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ÚVODNÍ SLOVO 

Soudě podle velké poptávky a pozitivních zpětných vazeb byl rok 2019 dalším 

rokem, kdy se našemu zařízení dařilo.  

Mezi naše letošní významné akce patří tradiční den Země, který letos navštívilo 

přibližně 900 lidí a dále také realizace škol v přírodě v rámci projektu 

Ministerstva životního prostředí, díky kterému jsme měli možnost nabídnout 

dětem ze základních škol pětidenní pobyt za minimální částku. V projektu 

budeme pokračovat i v roce 2020/2021.  

Náš kolektiv má stále motivaci plánovat a organizovat další nové projekty a 

programy. Velmi si této skutečnosti vážím a doufám, že nám daný stav vydrží 

co nejdéle. 

 

Děkuji všem za přízeň. 

 Mgr. Lucie Pulterová 
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POPIS ORGANIZACE 

Ústav ekologického vzdělávání (ÚEV) je neziskovou organizací, zabývající se 

vzděláváním, a to především v oblasti ekologie a volnočasových aktivit. Provoz 

probíhá v průběhu celého roku víkendů a svátků nevyjímaje.  

ÚEV Mladoňov funguje od roku 2015 a spadá pod obec Nový Malín. Dříve byla 

budova využívána jako základní škola a následně škola mateřská.  

Zapsaný ústav „ÚEV, z.ú.“, Mladoňov 84, byl zřízen na základě rozhodnutí 

Obecního úřadu v Novém Malíně dne 2. února 2015. Spolu s tímto 

rozhodnutím proběhla i volba členů orgánů a ředitelky společnosti. Notářský 

zápis zakládací listiny společnosti byl proveden 25. února 2015. 

Naším cílem je efektivní a zábavné využití (nejen) volného času dětí, mládeže a 

dospělých. Snažíme se také rozvíjet kreativní a pohybové dovednosti, 

prohlubovat vztah k přírodě, sami k sobě a ke svému okolí.  
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MLADOŇOV 
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CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

Název, sídlo, oblast činnosti 

Název společnosti:  Ústav ekologického vzdělávání, z.ú. 
Datum zápisu:   25. 2. 2015 
Sídlo společnosti:  Mladoňov 84, Nový Malín, 788 03 
IČO:    03832465  
Číslo účtu:   269132639/0300 
Druh společnosti:  Zapsaný ústav 
Statutární orgán:  Ředitelka - Mgr. Lucie Pulterová 

Orgány společnosti 

Správní rada, členové: 

Mgr. Marek Štencl nar. 2. 9.1971, Plechy 26 

Lenka Tylová nar. 5.11.1965, Nový Malín 561 

Minář Josef nar. 8. 11. 1947, Nový Malín 469 

Mgr. Švábová Jana nar. 3. 3. 1970, Nový Malín 666 

Bc. Šváb Jan nar. 18. 1. 1974, Nový Malín 491 

 

Hlavní činnost 

• Organizace vzdělávacích ekolog. aktivit pro všechny věkové skupiny 

• Organizace škol v přírodě 

• Organizace pracovního vyučování pro žáky ZŠ 

• Organizace dětských táborů 

• Organizace výstav zahrádkářů 

• Organizace rekvalifikačních kurzů v oblastí údržby zeleně 

• Organizace kulturních akcí pro všechny věkové kategorie 

• Obnova místních zvyků a tradic 

• Podpora a posilování sociálních vazeb obyvatel 

• Organizace seminářů, kurzů, školení 
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Předmět podnikání 

• Výroba, obchod a služby 

• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně 
lektorské činnosti 

• Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

• Zprostředkování obchodu a služeb 

• Velkoobchod a maloobchod 

• Ubytovací služby 

• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a 
posudků 

• provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí 

• údržba veřejné zeleně 

Prostorové a materiální podmínky: 

• společenská místnost (přízemí) 

• Sál (půdní prostory) 

• Venkovní pergola 

• Zahrada vč. ohniště 

• Travnaté hřiště 

• Work-out hřiště 
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PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

Mgr. Lucie Pulterová   ředitelka 
Mgr. Dita Kaňáková   ekolog, pedagog 
David Křenek    volnočasový pedagog 
Barbora Struhárová   účetní, administrativa 
Petr Hloušek    údržbář, správce 
Petra Struhárová    uklízečka, výdej stravy 
Markéta Knápková    pokojská 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horní řada z leva: Barbora Struhárová, David Křenek, Dita Kaňáková,  

Petr Hloušek  

Dolní řada z leva: Markéta Knápková, Petra Struhárová, Lucie Pulterová 
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POPIS PROSTOR 

Ubytování 

Nabízíme ubytování pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), volnočasové skupiny, ale i pro 
veřejnost. Stravu zajišťujeme v plné výši (až 5 x denně) – dle individuální 
domluvy. K dispozici je kuchyň, prostory umožňující pořádání firemních akcí, 
seminářů a soukromých oslav. Společenská místnost je vybavena stoly, židlemi, 
dataprojektorem, TV, plátnem. Kapacita ubytovacích míst je 38. V podkroví 
budovy se nachází víceúčelová místnost. Pro větší akce je možné využít místní 
kulturní dům.  

 

 

 

 

 

 

 

Pokoje 

Ubytování nabízíme ve dvou- až osmi-lůžkových pokojích s celkovou kapacitou 
38 míst – 2 dvoulůžkové pokoje, 4 čtyřlůžkové, 2 pětilůžkové a 1 osmilůžkový 
pokoj. Většina pokojů je v prvním patře, pouze jeden pokoj (s kapacitou 8 
lůžek) je v přízemí. Sociálky jsou umístěny v prvním patře i v přízemí, kde se 
také nachází bezbariérová koupelna 
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Vnitřní prostory 

Interiér je rozdělen do dvou pater, přičemž pokoje se nachází převážně 

v prvním patře. Společenská místnost a nově zrekonstruované půdní prostory 

jsou uzpůsobeny pro výuku, relaxaci, volnočasové aktivity i firemní 

akce. Koupelny a toalety jsou společné. Pro soukromé oslavy je k dispozici 

vybavená kuchyňka s jídelnou.  
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Venkovní prostory 

Venkovní areál nabízí posezení pod zastřešenou pergolou nebo u ohniště. V 

přední části zahrady je vysázena bylinková zahrádka. Pro sportovní vyžití 

poskytujeme oplocené travnaté hřiště, workoutové hřiště a mnoho dalšího 

prostoru pro pohybové aktivity. Pro větší akce lze využít místní kulturní dům, 

který stojí v bezprostřední blízkosti ÚEV. 
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CÍLE 

- vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy 
- prohloubení vztahu k přírodě, sami k sobě a ke svému okolí 
- efektivní, smysluplné a zábavné využití volného času dětí, mládeže           

i dospělých 
- rozvoj pohybových a kreativních dovedností 

Cílem je nabídnout aktivity prostřednictvím činnosti pravidelné, příležitostní, 
vzdělávací, táborové a víkendové. Nabízíme výukové programy (dále jen VP) 
s ekologickým zaměřením, které doplňujeme kreativními a sportovními 
aktivitami. Programy jsou určeny primárně pro děti z mateřských a základních 
škol, naše zařízení ale využívají i studenti ze středních a vysokých škol a další 
organizace/spolky.  Organizujeme školní výlety, školy v přírodě, jednorázové 
ekologické akce, pobyty pro rodiče s dětmi, pobyt pro seniory, příměstské i 
pobytové tábory (jarní a letní). Rovněž poskytujeme ubytovací prostory pro 
soukromé a firemní akce. Veškeré programy probíhají ve zrekonstruované 
budově, na školních pozemcích, pod zastřešenou pergolou, na oploceném 
hřišti a v okolní krajině Mladoňova.  
 
Aktuální nabídka VP pro děti ze ZŠ: 

• Život v lese 

• Voda nad zlato 

• Podzim volá 

• Mikrokosmos 

• Od semínka po rostlinku 

• Od vitamínů k vitalitě 

• Smysly 

• Psychomotorika 

• Svět Pata a Mata 

• Osudy lidí 2. světové války 

• Pletení košíků 

• Čarovné bylinky 

• Přežití v lese 
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Nabídka VP pro děti z MŠ: 

• Zvířátka v lese 

• Vitamínový den 

• Ve svitu hvězd 

• Pramínek vody 

• Smysly a psychomotorika 

VP zaměřené na zvyky a tradice pro děti ze ZŠ i MŠ: 

• Advent a vánoční čas 

• Masopust 

• Velikonoce 
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VÝUKOVÉ PROGRAMY  

 

 

Od semínka po rostlinu Mikrokosmos 

Osudy lidí 2. světové války Podzim volá 

Život v lese Voda nad zlato 
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Od semínka k vitalitě Svět Pata a Mata 

Smysly Psychomotorika 

Čarovné bylinky Přežití v lese 
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Výukové programy zaměřené na tradice a zvyky 

Advent externě 

Každý rok v rámci adventního programu také poskytujeme naše mikulášské 
služby dětem zaměstnanců Provozní Nový Malín a očního centra Ottlens. 

  

Pletení košíků 

Adventní čas 

Advent pro firmu Ottlens Advent pro Obec Nový Malín 

Velikonoce 

Masopust 
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TÁBORY 

Během roku pořádáme jarní a letní - příměstské a pobytové - tábory. V roce 
2019 jsme uspořádali 5 pobytových táborů a 2 příměstské.  
Jarní pobytový tábor: „Expedice III.“ - zaměřený na turistiku. 
Letní pobytové tábory: „English Camp“ - s anglickou tematikou, „Avengers“ - 
akční (2 turnusy pro mladší a starší děti) a tábor pro rodiče s dětmi. 
Letní příměstské tábory: „Poklad pirátů“ (v prostorách MŠ v Novém Malíně), 
„Cesta do Pravěku“ (pro děti z očního centra Ottlens).  
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AKCE 

Kromě pravidelných výukových programů realizujeme v průběhu roku 
jednorázové akce.  

Jednodenní akce pro veřejnost: 

DEN ZEMĚ – v minulém roce jsme zaznamenali ještě větší účast než v minulých 
ročnících. Díky pěknému počasí si děti i rodiče mohli bez omezení užít veškeré 
činnosti, stanoviště, výstavy, ukázky i občerstvovací stánky.  Letos se akce bude 
konat v sobotu 18.4. a téma bude zaměřeno na podporu regionu.  
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ADVENT – tato akce pro dospělé probíhá pravidelně v sobotu před první 
adventní nedělí, kde si zájemci mohou vyrobit adventní věnec nebo svícen. 
Příjemnou vánoční atmosféru nám letos hudebně vylepšili mladí kytaristi pod 
vedením Elišky Strachotové. 

POHÁDKOVÝ LES – zábavná cesta mladoňovským lesem plná pohádkových 
postav a úkolů opět vedla od místního kulturního domu až k rybníkům na 
„Dolině“, kde na účastníky čekalo občerstvení. Děkujeme všem účastníkům, 
organizátorům, pomocníkům a také Aničce Novosadové za poskytnutí prostor. 

 



 

20 
 

Dvoudenní akce s přespáním: 

HALLOWEEN – tahle akce se každoročně těší velkému zájmu. Letos se z nás stali 
krotitelé duchů. Samozřejmě nechybělo obvyklé dýňování, posezení u ohně, 
vyrábění, noční hra i večerní promítání. 

 

SVATOJÁNSKÁ NOC – ve znamení ohňů a tajemna společně oslavujeme také 
příchod léta. Letos děti čekala odpolední dovednostní dráha, tajemná 
procházka po okolí, vyrábění, svatojánský oheň a večerní svatojánská stezka.  
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ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

V roce 2019 jsme pokračovali v realizování dotovaných škol v přírodě 
prostřednictvím Ministerstva životního prostředí na téma „Tajemství živlů“. 
Děti se snažily najít řešení k obnově rovnováhy v přírodě. 

V dalším roce budeme v projektu pokračovat, tentokrát na téma „Nekonečný 
příběh“, kde se budeme zabývat globálními problémy.  

Celý program probíhá pod vedením instruktorů formou vzdělávacích, 

zábavných, pohybových her a outdoorových aktivit. Každý den mají děti se svou 

paní učitelkou také klasickou výuku. 

V uplynulém roce se projektu zúčastnily především děti ze ZŠ Uničov, ZŠ Bludov 
a ZŠ Dr. E. Beneše 1 v Šumperku.  

Také jsme zorganizovali několik škol v přírodě mimo daný dotační program.         
(ZŠ Kamenná, ZŠ Úsov, ZŠ Uničov a ZŠ Dolní Studénky) 
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ŠKOLNÍ VÝLETY 

Školní výlety tvoří nedílnou část našeho programu. Aktuální témata škol.výletů: 
Putování Vesmírem, Čarokouzla, Na jedné vlně a pro nejmenší Zootropolis. 
Také připravujeme výlety na míru, učitelé si mohou vybrat z celé nabídky našich 
výukových programů. Zaměřujeme se na spolupráci dětí a na celkové zlepšení 
klima třídního kolektivu. V uplynulém roce k nám přijelo několik tříd z prvního 
i druhého stupně. Této nabídky využila i základní a střední škola Pomněnka. 
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POBYTY ORGANIZACÍ, TEAMBUILDINGY, SVATBY 

Naše zařízení využívají i soukromé organizace (Klub rodičů a přátel šestky - 

sbor Ptáčata, Kytary Šumperk, dětský a ženský sbor Kassiopea Olomouc, 

volnočasový spolek Gaudolino, OK Lokomotiva, dětský pěvecký sbor Uničov, 

skautský oddíl Slunovrat NM, senioři Dolní Studénky atd). Prostory jsou o 

víkendech využívány také pro soukromé oslavy, svatby a další akce. 
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Pobyt seniorů 

Velkou radost máme z realizace pobytu pro seniory z Dolních Studének, 

Zábřeha a Šumperka, kteří u nás strávili tři dny, ve kterých si vyzkoušeli 

kreativní, kulinářské, psychomotorické, hudební i vzdělávací aktivity. Celá akce 

proběhla ve spolupráci s Jakubem Dolníčkem, ředitelem ZŠ Dolní Studénky. 

 

 

Adaptační kurz GO! Gymnázia Šumperk 

Na začátku září u nás byli profesoři se svými studenty z Gymnázia Špk na 
adaptačním kurzu GO! Jsme rádi, že si vybrali pro „GOučko“ právě naše 
prostory. Je to pro nás další přesah a nová zkušenost. 
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Teambuildingy & Firemní večírky & Svatby 

Naše kompetence jsme 

rozšířili i do dalších 

oblastí. První oficiální 

teambuilding jsme dělali 

pro zaměstnance očního 

centra Ottlens, kteří u nás 

strávili 2 akční dny. Dále 

jsme ve spolupráci 

s Lukášem Hořavou (firma 

BumperBall) uspořádali 

Casino večer na vánočním večírku firmy Platit a SHM v prostorách divadla 

Šumperk. Zajímavou zkušeností bylo také poskytnutí našeho venkovního areálu 

pro podzimní svatbu. U nás je zkrátka možné vše. 
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PIETA 
Na jaře jsme byli pozváni do sálu Senátu Parlamentu ČR na vernisáž výstavy 

"Ležáky - pamět lidí, krajiny a věcí". Tato vernisáž na připomenutí a uctění 

památky tragických osudů lidí z vypálených vesnic za druhé světové války se 

konala pod záštitou paní místopředsedkyně Senátu Miluše Horské. Z Malína se 

akce zúčastnila paní Nidetzká (přeživší z Českého Malína), pan Pospíšil (přeživší 

z Českého Malína), vnučka pana Řepíka - Jitka Řepíková, zástupci obce Nový 

Malín - pan starosta Marek Štencl, paní místostarostka Lenka Tylová, pan 

Rašner a za ÚEV Mladoňov - Lucie Pulterová. 

... Obdiv, úcta, uznání, respekt ... Nezapomínáme.  

Na podzim se zástupci obce Nový Malín pravidelně každý rok zúčastňují pietní 

akce (Volyň) v polských Swiatnikach. Tentokrát nám doprovod dělala i dechová 

hudba - Moravští muzikanti, kteří druhý den vystoupili také na festivalu ve 

Wroclavi. 
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PODPORA ÚTULKU 
Před Vánocemi jsme navštívili útulek v Zábřehu na Moravě, abychom pejskům 

předali věci zakoupené z výtěžku prodeje našich pohledů (1.500 Kč). 

Děkujeme všem dětem a pí. učitelkám, že se do toho s námi zapojili! 
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EKONOMIKA 

PŘÍJMY 

 

tržba - prodej občerstvení 132 763 

tržba - prodej služeb 20 270 

tržba - ubytování s programem 1 056 902 

tržba - výukové programy 146 289 

tržba - pobytové tábory 437 140 

tržba - příměstské tábory 74 550 

tržba - ubytování - vedlejší činnost 469 658 

  2 204 809 
úroky 58 

prodej operativního majetku 3 000 

provozní dotace - obec 1 500 000 

PŘÍJMY CELKEM 3 840 630 

PRODEJ SLUŽEB
UBYTOVÁNÍ S 
PROGRAMEM

VÝUKOVÉ 
PROGRAMY

POBYTOVÉ 
TÁBORY

PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY

UBYTOVÁNÍ
vedlejší činnost

PROVOZNÍ 
DOTACE

PŘÍJMY
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VÝDAJE 

 

Vystavil: Lenka Tylová, Barbora Struhárová 

strava, potraviny - hlavní činnost 551 671 

režijní materiál - hlavní činnost 121 532 

spotřeba čistících a toaletní potřeby 21 912 

nákup drobného majetku 29 332 

materiál na opravy a dovybavení 55 438 

nákup stravy a potravin - vedlejší činnost 160 723 

  940 608 
cestovné - náhrada PHM 32 034 

občerstvení 3 061 

ostatní služby - tel. popl., internet, svoz odp. 56 156 

ostatní služby - praní prádla 40 521 

ostatní služby - hlavní činnost 50 666 

ostatní služby - provize / stravenky 4 679 

ostatní služby - poštovné a balné, dopravné 4 640 

  156 662 
mzdové náklady  1 442 122 

mzdové náklady - hlavní činnost - učitelé 469 975 

dohody o provedení práce 32 500 

dohody o provedení práce - hlavní činnost 218 760 

odvody z mezd 496 595 

odvody z mezd - hlavní činnost - učitelé 159 222 

  2 819 174 
náklady za stravenky 54 175 

náklady za stravenky - hlavní činnost 16 720 

školení, lékařské prohlídky, BOZP 10 367 

zákonné pojištění 6 038 

zákonné pojištění - hlavní činnost 1 973 

  89 273 
poplatky 4 756 

VÝDAJE CELKEM 4 045 568 

Výsledek hospodaření -204 938 
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KONTAKT 
 

Mgr. Lucie Pulterová 

pulterova.lucie@gmail.com 
 

David Křenek 

krenek.david.mladonov@gmail.com 
 

Mgr. Dita Kaňáková 

dita.kanakova@seznam.cz 
 

Barbora Struhárová 

struharovabarbora.uev@gmail.com 
 

Webové stránky 

www.ecologia.cz 
 

Facebook 

www.facebook.com/Mladonov 
 

Instagram 

www.instagram.com/uev_mladonov 
 

Telefon 

+420 731 779 584 
 

GPS 

49°55'18.6844"N, 17°05'5.7422"E 
 

QR kód 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


