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Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině
a jejím přírodním a kulturním hodnotám.

O ZO ČSOP Veronica

Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojo-
vat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu.

Po roce 1990 se činnost osobností kolem časopisu rozrostla a vydavatelská
práce se postupem času stala doplňkem širokému spektru ekologických prog-
ramů. Tyto programy zastřešuje ZO ČSOP Veronica, celým jménem Základní orga-
nizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, která je registrovaná od roku
1991. ZO má samostatnou právní subjektivitu a právní formou je občanským
sdružením - nevládní neziskovou organizací sdílející registraci s celým Českým
svazem ochránců přírody. Dnešní činnost ZO ČSOP Veronica zahrnuje jednak čin-
nost profesionálních zaměstnanců, kteří působí pod hlavičkou Ekologického insti-
tutu Veronica, jednak činnost pro členy a se členy občanského sdružení. 

V roce 2006 má Veronica 83 členů, z toho 27 členů rodinných.

Podpořte naši činnost: 
Předplaťte si časopis Veronica.

Staňte se členy ZO ČSOP Veronica.
Staňte se našimi dobrovolnými spolupracovníky.

Těšíme se na setkání na našich akcích!





I.  VERONICA V ROCE 2005

LEDEN
11. ledna - vernisáž výstavy vítězných dětských prací celostátní soutěže
„Příroda kolem nás očima dětí“ ve výstavních prostorách Domu ochránců
přírody
27. ledna - seminář o hodnocení vlivu přeshraničních projektů na životní
prostředí ve Znojmě

ÚNOR
4. února - oslava svátku sv. Veroniky v divadle Husa na provázku spojená
s předvedením divadelní hry Broučci
22. února -  výroční členská schůze ZO ČSOP Veronica v zasedací místnosti
Domu ochránců přírody

BŘEZEN
1. března - vystoupení na konferenci „První zkušenosti se SROPem“ pořá-
dané Ministerstvem místního rozvoje
22. března - Regionální trh s biomasou - celodenní seminář v zasedací míst-
nosti KÚ Zlínského kraje
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DUBEN
2. dubna - vysazování vánočních jedliček u Soběšic
5. dubna - vernisáž výstavy kreseb a akvarelů Blízká příroda Pavla Adamce
v Domě ochránců přírody
6. dubna - prezentace Ekologické poradny Veronica v IBC v rámci
Brněnských dnů pro zdraví
9. dubna - sněm Regionálního sdružení ČSOP a školení poradců z Ekologické
poradny Veronica  na chatě  Jelenice u Pozořic
16. dubna - Den Země v Pouzdřanech spojený s tradiční vycházkou na
Pouzdřanskou step a vernisáží výstavy Rostislava Pospíšila v galerii Domu
U Klimešů
21. dubna - ve spolupráci s tišnovskou radnicí jsme uspořádali oslavu Dne
Země v Tišnově
22. dubna - Veronica na slámě - happening u příležitosti Dne Země, Veronica
na Panské ulici prezentovala svoji činnost
23.-24. dubna - účast Veroniky na krajských oslavách Dne Země na hradě
Veveří v Brně
30. dubna - prezentace poradny na Protestfestu v Brně na Moravském
náměstí
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KVĚTEN
10. května - položena základní cihla seminárního Centra v Hostětíně
11. května - seminář Možnosti vzniku a formy fungování Podnikatelského
inkubátoru v oboru inovačních technologiích na půdě zlínského
Technologického inovačního centra 
13.-15. května - mezinárodní konference Venkovská krajina 2005

ČERVEN
14. června - setkání brněnských ekologických nevládních organizací
v  Přírodní zahradě u smrku v Brně-Králově Poli
18.-19. června - setkání jihomoravských a dolnorakouských neziskových
organizací a občanských iniciativ v Mikulově
20.-24. června - Týden o vodě - výukový program pro žáky základních škol
v Hostětíně
25. června - Kácení dřevin rostoucích mimo les - školení pro pracovníky
úřadů brněnských městských částí

ČERVENEC
4. července - účast na konferenci a expozice Veroniky na Dnu lidí dobré vůle
na Velehradě
15. července - jednodenní exkurze v Hostětíně pro studenty středních škol
zaměřená na léčivé byliny a další volně rostoucí jedlé rostliny
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SRPEN
9. srpna - konzultace stavebního projektu Centra v Hostětíně s předními
rakouskými odborníky programu Haus der Zukunft v Grazu (Rakousko)
20. srpna - prezentace aktivit Veroniky na festivalu 3+1 v Letovicích

ZÁŘÍ
10. září - Evropská noc pro netopýry u Sloupsko-šošůvských jeskyní 
11. září - prezentace poradny na Biodožínkách v Nenačovicích
12. září - školení ekologických poradců z Jihomoravského kraje k tématu
„Systémové poradenství“ v Lesní škole Jezírko u Soběšic
13. září - vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Chrásta Svojanovsko v Domě
ochránců přírody
14. září - obnovená inscenace hry Přístav v provedení A.I.D.S. při příležitosti
kampaně Právo na krajinu Nadace Veronica
19.-30. září - Týden pro jablko v Hostětíně - výukový program o ovocnářské
tradici Bílých  Karpat pro žáky základních škol
20. září - kulatý stůl „Životní prostředí a územní plánování“ v zasedací míst-
nosti Kanceláře veřejného ochránce práv
25. září - nedělní Jablečná slavnost v Hostětíně 
27. září - prezentace poradny v IBC v rámci Brněnských dnů pro zdraví
30. září a 1. října - Biojarmark na Zelném trhu v Brně - prodejní prezentace
ekologických zemědělců z Jižní Moravy i Slovenska
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ŘÍJEN
1. října - exkurze po lokalitách NATURA 2000 v Jihomoravském kraji
3. října - Setkání přátel přírodní zahrady v Domě ochránců přírody
9.-10. října - kulatý stůl jihomoravských a dolnorakouských občanských
sdružení v Pohořelicích k zapojování veřejnosti do procesu územního
plánování a rozhodování
12. října - školení ekologických poradců z Jihomoravského kraje k tématu
„Práce s veřejností“ v sále KÚ Jihomoravského kraje
25. října - Kácení dřevin rostoucích mimo les - školení pro pracovníky úřadů
brněnských městských částí

LISTOPAD
7. listopadu - Setkání přátel přírodní zahrady v Domě ochránců přírody
15. listopadu - vyhodnocení soutěže studentských prací s tematikou život-
ního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje.
Přednesení nejlepších prací na konferenci v sále KÚ Jihomoravského kraje.
16. listopadu - školení poradců z Jihomoravského kraje k tématu „Udržitel-
ná spotřeba ve veřejných institucích“ v sídle Hnutí Duha v Brně
23. listopadu - Aqua-therm Praha, Praktické zkušenosti z výstavby
pasivních domů - seminář pro projektanty, techniky a stavebníky 
25. listopadu - kulatý stůl „Ekologické čištění a úklid ve veřejných insti-
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tucích“ se zástupci MMB, Masarykovy univerzity v Brně, MŽP, českých  a ra-
kouských ekologických poraden
26. listopadu - divadelní představení Natura na vsi aneb Citlivá dramatizace
zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Habrůvka, sto let po odchodu bratří
Mrštíků v divadle Husa na provázku

PRPR OSINEOSINE CC
1. prosince - zahájení prodeje vánočních jedliček 
5. prosince - Setkání přátel přírodní zahrady v Domě ochránců přírody
8.-9. prosince - školení ekologických poradců z Jihomoravského kraje na
téma biozemědělství ve Středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko
9. prosince - zveřejněno oznámení výběrového řízení na stavbu Centra
v Hostětíně
13. prosince - vernisáž výstavy fotografií Stáni Bártové Uhranutá havrany
v Domě ochránců přírody
15. prosince - zahájení soutěže s názvem „Životní prostředí kolem mne“ pro

brněnské střední školy

Během celého roku jsme spolupracovali s rozhlasovými stanicemi (Český
rozhlas Brno, Proglas), regionální televizí (Dobré ráno s Českou televizí
Brno) a dalšími médii.
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II.  ČASOPIS VERONICA
Kontakt: Václav Štěpánek, Dalibor Zachoval

V roce 2005 vycházel už XIX. ročník časopisu Veronica. Tento časopis pro
ochranu přírody a krajiny byl vždy z jedné třetiny věnován některému
aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí:

// číslo 1: nevládní ochrana přírody // číslo 2: náhrada škod způ-
sobených chráněnými živočichy // číslo 3: stožáry versus krajinný ráz //
číslo 4: kombinované číslo věnované šíření teplomilného hmyzu, sovám
v Beskydech a reportáži z Dojranu // číslo 5: Vysoké Tatry po vichřici //
číslo 6: stromy ve městě //

Součástí časopisu jsou pravidelné rubriky Přírodní parky, Galerie,
Recenze, Krajina mého srdce či Ekologická poradna. Jednotlivá čísla byla
tradičně doplněna díly našich básníků, prozaiků i výtvarníků.

V roce 2005 se nám opět podařilo získat několik desítek nových abonentů
a Veronica tak zůstává nejčtenějším ochranářským časopisem u nás. Zároveň
nás potěšil zájem nových přispěvatelů do časopisu - z celkových 132 autorů
bylo 21 pisatelů, kteří u nás publikovali poprvé.

V prostorách Domu ochránců přírody uspořádala redakce časopisu
Veronica tyto výstavy:
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Vítězné práce celostátní soutěže dětí - Příroda kolem nás očima dětí
(kresby a malby)

Pavel Adamec - Blízká příroda (kresby a akvarely)
Jaroslav Chrást - Svojanovsko (fotografie)

Stáňa Bártová - Uhranutá havrany (fotografie)
Podpora: MŽP, SFŽP, Statutární město Brno

III.  PŘÍRODA A KRAJINA
Kontakt: Mojmír Vlašín

Natura 2000
Veronica pracovala na stínovém seznamu ČR, který byl vytvořen za

spolupráce více než 50 dobrovolníků a sloužil jako podklad k oponentuře
a doplnění seznamu státního. Mojmír Vlašín se zúčastnil Biogeografického
semináře v Sarródu (Maďarsko) nejen jako zástupce Veroniky, ale i všech
nevládních organizací sdružených v Koalici pro Naturu. Na tomto jednání
prosazoval úpravy soustavy Natura 2000 v Panonské biogeografické oblasti.
Veronica vydala informační CD a brožurku o vytváření soustavy Natura
2000 v Jihomoravském kraji.

9



Vánoční stromky - stromy pro život
Dlouholetý projekt Veroniky, Domu ekologické výchovy Lipka, Rezekvítku

a YMCA Brno podporuje výsadbu jedle bělokoré do lesního porostu poté, co
jedlička prožila Vánoce v domácnostech zájemců. Jedle bělokorá patří
v současné době k ohroženým druhům lesních dřevin.

Jarní výsadba se konala na pozemcích Školního Lesního podniku Masary-
kův les Křtiny u Soběšic.

V prosinci se prodalo v Ekologické poradně Veronica 375 jedliček, spolu
s ostatními organizacemi téměř 800. Metodika Vánoční stromky, která
napomůže zorganizovat podobnou akci v dalších obcích a městech ČR, je
k dispozici v Ekologické poradně Veronica a na našem webu.

Obojživelníci a doprava
Veronica dlouhodobě spolupracuje s AOPK ČR na monitoringu kolizních

míst obojživelníků na pozemních komunikacích. Databáze obsahujjící již přes
300 kolizních úseků je rozdělena podle krajů a obsahuje následující údaje:
kraj, obec, popis úseku, ochranná opatření, ohrožené druhy, počty přejetých
jedinců a typ tahu. 

Ochrana netopýrů
Veronica se dlouhodobě věnuje ochraně netopýrů: vyvěšujeme speciální

budky a zabezpečujeme zimoviště. Veronica má patronát nad čtyřmi
zimovišti netopýrů: štola Stříbrnice, štola Valérie, Machosluj a Maršovská
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vodní. Prvé dvě jsou opatřeny mříží pro zamezení přístupu nepovolaných
osob. Zvýšení počtu zimujících jedinců ve Valérii svědčí o jednoznačném
přínosu uzavření této podzemní prostory. Spornější výsledky vykazuje štola
Stříbrnice: zřejmě proto, že byla opakovaně narušena mříž a neznámí
pachatelé vnikli dovnitř. 
Podpora: WWF International, Jihomoravský kraj, ÚVR ČSOP, Solární systémy, s.r.o.

IV. EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 
- ZELENÝ TELEFON MĚSTA BRNA

Kontakt: Hana Chalupská, Adéla Korniová, Petr Ledvina

Poradna zodpověděla 3 420 dotazů klientů. Nejvíce se klienti poradny
dotazovali k tématům prací a čisticí prostředky, ekologické stavění a úspory
energie v domácnosti. Žádané jsou rovněž prameny informací - ekologická
literatura a internetové zdroje.
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Součástí ekologického poradenství pro veřejnost je i provoz knihovny
a videotéky. Seznam publikací a videí obsahující více než 3 000 položek je
možné nyní procházet a vyhledávat v něm na www.veronica.cz

V rámci poradny působí tyto specializované poradny:

Energetická poradna se zaměřuje na témata: úspory energie, izolace
rodinných domů, ekologické stavění, možnosti finanční podpory pro
zavádění obnovitelných zdrojů energie v domácnostech.

Spotřebitelská poradna - Poradci poskytují základní spotřebitelské
poradenství zaměřené na informování o souvislostech mezi použitím pracích
prášků a stavem povrchových vod či mezi každodenním nakupováním
a množstvím odpadu vyprodukovaného v domácnostech.

Ekologické zemědělství a biopotraviny - Veronica je dlouhodobým
propagátorem ekologického zemědělství v Brně, především pořádáním akce
Podzimní biojarmark. Začátkem roku jsme zorganizovali besedu s brněnský-
mi mateřskými školkami s cílem zavedení biopotravin do denní stravy dětí.
Během roku proběhl cyklus přednášek „Přírodní zahrady“.

Péče o handicapované živočichy - Veronica je členem sítě stanic pro
handicapované živočichy, ve spolupráci se ZOO Brno, Přírodovědeckou fakul-
tou MU v Brně a Ptačím centrem pečuje o živočichy v nouzi. Během roku
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2005 jsme se postarali o téměř 60 živočichů, především o netopýry a ježky.

Studánková poradna sleduje kvalitu vody ve studánkách Brna a okolí
a informuje o ní. Činnost zajišťuje Regionální sdružení ČSOP v Brně.

Poradna pro Fair Trade - Spravedlivý obchod - V prostorách ekologické
poradny působí od listopadu 2004 poradna a obchod Fair Trade. Činnost
zajišťuje Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání.

Další projekty poradny:
V rámci projektu Síť environmentálních středisek vzdělávání, výchovy

a osvěty v Jihomoravském kraji koordinuje Veronica systematické vzdělá-
vání poradců stávajících a nově vzniklých ekoporadenských center v celém
Jihomoravském kraji. Z celkem 15 školení se v roce 2005 konala čtyři školení
- nástroje a metody ekologického poradenství, práce s veřejností, udržitelná
spotřeba a ekologickém zemědělství  - vždy u některého z partnerů projektu.

Během roku 2005 jsme se věnovali propagaci bezfosfátových pracích
prášků, které nepřidávají do odpadních vod fosfor způsobující nárůst sinic
v přehradních nádržích. V rámci projektu Čistá Svratka jsme vydali infor-
mační leták „Krůčky k čisté Svratce - jak si vybrat prací prášek“. Leták byl  dis-
tribuován obyvatelům Tišnova a okolí i Brňanům, tedy lidem, kteří
bezprostředně ovlivňují kvalitu vody v Brněnské přehradě.

Podíleli jsme se také na vyjednávání mezi Ministerstvem životního prostředí
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(MŽP), Ministerstvem zemědělství (MZe) a výrobci čisticích a pracích prostřed-
ků o chystané novele vyhlášky k zákonu o chemických látkách, která měla zaka-
zovat používání fosforu v pracích prostředcích. K podepsání novely došlo na
začátku roku 2006. Od října 2006 budou všechny prášky v prodejní síti v ČR
jen bezfosfátové.

Ve spolupráci s „die umweltberatung“ Rakousko jsme na podzim 2005 zahájili
projekt Ekologicky uklízet, zaměřený na ekologické čištění ve veřejných
budovách.

Na základě spolupráce s Magistrátem města Brna se podařilo na stránkách
města zveřejnit digitální verzi Ekomapy Brna, která v tištěné formě vyšla
v dubnu 2004.

V rámci činnosti poradny jsme se účastnili řady osvětových akcí - Den Země
na hradě Veveří i na Panské ulici v Brně, Prázdniny v Telči, Festival 3+1 v Leto-
vicích, Biodožínky v Nenačovicích, Biojarmark, výsadba památné lípy ve
Veverské Bítýšce, v oblasti ekologického čištění jsme přednášeli v Ledenicích o
ekologickém čištění veřejných budov.

Podpora: Jihomoravský kraj, MŽP, Statutární město Brno, Evropský sociální
fond, REC ČR
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V.  ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ
Kontakt: Hana Chalupská

Veronica se podílela spolu s rakouskými partnery na přípravě strategických
dokumentů týkajících se zlepšování zapojení veřejnosti do správních
řízení    u přeshraničních projektů, zvláště pak do EIA a SEA. Během roku
jsme úzce spolupracovali s občanskými sdruženími, jejichž cílem je obrana
proti realizaci dopravních staveb v Jihomoravském kraji (R52 v trase Brno-
Mikulov-Vídeň nebo R43 přes Bystrc). Veronica zprostředkovala v červnu v
Břeclavi-Poštorné setkání všech těchto sdružení. Jejich zástupci se navzájem
informovali o svých aktivitách a díky tomuto setkání se podařilo zkoordinovat
společný postup v právě probíhajících schvalovacích řízeních. Druhé setkání
se konalo v říjnu v Pohořelicích. Na závěr dvoudenního semináře proběhla
diskuse se zástupci dolnorakouské vlády, dolnorakouských občanských
sdružení, brněnské pobočky Ministerstva životního prostředí. Veronica během
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projektu reagovala na potřeby občanských sdružení a poskytla jim organizační i
technické a odborné zázemí. 

Sledujeme správní řízení ke kácení dřevin ve všech úřadech městských
částí Brna a informujeme o nich občany na webové stránce www.veronica.cz.
Během roku proběhla dvě dendrologická školení pro pracovníky odborů život-
ního prostředí Magistrátu města Brna (MMB).  Na podzim se do komisí
k asanacím zeleně ve městě zapojili vysokoškolští studenti.

Pod hlavičkou Regionálního sdružení ČSOP Brno se od března 2005 aktivně
zapojujeme do monitoringu tvorby nového územního plánu města
Brna. Expertní skupina složená z odborníků z oblastí vodohospodářství,
lesnictví, dendrologie, krajinného plánovaní a urbanismu během roku:

- formulovala a představila základní teze během kulatého stolu, kterého se zúčast-
nili zástupci MMB, zpracovatelské firmy ArchDesign, expertní skupiny a veřejnosti;

- pracovala na přípravě příručky pro Brňany s doporučeními užitečnými pro
právě probíhající přípravu tohoto strategického dokumentu na roky 2010-
2020;

- v průběhu roku připomínkovala návrh zadání ke zpracování územního
plánu;

- monitorovala diskuse s veřejností organizované MMB.

Podpora: CBC Phare, Nadace Partnerství, EU - program Transition Facility
prostřednictvím NROS, MŽP, Statutární město Brno
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VI. CENTRUM VERONICA HOSTĚTÍN
Kontakt: Yvonna Gaillyová, Radim Machů, Věrka Pospíšilíková, Jana Tesařová,

Ludvík Trnka

Rok 2005 byl pro Veroniku v Hostětíně především rokem přípravy na
stavbu vzdělávacího střediska, jehož program a kurzy budou zaměřené
na ekologické souvislosti života jednotlivců i celých obcí. Dům bude ale
zároveň sloužit účelům kulturním, společenským, turistickým a poskytovat
prostor pro aktivní využití volného času. Rok 2005 vyvrcholil vypsáním
otevřeného výběrového řízení, ve kterém zvítězila firma Skanska CZ, a.s.
Výstavba začala na jaře 2006.

V průběhu roku 2005 navštívilo Hostětín a akce centra 1 645 osob.
Polovinu návštěvníků tvořili studenti škol, na třetiny rozděleni mezi žáky
základních škol a studenty středních a vysokých škol. Druhou velkou
skupinou je veřejnost.
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Během roku jsme připravili následující akce:

Regionální trh s biomasou - seminář, kterého se zúčastnilo téměř 70
zástupců samosprávy, podnikatelů, lesníků apod., zaměřený na informování

o možnostech dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů ve Zlínském kraji.
Seminář uspořádán s podporou BTG ČR.

Venkovská krajina 2005 - mezinárodní konference zaměřená na krajinu
venkova, které se zúčastnilo 60 studentů i profesionálů v oboru.

školství (ZŠ, SŠ, VŠ) - 929        57 %

zájmové org., NGO - 19          1 %

veřejná správa - 82          5 %
podnikatelé - 34          2 %

veřejnost - 578         35 %

média - 3          0 %

Celkem 1 645   100 %

18



Výukové týdny pro žáky základních škol:
Týden o vodě - zaměřený na cyklus vody v krajině, ochranu vod

a společenstev žijících v jejím okolí;
Týden pro jablko - zaměřený na ovocnářskou tradici Bílých Karpat.

Jednodenní Škola ochrany krajiny nejen pro středoškoláky.
Jablečná slavnost - neděle plná aktivit určených dospělým i dětem, které

oslavují jablko ve všech jeho podobách.

Ke konci roku jsme získali podporu našich aktivit od dvou dárců:
1. Grantový program Toyota Motor Corporation zaměřený na podporu

technologií a rozvoj lidských zdrojů napomáhajících ochraně životního
prostředí - projekt Obnovitelná energie ve venkovském osídlení Bílých
Karpat bude během dvou let podporovat vzdělávání zemědělců, lesníků,
zaměstnanců teplárenských či dřevozpracujících firem, samospráv, veřejnos-
ti apod. ve využívání biomasy. Zaměří se také na osvětu v oblasti možnosti
úspor energie v domácnostech či vznik sdružení podporujícího biomasu ve
Zlínském kraji i vyhlášení soutěže pro města a obce probouzející zájem
o možnosti snižovat množství vypouštěných skleníkových plynů.
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2. Evropský sociální fond (OPRLZ opatření 4.2 - specifické vzdělávání)
a státní rozpočet České republiky podpořily projekt Zelená pro Zlínský
kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji.
Veronica bude koordinovat a naplňovat programový modul Po zelené
Zlínským krajem. Jeho účelem je představit ukázkové příklady projektů ve
Zlínském kraji naplňujících vizi udržitelného regionálního rozvoje. 

Podpora:
Vzdělávací program: Matra, Environmentální program Ford Motor Company, MŽP
Výstavba centra: Evropská unie - ze Společného regionálního operačního pro-

gramu (SROP), Státní fond životního prostředí ČR, státní rozpočet ČR, Nadace
Partnerství z programu nizozemské vlády Matra, Českomoravský cement, a.s.,

Philips ČR, s.r.o.

VII.  EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE
Kontakt: Yvonna Gaillyová, Jan Hollan, Ludvík Trnka

Energetický program Ekologického institutu Veronica je zaměřen na
ochranu zemského klimatu a vytváření regionální energetické soběstačnosti.
Konkrétní náplní je aktivní propagace opatření směřujících ke snížení spotře-
by a zavádění obnovitelných nefosilních zdrojů energie. V roce 2005 jsme
dokončili projektovou přípravu stavby seminárního centra v Hostětíně.
Projekt byl několikrát revidován, abychom optimalizovali energetické vlast-
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nosti stavby a dosáhli pasivního standardu budov. 
V listopadu jsme v rámci veletrhu Aquatherm v Praze uspořádali seminář

Praktické zkušenosti z výstavby pasivních domů, zaměřený na prvky
pasivních domů (okna, těsnost, zemní kolektor, řešení problematických
detailů apod.) a na celkové autorské koncepce předních architektů a tech-
niků. Semináře se zúčastnilo 120 osob. 

V mezinárodním projektu CER2 (Central European Regions Cluster for
Energy from Renewables NETwork) jsme se podíleli zejména na přípravě
a překladu učebnice pro projektanty výtopen na biomasu. Na školení
budoucích lektorů, které proběhlo v listopadu v rakouském Güssingu, jsme
vyslali pět českých odborníků. Učebnice bude k dispozici zejména pro kurzy
v Hostětíně.

Jako partner projektu Hlavní přeshraniční region spolku na ochranu
klimatu Dolní Rakousko - Česká republika (Slavonicko, Hrušovan-
sko), který si klade za cíl posílit příhraniční spolupráci prostřednictvím
zapojení českých obcí obou mikroregionů do světového Klimatického spolku,
jsme se podíleli na přípravě vzdělávacích a osvětových materiálů, které
budou používány v dalších fázích projektu.

Během roku 2005 jsme s příspěvkem vystoupili na kongresu o pasivních
domech v Ludwigshafenu a na konferenci Pasivní domy v Brně.

Podpora: INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, MŽP, Matra, SROP 
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VIII.  SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ

TBK
Sdružení Tradice Bílých Karpat, jehož vznik jsme v roce 1994 iniciovali,

pečuje o zachování přírodního a kulturního dědictví zejména prostřed-
nictvím podpory místní produkce. Pro TBK organizujeme každoročně
v Hostětíně Jablečnou slavnost.

www.tradicebk.cz

STEP
Veronica je členem Sítě ekologických poraden (STEP), na jejíž činnosti se od

založení v roce 1997 podílíme a snažíme se spoluutvářet celkovou strategii.
V roce 2005 jsme se účastnili řady projektů STEP - zejména v oblasti ekolo-
gicky šetrného provozu veřejných institucí. Pro STEP jsme vypracovali část
studie Environmentální poradenství řešené pro MŽP v rámci stejnojmenného
programu.

www.ekoporadna.cz

22



UNIE PRO ŘEKU MORAVU
Veronica plní funkci sekretariátu od doby založení Unie pro řeku Moravu.
www.sweb.cz/uprm

Výkonné orgány neziskového sektoru a poradní orgány veřejné
správy, na jejichž činnosti se podílíme:

Výbor pro spolupráci s regiony Rady vlády pro NNO
Řídicí výbor Meziresortní pracovní skupiny pro EVVO pro MŽP
Podvýbor životního prostředí Operačního programu Infrastruktura
Řídicí výbor Sítě environmentálních středisek vzdělávání, výchovy a osvě-

ty v Jihomoravském kraji
Vědecká a dozorčí rada biosferické rezervace Dolní Morava o.p.s.
Poradní sbor pro ekologickou výchovu Magistrátu města Brna
Regionální konference NNO Jihomoravského kraje
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Stálá oborová konference EVVO ve Zlínském kraji
Ústřední výkonná rada ČSOP
Výkonný výbor Sítě ekologických poraden
Pracovní skupina pro ekologické lesnictví (FSC)

Jihomoravský kraj podpořil třetí ročník soutěže diplomových prací
vysokoškolských studentů zaměřených na oblast ochrany přírody a
krajiny a životní prostředí, kterého se zúčastnilo 21 studentů. Nejsilnější
zastoupení měly brněnské Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
Vysoké učení technické a Masarykova univerzita. Do soutěže se však přih-
lásili i studentky a studenti ze zlínské Univerzity Tomáše Bati nebo Českého
vysokého učení technického v Praze. Jihomoravský kraj odměnil jako
nejlepší práci Ing. Kateřiny Coufalové (ČVUT Praha) na téma Voda v Brně -
Regenerace Svitavského náhonu, průmyslové zóny Cejl - Křenová, areálu
Lanarest a objektů textilních barvíren.

Pracovníci Veroniky se rovněž podíleli na hodnocení prací v krajském kole
Středoškolské odborné činnosti.
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IX. FINANČNÍ ZPRÁVA

přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2005,  1 EUR = 29,005 CZK
VÝSLEDOVKA

 částka Kč      částka EURNÁKLADY
Materiálové náklady                                                            530 667              18 296

Služby ostatní                                                                            1 627 698               56 118   

Tisk                                                                                                      467 202               16 108

Mzdové náklady  včetně soc. a zdrav. pojištění              2 727 451              94 034

Ostatní náklady                                                                             324 933               11 203

Odpisy                                                                                                  39 291                 1 355 

Poskytnuté členské příspěvky                                                     18 131                    625 

NÁKLADY CELKEM                                                                    5 735 373            197 737   

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - Ztráta                                      -138 256                -4 767   

OBRAT                                                                                              5 597 117             192 971  
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 částka Kč      částka EUR

Nadační příspěvky, dary od práv. a fyzic. osob

Nadace Partnerství, Brno*                                                               10 240                     353   

Program Matra, prostřednictvím Nadace Partnerství*            75 395                 2 599   

Nadace rozvoje občanské společnosti*                                      31 407                  1 083   

WWF Rakousko (administrováno Daphne, SR)                         71 772                  2 474   

Nadace Veronica, Brno                                                                    25 000                     862   

CBC Phare - Ministerstvo pro místní rozvoj                               304 638               10 503   

Šorm Daniel, a.s.                                                                                 18 367                     633   

 Philips Česká republika s.r.o.                                                       296 727               10 230   

Ostatní dobrovolné příspěvky a dary                                               9 313                      321   

Příspěvky celkem**                                                                      842 859               29 059   

Dotace

Dotace ze státního rozpočtu ČR                                                  944 500              32 563   

Dotace z rozpočtu města Brna                                                       32 000                 1 103   

Dotace celkem                                                                                 976 500               33 667   

Členské příspěvky                                                                             15 550                     536   

VÝNOSY

* částka vyčerpaná v roce 2005, zbylá část darů převedena do roku 2006     ** V roce 2005 jsme dále
získali dar od Českomoravského cementu a.s. ve výši 500 000 Kč (převedeno do fondu - pasiva)
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 částka Kč      částka EURSlužby

Tržby z prodeje časopisu Veronica a ostatních
 vlastních tiskovin a za zboží                                                         538 127               18 553   

Státní rozpočet a env. soc. fond v rámci 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů                         512 745                17 678   

Služby pro Město Brno                                                                   126 045                  4 346   

Služby pro SEEV Pavučina                                                               75 610                  2 607   

Služby pro Síť ekologických poraden ČR                                   114 670                  3 953   

Služby pro Státní fond ŽP ČR                                                        366 107               12 622   

Služby pro Jihomoravský kraj                                                       148 216                  5 110   

Služby ostatní                                                                                1 207 618                41 635   

Služby celkem                                                                               3 089 138           106 504

Aktivace materiálu a zboží                                                                -7 833                   -270 

Výnosy z finančního majetku celkem                                            17 911                     618

Převod nevyčerpaných darů z roku 2004 na
projekty pokračující v roce 2005                                               662 992              22 858

VÝNOSY CELKEM                                                                         5 597 117              192 971

OBRAT                                                                                              5 597 117             192 971
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Růst aktiv a pasiv v roce 2005 ovlivňuje  stavba Centra modelových  eko-
logických projektů pro venkov v Hostětíně.

V ZO ČSOP Veronica byl proveden audit hospodaření za rok 2005
s výrokem „bez výhrad“.
Celá účetní závěrka včetně příloh je k dispozici v sídle naší organizace.

 částka Kč      částka EURA K T I V A

AKTIVA CELKEM                                                                         15 013 163             517 606 

PASIVA CELKEM                                                                         15 151 419            522 373

Hospodářský výsledek roku 2005                                            -138 256                -4 767

P A S I V A 

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH k 31. prosinci 2005
přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2005, 1 EUR = 29,005 Kč
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X.  LIDÉ VE VERONICE
Výbor ZO ČSOP Veronica:

předseda: doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
hospodářka: Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková

členka výboru: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
členka výboru: Mgr. Ing. Jana Tesařová

Revizor ZO ČSOP Veronica:
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Rada Ekologického institutu Veronica:

doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.

RNDr. Miroslav Kundrata
doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

doc. PhDr. Libor Musil, CSc.

Pracovníci Ekologického institutu Veronica:

Radka Batelková, účetní // RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka EIV,
udržitelná energetika a regionální rozvoj // Mgr. et Mgr. Hana Chalupská,
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ekologická poradna, účast veřejnosti ve správních řízeních // Ing. Adéla
Korniová, ekologická poradna // Mgr. Ing. Petr Ledvina, ekologická poradna,
spotřebitelství, internetové aplikace // Jana Maděrová, účetní // Mgr. Radim
Machů, Centrum Veronica Hostětín - programový pracovník, TBK // Mgr. Ing.
Věra Pospíšilíková, Centrum Veronica Hostětín - vzdělávací programy, eko-
logické poradenství // Jana Tesařová, ředitelka Centra Veronica Hostětín //
Ing. Ludvík Trnka, ekologické stavitelství, obnovitelné zdroje energie // Ing.
Jaroslav Ungerman, CSc., programy pro zemědělství a venkov, Unie pro řeku
Moravu // Radim Vítek, krajinářské programy // RNDr. Mojmír Vlašín,
ochrana přírody, biodiverzita, Natura 2000 // Mgr. Dalibor Zachoval,
šéfredaktor časopisu Veronica //

Externí spolupracovníci:

RNDr. Jan Hollan, hospodaření s energií // Radka Jarušková // Mgr. Lucia
Nakládalová // Ing. Vilém Řiháček // Světlana Vlašínová, ekologická poradna
//Michal Kiesel a Jan Mičánek, knihovna // Ladislav Čmel, správce výpočetní
techniky // Ing. Jiří Turek, korektury textů // Zdena Divácká, předplatitelská
agenda, příprava distribuce // Ing. arch. Kateřina Holenková, výtvarná
spolupráce - časopis Veronica // Ing. Dana Kumprechtová, Ph.D., překlady //
Ing. Helena Vlašínová, přírodní zahrady //
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Redakční rada časopisu Veronica:

doc. Ing. Antonín Buček, CSc. // Ing. Petr Čermák, Ph.D. // Ing. Ivo Dostál //
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. // doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. // Ing. arch.
Jarmila Kocourková // RNDr. Miroslav Kundrata // doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
// doc. PhDr. Libor Musil, CSc. // RNDr. Jitka Pellantová // Ing. Pavel Pešout
// Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková // RNDr. Jana Ružičková, Ph.D. // RNDr. Olga
Skácelová, Ph.D. // Jan Steklík // PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (předseda
redakční rady) // Ing. Jiří Turek // RNDr. Mojmír Vlašín

XI.  DĚKUJEME
Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme násle-

dujícím organizacím a institucím:
17&4 Rakousko / Agentura ochrany přírody a krajiny / Arnika / „arsenal

research“ Rakousko / Ateliér Fontes, s.r.o. / Ateliér Zlámal a Stolek / Bicybo /
BTG ČR - Nizozemí / „Büro Architekt Reinberg“ Rakousko / Calla / Ceeweb /
Centrum pro komunitní práci / Českomoravský cement, a.s. / Český rozhlas
Brno / Česon / Daniel Šorm, a.s. / Danube Environmental Forum / Daphne -
Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava / Děti Země / „die umweltberatung“
Rakousko / Distelverein Rakousko / Dům ekologické výchovy Lipka a všech-
na jeho detašovaná pracoviště / Ekologický právní servis / ENKI Třeboň /
E.V.A. Rakousko / EU Phare / Fakulta architektury VUT Brno / Fakulta staveb-
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ní VUT Brno / Grisoft / Hëllef fir d'Natur Lucembursko / Hnutí Duha /
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic / Jihomoravský kraj /
Kancelář Brno - Zdravé město / Kancelář ÚVR ČSOP / Kancelář veřejného
ochránce práv / Katedra environmentálních studií FSS MU / Liga ekologických
alternativ / Město Hrušovany nad Jevišovkou / Mikroregion Bojkovsko /
/Ministerstvo pro místní rozvoj / Ministerstvo životního prostředí / Moravské
zemské muzeum / Nadace Partnerství / Nadace rozvoje občanské společnosti /
Nadace Veronica / Nadace Via / Nesehnutí / Obec Hostětín / Odbor životního
prostředí Magistrátu města Brna / Philips Česká republika, s.r.o. /
Polytechnická univerzita Oulu, Finsko / Program Matra Nizozemí / Ptačí cen-
trum, o.p.s. / Radio Proglas / REC ČR / Rosa, o.p.s. / Sdružení středisek ekolo-
gické výchovy Pavučina / Solární systémy, s.r.o. / Společnost pro Fair Trade
a rozvojové vzdělávání / Správy chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty,
Moravský kras a Pálava / Státní fond životního prostředí / Statutární město
Brno / Sumec + Ryšková / Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny / Toyota
Motor Corporation / TZB-info / Veřejná zeleň města Brna / WWF International
/ YMCA Brno / Za sebevědomé Tišnovsko / Zelený kruh / Zlínský kraj / ZO
ČSOP Kosenka /

jednotlivcům:
Raymond Aendekerk / Libor Ambrozek / Stáňa Bártová / Kim Basinger /

Andreas Beckmann / Oldřich Bednář / Hana Bernardová / Aleš Brotánek /
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Václav Čermák / Kateřina Dubská / Jana Drápalová / Zdena Dufková / Jarmila
Dupejová / Zdeňka Dohnálková / Frans Feil / Petr Firbas / Ferencovi /
Kateřina Gančarčíková / Jiří Geisler / Olga Hamšíková / Petr Holub / Josef
Chybík / Miroslav Janík / Petr Janůj / Kamila Kanichová / rodina Klimešových /
Pavel Klvač / Miroslava Knotková / manželé Kohoutovi / Jaroslav Kolařík /
Dagmar Kopáčková / Hana Korvasová / Helena Králová / Petr Kramoliš / Igor
Kyselka / Hana Librová / Petr Maděra / Aleš Máchal / Olga Machů / Jitka Malá /
Herta Matlová / Michal Medek / Blanka Mikátová / Christian Mokricky /
Martin Nawrath / Miroslava Nečasová / Luboš Nosek / Libor Opluštil /
Miroslav Patrik / Pavel Pešout / Olga Plchová / Rostislav Pospíšil / Miloš
Rozkošný / Jaroslav Rožnovský / Alena Salašová / Robert Sedlák / Christian
Schrefel / Edvard Rejža Sequens / Olga Skácelová / Michal Stránský / Lenka
Šedová / Zdeněk Ševčík / Jindřich Šmiták / Zdeněk Tauš / Zbyněk Ulčák / Adri
van Westerop / Eliška Zimová /

muzikantům Veroniky:
Klára Bednářová / Miloš Bělehrad / Jiří Burša / Jiří Dušek / Blanka

Dvořáčková / Matěj Hollan / Vítězslav Horák / Alfons Jelínek / Vlasta Jeřábek /
Jiří Kokeš / Alena Kubešová / Jiří Leder / Jaroslav Lesák / Petr Mička / Jaromír
Novotný / Josef Pavlík / Zdeňka Plachá / Mirek Ročák / Rostislav Stloukal /
Jiří Studeník / Jaroslav Ungerman /
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Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, všem členům ZO ČSOP
Veronica, členům redakční rady časopisu Veronica, autorům textů a ilustrací
v časopise a dalších publikacích, autorům výstav stejně jako členům
Akademického Insitního Divadelního Souboru a všem dobrovolníkům, kteří
nám ochotně pomáhali s pořádáním akcí během celého roku 2005.
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Stavba vzdělávacího střediska Centra Veronica Hostětín
http://hostetin.org/stavba-centra
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