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Výroční zpráva 

"Jsou okamžiky v životě, 
kdy stojí za to 

podstupovat rizika a 
dělat šílené věci." 



 

 

Rok 2014 byl pro naše sdružení dalším výrazným (k)rokem vpřed. Aktivní práce a 

seberealizace našich členů vložená do realizace pestrých akcí vedla k velikému 

meziročnímu nárůstu: celkem jsme měli 1080 účastníků (loni 852 účastníků) na 38 

kurzech a akcích (loni 30), na kterých prožili celkem 137 dnů (loni 97 dnů).  

Nejsou to však statistické údaje, ale to, co je skryté za nimi. Velká práce, úsilí, chuť dělat 

svět lepším je to, co nás pohání a baví. To dělá z naší neziskovky po 6 letech její činnosti 

uznávanou vzdělávací a environmentální instituci v mikroregionu Holešovsko a širokém 

okolí. 

Kromě tradičních a ustálených programů, kterým se věnujeme už roky (jako adaptační 

kurzy, či jiné kurzy pro školy), jsme v tomto roce posílili letní příměstské tábory (bylo 

jich celkem 9), ve spolupráci se Sdružením pěstounských rodin jsme zrealizovali několik 

kurzů a akcí pro pěstounské rodiny a jejich děti. Zahájili jsme dvě veřejné sbírky – jedna 

se týká rekonstrukce naší hájenky a potrvá až do roku 2017, druhá byla v rámci 

vánočního volejbalového turnaje na postiženou holčičku (získali jsme v rámci ní 7.491,- 

Kč). Získali jsme dvě grantové podpory, díky kterým jsme uspořádali městkou hru pro 

veřejnost s názvem Záhada židovské čtvrti (10.000,- Kč) a vybudovali v zámeckém 

parku Skřítkovu naučnou stezku (70.000,- Kč). Obě tyto dotace byly z programu Think 

big od Nadace O2, který není podporou přímo pro naše sdružení, ale pro neformální 

skupiny, které však byly tvořeny členy sdružení. 

V roce 2014 jsme také dále a cíleně pracovali na dalším vzdělávání. Zrealizovali jsme 

Fotoworkshop, kde jsme se učili fotit a pracovat s fotkami, abychom dokázali lépe 

obrazově prezentovat naše akce a uspořádali jsme další Zdrsem, kurz první pomoci. 

Díky městu Holešov získalo naše středisko hájenka v zámeckém parku novou střechu.  

V neposlední řadě jsme získali významné ocenění za přínos k rozvoji environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji. 

Rozhodně máme za sebou rok velmi úspěšný. 

 
Jakub Šneidr 

Člen Rady spolku 

 

Úvodní slovo 

Posláním sdružení SKŘÍTEK je všestranně a harmonicky rozvíjet osobnost člověka moderními 

metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské 

vztahy, odpovědný přístup k vlastnímu životu a vztah k přírodě a životnímu prostředí. Zároveň 

vytvářet svým členům prostor pro osobnostní rozvoj, seberealizaci, vzdělávání a prohlubování 

přátelských vztahů. 



 Nová střecha na našem středisku hájenka, foto:  J. Šneidr 



 
 
 

 
Sdružení Skřítek vzniklo v roce 2008 z iniciativy vedoucích turistického oddílu mládeže 

Medvědí stopa Holešov (vznikl v roce 1999) a několika dalších přátel.  

Skřítek, o.s. je sdružení věnující se všestrannému a harmonickému rozvoji osobnosti 

člověka prostřednictvím moderních vzdělávacích metod, zejména metodou zážitkové 

pedagogiky. Při své činnosti podporuje osobnostní rozvoj, týmovou spolupráci, 

zdokonalování komunikačních dovedností a překonávání vlastních hranic. 

Sdružení se zaměřuje na posilování odpovědného přístupu k vlastnímu životu, 

pozitivního vztahu k přírodě a životnímu prostředí. 

Od dubna 2013 je Skřítek, o. s. členem Lísky - občanského sdružení pro environmentální 

vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. 

Členskou základnu sdružení tvoří především aktivní mladí lidé. Jejich činnost ve 

sdružení je postavena na dobrovolnické i drobně placené práci. Je jim vytvářen prostor 

pro seberealizaci, vzdělávání nebo osobnostní rozvoj. V roce 2014 to bylo 29 členů. 

Nejvyšším orgánem sdružení je Členské shromáždění, které mimo jiné volí a odvolává 

členy Rady sdružení a Revizní komise. Statutárním orgánem sdružení je Rada sdružení, 

která řídí činnost sdružení mezi zasedáními Členského shromáždění a plní úkoly, které jí 

uložilo Členské shromáždění (nebo které si ukládá sama). Za Radu jedná navenek 

jménem sdružení každý člen Rady samostatně. V roce 2014 pracovala Rada sdružení ve 

složení: Jakub Šneidr, Júlia Šneidrová, Jolana Pacíková, Šárka Křepelková, Tereza 

Zalabáková 

Troufám si říci, že rok 2014 ukázal velkou sílu našeho sdružení a znamenal další velký 

posun směrem vpřed. Rada spolku řešila mnoho úkolů a je důležitým hybatelem 

spolkového dění. 

Na úkoly a dění 

ve sdružení vždy 

nahlíží z různých 

úhlů pohledu a 

na pravidelných 

měsíčních 

schůzkách se 

snaží nacházet 

nejlepší řešení 

pro rozvoj celého 

sdružení. 

O Skřítkovi – představení 

Z Fotoworkshopu, foto:  někdo z účastníků  



 
 
 

Skřítek, o.s. nabízí pestrý program pro různé cílové skupiny. Společným jmenovatelem je 

metoda, kterou pracujeme, tedy zážitková pedagogika, která nám pomáhá, aby všechny naše 

programy měly reálný přesah do běžného života účastníků našich kurzů. Dá se tedy říci, že se 

snažíme, aby všechny kurzy byly pro lidi v různých oblastech rozvojové. 

Školám nabízíme: 

 adaptační kurzy pro nově vzniklé nebo proměněné kolektivy 
 školy v přírodě 
 kurzy na podporu komunikačních dovedností, spolupráce a vztahů v třídním kolektivu 
 sportovní kurzy (vodácký, lyžařský) 
 akce a programy s různou tématikou 

 
Veřejnosti nabízíme: 

 autorské programy a kurzy pro děti, mládež, dospělé i rodiny 
 zakázkové programy a kurzy pro firemní či neziskový sektor 
 vzdělávací semináře a workshopy v oblastech osobnostního rozvoje a tvůrčího 

potenciálu 
 řemeslnické workshopy – práce s vlnou, se dřevem apod. 
 přednášky související s náplní činností sdružení 
 společenské a kulturní akce 
 herní akce 

 
V environmentální oblasti nabízíme: 

 vzdělávací semináře, výukové programy a přednášky 
 environmentální aktivity pro žáky základních a středních škol 
 organizaci odborných exkurzí 

 
 

Z činnosti sdružení 

Z městské hry „Záhada židovské čtvrti, foto:  J. Pacíková 



 Z akce pro veřejnost Zámecký golf, foto: Š. Křepelková 

Z příměstských táborů, foto:  J. Pacíková 



 

 

V roce 2014 jsme zrealizovali celkem 38 kurzů a akcí, v rozdělení 17 kurzů, 9 

příměstských táborů, 1 dlouhý letní tábor (ve spolupráci s TOM Medvědí stopa Holešov), 

9 akcí, 1 workshop a 1 městská hra, kterých se zúčastnilo celkem 1080 účastníků. 

Přehledně to ukazuje následující tabulka. 

Kurz Typ kurzu cílová skupina 
počet 

účastníků 
termín 

počet 
dní 

šéf instruktor 

Lyžařský výcvikový kurz lyžařský kurz ZŠ Chalabalova Brno 33 18. - 25. 1. 8 Jakub Šneidr 

Workshop fotografie workshop 
členové sdružení a 

veřejnost 
17 8. - 9. 2. 2 Júlia Šneidrová 

ZISK kurz Rodiny s dětmi 15 3. - 8. 3. 6 Jakub Šneidr 

víkendovka pro pěstouny kurz pěstounské děti 6 14. - 16. 3. 3 Jakub Šneidr 

Ptáci v parku akce veřejnost 22 4. 4. 1 Júlia Šneidrová 

Záhada židovské čtvrti městská hra veřejnost 44 12. 4.  1 Šárka Křepelková 

ZDrSEM kurz veřejnost 18 16. - 20. 4. 5 Júlia Šneidrová 

Den Země akce veřejnost   24. 4. 1 Jolana Pacíková 

společenskovědní seminář akce 
Gymnázium Ladislava 

Jaroše Holešov 
27 12. 5. 1 Júlia Šneidrová 

Velká týmová hra akce 
Gymnázium Ladislava 

Jaroše Holešov 
83 14. 5. 1 Jakub Šneidr 

zdravotní seminář kurz 
Gymnázium Ladislava 

Jaroše Holešov 
24 15. - 16. 4. 2 Júlia Šneidrová 

Lanový program akce MŠ Sluníčko Holešov 36 20. 5. 1 Jolana Pacíková 

Velká cesta Malého pána kurz ZŠ Racková 32 2. - 6. 6.  5 Júlia Šneidrová 

kurz pro pěstounské rodiny kurz Pěstounské rodiny 28 6. - 8. 6. 3 Jakub Šneidr 

Indiana Jones kurz ZŠ Chalabalova Brno 36 9. - 12. 6. 4 Jakub Šneidr 

Lanový program akce ZŠ a MŠ Perlička Brno 30 18. 6.  1 Jakub Šneidr 

Na břehu řeky Sázavy kurz SŠ Praha 20 20. - 23. 6. 4 Jakub Šneidr 

Řád čínského draka příměstský tábor veřejnost 22 
30. 6. - 4. 

7. 
5 Júlia Šneidrová 

Co se skrývá pod pěti kruhy příměstský tábor veřejnost 27 7. - 11. 7. 5 Jolana Pacíková 

Přísně tajné! příměstský tábor veřejnost 29 14. - 18. 7. 5 Martina Javoříková 

Přísně tajné! příměstský tábor veřejnost 24 21. - 25. 7. 5 Martina Javoříková 

Řád čínského draka příměstský tábor veřejnost 25 
28. 7. - 1. 

8. 
5 Júlia Šneidrová 

Po stopách čokolády příměstský tábor veřejnost 16 4. - 8. 8. 5 Tereza Streckerová 

Tajemství zámeckého pána příměstský tábor veřejnost 16 11. - 15. 8. 5 Radek Valenta 

Svět fantazie příměstský tábor veřejnost 32 18. - 22. 8. 5 Jakub Šneidr 

Co se skrývá pod pěti kruhy příměstský tábor veřejnost 26 25. - 29. 8. 5 Jolana Pacíková 

Výprava do Země Nezemě pobytový tábor veřejnost 48 12. - 26. 7. 15 Jakub Šneidr 

Akce a kurzy roku 2014 



Adaptační kurz kurz 
Gymnázium Ladislava 

Jaroše Holešov 
93 2. - 5. 9. 4 Júlia Šneidrová 

Adaptační kurz kurz ZŠ Družby Holešov 49 8. - 10. 9. 3 Júlia Šneidrová 

Adaptační kurz kurz ZŠ Družby Holešov 16 15. - 17. 9. 3 Júlia Šneidrová 

Adaptační kurz kurz ZŠ Družby Holešov 26 22. - 24. 9. 3 Júlia Šneidrová 

Adaptační kurz kurz ZŠ Družby Holešov 27 24. - 26. 9. 3 Júlia Šneidrová 

Adaptační kurz kurz ZŠ Družby Holešov 20 1. - 3. 10. 3 Júlia Šneidrová 

kurz pro pěstounské rodiny kurz Pěstounské rodiny 26 
10. - 12. 

10. 
3 Jakub Šneidr 

Kurz pro pěstounské děti kurz Pěstounské děti 6 7. - 9. 11. 3 Jakub Šneidr 

Zámecký golf akce veřejnost 27 16. 11.  1 Jakub Šneidr 

Výukový program akce MŠ Sluníčko Holešov 54 28. 11. 1 Júlia Šneidrová 

Volejbalový turnaj akce veřejnost   14. 12.  1 Jan Koláček 

 

Sezóna roku 2014 je zatím nejbohatší, co do počtu i pestrosti, v historii celého sdružení za jeho 6 let 

existence. 

 

 

Z letního tábora -putování , foto:  J. Pacíková Z akce Ptáci v parku, foto:  Š. Křepelková 

Z příměstských táborů, foto:  J. Pacíková Z kurzu pro ZŠ Racková, foto:  J. Šneidrová 



 

 

V roce 2014 jsme hospodařili s účetním výsledkem 73.218,- Kč. 

Podrobně to ukazuje následující tabulka. 

Výdaje Kapitola Skupina Částka (Kč) 

 

Kurzy a akce Ubytování a strava 364 265,00 Kč 

 
Náklady na zajištění akcí - různé 160 119,00 Kč 

 
Cestovné 17 103,00 Kč 

 

Hájenka Energie Hájenka 15 034,00 Kč 

 
Provozní náklady 5 533,00 Kč 

 
Vybavení hájenky 11 327,00 Kč 

 
Jiné výdaje (rekonstrukce) 0,00 Kč 

 

Materiál Spotřební materiál + admin 11 008,00 Kč 

 
Krátkodobý a dlouhodobý materiál 0,00 Kč 

 

Osobní náklady Mzdové náklady - lektoři 306 429,00 Kč 

 
Mzdové náklady - administrátor 0,00 Kč 

 
Čerpané benefity na vzdělávání 10 800,00 Kč 

 

Služby a provoz Administrace 748,00 Kč 

 
Různé 12 426,00 Kč 

 
Bankovní poplatky 1 060,00 Kč 

 
Celkem 915 852,00 Kč 

    Příjmy Kapitola Skupina   

 
Členské příspěvky   10 000,00 Kč 

 

Kurzy a akce Účastnické poplatky 938 104,00 Kč 

 
Ostatní příjmy z akcí 0,00 Kč 

 

Ostatní příjmy a 
dotace 

Dotace Město Holešov 24 000,00 Kč 

 
Dotace ostatní 16 460,00 Kč 

 
Firemní dary 0,00 Kč 

 
Individuální dary 0,00 Kč 

 

Hospodaření Prodej propag. předmětů 0,00 Kč 

 

Pronájem Hájenky 500,00 Kč 

 

Půjčovné spolkového materiálu 0,00 Kč 

 

Úrok Bankovní účet 6,00 Kč 

 
Celkem 989 070,00 Kč 

    

 
Výsledek 73 218,00 Kč 

 

 

 

Hospodaření v roce 2014 



 

Zásadní věcí tohoto roku v souvislosti s hájenkou byla oprava střechy, kterou 

zrealizovalo město Holešov v měsících květen až červenec. Částečně nám to narušilo 

chod příměstských táborů, ale nakonec se podařilo vše zdárně a hlavně bezpečně 

zvládnout. Střecha je rozhodně vítanou pomocí, která nás nakopla k dalším akcím. 

V srpnu roku 2014 jsme založili veřejnou sbírku s jasným cílem: 

Rekonstrukce hájenky a jejího okolí v zámeckém parku Holešov za účelem vytvoření 

Vzdělávacího a environmentálního střediska, které bude dále sloužit spolkové činnosti i 

široké veřejnosti pro realizaci volnočasových a vzdělávacích aktivit. 

Sbírka bude probíhat v termínu 8.8.2014 – 6.7.2017. 

Pro účely sbírky jsme zřídili Transparentní účet, na který je možno přispívat: 

2800618879/2010 

Zároveň jsme vytvořili dvě pokladničky, nechali je zapečetit městem a umístili je. Jedna 

se dá najít přímo na hájence pro účely akcí konaných přímo na ní, druhá je umístěna 

v krámku U Kouzelného stromu v Holešově. 

Dalším pomocným nástrojem pro získání finančních prostředků měla být kampaň, 

kterou se však nepodařilo v tomto roce nastartovat. Byla založena bláhovém 

předpokladu: „Pokud každý občan Holešova přispěje 100,- Kč, tak získáme 1.250.000,- 

Kč. Je nám jasné, že někteří nepřispějí nic, ať už z důvodů, že si to nemohou dovolit nebo 

prostě z důvodů, že nechtějí a nevidí v tom význam. Respektujeme to. 

Na druhou stranu pevně věříme, že jsou tady lidé, případně firmy, a to nejen v Holešově, ale 

i blízkém okolí či v celé ČR, kteří mohou přispět daleko více, a že se rozhodnou pomoci nám 

v tomto společném snažení.“ 

Kampaň je připravena, třeba se nám ji podaří nastartovat jindy. 

 

 

 

 

 

 

 

Hájenka v roce 2014 

Hájenka v zámeckém parku s novou střechou, foto:  J. Šneidr 



 

Na závěr se sluší poděkovat všem, díky kterým je možné naplnit tyto stránky vydatným 

obsahem. Jsou to především členové sdružení Skřítek. Za píli a neutuchající touhu tvořit 

smysluplné projekty a programy. Městu Holešov za vydatnou finanční podporu 

věnovanou opravě střechy na hájence. A také všem účastníkům našich kurzů a široké 

veřejnosti, pro které rádi děláme to, co děláme. 

Do dalšího roku máme řádně nakročeno, takže nezbývá než si přát, ať nám vydrží 

energie a chuť a ať naše oči i naše kroky míří vzhůru. Kam jen to půjde.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Fotoworkshopu, foto: někdo z účastníků 

Z akce Ptáci v parku, foto: Š. Křepelková 

Poděkování 



 

Název:    Skřítek, o.s. 

Sídlo:    Sadová 1526, 769 01 Holešov 

IČ:    22722025 

Číslo účtu:   234722030/0300 

Účet veřejné sbírky:  2800618879/2010 

 

Webové stránky:  www.skritek.org 

Telefon:   736 103 994, 777 345 252 

E-mail:    skritek@skritek.org 


