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Název: "Ekocentrum Restart", spolek
Sídlo: Loutí - Rabyně 4, PSČ 252 08, Slapy nad Vltavou
Právní forma: spolek
IČ: 02310040
Předmět podnikání: činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za 

účelem prosazování společných zájmů
Den vzniku spolku: 8.11.2013

Poslání - hlavní činnost

Spolek Ekocentrum Restart vznikl na základě dlouhodobé reflexe a zhodnocení současné 
situace a trendů především v těchto oblastech: životní prostředí, příroda a hospodaření s 
jejími zdroji, zemědělství, stavitelství, mezilidské vztahy, výchova, školství, životní styl, 
lidské poznání a duchovní přesah, kultura a lidská společnost vůbec. Je zřejmé, že je v těchto 
oblastech velký potenciál k vývoji.
Záměr spolku je  realizovat pobytové ekocentrum zaměřující se na enviromentální výchovu a
osvětu. Cílem je poskytovat informace, metody a inspiraci k  využívání  ekologicky šetrných 
přístupů v běžném životě. Motivací je přinášet prospěch a rozvoj celé společnosti. Záměrem 
do budoucna je vytvořit funkční pobytový vzdělávací prostor fungující  na principech trvalé 
ekologické a ekonomické udržitelnosti, který bude sloužit jako ukázkový model možností a 
řešení pro lidskou společnost.
Spolek získal v roce 2014  od Statního fondu životního proastředí (SFŽP) z Operačních 
programů životního prostředí (OPŽP) dotaci na realizaci vzdělávacího pobytového střediska s
názvem - Ekocentrum Loutí . Toto středisko má zajišťovat jednodenní a vícedenní pobytové
tématické programy a kurzy pro  mateřské, základní a střední školy a dále pro rodiny s dětmi,
pedagogy, úředníky i další veřejnost a tím naplňovat poslání spolku a plán EVVO pro 
vzdělávání v České republice.
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Statutární orgány a organizační složky 

   Předseda: od 8. listopadu 2013 do 5.ledna 2017 -  Petr Urban, dat. Nar. 30.dubna 1975 
Předseda: od 5. ledna 2017 Ing. Jan Šarapatka, dat. Nar. 15.února 1982 

 Dokončení rekonstrukce objektu ekocentra

Výstavba centra byla dokončena a úspěšně zkolaudována 9.8.2016. Spolek se koncem roku
2016 dostal do finančních potíží. Náklady na rekonstrukce a vybudování ekocentra se vlivem
víceprací zvýšili.  Spolek je s dodavatelem stavebních prací ve sporu o výši a uznatelnost
deklarovaných nákladů víceprací. Z tohoto důvodu 20.prosince 2016 zahájil dodavatel vůči
spolku  exekuční  řízení  se  zástavním  právem.  Vlivem  zahájení  tohoto  řízení  vyhodnotil
poskytovatel dotace tuto skutečnost jako porušení podmínek dotace a zahájil řízení o vrácení
dotace  v plné  výši.  V  roce  2017  probíhá  jednání  se  všemi  stranami  o  urovnání  sporu.
Všechny strany mají zájem spor vyřešit a vzájemně jednají. 

Činnost v roce 2016
Spolek od září 2016 začal vyvíjet činnost dle plánu činnosti a stanov spolku.Vzhledem k
složité finanční situaci zahájil sbírku na vybavení ekocentra. Koncem září se podařilo zajistit
většinu  vybavení  pokojů  a  jídelny  z  bavorského  kláštěra.  Tím  mohlo  ekocentrum  začít
realizovat první pobytové semináře a akce. 

Bylinková brigáda –  praktická výuka zakládání přírodní bylinkové zahrádky 

Vše začalo  úvodní  přednáškou o bylinkách Magdaleny Dobromily Staňkové,  která  seznámila  
účastníky  s  několika

bylinkami,  které  všichni  znají  ze
zahrádek  našich  babiček.  Uvedla
způsoby použití v kuchyni a domácí
lékarně.  Po  teoretickém  úvodu  se
zahájila  praktická  tvorba  bylinkové
zahrádky a sázení bylinek. Vozila se
hlína,  kameny,  kmeny  stromů  a
začalo  se  tvořit.  Po  několika
hodinách  vznikl  krásný  prostor
bylinkové  zahrádky  přímo  před
budovou ekocentra. 

Kurz intuitivní pedagogiky pro lektory a pedagogy 

Vzdělávací a prožitkový kurz Dietera Schwarze na principech intuitivní pedagogiky. Semináře se
učastnilo 32 lektorů z celé České republiky. Formou her, přednášek a pomocí praktických ukázek
metod intuitvní pedagogiky si učitelé osvojovali nové formy přístupu ke vzdělávání a učení dětí i
dospělých. 
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Vlastní cestou – ekologie v nás a
kolem nás
Kurz  pro  uředníky,  pedagogy  a
ostatní veřejnost s lektorem  Jánem
Košturiakem.  Dvoudenní  seminář
nového přístupu jednotlivců,  ale  i
úřadů,  škol  či  firem  v  oblasti
spotřebitelského  chování  a
praktické  ekologie.  Na příkladech
ze zahraničí a představením metod
a principů se účastníci  naučili  jak
téma  osobní,  domácí  či  firemní
ekologie  prakticky  aplikovat  ve
svém prostředí. 

Učetní rozvaha spolku za rok 2016 
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Rok 2016 byl pro spolek Ekocentrum Restart rokem velkých změn a obratů. Dokončovala se 
stavba a nebylo jednoduché stihnout všechny termíny, razítka a posudky. Nakonec se vše 
zdárně podařilo a stavba byla zkolaudována. Koncem léta byl dokončen uklid staveniště a 
mohlo se začít s uklídem budovy „na čisto“. V průběhu září se ekocentrum dovybavovalo 
nabytkem, nádobím, matracema, povlečením, stoly a židlema a mohl začít zkušební provoz 
než padl první sníh. Vánoční čas nám opepřil nečekaný exekuční příkaz od stavební firmy. 
Silvestrovský pobyt pro rodiny s dětma zakončil zkušební období ekocentra. Nadcházející 
rok 2017 nebude určitě jednoduchý. Pevně věříme, že se nám podaří vše zdárně vyřešit a 
budeme moci provozovat tento jedinečený a úžasný projekt, který má obrovský potenciál. 

V Loutí 10. ledna 2017 nový předeseda a krizový manažer
Ing. Jan Šarapatka

Ekocentrum Restart, z.s. Loutí 4, Rabyně 25208,  IČ: 02310040  www.ekocentrumlouti.cz 

http://www.ekocentrumlouti.cz/

	Poslání - hlavní činnost
	Statutární orgány a organizační složky
	Předseda: od 8. listopadu 2013 do 5.ledna 2017 - Petr Urban, dat. Nar. 30.dubna 1975

