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Podporujeme život v souladu s přírodou, vnímavost k sobě i 
svému okolí. 
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ČINNOST EKOCENTRA PODHOUBÍ

Od roku 2005 se věnujeme oblasti vzdělávání a
ekologie. Zkušenosti, které jsme v průběhu těchto let
získali, nás dovedly k otevření našich ekologicky
zaměřených školek.

Sdílíme názor, že člověk se zásadně utváří již od
útlého věku a jsme rádi, že přispíváme k tomu, aby
tato cesta byla pro děti radostná a přirozená. Proto
jim dáváme prostor rozvíjet se a objevovat svět svým
vlastním tempem. Ať již každý den v našich
pobočkách Ekoškolky Rozárky, na příměstských
táborech, kroužku pro školáky Výří výpravy, na
školách v rámci výukových programů, či při
koordinaci mezinárodního programu Ekoškola.

K našim aktivitám patří také pořádání komunitních
akcí, slavností a brigád. Jsme rádi, že naše činnost má
přesah a mohou při nich růst nejen děti, ale i dospělí.
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AKTIVITY EKOCENTRA PODHOUBÍ 

V ROCE 2021

1. Ekoškolka Rozárka – mateřská škola a dětská skupina.

2. Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ.

3. Výří výpravy – kroužek pro školáky.

4. Příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ. 

5. Ekoškola pro MŠ a Ekoškola v Rozárce.

6. Komunitní akce.

7. Péče o třešňový sad v Braníku. 

8. Místo pro motýly
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1. EKOŠKOLKA ROZÁRKA – MATEŘSKÁ 
ŠKOLA A DĚTSKÁ SKUPINA

Ekocentrum Podhoubí provozuje mateřské školy a
dětské skupiny zaměřené na ekologii pro děti ve
věku 2-7 let.

Pobočky Ekoškolky Rozárky: v Praze 7 - Troji sídlí
naše DS o počtu 12 dětí a MŠ o počtu 18 dětí. Do 30.
6. 2021 jsme provozovali také DS a MŠ na Praze 5 -
Smíchově, zde jsme provoz ukončili a předali ji
novému provozovateli. Velkou novinkou je, že jsme k
1. 9. 2021 otevřeli novou pobočku v Praze 7 na
Letné, kde sídlí dětská skupina pro 12 dětí a také
naše kanceláře a zázemí.

Za deset let od otevření první Ekoškolky Rozárky,
jsme si vybudovali dobré jméno, o čemž svědčí i to,
že nám někteří rodiče svěřují již svého třetího
potomka. Každodenními činnostmi naplňujeme naše
motto: U nás mají děti čas vyrůst.
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EKOŠKOLKA ROZÁRKA – MATEŘSKÁ ŠKOLA A 
DĚTSKÁ SKUPINA

V Rozárce je důležitý častý pobyt dětí
venku za každého počasí, prostor pro
svobodnou hru, respekt k sobě
navzájem i přírodě, zdravé jídlo a
prostředí. Jsme zapojeni v programu
Ekoškola pro MŠ, inspirujeme se prvky
programu Začít spolu i změnami v
přírodě v průběhu ročních období.

Často tvoříme v ateliéru, navštěvujeme 
komunitní farmu i Zemědělské 
muzeum, do herbáře vkládáme kytičky, 
které nacházíme a poznáváme při 
vycházkách ven, vyrážíme na kratší i 
delší výpravy a poznáváme při nich 
okolí školek. Starší děti vyjíždějí na 
školu v přírodě i na výlet předškoláků 
s přespáváním pod širákem. 
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EKOŠKOLKA ROZÁRKA – MATEŘSKÁ ŠKOLA 
A DĚTSKÁ SKUPINA

O zahrádku se děti i v tomto roce starají
pod vedením naší provozní Martiny v
rámci kroužku Zahradníček. Od září nám
přibyl kroužek keramiky a hraní na
flétnu.

Obě naše pobočky jsou zapojené v
mezinárodním programu Ekoškola pro
MŠ, činnost Ekotýmu se prolíná s
každodenním děním ve školce. Jsme
zapojeni i ve Skutečně zdravé škole a
jsme členem Asociace lesních
mateřských škol.

Ceníme si vzájemné spolupráce s MČ
Praha Troja a Eko-atelierem GHMP v
zahradě trojského zámku.



2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Vlastní výukové programy realizujeme v
MŠ a ZŠ již od roku 2005. Naším cílem je
probudit a rozvíjet v dětech zaujetí pro
přírodu a procesy, které v ní probíhají.
Aktuálně je v naší nabídce 21 výukových
programů v délce 1–3 hod. Aktivně
podporujeme rostoucí zájem o
programy venkovní.

Na zahradách školek či v jejich okolí se
děti potkávají s doktorem Datlem, který
je učí chovat se ke stromům ohleduplně
a dozvědět se o nich více. S chladnějším
počasím si v rámci programu Zimní
hrátky se zvířátky děti uvědomí, jak se
různá zvířata vyrovnávají s příchodem
zimy. I tento program nabízíme ve
venkovní variantě.



EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
S probouzející se jarní přírodou
na Motýlích křídlech školáci
objevují Tajemnou hmyzí říši
nebo zkoumají Hmyz pod lupou.

Na podzim uprostřed barevného
listí si děti zahrají na Malíře bez
štětce, nebo mohou podniknout
dobrodružnou výpravu do
Divoké Šárky za bylinkami,
starými stromy a jejich obyvateli.

Terénní program pro ZŠ
Kamenná tajemství, jehož trasa
vede přes krásná místa v okolí
Dívčích hradů má za cíl vzbudit u
dětí zájem o zdánlivě obyčejné
kameny.

.
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EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Kvůli přetrvávajícím
protiepidemickým
opatřením, častým
onemocněním či
karanténám na straně dětí
i lektorů se nám
nepodařilo naplnit tuto
sezonu realizací
výukových programů tak,
jak jsme zvyklí.

Avšak přes všechna
omezení jsme uskutečnili
více než 123 programů
v délce 1–3 hodiny,
kterými jsme provedli
1365 dětí.
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4. VÝŘÍ VÝPRAVY – KROUŽEK PRO ŠKOLÁKY
Na žádost rodičů bývalých dětí z Rozárky
jsme od října 2021 spustili kroužek
Výří výpravy. Navštěvují ho děti, které již
Rozárce odrostly, ve věku 1. stupně ZŠ.
Kroužek vedou učitelé z naší školky, schůzky
probíhají pravidelně 1x týdně 2 hodiny.
V duchu filozofie Rozárky – jsme venku za
každého počasí – se konají vždy venku v
krásné trojské přírodě.

Děti navazují na čas strávený v Rozárce a
zažívají společné hry, výlety a bádání v
přírodě, učí se rozdělávat oheň, vázat uzly,
luštit tajné šifry i další tábornické a
badatelské dovednosti. Vše s respektem k
sobě navzájem i ke svému okolí. Na kroužek
navazují také občasné víkendové výpravy a
letní čtyřdenní tábor.
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5. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI 1.-5. 
TŘÍDY ZŠ

Během letních prázdnin se nám
podařilo zrealizovat čtyři turnusy
příměstských táborů Na stopě! pro děti
prvního stupně ZŠ v Troji a v Nových
Butovicích. Díky dotačnímu programu
MŠMT „Lesní kempy“ byly tábory pro
všechny účastníky zdarma.

Táborů se zúčastnilo celkem 66 dětí.
Trénovali postřeh, pozorovací
schopnosti, týmovou spolupráci,
maskování, metody laboratorní práce či
fyzickou zdatnost. Vyřešili svůj první
opravdový případ a na závěr obdrželi
jmenovací dekrety pro „detektivy
juniory“. Společně to pak oslavili
nejlepší zmrzlinou v okolí.
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Ekocentrum Podhoubí je také krajským
koordinátorem mezinárodního programu
Ekoškola pro MŠ v Praze a Středočeském kraji.

Ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA, z.
ú. podporujeme zapojené mateřské školy
v realizaci programu. Pořádáme semináře a
konzultace, poskytujeme pedagogům zpětnou
vazbu k jejich práci a sdílíme příklady dobré praxe.

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům
vytvořit z jejich školky příjemnější,
demokratičtější a přírodě bližší místo k životu.
Pomocí 7 kroků a 4 témat mění školku k lepšímu.
Děti se zároveň učí samostatně rozhodovat,
přebírat zodpovědnost a zažívají, že mohou své
nápady skutečně zrealizovat.

5. EKOŠKOLA PRO MŠ
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V tomto roce bylo do Ekoškoly v Praze a
Středočeském kraji zapojeno 45 mateřských
školek. Uskutečnili jsme 12 osobních
konzultací, 2 semináře dobré praxe – naživo i
formou webináře a 2 návštěvy Ekotýmů v
zapojených mateřských školách.

Na jaře 2021 proběhly 4 auditorské návštěvy,
na jejichž základě 4 mateřské školy obhájily
svůj titul Ekoškoly. V červnu proběhlo
slavnostní předávání titulů na Staroměstské
radnici v Praze.

Máme radost, jak jednotlivé školky svou práci
s Ekotýmem neustále posouvají a zlepšují
prostředí ve školkách, na školních zahradách
i v jejich okolí.

EKOŠKOLA PRO MŠ
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Mezinárodní program Ekoškola pro MŠ u nás
běží již sedmým rokem. Rozárka na Smíchově
obdržela titul Ekoškola v červnu 2016 a v roce
2020 ho obhájila. Rozárka v Troji se do Ekoškoly
zapojila v říjnu 2016, v létě 2018 v Senátu ČR
převzala svůj první titul a v roce 2021 ho
obhájila.

Letos jsme se věnovali tématu Jídlo. Děti se
zaměřily na to, odkud dovážíme suroviny na
svačiny. Všímaly si např. cesty tří různých
jablíček. První z trojského sadu, další dvě
z obchodu – jedno české a další až z Nového
Zélandu. Hledali jsme rozdíly v jejich příbězích i
dopadech na přírodu. Pečovali jsme o rostliny
na zahradě – jahody, rybíz, vinnou révu, bylinky,
…

Zasadili jsme ulomenou větvičku rybízu, která
nám ve vodě zakořenila a vyrobili kolem ní
plůtek.

EKOŠKOLA PRO MŠ V ROZÁRCE
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Vyrobili jsme nové keramické cedulky
označující, co kde roste.

Po úspěšném auditu jsme červnu 
slavnostně převzali titul a pro nový školní 
rok si vybrali téma Voda. Zkoumali jsme, 
odkud se voda ve školce bere, jak ji 
využíváme, kam od nás teče, kde najdeme 
vodu v našem okolí i jak můžeme ovlivnit 
její čistotu.

Povídali jsme si o koloběhu vody, zkoušeli
různé pokusy např. vytvoření deště v
zavařovací láhvi. Ochutnali jsme slanou a
sladkou vodu. Byla pro nás záhada, proč
říkáme sladká voda a když v ní žádný cukr
není. Po tom budeme pátrat dál, otázek a
nápadů je mnoho a moc nás to baví.

EKOŠKOLA PRO MŠ V ROZÁRCE
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6. KOMUNITNÍ AKCE

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka se
aktivně zapojuje do dění ve svém okolí. Akce jsou
kromě rodičů a dětí otevřené všem dalším
zájemcům.

Tento rok byl opět poznamenaný covidovými
opatřeními a karanténami, takže jsme si užili pouze
Masopust v omezené formě, proběhlo online
setkání Kam do školy po Rozárce a Letní slavnost na
konci školního roku. Září jsme tradičně zahájili
Snídaní v trávě v Troji a snídaní otevřeli i novou
pobočku na Letné. Povedlo se setkat i na Podzimní a
Zimní slavnosti v zahradě trojského zámku. S
programem pro děti jsme se zapojili do Trojského
vinobraní i sousedské slavnosti Zažít Město Jinak,
uklízeli jsme v rámci Ukliďme Česko.

V roce 2021 se našich akcí zúčastnilo téměř 1000 
menších i větších účastníků. Moc nás těší, že se na 
akcích pravidelně potkáváme i s bývalými dětmi, 
rodiči a zaměstnanci. 

17



O branickou třešňovku pečujeme již
desátým rokem. Postupně se nám
podařilo obnovit více než 1 hektar
plochy, ošetřit staré stromky a vysadit 70
třešní původních odrůd. Do
zanedbaného místa plného odpadků
jsme vrátili život a nadále ho udržujeme.

V tomto roce se z důvodu epidemické
situace ohledně Covidu-19 konalo méně
akcí, ale o údržbovou brigádu,
sousedskou slavnost Třešňobraní,
entomologickou vycházku ani pastvu
ovcí jsme nepřišli.

Těší nás, že se sad stal místem, kde se
místní lidé setkávají či ho využívají k
individuálním procházkám a relaxaci v
přírodě..

7. PÉČE O TŘEŠŇOVÝ SAD
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V polovině roku jsme s entomology z FŽP ČZU
v Praze začali spolupracovat na projektu s
názvem „Cílená podpora ohrožených druhů
motýlů založená na kombinaci flexibilního
managementu biotopů a vyhodnocování
detailních biologických dat.“ Jeho cílem je
najít co nejlepší způsob péče o přírodní
lokality, aby se na nich dařilo motýlům i
dalšímu hmyzu.

V rámci projektu vznikly interaktivní
přednášky pro žáky 2. stupně „Okáčům na
stopě“, do které se zapojily školy z Prahy 5 a
13. Proběhla také exkurze na Dívčí hrady, kde
se děti i dospělí seznamovali s jednotlivými
skupinami hmyzu s ukázkou značení.

Projekt má vlastní webové stránky
www.mistopromotyly.cz

8. MÍSTO PRO MOTÝLY 
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HOSPODAŘENÍ 2021

Přehled zisku a ztrát (v tis. Kč )

Příjmy Výdaje 

strukturální fondy EU 0 mzdy včetně OON 4824

dotace ze státního rozpočtu 0 povinné odvody 1400

dotace z rozpočtu krajů a obcí 4022 odpisy 193

dary FO a PO 263 daň z příjmů 0

úroky 0 spotřebované nákupy 1170

členské příspěvky 0 služby 2039

příjmy z vlastní činnosti 5025 ostatní výdaje 74

ostatní příjmy 157 poskytnuté příspěvky 6

celkem příjmy 9467 celkem výdaje 9706

hospodářský výsledek -239

20



HOSPODAŘENÍ 2021

Rozvaha (v tis. Kč)

Aktiva Pasiva 

dlouhodobý nehmotný majetek 0 fondy 1758

dlouhodobý hmotný majetek 0 vlastní jmění 0

pohledávky-odběratelé 535 hospodářský výsledek -239

poskytnuté provozní zálohy 90 nerozdělený zisk min. let 2426

pokladna 3 závazky - dodavatelé 30

přijaté zálohy 1021

bankovní účty 4917 závazky ze vztahu k SR 17

příjmy příštích období 54 výnosy příštích období 53

náklady příštích období 50 zaměstnanci, daně 475

dohadné účty pasivní 108

aktiva celkem 5649 pasiva celkem 5649
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TÝM EKOCENTRA PODHOUBÍ
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V ROCE 2021 NÁS PODPOŘILI:

DĚKUJEME ZA PODPORU!
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Kontaktní osoba

• Mgr. Hana Weiser, ředitelka 

• e-mail: ekocentrum@podhoubi.cz 

• tel.: 728 822 988

Adresa

• Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 171 00

• www.podhoubi.cz

Identifikační údaje

• IČ: 269 879 02, DIČ: CZ 269 879 02

• Registrace u MV ČR z 25.1.2005: VS/1-1/59797/05-R
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