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Držitelé Ceny EVVO 
v kategorii osobnost:

•	 Mgr. Marie Krestová, 
 ZŠ Videčská, Rožnov p. R. (2001)

•	 Mgr. Vlasta Ondrová,
 EC Pantoflíček, Dolní Němčí (2002)

•	 Mgr. Miroslav Janík, 
 ČSOP Kosenka (2003)

•	 Mgr. & Ing. Jarmila Gabrielová, 
 SPŠ strojní Vsetín (2004)

•	 Milan Orálek, 
 Ochránci přírody Val. Meziříčí (2005)

•	 Eva Sáblíková, 
 DD Smolina/KOSENKA Valašské Kloubouky (2006)

•	 Bc. Pavlína Kolínková, 
 KOSENKA Valašské Klobouky (2007)

•	 Mgr. & Ing. Jana Tesařová, 
 Centrum Veronica Hostětín (2008)

•	 Mgr. Marie Kordulová, 
 LÍSKA, z.s. (2009)

•	 RNDr. Jarmila Dupejová, 
 Krajský úřad ZK (2010)

•	 Mgr. Milena Kovaříková, 
 Zlínský kraj (2011)

•	 Mgr. Marie Kordulová, 
 LÍSKA, z.s. (2012)

•	 PhDr. Jaroslava Ševčíková,
 ZŠ Vsetín, Sychrov 97 (2013)

•	 Marie Petrů, DiS., 
 VIS Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí n. M. (2014)

•	 Mgr. Petra Handlová - Kraváčková, 
 SVČ Klubko Staré Město, CEV Žabka (2015)

•	 Mgr. Lenka Pavelčíková,
 Přírodovědné centrum Trnka DDM Šikula Uherské 

Hradiště, lektorka LÍSKY, z.s. (2016)



Cena je vyhlašována od roku 2001. V roce 2017 je udělována v 10 kategoriích:

 1. Osobnost EVVO.
 2. Ředitel školy, školského zařízení/manažer nevládní neziskové organizace.
 3. Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor.
 4. Pracovník/dobrovolník nevládní neziskové organizace.
 5. Veřejná správa.
 6. Žák základní či střední školy/student.
 7. Podnikatelský sektor.
 8. Škola, školské zařízení/ nevládní nezisková organizace/ organizační složka obce.
 9. Projekt nebo aktivita realizovaný(á) na území Zlínského kraje.
 10. Objev v oblasti EVVO – jednotlivec/organizace.

Nominováni mohli být jednotlivci: ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků 
a oddílů, pracovníci a dobrovolníci středisek ekologické výchovy, pracovníci a členové nevládních neziskových organizací, pracovníci úřadů 
a institucí, členové zastupitelstev a komisí, zástupci podnikatelské sféry, studenti, novináři, osobnosti, které se významně, dlouhodobě 
a systematicky zasloužily o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji.

Nominovány mohly být organizace: školy, školská zařízení, neziskové organizace, které dlouhodobě a koncepčně vykonávají činnosti či 
realizují projekty v oblasti EVVO a ovlivňují tak dění ve svém okolí.

Nominován mohl být projekt, realizovaný na území Zlínského kraje (financovaný z různých zdrojů), který svým pojetím a rozsahem 
významně obohatil činnost školy, organizace, obce či regionu, byl prezentován veřejnosti a byl úspěšně realizován v plném rozsahu.

Nominován mohl být jednotlivec či organizace, kteří vykonali významný počin nebo realizovali zajímavý projekt či program v oblasti 
EVVO.

Za rok 2017 bylo nominováno 23 osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Cenu získalo 12 z nich, 
v kategoriích 4 a 8 byla udělena 2 ocenění. 

Nominace posuzoval řídící výbor Lísky rozšířený o osobnosti EVVO na svém zasedání dne 31. října 2017 ve Zlíně. 

Základními kritérii pro udělení ceny je význam a konkrétní přínos pro školu, organizaci, místní společenství, mikroregion či region, 
přesah za hranice školy či organizace ve smyslu příkladu dobré praxe.

Kategorie 1

osobnost EVVO
Nominována byla: (1 nominace)

» Mgr. Monika Havlásková, Středisko volného času Klubko, Staré Město, lektorka a konzultantka LÍSKY, z.s.

Patří k nepřehlédnutelným osobnostem environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji, zakladatelům mezioborového setkávání i LÍSKY, 
z.s. Začínala v Centru ekologické výchovy ŽABKA (1997), od listopadu 2011 je ředitelkou Klubka. Nástupem na manažerskou pozici se 
celá organizace výrazně profiluje v oblasti EVVO, je nositelem celé řady projektů s regionálním dopadem, např. Zdravá a bezpečná škola. 
Působí i jako lektorka výukových programů pro děti a vzdělávacích programů pro pedagogy a členy neziskových organizací.

Kategorie 9

Projekt/aktivita/program EVVO 
realizovaný(á) na území ZK

Nominováni byli: (2 nominace)

» Semínkovna Vsetín, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

První Semínkovna na Valašsku založená v ZŠ Vsetín, Rokytnice v dubnu 2016.
Společně s žáky zde ve školní přírodní zahradě pěstují bylinky, koření, zeleninu, ovoce, květiny a rádi vám poskytnou jejich semínka. Ve 
sbírce mají původní odrůdy obilnin a dalších rostlin tradičně pěstovaných na Valašsku. 
Máte-li zájem o semínka ze Semínkovny, nebo chcete-li věnovat tradiční odrůdy z Valašska či semínka rostlin, které již léta doma pěstujete 
a sami si množíte ze semínek, kontaktujte ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 nebo na emailu seminkovnavsetin@centrum.cz 
Objevujme společně dobře adaptované místní odrůdy a sdílejme je, je to součást dědictví našeho kraje.

http://seminkovna-vsetin.webnode.cz/seminkovna-vsetin/ 

» Strom pilířem života, Park ROCHUS, o.p.s., Uherské Hradiště

Hlavním cílem projektu je upozornit na nezastupitelný význam stromů a na jejich aktuální ohrožení, představit tradiční způsoby 
hospodaření v krajině a poukázat na možnosti využití v současnosti. Druhým důležitým cílem je upevnit vztah člověka k přírodě, zvýšit 
ohleduplnost a všímavost ke krajině, ve které žije. Účelem naučně zábavné stezky „Strom pilířem života“ je, aby účastníci poznali život 
stromů a život ve stromech, jejich přínos pro člověka, zvířata i hmyz. Stezka je zaměřena také na vybraná lidová řemesla zpracovávající 
dřevo. Jedním z výstupů projektu je edukační materiál informující o stromech a sadech vysazených v areálu Parku Rochus.

www.parkrochus.cz

Kategorie 10

Objev v oblasti EVVO – 
– jednotlivec/organizace

Nominován byl: (1 nominace)

» Vladan Krmášek, spolek přátel hradu Lukova

Pracovník a dobrovolník spolku, abs. Střední průmyslové školy Zlín, nadšený muzikant a ochránce přírody, autor programů pro děti. Hrad 
Lukov je zasazen do malebné přírody Hostýnských hor. V současné době se o provoz a postupnou památkovou obnovu hradu stará Spolek
přátel hradu Lukova.

www.hradlukov.cz 



Kategorie 2

ředitel školy, školského 
zařízení, manažer NNO 

Nominován byl: (1 nominace)

» Mgr. Hynek Hromada, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Několik let působil na pozici zástupce ředitele, v září 2016 převzal funkci ředitele školy. Trvale podporuje ekovýchovné aktivity a projekty 
školy, sám se podílí na budování a údržbě školní přírodní zahrady. Motivuje žáky i pedagogy, vytváří jim jedinečnou atmosféru a zázemí 
a  to i  v  roli projektového manažera. Škola je tak už od  90. let vlajkovou lodí EVVO, nositelem několika titulů, jako je Světová škola, 
Fairtradová škola i významných projektů, např. GLOBE, Les ve škole, Badatelé, Pomozte nám zachránit farmáře, Zdravá a bezpečná škola 
apod. Je členem pracovní skupiny pro fair trade Fairtradového města Vsetín. Škola je jedinečným místem inspirace a motivace pro další 
školy v celém regionu, zejména v oblasti budování a využívání přírodních zahrad a badatelsky orientované výuky.

www.zsrokytnice.cz

Kategorie 3

školní koordinátor EVVO, 
pedagog, lektor 

Nominováni byli: (2 nominace)

» Mgr. Jan Husák, Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín

Patří k výrazným a u žáků velmi oblíbeným lektorům pracujícím s dětmi a mládeží v Muzeu regionu Valašsko. Zejména díky jeho práci 
získalo muzeum v Národní soutěži muzeí ČR Gloria musaealis zvláštní ocenění v kategorii: Muzejní počin roku 2015 za projekt „Inovace 
učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody“. Je lektorem výukových programů a cestovatelských besed, vede exkurze 
a  soutěže, např. Jaloveček. Aktivně se podílí na  přípravě a  realizaci osvětových kampaní, je členem realizačního týmu Ekologické 
olympiády středoškoláků i Žákovské badatelské konference. Je autorem řady pomůcek a metodických materiálů.

» Monika Hiblerová, DDM Astra Zlín

Pracuje v DDM Astra Zlín od roku 2008 jako pedagog volného času,na oddělení přírodovědy a EVVO. Během let se začala podílet na tvorbě 
výukových programů pro mateřské a základní školy se zaměřením na péči o drobná a terarijní zvířata a ochranu životního prostředí. Stala 
se vedoucí oddělení a Centra ekologické výchovy, koordinuje a realizuje nové výukové programy pro MŠ, ZŠ, praktické ZŠ a Dětské domovy.
Ročně se výukových programů zúčastní na  350 dětí, žáků a  studentů. Každoročně vznikají na  oddělení 2 nové výukové programy 
a každoročně zaznamenáváme nové třídy základních škol, které se na výukové programy hlásí. Iniciuje a podílí se na obnově a revitalizaci 
zahrady. 
Podílí se také na přípravě nově nastupujících pedagogů volného času. Během 9 let prošlo jejím oddělením několik mladých kolegyň - 
pedagogů, které uvedla do praxe, naučila je dovednostem z oblasti EVVO.
Pod jejím vedením se oddělení rozvíjí, kroužky navštěvuje stále více dětí, dnes již také studentů a rodičů.

Kategorie 8

Škola, školské zařízení/nevládní nezisková 
organizace/organizační složka obce 

Nominováni byli: (3 nominace)

» Základní škola, Staré Město

Učitelé školy se dlouhodobě věnují práci s dětmi, vedou děti k úctě k přírodě, ke všemu živému i tradicím a řemeslům v regionu. Škola je 
čtvrtým rokem zapojena do projektu Ekoškola a získala již druhý titul. Díky programu Ekoškola se žáci aktivně zapojují do dění ve škole. 
Analyzují ekologický stav školy, monitorují a vyhodnocují fungování školy a  její dopad na životní prostředí, navrhují zlepšení vedoucí 
k nápravě. Na obou stupních pracují dva ekotýmy. Žáci se zaměřují na třídění odpadu, efektivní využívání svítidel, hlídají správné větrání 
v zimním období i hospodaření se žaluziemi, zlepšili trávení volného času ve škole vytvořením „zábavné“ zóny. Ekotým dokonce vyhrál 
s  projektem Oddychový koutek peněžní odměnu v  soutěži Spolu s  vámi, kterou vyhlásila Ikea. Škola má propracovaný systém třídění 
odpadu
Škola je úspěšným zadavatelem projektů s  ekologickou tématikou. Žáci školy se účastní projektů, které pomáhají zlepšit životní 
prostředí, např. 72 hodin, Ukliďme Česko, Recyklohraní atd. Škola disponuje různými přírodovědnými koutky a  pořádá spoustu akcí 
s environmentální tématikou, např. různé výukové programy, exkurze, soutěže pro další školy i stánky na akcích v regionu. 

» Mateřská a Základní škola Kašava

Škola má zpracovaný školní program EVVO a  proškoleného koordinátora EVVO. Učitelé školy usilují dlouhodobě o  zařazení 
environmentálních témat do výuky všech předmětů. Výuky doplňují vycházky do přírody, poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování 
rostlin, výukové programy, besedy, soutěže, projekty, zájmové kroužky, výlety a  exkurze. Hlavními tématy je citlivý vztah k  přírodě 
regionu, zdravý životní styl, aktivita, tolerance a  ohleduplnost ve  vztahu k  ŽP (např. zapojení do  akce „Ukliďme Česko“ či 72 hodin), 
ekologizace provozu školy. Významnou část tvoří činnost školní družiny, zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity, účast v regionálních 
soutěžích jako je EKO olympiáda či Poznej a chraň. Škola aktivně spolupracuje se svým okolím, zapojuje rodiče i veřejnost, místní spolky. 
Škola realizuje projekt „Na Valašsku zdravě jíme – kuchařku si vytvoříme“ s finanční podporou Zlínského kraje.

» Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště 

Volnočasové zařízení s dlouholetou tradicí v oblasti EVVO. V oblasti EVVO zde působí zejména Přírodovědné centrum TRNKA. U domu dětí 
byla vybudována přírodní zahrada lišky Bystroušky, kterou využívají zájmové kroužky, tábory, účastníci osvětových akcí i místní mateřské 
školy. Budování a využívání zahrady je také velkou inspirací pro další školy a organizace a je častým cílem exkurzí po přírodních zahradách 
regionu. Dům dětí vydává vlastní publikace, zejména metodiky k vytvořeným výukovým programům či školním projektům. Poskytuje 
školám výukové programy, konzultace a metodickou podporu v EVVO. Organizuje akce a kampaně ve městě Uherské Hradiště a okolí. 
Aktivně se zapojuje do  regionálních projektů a  osvětových kampaní, je garantem kampaně Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené 
(podpora fair trade).

www.ddmsikula.cz



Kategorie 4

pracovník/dobrovolník 
neziskové organizace 

Nominováni byli: (3 nominace)

» Mgr. Jitka a Mirek Dvorští, Ochránci přírody Valašské Meziříčí

Mnoho let oba pracují jako profesionální i  dobrovolní ochránci přírody. Vybudovali ve  Valašském Meziříčí nové Valašské ekocentrum. 
Připravují a koordinují projekty, vedou oddíly, kroužky a tábory. Působí jako lektoři výukových programů a vzdělávacích akcí. U svého 
domu mají certifikovanou přírodní zahradu. Jsou uznávanými odborníky, Mirek zejména v oblasti ornitologie, Jitka se věnuje udržování 
řemesel a tradic. 

www.ochranci.cz 

» Mgr. Stanislav Chumchal, ČSOP Choryňská stráž

Předseda a zakladatel ČSOP Choryňská stráž, jednatel Klášter Zašová, s.r.o., vedoucím MOP při ZŠ a MŠ Choryně. Na všech působištích 
v rámci regionu se věnuje EVVO. Jeho zásluhou vznikla v Choryni naučná stezka Choryňská stráž, po které se rádi prochází nejen místní 
obyvatelé, ale také turisté z okolí. Její součástí je např. ptačí pozorovatelna, vede lesem, lokalitou PP Choryňská stráž bohatou na orchideje 
a  vstavače, dále obnažený skalní podklad druhohorního a  třetihorního stáří s  hodnotnými paleontologickými a  geologickými nálezy, 
který odkryla povodeň v roce 1997. 
V obci Zašová ve spolupráci s vedením obce pomáhá revitalizovat a využívat klášterní zahradu k EVVO. Také zde pořádá pro děti z MŠ a pro 
veřejnost různé akce, například Dětskou výstavu psů, Den s dinosaury a další.
V ZŠ a MŠ Choryně vede žáky 1. stupně ZŠ a děti MŠ v kroužku Mladých ochránců přírody. Má v plánu se s dětmi a rodiči pustit do opravy 
malé klubovny pro MOPíky. Aktivně se ve škole jako dobrovolník zúčastňuje projektů, např. 72 hodin, Ukliďme Česko, Létají nad námi 
v zahradě poznání, vymýšlí s pedagogy nové pomůcky EVVO a metody k realizaci ŠVP. V Brankách pomáhá Spolku pro obnovu zámeckého 
parku s lektorováním programů EVVO, v Policích zase s budováním arboreta. 

Kategorie 5

Veřejná správa
Nominováni byli: (2 nominace)

» Magda Pospíšilová, Magistrát města Zlín

Pracuje na Odboru životního prostředí a zemědělství, má na starosti Zdravé město a EVVO. Připravuje zajímavé osvětové programy pro 
školy i širokou veřejnost, např. ke Dni Země, ke Dni stromů, zapojuje se do dění v regionu a přenáší informace organizacím na území města 
Zlín. V obci vede zájmový kroužek dětí.

» Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál

Ve své obci neúnavně buduje občanskou vybavenost. Inicioval a realizoval s pracovníky obce řadu projektů, např. sběrný dvůr, naučnou 
stezku, výsadbu nového ovocného sadu starých odrůd, výsadbu a údržbu stromů, označení významných a památných stromů, revitalizaci 
zajímavých míst. Podporuje třídění odpadu, spolkový život v obci i pořádání akcí pro děti i dospělé. Spolu s vedením MŠ a ZŠ připravuje 
projekt na vybudování školní přírodní zahrady. 

www.liptal.cz

Kategorie 6 

Žák základní či střední školy, student 
Nominováni byli: (6 nominací)

» Kateřina Bachůrková a Pavel Jeřábek, SPŠ Otrokovice

Katka i Pavel jsou stálými členy přírodovědného kroužku. Patří také do týmu Gloubáků, kde provádí meteorologická i hydrologická měření. 
V loňském školním roce v projektu Enersol postoupili do národního kola s prací zabývající se alternativním zdrojem pohonu aut. Letos již 
své zkušenosti předávají mladším jako vedoucí přírodovědného kroužku při DDM Sluníčko v Otrokovicích. Svou prací a pozitivním vztahem 
k přírodě nejen vzorně reprezentují naši školu, ale jsou i dobrým příkladem svým spolužákům. 

» Anna Ševčíková, Pavla Drahoňovská, Karolína Vávrová, Jenifer Návratová, Střední škola KOSTKA, Vsetín

Zakládající členky řídící skupiny pro Fair trade na Střední škole Kostka, Vsetín s cílem přivést tuto školu mezi stávající Fairtradové školy 
do  dvou let. Podílí se dobrovolnicky na  mnoha akcích orientovaných na  propagaci, vzdělávání a  osvětu v  oblasti EVVO, Fair trade, 
rozvojových témat, např. Férová snídaně, Fairtradová kavárna v zámku Vsetín, Kampaň Stop palmovému oleji atd. Spolupracují na akcích 
Českého červeného kříže, Oblastní spolek Vsetín a na akcích v zámku Vsetín.

Kategorie 7

Podnikatelský sektor
Nominováni byli: (2 nominace)

» Jan Slovák, Pekárna u mlýna, Horní Lideč

Rodinný obchod, pekařství a  kamenný mlýn. V  jarních měsících zajistili exkurze pro děti z  I. stupně základních škol v  rámci projektu 
„Odkud se bere jídlo“.

www.pekarnaumlyna.cz

» Ludmila Rumánková Mužikovská, Ekofarma AGROFYTO Lidečko

Certifikovaný ekologický podnik s  produkcí mléka a  hovězího masa v  BIO kvalitě. Ekofarma Agrofyto sídlí v  malebné vesnici Lidečko 
v hornaté oblasti Valašska. Pravidelně zajišťují exkurze pro děti mateřských i základních škol v rámci projektu „Odkud se bere jídlo“ či 
„Pomozte nám zachránit farmáře“. Účastní se farmářských dnů ve školách, pořádají dny otevřených dveří a rozmanité akce a slavnosti 
v obci na podporu komunitního života.

www.agrofyto.cz 


