mateřské školy, byly z důvodu opatření proti koronaviru zrušeny s tím, že budou
vyhlášeny náhradní termíny.

13.6.2020 - Dobrovolný úklid Čimického háje
Dobrovolný úklid Čimického háje v Praze 8 dne 13.6.2020 byla naše první akce po
uvolnění opatření proti koronaviru. Sešlo se celkem 50 dobrovolníků a uklidili jsme
dohromady 3,5 kubíku odpadu. I když byl háj tentokrát docela čistý, našlo se
například i staré křeslo. Všem moc děkujeme za pomoc přírodě a za podporu.

25.7.2020 - Pohádkový Čimický háj
Pohádkový Čimický háj se opět vydařil. A co vše se dělo? Děti plnily úkoly a
dostávaly ceny, viděly dravce organizace Teir, divadelní pohádku Divadla Koloběžka
(Houbařská pohádka), poslechly si autorské čtení knihy "Pohádky z Čimického háje",
viděly výstavu zkamenělin "Zkamenělá příroda" a výstavu komiksů o Dinosaurech
ilustrátora Romana Kliského, apod. Celkem přišlo 156 soutěžících dětí a všichni jsme
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si to moc užili. Všem moc děkujeme (hlavně myslivcům z Prahy 8 a hasičům SDH
Praha 8 Bohnice). Bylo to prima. Těšíme se na příště.

3.9.2020 – Pomozme mlokovi přežít v Praze
3.9.2020 uklidilo 20 dobrovolníků (zastoupeno mnoha dětmi) prostor u Podhořského
potoka od odpadků. Zároveň jsme opravili poškozené tůně, a tak jsme opět podpořili
mloka skvrnitého, který se zde vyskytuje. Bylo to prima a všem moc děkujeme.
Z důvodu opatření proti koronaviru jsme byli nuceni zrušit přednášky pro
seniory, brigády dobrovolníků (charita day) a významně jsme omezili i
přednášky o přírodě pro školy a školky.

12.9.2020 – Dobrovolný úklid Čimického háje
V sobotu 12.9.2020 jsme v Čimickém háji v Praze 8 uklidili na 20 pytlů odpadu a
dalších věcí jako byly pneumatiky, bojler apod. Přišlo nás podpořit 33 dobrovolníků.
Připraveny jsme měli jak pytle na odpad, tak rukavice i desinfekci pro dobrovolníky.
Všem moc děkujeme. Mělo to smysl.

20.9.2020 – Běžte do háje 2020 - Charitativní běh dětí s rodiči v Čimickém háji
pod patronací Rostislava Osičky
V neděli 20.9.2020 jsme uspořádali na Čimické zahradě (Spádná 882/9, Praha 8) již
4. ročník charitativního běhu pod názvem "Běžte do háje 2020". Letos byl opět
zaměřen na běh dětí s rodiči a plnění úkolů na trase. Všichni, kteří doběhli do cíle,
získali ceny a nakonec bylo i losováno z běžeckých týmů o hodnotnější ceny, jako
např. knihy vydavatelství Portál. Vybrané peníze na vstupném (celkem 2.160,- Kč)
putovaly do veřejné sbírky "Pro Čimický háj", který podporujeme.
Nebylo však jen sportování, ale i zábava - dětské dílničky, ukázka včelaření,
vystoupení divadla Buřt, hudební vystoupení kapely Punčocháče a hosté, skákací
hrad apod. Patronem akce byl známý český boxer - Rosťa Osička, který se akce
zúčastnil a ukázal nejen jak boxovat, ale zahrál si i v improvizované scénce divadla
Buřt.
Všichni si to moc užili. Přijďte nás podpořit i příští rok. Děkujeme nejen panu
Osičkovi, ale i Dobrovolným hasičům Praha 8 Bohnice a Mateřince Jeřabince, kteří
nás při organizování této akce podpořili.

15.12.2020 a 16.12.2020 – přednáška SENIOŘI PROTI ŠMEJDŮM (Taktickostrategická sebeobrana pro seniory) včetně vytvoření videopřednášky.
Ve spolupráci s hercem Radkem Pokorným a studiem Palmovka byla vytvořena
videopřednáška Senioři proti šmejdům, která byla poskytnuta zdarma domovům pro seniory.
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PODROBNÉ PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU – ČIMICKÝ HÁJ NA DOTEK
2020
01.07.2020 - zahájení projektu

25.07. 2020 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ

Sobotní dopoledne jsme věnovali „pohádkovému Čimickému háji“
Pro děti jsme připravili řadu soutěžních disciplín a pro všechny přítomné jsme pak uspořádali
hned několik zajímavých expozic týkajících se myslivosti, zkamenělé přírody či živých dravců.
V rámci akce vystoupili trubači na lesní rohy, děti si mohly poslechnout čtení knížky Pohádky
z Čimického háje či zhlédnout divadelní představení Divadla Koloběžka apod..
Soutěžní kartičky odevzdalo 156 dětí. S dospělými se celkem zúčastnilo akce cca 350 osob.
Děti kreslili na pohádkovém lese (Pohádkový Čimický háj) obrázky skřítka Čimíska, ze kterých
jsme vybrali 4 nejhezčí, jejichž autoři získávají knižní ceny (knihy z vydavatelství Portál).

01.09. 2020 – vydání časopisu NA DOTEK č. 25, s články o přírodě (včetně informací o
akcích v Čimickém háji)

12.09. 2020 DOBROVOLNÝ ÚKLID ČIMICKÉHO HÁJE
V sobotu 12.9.2020 jsme v Čimickém háji v Praze 8 uklidili na 20 pytlů odpadu a dalších věcí
jako byly pneumatiky, bojler apod. Přišlo nás podpořit 33 dobrovolníků. Připraveny jsme měli
jak pytle na odpad, tak rukavice i desinfekci pro dobrovolníky. I přes koronavirová omezení
přišlo dostatek dobrovolníků (jednalo se o povolené množství osob na sdružování).

20.09.2020 – BĚŽTE DO HÁJE 2020
V sobotu 20.9.2020 proběhl již 4. ročník charitativního běhu v Čimickém háji "Běžte do háje
2020". Tentokráte zaměřený na běh dětí s rodiči a zábavu pro celou rodinu. Běhu se zúčastnilo
cca 105 běžců. Všichni si to moc užili.
Všichni kdo doběhli, získali ceny a nakonec bylo i losováno z běžeckých týmů o hodnotnější
ceny, jako např. knihy vydavatelství Portál.
Nebylo však jen sportování, ale i zábava - dětské dílničky, ukázka včelaření, vystoupení
divadla Buřt, hudební vystoupení kapely Punčocháče a hosté, skákací hrad apod.
Patronem akce byl známý český boxer - Rosťa Osička, který se akce zúčastnil a ukázal nejen
jak boxovat, ale zahrál si i v improvizované scénce divadla Buřt.
Symbolická částka 20,- Kč šla do veřejné sbírky „Pro Čimický háj“.
4

04.12. 2020 vydání časopisu NA DOTEK č. 26 – s články o přírodě (včetně informací o
akcích v Čimickém háji)

Od prosince 2020 (až do konce března 2021, dle potřeby i déle) začalo přikrmování ptactva
v Čimickém háji do připravených krmítek panem Miroslavem Stiborou (Čimická hlídka).

LETÁKY K AKCÍM

ZRUŠENÝ TERMÍN

NÁHRADNÍ TERMÍN
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Čištění ptačích budek v Čimickém háji – 25.1.2020
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Dobrovolný úklid Čimického háje 13.6.2020

Pohádkový les – Pohádkový Čimický háj – 25.07.2020
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Číselné výstupy projektu
Akcí v rámci projektu se zúčastnilo:
•
•
•
•
•
•

Úklidy – 88 osob
Čištění ptačích budek – 16 osob
Přikrmování ptactva – 2 osoby
Čištění přítoku a koryta jezírka Dotek – 4 osoby
Pohádkový les se vzděláváním o přírodě a paleontologickou výstavou - Pohádkový
Čimický háj 156 dětí
Běh v Čimickém háji – Běžte do háje 2020 – 108 osob (rodiče a děti)

Z prostoru Čimického háje bylo odstraněno: 3,5 m3 (kubíků) odpadu a 20 pytlů odpadu
Vyčištěno bylo 55 ptačích budek.

Přínosy projektu
V rámci projektu došlo k informování velkého počtu obyvatel (dospělých osob i dětí)
hlavního města Prahy o přírodě (poznávání přírody, ekovýchova, propagace a
popularizace pražské přírody, ochrana přírody) a vytvoření ekologického povědomí a
vztahu v souvislosti s Čimickým hájem v Praze 8. Zábavná forma vzdělávání dětí
formou pohádkového lesa byla přijata účastníky akce velmi pozitivně. Údržbou naučné
stezky v Čimickém háji bylo docíleno udržení jejího funkčního stavu.
Udržování hnízdící plochy ptactva – budky.
I přes protikoronavirová opatření v roce 2020 proběhly plánované aktivity v rámci projektu
a účast byla na projektu (i v souladu s protikoronavirovým opatřením) velká.

PODROBNÉ PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU ČIMÍSKOVA NAUČNÁ
ZAHRADA 2020
Projekt „Čimískova naučná zahrada“ má za úkol dovybudovat a udržet v prostoru zahrady
par. č. 1041/1 k. ú. Čimice, v sousedství Čimického háje, „Čimískovu naučnou zahradu“
s bylinkovou zahradou, ukázkovou užitkovou zahradou (ovoce, zelenina), motýlí loukou
a informačními cedulemi o fauně a floře. Zahrada je opatřena pítky a domečky pro zvěř
(čmelín, hmyzí domečky, domečky pro ježky, pro veverky, ptačí budky apod.) na její možné
pozorování a podporu. V prostoru této naučné zahrady jsou a nadále budou pořádány
výukové a vzdělávací programy pro mateřské školy na téma příroda s odborníky na
problematiku – ptactvo, třídění odpadu, stromy, včely, hmyz, ryby apod.
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Cílem je ekovýchova a environmentální vzdělávání dětí předškolního věku a vybudování
prostoru naučné zahrady jako přírodního místa pro aktivity v rámci ekologické výchovy
(i pro širší veřejnost).
Pro větší zajímavost pro dětské návštěvníky bude využívána postavička dubového skřítka
Čimíska, patrona sousedního Čimického háje (maskot, propagační materiály apod.).
Pro tento cíl bude využíváno i vybudované přírodní jezírko (ukázka ryb v jejich přirozeném
prostředí) a pro atraktivitu prostoru pak i herní prvky v naučné zahradě (herní věž
s klouzačkou apod.).
Proběhlé aktivity
21.12.2020

– zahájení projektu
- schůze týmu a diskuse o nové strategii ovlivněné protikoronavirovým opatření
+ plánování přednášek pro rok 2021

21.12.2020

– nákup prvních exponátů k přednáškám

PODROBNÉ PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU ČIMÍSKOVA NAUČNÁ
ZAHRADA 2020 A ČIMÍSKŮV NAUČNÝ PROGRAM 2020
Projekt „Čimískova naučná zahrada“ má za úkol dovybudovat a udržet v prostoru zahrady par.
č. 1041/1 k. ú. Čimice, v sousedství Čimického háje, „Čimískovu naučnou zahradu“
s bylinkovou zahradou, ukázkovou užitkovou zahradou (ovoce, zelenina), motýlí loukou a
informačními cedulemi o bylinkách a rostlinách. Zahrada opatřena pítky a domečky pro zvěř
(čmelín, hmyzí domečky, domečky pro ježky, pro veverky, ptačí budky apod.) na její možné
pozorování a podporu. V prostoru této naučné zahrady jsou a nadále budou pořádány výukové
a vzdělávací programy pro mateřské školy či základní školy na téma příroda s odborníky na
problematiku – bylinky, ptactvo, třídění odpadu, stromy, lesní a zahradní zvěř, hmyz, ryby,
minerály, exotická zvěř apod.
Cílem je ekovýchova a environmentální vzdělávání dětí předškolního a školního věku popř.
širší veřejnosti prostřednictvím naučné zahrady a přednášek na téma příroda.
Pro větší zajímavost pro dětské návštěvníky bude využívána postavička dubového skřítka
Čimíska, patrona sousedního Čimického háje (maskot, propagační materiály apod.).
Pro tento cíl bude využit vybudovaný altán (zastřešení přednáškového prostoru.

Proběhlé aktivity V ROCE 2020
leden – březen - exponáty pro přednášky
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Březen – květen 2020 – OMEZENÍ VŠECH AKTIVIT – vládní opatření proti koronaviru
Včetně uzavření škol a jejich mimoškolní aktivity
Udržování naučné záhrady jednou osobou – sázení, zalévání apod.
Červen 2020 - instalace paleontologických prvků, sázení rostlin …
17.6.2020 – Budování naučné zahrady dobrovolníky (14 osob) z organizace Johnson a
Johnson. Byly povedeny nátěry venkovních prvků (dřevěné oplocení, krmítka, veverčí
domeček, ptačí budky…), budovány cestičky apod.

Březen – červen 2020 - vysazení bylin, zeleniny, ovocných stromů, motýlí louka, včelí úly,
vybudování altánu, stopařova cesta, paleontologické prvky, rostliny, exponáty pro přednášky
atd.
září – prosinec 2020 – OMEZENÍ AKTIVIT – vládní opatření proti koronaviru včetně
úplného či částečného uzavření škol a jejich mimoškolní aktivity
Přednášky pro děti v uvolněném období: celkem se zúčastnilo 40 dětí
17.9.2020 - Včelí svět – Komunitní škola Dobromysl Praha 8 – 13 dětí
23.10.2020 – Odpady mají své dopady – Mateřinka Jeřabinka Praha 8 – 9 dětí
19.11.2020 – Lesní zvěř – Mateřinka Jeřabinka Praha 8 – 9 dětí
27.11.2020 – Ptáci kolem nás – Mateřinka Jeřabinka Praha 8 – 9 dětí

20.9.2020 - Z důvodu omezení možností objednávat přednášky ze strany škol (z důvodu
protikoronavirových omezení), byla nad rámec plánu projektu uskutečněna přednáška na téma
VČELÍ SVĚT - VČELY A VČELAŘENÍ na akci charitativního běhu Běžte do háje, které se
nakonec zúčastnilo cca 40 dětí v obvodu Prahy 8. Tímto rychlým zorganizování přednášky pro
veřejnost mohlo být opět environmentální vzdělávání pro děti zpřístupněno.

Září - prosinec 2020 Vytvoření pracovních listů
20.12.2020 – ukončení projektu v rámci dotace 2019 (v projektu se bude pokračovat i
následující roky)
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V rámci projektu byly připraveny přednášky na téma:
Přednáška téma /název popis náplně přednášky
LESNÍ ZVĚŘ

Co je les a čím je důležitý, správné chování v lese. Práce lesníka, proč se stromy kácí a
základy ochrany lesa (co je to kůrovec a k čemu slouží lapače). Jaká zvířata můžeme v lese
potkat, jak vypadají, čím se živí a jak je o ně třeba pečovat během měnících se ročních
období. Co je to myslivost a práce myslivce, rozdíl mezi myslivcem a lesníkem. Ukázky
paroží, děti mohou pohladit kůži z daňka nebo zjistit, jak drsné štětiny má takové divoké
prase. Interaktivní práce dětí - otisky stop razítkem /vymalování.
Odlévání stopy v terénu za pomoci sádry.
PTÁCI KOLEM NÁS

Ptačí druhy v okolí, jak rozpoznat druhy, rozdíl samiček a samců, chování ptactva, ptačí zpěv
(proč zpívají ráno a na jaře …), princip kroužkování (ukázka vybavení), metody výzkumu.
Případná ukázka odborného odchytu a ukázky ptactva.
ODPADY MAJÍ SVÉ DOPADY

Ekologická stopa, správné třídění odpadu, zužitkování odpadu. Hry a kvízy, zhotovení
vlastního výrobku z odpadu. Přednáška a workshop interaktivní formou. Děti aktivně ukazují,
do jakého kontejneru patří jaký odpad. Na zahradě ukázán kompostér a informace o
kompostování
VČELÍ SVĚT

Přednáška o včelách s včelařem. Děti uvidí vše kolem včel, včetně včelařského vybavení, úlu
apod. Získají informace o tom, proč jsou včely důležité. Přednáška probíhá interaktivní a
zábavnou formou, přiměřeně věku dětí, pomocí hraček, obrázků, včelařského vybavení apod.
Ochutnají včelí med, zjistí, jak voní včelí plástve apod.
POSELSTVÍ STROMŮ

Důležitost stromů v našich sídlech, příklady dřevin, historická poselství stromů, hraniční
stromy, stromy spojené s významnými osobnostmi, krajinné dominanty… Interaktivní
zapojení dětí - určování stromů v zahradě dle listů či kmene, překreslování kúry stromů na
papír apod.
BABIČČINY BYLINKY

Zajímavé léčivé a užitkové rostliny v naučné zahradě. Seznámení s rostlinami, jejich účinky a
poznávání. Nejčastější bylinky. Informace o herbářích - co byli na co se používali. Děti si
vylisují bylinku do svého vlastního herbáře.
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BEZOBRATLÍ HMYZÍCI

Co je hmyz, druhy hmyzu, důležitost hmyzu, rozdíl mezi obratlovci a bezobratlými, ukázka
exponátů hmyzu. Děti si mohou z blízka prohlédnout (nebo vzít do ruky) exempláře zalité v
epoxidu, či se sbírek brouků, motýlů apod. Interaktivní zapojení dětí - děti určují vývojová
stádia motýlů po sobě, vybarvují omalovánky s tematikou motýlů. Při procházce zahradou se
určuje hmyz.
PŘÍRODA KOLEM NÁS

Dřeviny a ptactvo v Čimickém háji. Seznámení s Čimickým hájem, místních dřevin a
místního ptactva. Informace o dutinových ptácích. Ukázka nalezených hnízd, vnitřek ptačí
budky, rozdíl mezi vajíčkem sýkorky a např. pštrosa apod. Ukázka správného krmiva pro
zimní přikrmování. Interaktivní přístup - určování dřevin dle listů, ptactva dle peří či obrázků,
správné vybarvení ptactva v omalovánce ...
RYBY NEMAJÍ CHYBY

Typické znaky ryb, tělo ryby, rozdíly v dýchání na suchu a pod vodou, ryby v našich vodách a
ryby exotické. Přednáška probíhá interaktivní a zábavnou formou, přiměřeně věku dětí,
pomocí ukázek exponátů, obrázků, rybářského vybavení apod.
KAMENY A MINERÁLY

Informace o minerálech, tvrdosti kamenů, ukázky minerálů, jaké se nacházejí v ČR… Jak
kamení příroda, tedy jak vzniká zkamenělina. Přednáška probíhá interaktivní a zábavnou
formou, přiměřeně věku dětí, pomocí ukázek exponátů minerálů, zkamenělin, exponátů
odlitků přímo v naučné zahradě apod. Děti si budou moci vyzkoušet, jak se odkrývá
zkamenělina z písku.

Z důvodu protikoronavirovým opatřením nebyla však témata přednášek plně využita.
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Foto k projektu

Instalace naučných prvků (originály a odlitky zkamenělin)

Instalované informační cedule u exponátů naučných prvků a na vstupu do zahrady
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Pracovní listy Čimískova naučného programu (vypracováno pro přednášky)

Přednášky pro děti z mateřských a základních škol v roce 2020 – téma VČELÍ SVĚT
(na vybudovaném prostoru pro přednášky)
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Přednášky pro děti z mateřských a základních škol v roce 2020 – téma LESNÍ ZVĚŘ
v prostoru naučné zahrady

REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ

Na přednáškách spolupracovalo celkem 7 osob (využití přednášek) + 2 osoby
(nevyužity, přestože přednášky připraveny):
Přednášek se zúčastnilo celkem 5 Mateřských škol a 2 Základních škol z Hlavního
města Prahy:
ZŠ Dolákova Praha 8
ZŠ Na Slovance Praha 8

MŠ Lesní klub 3 údolí Praha 8
MŠ Libčická Praha 8
MŠ Sokolovská Praha 8
MŠ Komunitní škola Dobromysl Praha 8
MŠ Mateřinka Jeřabinka Praha 8
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ČÍSELNÉ VÝSTUPY PROJEKTU
Organizování a hlavně využívání nabízených přednášek školami bylo silně (negativně)
ovlivněno protikoronavirovými opatřeními v roce 2020 a to zejména uzavíráním škol a
rušení jejich mimoškolní aktivity, což vedlo k rušení a neobjednávání nabízených přednášek.
Přesto bylo realizováno 10 přednášek o přírodě a ekovýchově (téma lesní zvěř, odpady, ptáci,
včely …) pro děti z MŠ a ZŠ.
Přednášek se zúčastnilo 172 dětí z 5 Mateřských škol a 2 Základních škol sídlící na území
Hlavního města Prahy
PŘÍNOSY PROJEKTU
V prostoru zahrady par. č. 1041/1 k. ú. Čimice, v sousedství Čimického háje, byla založena
„Čimískova naučná zahrada“ s bylinkovou zahradou, ukázkovou užitkovou zahradou
(ovoce, zelenina), motýlí loukou a informačními cedulemi o bylinkách a rostlinách.
Zahrada byla opatřena pítky a domečky pro zvěř (čmelíny, hmyzí domečky, domečky pro
ježky, pro veverky, ptačí budky apod.) na její možné pozorování a podporu.
Vybudováno bylo venkovní přednáškové pódium, vystaveny odlitky i originály zkamenělin
s informačními cedulemi, opatřeny byly prosklené pozorovací úly, školní výukové potřeby
(modely rostlin, rostliny v epoxidu, exponáty v lihu apod.) a pracovní listy pro přednášky.
V prostoru této naučné zahrady byly pořádány výukové a vzdělávací programy pro
mateřské školy a základní školy na téma příroda (ekologické výukové programy)
s odborníky na problematiku – bylinky, ptactvo, třídění odpadu, stromy, lesní zvěř, včely,
hmyz. Vznikl tak prostor pro ekovýchovu a environmentální vzdělávání dětí předškolního
a školního věku popř. širší veřejnosti.

Organizace přednášek pro děti z Mateřských škol a Základních škol na budované Čimískově
naučné zahradě vedlo k informování velkého počtu dětí (172 dětí z 5 Mateřských škol a 2
Základních škol na území hlavního města Prahy + 40 dětí z řad veřejnosti) o přírodě
(poznávání přírody, ekovýchova, propagace a popularizace pražské přírody, ochrana přírody)
a vytvoření tedy ekologického povědomí u velkého počtu dětí a mládeže žijících na území
hl. m. Prahy.
PROBĚHLÁ AKTIVITA A PŘEDNÁŠKY:
20.1.2020 (od 8:00) – Příroda kolem nás a autorské čtení – ZŠ Dolákova, Praha 8 - 3. A
Zúčastnilo se celkem 27 dětí
20.1.2020 (od 9:00) – Příroda kolem nás a autorské čtení – ZŠ Dolákova, Praha 8 - 2. A
Zúčastnilo se celkem 24 dětí
20.1.2020 (od 10:00) – Příroda kolem nás a autorské čtení – ZŠ Dolákova, Praha 8 - 2. B
Zúčastnilo se celkem 21 dětí
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17.9.2020 - přednáška VČELÍ SVĚT (od 9:30 do 10:30) – téma včely a včelaření - pro děti
předškolního věku – Komunitní škola Dobromysl, Kaňkovského 1234 , Praha 8.
Zúčastnilo se celkem 13 dětí.
23.10.2020 - přednáška ODPADY MAJÍ SVÉ DOPADY (od 10:00 do 11:00) – téma odpady,
jejich třídění a prevence - pro děti předškolního věku – Mateřinka Jeřabinka, Spádná 882/9,
Praha 8
Zúčastnilo se celkem 9 dětí.
19.11.2020 - přednáška LESNÍ ZVĚŘ (od 10:00 do 11:00) – téma lesní zvěř, její poznávání a
specifika - pro děti předškolního věku – Mateřinka Jeřabinka, Spádná 882/9, Praha 8
Zúčastnilo se celkem 9 dětí.
27.11.2020 - přednáška PTÁCI KOLEM NÁS (od 10:00 do 11:00) – téma ptactvo kolem nás,
její poznávání a specifika - pro děti předškolního věku – Mateřinka Jeřabinka, Spádná 882/9,
Praha 8
Zúčastnilo se celkem 9 dětí.

25.07.2020 10:00-13:00 POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ s výstavou „Lesní zvěř“ a
„Zkamenělá příroda“

Od 10:00 hod. do 13:00 hod. byl les plný zábavy - zastávky s úkoly, dětská dílnička, výhry pro
děti, výstava “Lesní zvěř”, výstava “Zkameněla příroda”, kynologie, ukázka sokolnictví (s
dravci), vystoupení trubačů na lovecké rohy, ukázka hasičské techniky, autorské čtení z knížky
Pohádky z Čimického háje, loutkové divadlo (Divadlo Koloběžka).
Účast byla ZDARMA. Akce se zúčastnilo 156 děti se svými rodiči a všichni si to moc užili. Děti
také kreslily obrázky skřítka Čimíska. Za nejhezčí obrázky získali autoři knihy vydavatelství
Portál.
Stovky zúčastněných dětí u nich plnily úkoly a poté získaly hezké ceny. Všem pomáhal
patron Čimického háje, zdejší skřítek Čimísek. Na akci se děti dozvěděly i zajímavé informace
o přírodě od členů Českomoravské myslivecké jednoty a prohlédly si hasičskou techniku
SDH Praha 8 - Bohnice. Na výstavě "Zkamenělá příroda" si děti prohlédly mnoho
zkamenělin a odlitků vzácných paleontologických nálezů a dozvěděly se z informačních
panelů zajímavé informace o dávné přírodě. Stejně jako vloni i ten letošní Pohádkový
Čimický háj jsme pořádali moc rádi. Zúčastnilo se kolem 156 dětí se svými rodiči.
NAD RÁMEC PROJEKTU:
Z důvodu omezení možností objednávat přednášky ze strany škol (z důvodu
protikoronavirových omezení), byla nad rámec plánu projektu uskutečněna přednáška na téma
17

VČELÍ SVĚT - VČELY A VČELAŘENÍ na akci charitativního běhu Běžte do háje 2020 (na
Čimické zahradě, Spádná 882/9, Praha 8) dne 20.9.2020 od 10:00 do 14:00 hod, které se
zúčastnilo kolem 100 osob a z toho kolem 40 dětí.

Pohádkový les 25.7.2020 – dravci se sokolníkem
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Pohádkový les 25.7.2020 – výstava „Lesní zvěř“

Pohádkový les 25.7.2020 – výstava „Zkamenělá příroda“
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Pohádkový les 25.7.2020 – výstava „Zkamenělá příroda“

20

Ukázka zpětné vazby u přednášek pro děti z MŠ a ZŠ (vyjadřovali se učitelé po konzultaci
s dětmi)
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PODROBNÉ PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU MALÝ ČTENÁŘ 2020
Projektem měla být podpořena vzájemná spolupráce škol a vzdělávacích institucí. Projekt byl
zaměřen na žáky 1. stupně základních škol na území hlavního města Prahy (tedy děti věku 5-10 let) a
pedagogické pracovníky těchto žáků – Základní školy obvodu Praha - Troja. Měly být pořádány
přednášky pro školy jako např. autorská čtení, jak vzniká kniha apod. Tyto měly být pro Základní
školy obvodu Praha - Troja ZDARMA. Pro tento účel byl vypracován program autorského čtení s
autorkou knihy Samuel a Hortenzinka, Yvonou Bednarovou a autorem knihy Pohádky z Čimického
háje, Martinem Rezkem. Byly pořízeny fotografie pro leták, grafické zpracování letáku a vytištění
těchto letáků. Elektronickou formou byly kontaktovány pražské základní školy, mezi kterými byly i
základní školy obvodu Praha - Troja. Komunikace se školami byla i poštovní formou. Dne 20.1.2020
byla uskutečněna autorská čtení v ZŠ Dolákova, Praha 8. Další přednášky (autorská čtení) byly
objednány i ZŠ obvodu Praha - Troja, např. ZŠ Trojská (objednané paní učitelkou Terezou Vítkovou).
Protikoronavirová opatření v roce 2020, tedy uzavření základních škol (distanční výuka), zákaz
mimoškolních aktivit škol, zákaz vstupu do prostor škol v době otevření škol pro žáky apod.
znemožnilo školám obvodu Praha - Troja využít objednané přednášky. Všechny náklady, které byly
hrazeny z poskytnuté dotace jsou však spojené s přípravou projektu pro tyto školy. Pro distanční
výuku byla školám nabídnuta výtrvarná soutěž pro žáky, kdy vítězná díla budou vytištěna v časopisu
NA DOTEK. Tato ze strany ZŠ obvodu Praha - Troja využita nebyla

20.1.2020

Prostor připravený na přednášku/autorské čtení (Pohádky z Čimického háje) na základní škole (2. a 3.
třídy)
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Prostor připravený na přednášku/autorské čtení (Pohádky z Čimického háje) na základní škole (2. a 3.
třídy)
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PODROBNÉ PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU POMOZME MLOKOVI
PŘEŽÍT V PRAZE 2020
Projektem měla být podpořena přírodní památka Přírodní rezervace Podhoří v Praze 7 a zdejší
populace vzácného mloka skvrnitého. Realizace tohoto cíle měla být zajištěna úklidy prostoru,
vytváření vhodného prostředí pro reprodukci a přezimování mloka (reprodukční tůně apod.) a
vytvářením ekologického povědomí veřejnosti (přednášky o mlokovi skvrnitém pro veřejnost při
úklidu, omalovánky s mlokem s informacemi o mlokovi a placky/butony upozorňující na mloka).
Akcemi dne 12.03.2020 a 3.9.2020 bylo tohoto cíle dosaženo. Vzhledem k protikoronavirovým
opatřením bylo složité najít vhodné termíny na pořádané akce, ale povedlo se zorganizovat tyto akce
v období, kdy nebyla opatření natolik omezující a zároveň bylo dbáno vhodné opatrnosti. Během
úklidu prostoru dne 12.03.2020, kterého se zúčastnilo 15 osob byl prostor vyčištěn od odpadu (4
pytle odpadu), opraveny tůně i místní studánka. Během akce proběhla i přednáška o mlokovi
skvrnitém a obojživelnících, odborníkem na obojživelníky, panem doc. Ing. Jiří Vojarem, Ph.D. .
Dne 3.9.2020 byl za pomoci 20 dobrovolníků uklizen prostor okolí Podhořského potoka. Uklizeno bylo
celkem 4 pytle odpadků. S přezimovacími zídkami se nemanipulovalo, neboť byly nerozpadlé a dalo
se předpokládat že jsou jako úkryt mlokem v této době již využívány (vše na doporučení odborníků).
Opět proběhla i přednáška o mlokovi skvrnitém a obojživelnících, odborníkem na obojživelníky,
panem doc. Ing. Jiří Vojarem, Ph.D. (část přednášky zaměřena na výklad pro mládež). Účastníkům
akcí byly rozdávány placky/buttony s tematem mloka a dětem pak omalovánky s tématem mloka
(které byly rozdávány i při propagaci projektu). Cíl projektu byl zorganizovanými akcemi v roce 2020
dosažen. V roce 2021 se počítá s pokračováním projektu.

12.03.2020

Odborná přednáška o obojživelnících okolí Podhořského potoka (vedl odborník na obojživelníky Jiří
Vojar) – 12.03.2020
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Úklid okolí Podhořského potoka a opravy tůní – 12.03.2020

Úklid okolí Podhořského potoka a opravy tůní – 12.03.2020 – vedení mládeže k ochraně přírody
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Opravené tůně – 12.03.2020

Vyčištěná květena od odpadků – 12.03.2020
26

Posbírané odpadky z okolí Podhořského potoka – 12.03.2020

3.9.2020

Odborná přednáška o obojživelnících okolí Podhořského potoka (vedl odborník na obojživelníky Jiří
Vojar) – 03.09.2020
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Odborná přednáška o obojživelnících okolí Podhořského potoka (vedl na obojživelníky Jiří Vojar) zaměřený výklad na mládež – 03.09.2020

Úklid okolí Podhořského potoka a opravy tůní mládeží (pod dohledem) – 03.09.2020
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Úklid okolí Podhořského potoka a opravy tůní mládeží (pod dohledem) – 03.09.2020

PODROBNÉ PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU KULTURA NA DOTEK 2020
Projekt "Kultura NA DOTEK" je celoroční literární (sestavování článků na určitá témata z
oblasti - příroda, zdraví, společnost, kultura, zábava...), grafická, fotografická a výtvarná
(malířsko-ilustrační) činnost amatérských tedy neprofesionálních (neplacených) členů
skupiny spolku či účastníků z řad veřejnosti (zapojit se může kdokoli) v Praze 8 (již od roku
2014) - tedy pravidelná zájmová kulturní činnost amatérského uskupení.
Účastníci projektu se celoročně scházejí, vzájemně spolupracují na této kulturní tvorbě a
diskutují o literární tvorbě, reportážích, tematických článcích, ilustracích, fotografiích apod.
Zaměření je také na kulturní dění v Praze 8. Výsledky této činnosti byly prezentovány v
časopisu NA DOTEK, 4 x do roka. V elektronické podobě jsou ZDARMA ke stažení na
webových stránkách www.na-dotek.cz, rozesílán emailovou poštou čtenářům, ukládán na
fcb a v papírové verzi (2000 ks výtisků) je ZDARMA rozdáván na cca 70 distribučních
místech, hlavně v Praze 8. Distribucí mimo obvod Prahy 8 byla pak pozitivně
reprezentována MČ Prahy 8 články z obvodu Prahy 8. Projektem je podporován kulturní
vývoj amatérské skupiny občanů v Praze 8 (malíři, ilustrátoři, fotografové, spisovatelé,
reportéři apod.). Tiskem časopisu je prezentována kulturní tvorba účastníků projektu a tím
dochází i k motivaci k další tvorbě. Pro všechny účastníky byl projekt/aktivita dostupná,
neboť byla ZDARMA (neplatili žádné poplatky).
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PROBĚHLÁ AKTIVITA V RÁMCI PROJEKTU:

25.07. 2020

•

10:00-13:00

GALERIE MEZI STROMY - VÝSTAVA OBRAZŮ Zdenky Jandové na akci
POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ 2020
Od 10:00 hod. do 13:00 hod. proběhla výstava obrazů Zdenky Jandové na akci
Pohádkový Čimický háj v Praze 8 (v Čimickém háji). Originály obrazů byly vystaveny
mezi stromy pod názvem „Galerie mezi stromy – výstava obrazů Zdenky Jandové“.
Výtvarnice z Prahy 8 - Zdenka Jandová - maluje své představy a pocity olejovými
barvami a pastelkami.

•

KOMIKSOVÁ TVORBA - VÝSTAVA OBRAZŮ Romana Kliského na akci
POHÁDKOVÝ ČIMICKÝ HÁJ 2020
Od 10:00 hod. do 13:00 hod. proběhla výstava reprodukcí komiksových obrazů
výtvarníka Romana Kliského na akci Pohádkový Čimický háj v Praze 8 (v Čimickém
háji). Reprodukce obrazů byly vystaveny mezi stromy v Čimickém háji u dětského
hřiště, neboť byly obrazy tématikou hlavně pro děti.

Účast byla ZDARMA. Akce se zúčastnilo 156 dětí. S rodiči lze odhadovat účast
kolem 350 osob.

20.09. 2020

•

10:00-14:00

KRÁSA STARÉ TECHNIKY - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Mirka Lahodného na akci
BĚŽTE DO HÁJE 2020
Od 10:00 hod. do 14:00 hod. proběhla výstava fotografií Mirka Lahodného na akci
Běžte do háje v Praze 8 (na Čimické zahradě, Spádná 882/9). Reprodukce fotografií
ve velkém formátu byly vystaveny v exteriéru zahrady pod názvem „Krása staré
techniky“.
Fotograf z Prahy 8 – Mirek Lahodný – představil na svých fotografiích „starou techniku“
z jiného pohledu.

•

GALERIE MEZI STROMY - VÝSTAVA OBRAZŮ Zdenky Jandové na akci BĚŽTE
DO HÁJE 2020
Od 10:00 hod. do 14:00 hod. proběhla výstava originálů obrazů Zdenky Jandové, na
akci Běžte do háje v Praze 8 (na Čimické zahradě, Spádná 882/9).

•

KOMIKSOVÁ TVORBA - VÝSTAVA OBRAZŮ Romana Kliského na akci BĚŽTE DO
HÁJE 2020
30

Od 10:00 hod. do 14:00 hod. proběhla výstava reprodukcí komiksových obrazů
výtvarníka Romana Kliského, na akci Běžte do háje v Praze 8 (na Čimické zahradě,
Spádná 882/9).

Účast byla ZDARMA. Akce se zúčastnilo cca 100 osob (děti se svými rodiči).
Patronem akce byl známý český boxer a výtvarník - Rosislav Osička, který se akce
zúčastnil a ukázal nejen jak boxovat, ale zahrál si i v improvizované scénce divadla
Buřt.

Leden až prosinec 2020 - omezené setkávání, tvorba, diskuse nad výtvory a příprava
k prezentování v časopisu NA DOTEK

09.03. 2020 vydání časopisu NA DOTEK č. 23 – články, literatura, fotografie, ilustrace
účastníků projektu apod. – 1500 výtisků
16.06. 2020 vydání časopisu NA DOTEK č. 24 – články, literatura, fotografie, ilustrace
účastníků projektu apod. – 1500 výtisků
01.09. 2020 vydání časopisu NA DOTEK č. 25 – články, literatura, fotografie, ilustrace
účastníků projektu apod. – 1500 výtisků
04.12. 2020 vydání časopisu NA DOTEK č. 26 – články, literatura, fotografie, ilustrace
účastníků projektu apod. – 2000 výtisků

Na projektu spolupracovalo celkem 28 osob a kolektivy dětí:

S tvorbou, která byla dobrovolná a zdarma se měla možnost seznámit veřejnost ve 3 vydáních
časopisu NA DOTEK po 1500 výtiscích a v 1 vydání časopisu NA DOTEK po 2000 výtiscích.
Účastníci projektu byli převážně z řad veřejnosti v Praze 8. Časopis byl zdarma distribuován.
KRÁSA STARÉ TECHNIKY - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Mirka Lahodného na akci BĚŽTE
DO HÁJE 2020 – spolek uspořádal výstavu fotografií – spolupracoval Mirek Lahodný z Prahy
8

GALERIE MEZI STROMY - VÝSTAVA OBRAZŮ Zdenky Jandové na akci POHÁDKOVÝ
ČIMICKÝ HÁJ 2020 a BĚŽTE DO HÁJE 2020 - spolek uspořádal výstavu obrazů –
spolupracovala Zdenka Jandová z Prahy 8
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KOMIKSOVÁ TVORBA - VÝSTAVA OBRAZŮ Romana Kliského na akci POHÁDKOVÝ
ČIMICKÝ HÁJ 2020 a BĚŽTE DO HÁJE 2020- spolek uspořádal výstavu reprodukcí
komiksové tvorby – spolupracoval výtvarník Roman Kliský z Prahy 8

PŘÍNOSY PROJEKTU
Dobrovolnická amatérská tvorba (literatura, fotografie, ilustrace, výtvarná činnost, články
apod.) velkého počtu občanů z Prahy 8 (o které by se veřejnost nedozvěděla nebýt projektu)
byla podpořena diskusí a konfrontací s veřejností prostřednictvím 3 výstav a vydáním děl
v časopisu NA DOTEK. Tato celoroční pravidelná zájmová kulturní činnost amatérského
uskupení (omezené scházení se, vzájemná spolupráce na této kulturní tvorbě a diskusí o
literární tvorbě, reportážích, tematických článcích, ilustracích, fotografiích apod.) vedla k
podpoře kulturního vývoje amatérské skupiny občanů v Praze 8 (malíři, ilustrátoři, fotografové,
spisovatelé, reportéři apod.) i přes protikoronavirová omezení (tato omezení byla plně
dodržovaná). Některé činnosti šlo omezit pouze na elektronickou komunikaci v době
protikoronavirových omezení.
Tiskem časopisu i pořádanými výstavami byla prezentována kulturní tvorba účastníků projektu
a tím docházelo i k motivaci k další tvorbě. Prezentace jejich tvorby široké veřejnosti i
elektronickou formou (šíření elektronické verze časopisu), v době různými
protikoronavirovými opatření, byla pak také velkým přínosem.
Distribucí časopisu mimo obvod Prahy 8 byla pozitivně reprezentována MČ Prahy 8. Pro
všechny účastníky byl projekt/aktivita dostupná, neboť byl ZDARMA (neplatili žádné poplatky).
FOTOGRAFIE Z AKCÍ

Výstava obrazů Zdenky Jandové (Galerie mezi stromy) 25.7.2020 při akci Pohádkový Čimický háj
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Výstava obrazů Zdenky Jandové (Galerie mezi stromy) 25.7.2020 při akci Pohádkový Čimický háj

33

Výstava ilustrací (reprodukce ilustrací komiksů pro děti) s autorem Romanem Kliským – 25.7.2020
při akci Pohádkový Čimický háj

34

Ukázka fotografií (z výstavy reprodukcí fotografií A4) autora Mirka Lahodného z výstavy „Krása staré
techniky“ – 20.9.2020

35

Výstava obrazů Zdenky Jandové (Galerie mezi stromy) 20.9.2020 při akci Běžte do háje 2020

Výstava ilustrací (reprodukce ilustrací komiksů pro děti) Romana Kliského – 20.9.2020 při akci Běžte
do háje 2020
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PODROBNÉ PŘIBLÍŽENÍ PROJEKTU SENIOŘI PROTI ŠMEJDŮM
2020
Přednáška byla zaměřena z pohledu taktiky a strategie na běžné každodenní situace, jako
je cestování hromadnou dopravou nebo vozem taxi, jízda vlakem, pobyt v kavárně i pohyb po
ulicích.
Témata kurzu byla zaměřena na předcházení nebezpečných situací (na ulici, při
cestování, v hotelech a obchodních centrech), typologie pachatelů násilných deliktů, právní
aspekty nutné obrany a krajní nouze, biomechanické procesy v těle při stresu apod.
Kurz byla upraven na specifika seniorů jako je např. snížená motorika, vyšši zabezpečení
ochrannými pomůckami apod. Důležité bylo zaměření kurzu na ochranu proti tzv. šmejdům
(podomním prodejcům…).
Termín dalšího kurzu:
Lektor: Marian Kvak
Instruktor sebeobrany II. třídy. Bojové systémy: Ju-Jitsu (13 let), Systema (5 let), Kyusho (2
roky). Profesní sebeobrana (15 let), policejní praxe (18 let), krizové řízení vozidla (9
let). Relaxační a ošetřující techniky: Shiatsu, reflexologie

ZHODNOCENÍ A PŘÍNOS PROJEKTU
Původní plán projektu a změny:
• Leden až březen 2020 – příprava projektu
V období měsíce únor až březen (3.2.2020, 10.2.2020, 17.2.2020, 2.3.2020, 9.3.2020) byly
v Domě spokojeného stáří v Praze 7 zorganizovány přednášky (pilotní program) na téma Taktickostrategická sebeobrana pro seniory. Zde se za účasti 8 seniorů sestavil program pro daný projekt
pro další využití.
• Duben až červenec 2020 - První blok přednášek (5x 2 hod.) - uskutečnění na veřejném venkovním
prostoru (pro využití i kolemjdoucími seniory).
První blok přednášek plánovaný na období duben až červen byl narušen protikoronavirovými
opatřeními vlády (omezení pohybu osob, zákaz sdružování apod.). Z tohoto důvodu nemohly
být plánované přednášky uskutečněny.
•

Září až prosinec 2020 - Druhý blok přednášek - uskutečnění v přednáškovém sálu.
Od září nebylo možno zorganizovat v objektech pro seniory (např. původně plánovaná Rezidence
RoSa v Praze 8) přednášky z důvodu protikoronavirových omezení (uzavření objektů pro seniory
pro veřejnost a žádný styk se seniory). Z tohoto důvodu byla naplánována přednáška až na měsíc
listopad 2020 na pro veřejnost přístupném místě v Praze 8 v objektu Mateřinka Jeřabinka.
V měsíci listopadu však byly opět zpřísněny protikoronavirová opatření (zákaz akcí pro veřejnost
apod.) a přednášky byly postupně rušeny.
V měsíci prosinci 2020 bylo využito uvolnění protikoronavirových opatření a blok přednášek byl
soustředěn do dvou dnů ve Studiu Švábky 2, Praha 8 – 15.12.2020 (15:00 – 21:30) a 16.12.2020
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(18:00 – 21:30). Tedy celkem 10 hodin přednášky. S účastníky bylo pracováno ve studiu i v terénu
a byly jim předávány informace a přehrávány i scénky k jednotlivým tématům přednášky dvěma
asistenty (Zdenka Jandová, Radek Pokorný) za výkladu lektora (Marian Kvak). Přednáška byla pro
další možné využití profesionálně zaznamenávána na videozáznam. Účastníkům byly předány
pepřové spreje k přednáškovým účelům a jeden pepřový sprej využil pro instruktáž lektor
přednášky.
V průběhu roku byly postupně pořizovány předměty zakoupené pro přednášky jako např. židle,
lavice (pro venkovní přednášky pro širokou veřejnost), pepřové spreje apod. Tyto mohly být
využity jen částečně z důvodu omezení hromadných akcí pro veřejnost (protikoronavirová
opatření). Tím byl i omezen počet účastníků.
Nad rámec projektů byl z proběhlé přednášky v terénu i ve studiu pořízen videozáznam tématické
přednášky, jenž byl vystaven na webové stránky spolku (o čemž byly informovány domovy pro
seniory apod.). Tento videozáznam přednášky lze využít v objektech pro seniory s omezeným
provozem v době protikoronavirových opatření i v budoucnu (uzavření pro veřejnost v době
protikorovavirových opatřeních).
NAPLNĚNÍ CÍLE PROJEKTU:
Hlavním cílem kurzu bylo naučit sebeochrannému myšlení (identifikace nebezpečné situace, místa a
lidí s předstihem a vyhnout se jim) a případná příprava seniora na nebezpečné situace (sebeobranné
dovednosti a znalosti). Kurz byl zaměřen i na ochranu seniorů proti tzv. šmejdů (osob vnucujícím
prodej zboží nekalými praktikami) a na postupy jak se proti nim bránit. Dílčím, ale neméně
podstatným cílem byla psychická i fyzická aktivizace a mezigenerační propojování. Cílu bylo dosaženo
kurzem ve dnech 15.12.2020 a 16.12.2020 (teoretickou i praktickou částí – celkem 10 hodin) přednáškou, ukázkami konkrétních sebeobranných a sebeochranných postupů, přehráním situačních
scének, aktivním zapojováním účastníků apod. Nad rámec původního plánu byl pořízen videozáznam
tématické přednášky, jenž byl vystaven na webové stránky spolku (o čemž byly informovány domovy
pro seniory).
Protikoronavirová opatření v roce 2020 (omezení pohybu osob, omezení veřejných akcí, omezení
shromažďování apod.) ovlivnilo projekt natolik, že se neustále měnil termín přednášek a nakonec se
přednášek mohl zúčastnit pouze omezený počet účastníků. Zúčastnilo se jich celkem 9 osob.
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Pilotní přednáška v Praze 7
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Natáčení videozáznamu tématické přednášky – Senioři proti šmejdům
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FINANČNÍ ZPRÁVA, HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
(v celých tisících Kč)

Příjmy
Přijaté příspěvky: 695.000, Kč
Přijaté příspěvky (dary, dotace …): 691.000,- Kč
Přijaté členské příspěvky: 4.000,- Kč
Tržby za vlastní výkony a za zboží: 12.000,- Kč
CELKEM: 707.000,- Kč

Výdaje
Spotřebované nákupy a nakupované služby: 431.000,- Kč
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek: 253.000,- Kč
Prodané zboží: 1.000,- Kč
Ostatní služby: 177.000,- Kč
Osobní náklady: 86.000,- Kč
Mzdové náklady: 86.000,- Kč
Poskytnuté příspěvky: 1.000,- Kč
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami: 1.000,- Kč
CELKEM: 518.000,- Kč

Finanční zpráva - Veřejná sbírka „Pro Čimický háj“ v roce 2020
Vlastní vklad:

44,02 Kč není zahrnut do výtěžku sbírky

Hrubý výtěžek:
Prodej předmětů:
Prodej vstupenek:
Příspěvky:
Pokladničky
Celkem:

18.200,- Kč
11.110,- Kč
2.160,- Kč
--4.930,- Kč
18.200,- Kč

Náklady:

0

Čistý výtěžek sbírky (období 1.1.2020-31.12.2020):
Zůstatek čistého výtěžku z minulého období:
Použití čistého výtěžku:
13.1.2020
995,- Kč

5 x krmítko
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18.200,00
108.404,20

Kč
Kč

17.4.2020
313,96 Kč
barva - lignofix, eternal
11.5.2020
1139,28 Kč barva a ředidlo
15.6.2020
1248,32 Kč barvy a štětce
31.8.2020
200,- Kč
2x sada štětců
14.9.2020
2162,- Kč
barva - 2x xyladecor
3.10.2020
1081,- Kč
barva xyladecor
8.10.2020
159,80 Kč
štětce
---------------------------------------------------7.299,36 Kč
Zůstatek čistého výtěžku (období 1.1.2020 - 31.12.2020) k dalšímu použití: 10.900.64 Kč
Zůstatek čistého výtěžku (včetně z minulého období) k dalšímu použití: 119.304,84 Kč
Zůstatek na bankovním účtu k 1.1.2020: 108.448,22 Kč (včetně 44,02 Kč vlastního vkladu)
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2020: 119.348,86 Kč (včetně 44,02 Kč vlastního
vkladu)
Prodej předmětů 1.1.2020- 31.12.2020
V. průběžné vyúčtování veřejné sbírky
Předmět

Výše přísp.
v Kč

Počet
vyrobených ks

Počet prodaných ks
v r. 2016

v r.2017 v r. 2018 v r. 2019

v r. 2020

Kniha „Pohádky
z Čimického háje“

190

900

Sádrová omalovánka

40

40+40

121
8

200
5

214
19

119
13

51
10

Látkové zvířátko

40

255

16

30

25

18

19

1195

145

235

258

150

80

CELKEM

Charitativní běh dětí s rodiči Čimickým hájem: prodej vstupenek –108 x Kč 20,-

Kč 2.160,-

(dne 20.9. 2020)

Místo uskutečnění prodeje
Skupina

Místo prodeje

1 skupina

Feřtekova 557/18, Praha 8 (sídlo spolku)

2. skupina

„Běžte do háje“ – Spádná 882/9, Praha 8

3. skupina

„Pohádkový Čimický háj “– Čimický háj, Praha 8

S kup ina

Před mět y

1

33 x kniha „Pohádky z Čimického háje”

Cel ke m K č

6.270 (+40 )
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2

5x kniha „Pohádky z Čimického háje,“ 4x zvířátko, 5x sádrová
omalovánka

Cel ke m K č
3

1.310 (+ 80 )
13 x kniha „Pohádky z Čimického háje”,15x zvířátko,5x sádrová
omalovánka

Cel ke m K č

3.270 (+ 140 )

Cel ke m K č

10.850 (+ 260 )

Výtěžek celkem: 11.110,- Kč

ORGÁNY SPOLKU
Předseda výboru:
Členové výboru:

PhDr. Martin Rezek
Dagmar Dřímalová
Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová

PODĚKOVÁNÍ
Za spolek bychom rádi poděkovali jak všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na našich akcích, tak
organizacím a úřadům, které nás při naší činnosti v roce 2020 podporovali (zapůjčením prostředků
jako je nářadí, informováním o našich akcích apod.):
• Magistrát hlavního města Prahy
• Úřad Městské části Praha Troja
• Úřad Městské části Praha 8
• Lesy hlavního města Prahy
Na projekty poskytly dotace a granty:
•
•
•

Magistrát hlavního města Prahy – Hlavní město Praha
Úřad Městské části Praha Troja
Úřad Městské části Praha 8

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název organizace: Vědomý dotek z.s.
Číslo a datum registrace u MV: VSI1-1/94720/13-2 z 14.10.2013
Sídlo organizace: Praha 8, Feřtekova 557/18 (181 00)
Adresa kontaktní: Praha 8, Feřtekova 557/18 (181 00)
Statutární zástupce: PhDr. Martin Rezek Telefon: 608 339 338 Email: info@vedomy-dotek.cz
IČO: 02214776
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Číslo účtu: 2800509664/2010
Webové stránky: www.vedomy-dotek.cz
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