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ČČASSOOPISS  VVEROONNICCA

V roce 2006 vycházel jubilejní XXX.  rooččník  ččasooppisu  Veeroonica.
Jako každoročně byla jednotlivá čísla časopisu vždy z jedné tře-
tiny zaměřena na vybraná aktuální témata ochrany přírody a kra-
jiny: 
ččíslloo  1: rekultivace území devastovaných těžbou
ččíslloo  22: invazní druhy rostlin a živočichů u nás
ččíslloo  3: sport a krajina
ččíslloo  4: kombinované číslo věnované krajině Kloboucka, sídelní

kaši, sinicím a krajině olivovníku
ččíslloo  55: městská příroda
ččíslloo  66: úspěšné projekty v ochraně přírody a krajiny

Součástí časopisu jsou pravidelné rubriky Přírodní parky, Gale-
rie, Recenze, Krajina mého srdce či Ekologická poradna. Jednot-
livá čísla byla tradičně doplněna díly našich básníků, prozaiků
i výtvarníků.
V roce 2006 se nám opět podařilo získat několik desítek nových
abonentů a Veronica tak zůstává nejčtenějším ochranářským
časopisem u nás. Zároveň nás potěšil zájem nových přispěvate-
lů do časopisu - z celkových 146 autorů bylo 16 pisatelů, kteří
u nás publikovali poprvé.

Redakce časopisu pravidelně pořádá v prostorách Domu ochrán-
ců přírody výstavy. V roce 2006 zde prezentovali své práce:
Josef Tichý - Lidé a krajiny (fotografie)
Jan Slovák - Andělské tisky (kresby a akvarely)
Otto Hauck - Karpaty (fotografie)

V rámci oslavy Dne Země jsme v Pouzdřanech připravili verni-
sáž fotografií Petra  BBaaraana  a  ZZddeňkka  BBernátaa  a  mmaleebb  na  sskkle
KKristýny  KKlimeešoové.
Na konci roku jsme ve společenském centru radnice Brno-střed
uspořádali oslavu 20 let časopisu Veronica. Společenského
večera se zúčastnila řada našich přátel a příznivců, z nichž něk-
teří rovněž vystoupili v rámci bohatého kulturního programu.
V rámci ekologicko-osvětové kampaně připravila Veronica a její
amatérský divadelní soubor AIDS dvě divadelní představení.
První z nich se jmenuje NNatura  na  vssi  aneebb  CCitliváá  ddrammatizzace
zzááppisu  zze  zzaaseeddání  zzasstupiteelstva  oobbccee  Habrůvkka,  stoo  leet  ppoo
ooddchooddu  bbratří  MMrštíků. Tato hra vysvětlovala nenásilnou a hra-
vou formou základní principy vytváření soustavy Natura 2000
v ČR a potíže jejího projednávaní na jihomoravské vesnici.

Druhá hra se jmenuje Perly  ssvviním  aanebb  Oficiálníí  zzázznaam  zz  neoo-
ficciáálníhoo  jeddnáání  vlááddy. Tato hra byla sehrána u příležitosti pře-
dávání cen Ropák roku a byla sestavena z antiekologických
výroků, které byly shromaždovány po mnoho let organizací Děti
Země. Obě akce představují originální, a pokud je nám známo,
v ČR zatím jedinečnou (bohužel) formu ekologické výchovy a
osvěty.

Za podporu děkujeme: MŽP, SFŽP, Nadace Veronica, ÚVR
ČSOP

OOCCHRANNA  PŘÍROODDY  AA  KKRAAJINNY
NNaaturaa  22000000
Stínový seznam Natura 2000, který byl vytvořen za spolupráce
více než 50 dobrovolníků, je ukázkou koordinované spolupráce
ochránců přírody v ČR. Tento seznam slouží jako podklad k opo-
nentuře a doplnění seznamu státního. Pro Jihomoravský kraj byl
seznam vydán na CD, který je k dispozici v Domě ochránců pří-
rody. Připomínky ke státnímu seznamu byly vzneseny na biogeo-
grafickém semináři v Darovanech v dubnu 2006. Mojmír Vlašín
se účastnil tohoto semináře jako zástupce nevládních organiza-
cí sdružených v Koalici pro Naturu a prosazoval rozšíření a dopl-
nění evropsky významných lokalit.
Během Green week (zelený týden) v Bruselu se 30. května až
3. června konala konference o vyhodnocení významu Soustavy
Natura 2000 pro ochranu biodiverzity. Mojmír Vlašín, který se
tohoto setkání zúčastnil, informoval o nevládním podílu na budo-
vání soustavy v ČR.

III

Milí čtenáři naší výroční zprávy!
Rok 2006 byl pro nás  pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý rok a že jsme stavěli  naše nové Centrum

Veronica v Hostětíně.  Příslušné slavnosti - výročí časopisu i otevření energeticky pasivního domu - proběhly na podzim, tedy v době,
kdy se sklízí většina trvanlivého ovoce určeného jak ke snězení či uložení, tak k rozličnému zpracování. Slupka, a tou je pro nás časo-
pis i dům, obsahuje cenné látky, ale především je (ekologickým) obalem toho dobrého a užitečného, co je uvnitř -  tedy pro naše pro-
gramy. Tak nám přejte, abychom byli i nadále dobrými sadaři!

Yvonna Gaillyová
ředitelka Ekologického institutu Veronica

laureátka Ceny Josefa Vavrouška za rok 2005 

       



OObboojžživveelníci  a  ddooppravaa
Veronica dlouhodobě spolupracuje s AOPK ČR na monitoringu
kolizních míst obojživelníků na pozemních komunikacích. Vzni-
klá databáze je rozdělena podle krajů a obsahuje následující
údaje: kraj, obec, popis úseku, ochranná opatření, ohrožené
druhy, počty přejetých jedinců a typ tahu. Metodika ochrany
obojživelníků je pro další zájemce k dispozici v Ekologické
poradně Veronica.

Užžoovka  stroomoová
V roce 2006 jsme se zaměřili na sledování užovky stromové
v Podyjí. Důležitou lokalitou území národního parku jsou přede-
vším kamenné zídky na vinici Šobes. Údržba a obnova těchto
stanovišť byla prováděna ve spolupráci se Správou Národního
parku Podyjí. Na některých suchých zídkách byla opatrně
odstraněna vegetace, po dohodě s majitelem vinice jsme se
některé zhroucené suché zídky pokusili opětovně postavit pou-
žitím pouze místního kamene, v lokalitě byl umístěn informační
panel. Výsledky sledování byly publikovány na zoologických
dnech v Brně v únoru 2006. Akci odborně zaštiťovala Blanka
Mikátová, Martin Škorpík a Mojmír Vlašín.
OOcchrana  neetoopýrů
Dlouhodobě se věnujeme ochraně netopýrů vyvěšováním speci-
álních budek a zabezpečováním zimovišť. Veronica si ponechala
patronát nad čtyřmi zimovišti netopýrů: Stříbrnice, Valerie,
Machosluj a Maršovská vodní. Všechny štoly jsou pravidelně
sledovány z hlediska výskytu zimujících netopýrů a jejich počty
jsou hlášeny do celostátního sčítání organizovaného Českou
společností na ochranu netopýrů. Některé ze zimovišť byla opat-
řena mříží pro zamezení přístupu nepovolaných osob.
V roce 2006 byla kontrolována pokusná série dvaceti budek pro
netopýry v údolí Rakoveckého potoka na severním okraji Brna. 
Vánoočční  stroomkky  -  sstroomy  proo  žživoot
Prodej jedliček v květináči v předvánočním období a jejich jarní
výsadba do lesního porostu je součástí aktivit ochránců přírody
v Brně od roku 1999. V současné době se na projektu podílí ZO
ČSOP Veronica, Lipka - školské zařízení pro environmentální
výchovu, Rezekvítek a YMCA Brno. V roce 2006 se prodalo 830
sazeniček jedliček.
KKoonferencce  Venkkoovvsská  krajina  22000066 se konala počtvrté, tento-
krát v termínu 12.-14. května 2006. V páteční konferenční den
se představilo 80 účastníků akce se svými příspěvky na téma
život na venkově, tvář venkovské krajiny pohledem různých
odborných specializací. Sobotní krajinářská dílna se konala v
obci Javorník - asi 30 zájemců zpracovávalo a prezentovalo svá
řešení problematických míst obce (veřejné prostranství u obec-
ného úřadu, obnova památníku J. Husa, ulice k vlakovému nád-
raží, areál hřiště). Konferenci uzavřela nedělní exkurze do chrá-
něných území v katastru obce Žitková. Mezinárodní rozměr kon-
ferenci dodalo 9 účastníků ze Slovenska.
Za podporu děkujeme: Evropský sociální fond, státní rozpočet
a Zlínský kraj, ÚVR ČSOP

ENNVVIRROONNMMENNTÁLNNĚ  ŠŠETRNNÁ  SSPOOTŘEBBA

Během roku jsme připravili publikaci NNekkupp  too!  Envviroonmentálně
ššetrné  nakuppoovááníí věnovanou nejčastějším tématům, se kterými
se environmentálně uvědomělý spotřebitel každodenně potkává
a pokouší se je řešit - potraviny, výrobky spravedlivého obchodu
(Fair Trade), dětské pleny, odpady, dámské hygienické potřeby,
květiny, textilní výrobky. Publikace dává konkrétní nákupní tipy, jak
se na trhu orientovat. Internetová podoba publikace www.vero-
nica.cz/spotrebitelstvi je rozšířena o další témata: jaké jsou prací
prostředky, nátěrové hmoty či desatero domácí ekologie.
OOddpaaddoováá  kkamppaň  v  oobcci  Pooddoolí
Od ledna do srpna jsme v obci Podolí u Brna realizovali informač-
ní a propagační kampaň týkající se zacházení s odpadem v souvis-
losti s přípravou a otevřením dvora. Snahou bylo docílit změny
chování obyvatel - zaměřením na prevenci vzniku odpadu  a správ-
né nakládání s ním. Mimo jiné jsme provedli hloubkový sociologic-
ký průzkum vnímání problematiky obyvateli, zrealizovali výukový
program ve škole a školce, vydali tři sady informačních materiá-
lů, uspořádali dvě exkurze do Dolního Rakouska či připravili
výstavu ke slavnostnímu otevření sběrného dvora.
ZZeeleenéé  úřaddoování  -  uddržžiteelná  vveeřeejná  ssprávva
Během roku jsme (ve spolupráci se Sítí ekologických poraden)
připravovali vzdělávací materiál a školení pro zaměstnance
úřadů státní správy, samosprávy a další instituce tak, aby mohli
zavést environmentálně příznivé chování úřadů a institucí place-
ných z veřejných rozpočtů. V oblasti environmentálně šetrného
uklízení na vysokých školách jsme připravili úvodní dotazník,
kterým jsme mapovali stav úklidu na jednotlivých pracovištích.
Dle dotazníků budou následovat školení a příprava návrhů na
změnu uklízecích praktik. V rámci spolupráce na projektu
KOMPAS (KOMpetentní Poradenství a uvědomělí Spotřebite-
lé), jehož řešitelem je Síť ekologických poraden, jsme se začali
zabývat environmentálně vhodným nákupem a provozem osob-
ních počítačů a další techniky na úřadech a institucích.
Od října 2006 na pultech obchodů nenajdete prací prostředky
na textil, které by obsahovaly více než 0,5 % hmotnosti fosforu -
chemické látky, která se velmi výrazně podílela a podílí na „kve-
tení“ vod. Fosfor v nádržích zůstává i nadále v nánosech a bude
se z nich dostávat nesnadno, z praní však už další přibývání fos-
foru nehrozí. Zůstávají však i další možnosti, jakk  pprát  ekoolooggiččtě-
ji  a  oocchraňoovat  vvooddy  v  každdooddeenním  koonání. O této problematice
jsme informovali veřejnost a odbornou veřejnost vydáním
a distribucí dvou typů letáků i studií dopadu vyhlášky v zájmo-
vém území a pokusnou analýzou o možnosti snížení fosforu
v odpadních vodách po uvedení vyhlášky v platnost.
S cílem propagovat pprooddukty  ekoolooggickkéhoo  zeměddělsství jsme se
podíleli na dubnových oslavách Dne Země zaměřeného právě na
bioprodukty. Kromě infostánku se přijeli na oslavy  podívat i žáci
ze Základní školy Božice. S Hnutím Duha jsme připravili soutěž
Střihněte si BIO, v září - měsíci biopotravin - jsme pro Brňany zor-
ganizovali čtyři exkurze na ekofarmy v Deblíně a Nelepči.
Každé první pondělí v měsíci probíhaly v Domě ochránců přírody
přednášky v rámci cyklu Příírooddní  zaahraddy garantované Helenou
Vlašínovou.

IV

       



Třetí zářijovou neděli - 24. září 2006 - se v Hostětíně konala pátá
JJabbleečná  slavvnost, jejímž smyslem je podpora místních a regio-
nálních producentů, pěstitelů ovoce a ovocných produktů, ale
také výrobců tradičních druhů řemeslných výrobků. Součástí
slavnosti je jarmark regionálních produktů, ukázka a prodej jab-
lečných moučníků, kulturní představení, nabídka vycházek po
Hostětíně a krásné krajině v okolí.

Za podporu děkujeme: die umweltberatung, Evropský sociální
fond a státní rozpočet ČR, Jihomoravský kraj, MŽP, obec Podo-
lí, REC ČR, STEP

EKKOOLOOGGICCKKÉ  SSTAAVVĚNNÍ,  EFEKKTIVVNÍ  VVYYUŽŽÍVVÁNNÍ
ENERGGIE  AA  OOCCHRANNA  KKLIMMAATU

Po několikaletých projekčních i finančních přípravách jsme v ro-
ce 2006 v Hostětíně  postavili novou budovu  Centra Veronica
Hostětín. Jedná se o první veřejnou budovu v České republice,
vystavěnou v pasivním standardu - tedy s minimální spotřebou
energie.  Pro stavbu byly použity moderní i tradiční materiály
a celá řada speciálních technologií pro pasivní stavby, zejména
větrání se zpětným získáváním tepla. Centrum  využívá obnovi-
telné zdroje energie - teplo z obecní biomasové výtopny a ze
solárního systému,  je vybaveno úspornými spotřebiči a k užitko-
vým účelům užívá dešťovou vodu. Budova slouží jako příklad
udržitelného stavění pro 21. století. Architektem stavby je Georg
W. Reinberg z Vídně, projekt zpracoval Ateliér Zlámal a Stolek,
Brno a stavbu na základě výběrového řízení zhotovila Skanska
CZ, a. s., Divize Technologie. BBudoova  CCeentra  bbyyla  slavvnoostněě
ooteevřeena  24.  října  20066.
Vzdělávací středisko  poskytuje potřebné zázemí pro informač-
ní, vzdělávací a poradenskou činnost v oblasti udržitelného regi-
onálního rozvoje. Má 50 míst pro školení a výuku v sále nebo až
100 míst pro obecní a společenská shromáždění, 25 míst ve 2-4
lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, pracovnu pro
zaměstnance a stážisty a dílnu a zázemí pro praktické kurzy.
Budova je postavena v těsné blízkosti hostětínské moštárny.
V průběhu roku 2006 jsme  uspořádali semináře na téma ekolo-
gického stavění, s lektorovanými exkurzemi na probíhající stav-
bě. Zúčastnilo se jich přes 200 osob, většinou z řad odborné
veřejnosti:
100.  kkvěětna  2000066 - Pasivní a solární architektura a její využití
v bytových domech a stavbách pro sociální služby

27.  a  2299.  ččeervna  20066 - Prvky pasivních budov - okna, izolace,
rekuperace
200.  ččeervveenccee  200066 - Přírodní materiály v pasivních budovách -
sláma a hlína
24.-27.  ččeerveencee  20066 - praktický workshop zaměřený na izola-
ce ze slámy
11.  listooppaddu  20066 jsme společně s přáteli a příznivci oslavili
Den pasivních domů. Víkendové setkání obsahovalo exkurze
a vzdělávací aktivity, poděkování dárcům a spolupracovníkům
i divadelní a hudební představení.
V nově postavené budově jsme uspořádali několik Dní otevřených
dveří s výkladem pro různé cílové skupiny. Nízkoenergetický dům
tak v prvních dvou měsících jeho provozu navštívilo přes 300 osob.
Současně se stavbou budovy Centra Veronica Hostětín a jejím
vybavováním probíhaly intenzivní přípravy vzdělávacích modulů
na následující období a provozu střediska.
Veškeré aktivity na poli efektivního využívání energie jsou
zastřešeny programy na ochranu klimatu. Zejména činnostmi
spojenými se stavbou pasivního domu jsme naplnili projekt Udr-
žitelná energie v Bílých Karpatech, širší souvislosti ochrany kli-
matu představuje výstava Prima klima, jeden z výstupů projektu
Hlavní přeshraniční region spolku na ochranu klimatu 2005-
2006 Dolní Rakousko - Česká republika (Slavonicko, Hrušovan-
sko), na kterém jsme se podíleli jako partner. Výstavu jsme pre-
zentovali v létě 2006 a připravovali jsme se na její využívání
v roce následujícím.
Za podporu děkujeme: Evropský fond pro regionální rozvoj,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond životního prostředí,
Matra - program Ministerstva zahraničí Nizozemského králov-
ství, Rakouské ministerstvo životního prostředí v rámci česko-
rakouského energetického partnerství, Úřad vlády Dolního
Rakouska, Českomoravský cement, a.s. - nástupnická organiza-
ce, Philips Česká republika, Nadace Partnerství, Nadace Vero-
nica, Nadace Ford Motor Company Conservation and Environ-
mental Program, Nadace Toyota Environmental Activities Pro-
gram, Program LEADER ČR, Zlínský kraj,  Český svaz ochránců
přírody, Lesy České republiky, obec Hostětín, Interreg IIIA
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66.  ZZAPPOOJENNÍ  VEŘEJNNOOSSTI  DOO  SSPRRÁVVNNÍCCH  ŘÍZENNÍ

Veronica pokračuje - spolu s rakouskými partnery a brněnským
odborem Ministerstva životního prostředí ČR - v realizaci závazků
plynoucích ze strategických dokumentů týkajících se zlepšování
zapojení veřejnosti do správních řízení u přeshraničních projektů,
zvláště pak do procesů posuzování vlivů na životní prostředí.
Veronica koordinuje ekologické neziskové organizace a občan-
ské iniciativy s cílem zapojit se do rozhodování k realizací doprav-
ních projektů v Jihomoravském kraji - rychlostní komunikace R43,
R52, R55, rozšíření dálnice D1, jižní tangety města Brna, obchvat
Břeclavi. Nechali jsme zpracovat několik oodbboorných  studií - alter-
nativní koncepci dopravy pro Jihomoravský kraj, dopravní model
Brna pro roky 2015 a 2020 pro různé varianty realizace komunika-
ce R43. Studie jsou k dispozici občanským sdružením a iniciati-
vám, pro které jsme ke konci roku zahájili cykklus  škkooleení  4KKROOKKY.

Zvýšení zájmu veřejnosti o proces přípravy nového brněnské-
ho územního plánu jsme dosáhli díky těmto aktivitám:

- Živvootní  pproostřeeddí  kkoleem  mnee - soutěž pro středoškoláky s cí-
lem vyhodnotit určitou lokalitu ve městě s ohledem na stav život-
ního prostředí a územní plán. Studenti a studentky navrhovali
změny řešení stávajících problémů a 15 nejlepších studentek
odjelo na vzdělávací exkurzi po ekologických projektech jižní
Moravy a Dolního Rakouska.

- V první polovině roku se našich ppaneelových  ddisskkusí k tématu
řeky, individuální doprava, zeleň, brownfields a zahrádkářské
kolonie zúčastnilo kolem 250 Brňanů.

- Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá - vvýýstava  footooggrafií
k diskutovaným tématům životního prostředí ve městě od podzi-
mu 2006 putuje po výstavních prostorách v Brně. 

-  AAnkkeetní  lístkky  k tématům bbroownfieeldds,  voodda  a ddoopprava  umož-
nily Brňanům dozvědět se více o významu ochrany přírody ve
městě a zaslat svoje názory na aktuální problémy města pro-
střednictvím Veroniky na Magistrát města Brna. 

-  Anketu Brněnský strom roku vyhrál dub v Novém Lískovci -
do hlasování, vyhlášení ankety, oslavy a výsadby nového dubu
se zapojilo kolem tisícovky Brňanů.

-  SSoocioologickký  pprůzzkkum mezi Brňany zaměřený na jejich anga-
žovanost ve věcech veřejných a výzkum zjišťující postoje Brňanů
k zahrádkářským koloniím. 
Sledujeme správní řízzeení  kkee  kkácceení  dřeevin  vve  vvšeech  úřadeech
měěsstskkýýcch  ččástí  BBrna a informujeme o nich občany na webové
stránce www.veronica.cz. Během roku proběhlo dendrologické
školení pro pracovníky odborů životního prostředí Magistrátu
města Brna, pro naše dobrovolníky i veřejnost jsme uspořádali
odbornou exkurzi po parku Lužánky. Celý rok se do komisí k
asanacím zeleně ve městě zapojili vysokoškolští studenti.
V souvislosti s kácením dřevin v Brně jsme pomohli několika
občanským skupinám a iniciativám v kauzách:
- rekonstrukce parku na Slovanském náměstí v Králově Poli
- stavba dopravního hřiště v Židenicích
- stavba obslužné silnice a mostu do Jundrova přes řeku Svratku
- parkovací domy v Brně-střed
- výstavba vysílače na Hobrtenkách
-kácení pobřežních porostů v Maloměřicích apod. 

ZO ČSOP Veronica - Ekologický institut Veronica je jedním ze 14
partnerů mezinárodního projektu šesti evropských zemí. Cílem
projektu je zlepšení a rozvoj dovedností v oblasti kolaborativní-
ho plánování, u nás též známého jako kkoomunitní,  pparticcippační  či
akkční  pplánoování. Environmentální plánování totiž obvykle vyža-
duje důmyslné zvážení odlišných znalostí, hodnot a zá-jmů nej-
různějších účastníků procesu. A právě metody kolaborativního
plánování se snaží všechny tyto interakce pojmout a co nejefek-
tivněji je zahrnout do výsledných návrhů. 
Za podporu děkujeme: Ministerstvo životního prostředí ČR,
Fondy EU - program Transition Facility prostřednictvím NROS,
Fondy EU - program Leonardo da Vinci, Nadace Partnerství 

VVZZDDĚLÁVVACCÍ  AAKKTIVVITYY,  ŠŠKKOOLENÍ,  SSEMMINNÁÁŘE

V rámci projektu Síť environmentálních středisek vzdělávání,
výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji koordinuje Veronica
systeematickkéé  vzzdděělávvání  eekkoloogickkých  ppooraddců stávajících
a nově vzniklých ekoporadenských center v celém Jihomorav-
ském kraji. Z celkem 15 školení se v roce 2006 uskutečnilo sedm
školení - vždy u některého z partnerů projektu. Pro 16 poraden
z Jihomoravského kraje proběhlo školení k tématům nástroje,
metody a produkty ekologického poradenství (CEV Pálava),
právo životního prostředí (Rezekvítek), psaní projektů (Hrušova-
ny nad Jevišovkou), ekologické stavitelství (Bělá u Jevíčka),
komunikace s klientem (VIS Bílé Karpaty), ochrana přírody
a krajiny (Jihomoravský kraj a ekoporadna Hodonín).
Nezbytnou součástí budování ekoporadenských sítí jsou i stáže.
Naše poradna tímto způsobem proškolila nejen síť poraden v Ji-
homoravském kraji, ale i nové poradny z celé České republiky.
Zkušenosti na Veronice získaly i 4 studentky z Mendelovy země-
dělské a lesnické a Masarykovy univerzity v rámci své praxe.
Ekologická poradna Veronica poradna přispěla spolu s dalšími
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k aktualizaci internetové verze Kartotéky otázek a odpovědí
ekologických poraden sítě STEP a zpracovala vybrané metodic-
ké listy pro budoucí poradce a poradkyně. 
V únoru 2006 se rozběhl dvouletý projekt Zelená pro Zlínský
kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému roz-
voji. Stmeluje aktivity několika neziskových organizací, středi-
sek volného času, měst i krajského úřadu a podporuje jejich
spolupráci. Projekt je určen laické i odborné veřejnosti, jeho
cílem je rozvinout funkční systém vzdělávání v oblasti péče
o krajinu a život v ní. V roce 2006 proběhly tyto aktivity:

-  Letnní  škkoola ochrany přírody a krajiny se konala ve dnech
10.-23. července, během čtrnácti dnů se jí zúčastnilo 46 osob.
V programu byly přednášky na téma ochrana přírody a krajiny,
přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat, praktická pomoc
přírodě a krajině (sekání a hrabání luk, údržba biokoridoru ad.). 

- V podzimních měsících proběhla první série seminářů pro
všechny zájemce o praktické ekologické dění ve Zlínském kraji,
především pro současné či budoucí lektory - pracovníky part-
nerských organizací projektu:
226.  zzáří - Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - místo: ZO
ČSOP Kosenka Valašské Klobouky
300.  říjnaa - Voda a její úloha v krajině - místo: o.s. Zelené bydlení
Zlín-Jižní Chlum, ukázkový dům krytý zemí
11.  listooppadu - Obnova sadu, výsadba regionálních odrůd ovoce
- místo: sady v Hostětíně
77.  pproosinccee - Obnovitelné zdroje energie - místo: výtopna v obci
Roštín, spalující slámu

- DDatabbázze  pproojekktů  udržžiteelnééhoo  reegioonálníhoo  roozzvoojee, která
bude sloužit environmentální výchově, vzdělání a osvětě ve Zlín-
ském kraji. Z databáze budou vybrána reprezentativní místa,
pokrývající různá témata trvale udržitelného regionálního rozvo-
je. Výstupem je elektronická mapa Zlínského kraje se zakresle-
ním projektů a podrobnými informacemi o nich.
V průběhu roku 2006 navštívilo ekologické projekty v Hostětíně
a akce Centra Veronica Hostětín přřess  2  0000  oosoobb. Zvýšený
zájem zabezpečila především stavba vzdělávacího střediska,
většina zájemců ale ocenila především možnost vidět komplex
projektů: kořenová čistírna odpadních vod, solární kolektory,
obecní výtopna spalující dřevní štěpku, moštárna a sušírna
ovoce, šetrné osvětlení, stavba nízkoenergetického vzdělávací-
ho střediska.
Za podporu děkujeme: Evropský sociální fond, státní rozpočet
ČR, Jihomoravský a Zlínský kraj

EKKOOLOOGGICKKÉ  POORADDENNSSTVVÍÍ

Ekologická poradna Veronica působí již 9 let v Domě ochránců
přírody jako služba veřejnosti směřující k poskytování objektiv-
ních a aktuálních informací o životním prostředí, přírodě a kraji-
ně. Kolektiv poradců a poradkyň zodpověděl celkem 300005  ddoota-
zzů, z nichž nejčastější souvisely s odpady, legislativou a infor-
mačními zdroji o životním prostředí. 
V říjnu 2006 jsme vydali aktualizovaného Praakkticckéhoo  ráddcce
BBrňanaa, který je v digitální verzi na našich www.veronica.cz. Kli-
enti poradny mohou využít knihovnu s 400000  svaazzkky  a  téměěř  40000
viddeí  a  DVDD. Publikace, výrobky FSC, ptačí budky, bylinné čaje
z Bílých Karpat a řadu dalších výrobků nabízíme přímo v porad-
ně nebo přes internetový obchod.
Ekologická poradna, která se od roku 2006 stala součástí nabíd-
ky vzdělávacího střediska Centrum Veronica Hostětín, zodpově-
děla 7722  ddootaazzů klientů. Nejvíce se klienti dotazovali detailněji na
ekologické projekty, které můžete v Hostětíně navštívit: kořeno-
vá čistírna odpadních vod, solární kolektory, obecní výtopna
spalující dřevní štěpku, moštárna a sušírna ovoce, šetrné osvět-
lení, stavba pasivní budovy vzdělávacího střediska.

NNaašee  sppecciaalizzovannéé  ppoorraaddny:
Energetická poradna se zaměřuje na témata: úspory energie,
izolace rodinných domů, ekologické stavění, možnosti finanční
podpory pro zavádění obnovitelných zdrojů energie v domác-
nostech.
Od podzimu 2006 spolupracujeme s nově vytvořenou Sítí center
pasivního domu, která zastřešuje naše poradenství v oblasti ener-
getických úspor a stavění pasivních domů. V našem hostětínském
centru fungujeme jako poradna této sítě ve Zlínském kraji. 
SSppootřřebitelsská  ppooraddnaa - poradci poskytují základní spotřebitel-
ské poradenství zaměřené na informování o souvislostech mezi
použitím čisticích a pracích prostředků a stavem povrchových
vod či mezi každodenním nakupováním a množstvím odpadu
vyprodukovaného v domácnostech.
Péče  oo  haanddiccaapovaané  živoočicchy - Veronica je členem sítě stanic
pro handicapované živočichy, ve spolupráci se ZOO Brno, Příro-
dovědeckou fakultou MU v Brně a Ptačím centrem pečuje
o živočichy v nouzi. Během roku 2006 jsme se postarali o 22
živočichů, především o netopýry a ježky.
SStuddáánkkoová  ppooraddnaa sleduje kvalitu vody ve studánkách Brna
a okolí a informuje o ní. Činnost zajišťuje Regionální sdružení
ČSOP v Brně.

Pooraddnaa  ppro  Fair  Tradde  -  SSppraaveddlivý  oobbchoodd  - V prostorách eko-
logické poradny působí od listopadu 2004 poradna a ob-chod
Fair Trade. Činnost zajišťuje Společnost pro Fair Trade        a roz-
vojové vzdělávání.
Projekt Síť environmentálních středisek vzdělávání, výchovy
a osvěty v Jihomoravském kraji podpořil již tradiční vzdělávací
aktivity pro veřejnost, jako je jarní výlet na Pouzdřanskou step
a Netopýří noc. 
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Nově jsme činnost propagovali na letních hudebních festivalech -
EuroTrialog v Mikulově, Boskovice 2006 a 3+1 Letovice - a na
brněnských tramvajích. Zprovoznili jsme mapový portál s environ-
mentálními tematickými vrstvami. Vybudovali jsme si zázemí dob-
rovolníků a dobrovolnic, kteří nám pomáhají při našich akcích.
Pro zájemce o odborné informace z oblasti ekologického stavě-
ní jsme zorganizovali dva dvoudenní semináře - Pasivní domy na
Moravě a v Rakousku a Zásady výstavby nízkoenergetického
domu. 
Za podporu děkujeme: Evropský sociální fond, státní rozpočet,
Jihomoravský a Zlínský kraj

PPARTNERSSTVVÍ  A  SSPOOLUPRÁCCE
SSTEP
Veronica je členem Sítě ekologických poraden (STEP), na jejíž
činnosti se od založení v roce 1997 podílíme, účastníme se
práce v orgánech STEP a snažíme se spoluvytvářet celkovou
strategii. V roce 2006 jsme se účastnili řady projektů STEP -
zejména v oblasti vzdělávání pro ekologické poradce a ekologic-
ky šetrného provozu veřejných institucí. 
www.ekoporadna.cz

TBBKK
Sdružení Tradice Bílých Karpat, jehož vznik jsme v roce 1994 ini-
ciovali, pečuje o zachování přírodního a kulturního dědictví
zejména prostřednictvím podpory místní produkce.
www.tradicebk.cz

UNNIE  PROO  ŘEKKU  MOORAVU
Veronica je členem  Unie pro řeku Moravu.
www.uprm.cz

Pro Jihomoravský kraj jsme zajistili konání  čtvrtého ročníku
sooutěžže  pprací  vysookkoošškkoolskkýých  studeentů zaměřených na oblast
ochrany přírody a krajiny a životní prostředí, kterého se zúčast-
nilo 30 studentů a studentek. Jihomoravský kraj odměnil jako
nejlepší práci Geobiocenologické mapování okolí Klobouk u Br-
na od Bc. Veroniky Hukové a Studii rybího přechodu pro jez Bul-
hary na řece Dyji od Ing. Jiřího Petra. 
Pracovníci Veroniky se rovněž podíleli na hodnocení prací v kraj-
ském kole Středoškolské odborné činnosti.

ZO ČSOP Veronica se v roce 2006 stala členem Mísstní  akkční
skkupinyy  BBoojkkoovskkoo a aktivně se podílela na přípravě jejího stra-
tegického záměru. Ve spolupráci s místními partnery se úspěš-
ně ucházela o grant na vybavení učeben, které budou sloužit pro
vzdělávání místních obyvatel. V zimě 2006 byl tak v Centru Vero-
nica Hostětín zahájen kurz anglického jazyka pro občany Hostě-
tína a okolí.

Ve Zlínském kraji se uskutečnilo několik setkání Stálé oborové
konference (SOK) EVVO, která na začátku roku 2007 vyvrcholi-
la v založení nového občanského sdružení Líska, které bude
zastřešovat ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v kraji.

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
Výkonný výbor Sítě ekologických poraden
Etická komise ekologických NNO
Předsednictvo Ústřední výkonné rady ČSOP
Pracovní skupina pro ekologické lesnictví (FSC)
Řídicí výbor Sítě environmentálních středisek vzdělávání,
výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
Stálá oborová konference EVVO ve Zlínském kraji
Dozorčí rada Krajské energetické agentury Zlínského kraje
Vědecká rada biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Poradní sbor pro ekologickou výchovu Magistrátu města Brna
Regionální konference NNO Jihomoravského kraje
Řídicí výbor Operačního programu Infrastruktura 
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100.  FINNANČČNNÍ  ZZPRÁVA

Nejvýznamnějším  počinem naší organizace v  roce 2006 z hle-
diska finančního  byla  stavba Centra modelových ekologických
projektů pro venkov v Hostětíně (Centra Veronica Hostětín).
V souladu s účetními standardy a zákonem o účetnictví České
republiky se stavba projevuje
v aktivech naší organizace.

Financováání  staavbyy:

Stavební náklady z výběrového řízení: ...... 15,6 mil. Kč
ZZddrooje (zahrnují díky programu SROP
i část inženýrských služeb a vybavení

Centra) SROP ................................................ 13,2 mil. Kč   /80 %/
Státní rozpočet ČR ....................................... 1,65   /10%/
Vlastní prostředky (dary, granty) ............... 1,65 mil. Kč   /10 %/

Ubbytoovaaccí  oobjekkt
Stavební náklady z výběrového řízení: ..... 7,7 mil. Kč
ZZdrooje:
SFŽP ................................................................ 5,4 mil. Kč   /70 %/
vlastní prostředky ......................................... 2,3 mil. Kč  /30 %/

Přestožže  neemmáámme  zee  zzáákkoona  poviinnoost  aauditu  účeetnictvví,  našee  úúččetnictví  audi-
tem  proošlo  aa  celáá  úúčetní  záávěěrkaa  včeetně  příílooh  aa  vvýrookkuu  aaudditooraa  jjee  k  ddispozzici
vv  síddlle  naaší  orggaannizzaacce  aa  nnaa  weebbuu.
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LIDDÉ  VVE  VVEROONNICCE

Výbboor  ZZOO  ČČSSOOP  Veronica:
předseda: doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
hospodářka: Lucie Nováková
členové výboru: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Mgr. Ing. Věra
Pospíšilíková, Mgr. Ing. Jana Tesařová, RNDr. Mojmír Vlašín
Revizzoor  ZZO  ČČSSOOP  VVeroonicca:
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Raddaa  Ekkolooggicckkééhoo  institutu  Veerooniccaa:
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
Ing. Helena Králová, CSc.
RNDr. Miroslav Kundrata
doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
doc. PhDr. Libor Musil, CSc.

Praccoovníícci  Ekoolooggicckéhoo  institutu  Verooniccaa:
Renata Bolečková, provozní Centra Veronica Hostětín
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka Ekologického institutu Veroni-
ca; regionální rozvoj, energetické programy
Mgr. et Mgr. Hana Chalupská, vedoucí Ekologické poradny, zeleň ve
městě, účast veřejnosti
Mgr. Ing. Petr Ledvina, ekologická poradna, zelené úřadování
Jana Maděrová, účetní
Monika Machů, účetní
Mgr. Radim Machů, programový pracovník Centra Veronica Hostětín,
Tradice Bílých Karpat
Hana Němcová, vzdělávací programy Centra Veronica Hostětín
Lucie Nováková, projektová asistentka, ekolog. poradenství, sekretariát
Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková, vzdělávací programy Centra Veronica
Hostětín, ekologické poradenství
Mgr. Ing. Jana Tesařová, organizační ředitelka Centra Veronica Hostě-
tín
Ing. Radim Vítek, projektový manažer, krajinné plánování
RNDr. Mojmír Vlašín, ochrana přírody a krajiny, péče o handicapované
živočichy
Mgr. Dalibor Zachoval, šéfredaktor časopisu Veronica

Radka Batelková, účetní (mateřská dovolená)
Ing. Katrin Hromádková, ochrana přírody, mokřady (mateřská dovolená)
Ing. Adéla Korniová, ekologická poradna (mateřská dovolená)

Externíí  sspooluppracoovnííci:
Jindřiška Bartošová // Milena Zajíčková, stravování v Centru Veronica
Hostětín // Ladislav Čmel, správce výpočetní techniky // Zdena Divác-
ká, předplatitelská agenda, příprava distribuce // Ing. arch. Kateřina
Holenková, výtvarná spolupráce // RNDr. Jan Hollan, hospodaření
s energií, stavitelství, ochrana klimatu // Iva Hrabinová // Radka Jaruš-
ková // Lenka Parkanová // Ing. Vilém Řiháček, poradce, ekologičtí
poradci // Hana Hrubá // Eliška Lukášová // Jiřina Rapantová, úklid
Centra Veronica Hostětín // Michal Kiesel a Jan Mičánek, knihovna //
Ing. Dana Kumprechtová, Ph.D., překlady // Mgr. Hana Machů, propaga-
ce akcí // Radim Měřička, webmaster // Ing. Jiří Turek, korektury textů
// Ing. Helena Vlašínová, přírodní zahrady // Světlana Vlašínová, inter-
netový obchod, ekologická poradkyně // Zita Zapadlová, správní řízení
ke kácení dřevin
Reddakčníí  raadda  ččassooppisu  Veroonicca:
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. // Doc.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

DDĚKKUJEME:

ZZa  sppoolupráci,  ppomoc,  ddary  finaančční  i  maateriáální  dděkujeme  následdujícím
oorgganizzaccím  aa  instituccím:
17&4 Rakousko // Agentura FOCUS // Agentura ochrany přírody a kra-
jiny // ArchDesing // Arnika // Ateliér Fontes, s.r.o. // Ateliér Zlámal a
Stolek // BTG ČR - Nizozemí //„Büro Architekt Reinberg“ Rakousko //
Calla // Ceeweb // Centrum pro regionální rozvoj ČR - Olomouc // Čes-
komoravský cement, a.s. // Český rozhlas Brno // Český svaz ochránců
přírody // Česon // „die umweltberatung“ Rakousko // Distelverein
Rakousko // Ekologický právní servis // ENKI Třeboň // Evropský fond
pro regionální rozvoj (Společný regionální operační program)  // Evrop-
ský sociální fond // E.V.A. Rakousko // Fakulta architektury VUT Brno
// FSC // Grisoft // Hëllef fir d'Natur Lucembursko // Horní mlýn, o.p.s.
// Hnutí Brontosaurus // Hnutí DUHA // Chráněné dílny Znojmo //
IKIS, s.r.o. // Jihomoravský kraj // Kanceláře veřejného ochránce práv
// Katedra environmentálních studií FSS MU // Knihovna Jiřího Mahe-
na // Lesy ČR // Mikroregion Hrušovansko // Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR //  Ministerstvo životního prostředí ČR // Místní akční skupi-
na Bojkovsko // Moravské zemské muzeum // Nadace Partnerství //
Nadace pro rozvoj občanské společnosti // Nadace Veronica // Nadace
Via // Národní síť EVVO // NESEHNUTÍ // NP Podyjí // Obec Hostětín
// Obec Podolí // Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna //
o.s. Brno věc veřejná // o.s. Vaňkovka // Philips Česká republika s.r.o. //
Polytechnická univerzita OULU, Finsko // Program Matra Nizozemí //
Program LEADER ČR // Ptačí centrum, o.p.s. // Rádio Proglas // REC
ČR // Rezekvítek // ROSA, o.p.s. // SKANSKA CZ, a.s. // Státní fond
životního prostředí // Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání
// Správy chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty a Moravský kras
// Statutární město Brno // Sumec + Ryšková // Školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Lipka a všechna její detašovaná pracoviště
// Toyota Environmental Activities Grant Program společnosti Toyota
Motor Corporation // TZB-info // vydavatelství ERA // WWF Internatio-
nal // Zelený kruh // Zemská vláda Dolního Rakouska // Zlínský kraj //
ZO ČSOP Kosenka
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jeeddnootlivccům:
Raymond Aendekerk // Libor Ambrozek // Martin Ander // Lenka Bar-
tošová // Stáňa Bártová // Andreas Beckmann // Oldřich Bednář //
Bronislav Bechník // Martin Beníček // Hana Bernardová // Eva Blaho-
ňovská // Stanislav Boček // Aleš Brotánek // Kateřina Coufalová //
Václav Čermák // Jana Drápalová // Zdeňka Dufková // Jarmila Dupe-
jová // Zdeňka Dohnálková // Barbora Duží // Frans Feil // Petr Firbas
// Ferencovi // Martin Flora // Eva Fraňková // Kateřina Gančarčíková
// Jiří Geisler // Vladislav Gimun // Forrest Gump // Olga Hamšíková //
Vladimít Herber // Magda Hledíková // Petr Holub // Hana Hudcová //
Pavel Hrubý // Anna Hubáčková // Karel Hudec // Josef Chybík //
Miroslav Janík // Petr Janůj // Adolf Jebavý // Jana Jerglová // Kamila
Kanichová // Jakub Kašpar // Marie Kašparová // Marie Kieselová //
rodina Klimešových // Pavel Klvač // Miroslava Knotková // Jaroslav
Kolařík // Hana Korvasová // Kateřina Kosová // Kateřina Kotásková //
Helena Králová // Petr Kramoliš // Marcela Křížová // Petr Kubíček //
Igor Kyselka // Jaromír Libra // Hana Librová // Petr Maděra // Aleš
Máchal // rodina Machů // Martina Maláčová // Alena Marková //
Herta Matlová // Michal Medek // Miroslav Michal // Blanka Mikátová
// Christian Mokricky // Eva Navrátilová // Monika Navrátilová // Mar-
tin Nawrath // Honza Nejezchleb // Libor Opluštil // Jana Pálková //
rodina Papežových // Miroslav Patrik // Radim Ajša Pešek // Pavel
Pešout // Kateřina Petrášová // Olga Plchová // Luděk Praus // Rosti-
slav Pospíšil // Josef Ptáček // Miloš Rozkošný // Štěpán Řiháček //
Petr Salaš // Alena Salašová // Robert Sedlák // Christian Schrefel //
Edvard Rejža Sequens // Martin Slezák // Olga Skácelová // Roman
Skotnica // Věra Soukupová // Eva Staňková // Ivo Stolek // Magda
Stolková // Michal Stránský // Richard Suchý // Lenka Šedová // Zde-
něk Ševčík // Jindřich Šmiták // Šárka Špačková // Karel Taft // Rosti-
slav Taraba // Zdeněk Tauš // Ludvík Trnka // Zbyněk Ulčák // Olga
Veselá // Martin Vlado // Adri van Westerop // Heinz Wiesbauer // Jiří
Zahrádka // Milena Zajíčková // Eliška Zimová

muzzikkantům  VVeroonikky:
Klára Bednářová // Miloš Bělehrad // Jiří Burša // Jiří Dušek // Blanka
Dvořáčková // Matěj Hollan // Vítězslav Horák // Alfons Jelínek // Vlas-
ta Jeřábek // Jiří Kokeš // Alena Kubešová // Jiří Leder // Jaroslav
Lesák //  Petr Mička // Jaromír Novotný // Josef Pavlík // Zdeňka Pla-
chá // Mirek Ročák // Rostislav Stloukal // Jiří Studeník // Jaroslav
Ungerman

Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, všem členům ZO ČSOP
Veronica, členům redakční rady časopisu Veronica, autorům textů a ilus-
trací v časopise a dalších publikacích, lektorům kurzů ve vzdělávacím
středisku Centrum Veronica Hostětín a autorům výstav stejně jako čle-
nům Akademického Insitního Divadelního souboru a všem dobrovolní-
kům, kteří nám ochotně pomáhali během celého roku 2006.

OO  ZZOO  ČČSSOOP  VVERROONNICAA

NNaším  ppoossláním  je  ppooddppooraa  ššetrného  vztaahu  k  ppříroodděě,  krajiněě
a  jejíím  přírooddním  aa  kulturníím  hoddnootám.

Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis
s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou for-
mou šířit ekologickou osvětu.
Po roce 1990 se činnost osobností kolem časopisu rozrostla a vy-
davatelská práce se postupem času stala doplňkem širokému
spektru ekologických programů. Tyto programy zastřešuje ZO
ČSOP Veronica, celým jménem Základní organizace 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 čin-
nost ZO ČSOP Veronica zahrnuje jednak činnost profesionálních
zaměstnanců, kteří působí pod hlavičkou Ekologického institutu
Veronica, jednak činnost pro členy a se členy občanského sdru-
žení. Na podzim 2006 jsme otevřeli novou nízkoenergetickou
budovu vzdělávacího střediska Centrum Veronica Hostětín.
V roce 2007 má Veronica 1002  ččleenů.

NNaabbízzíme:
" 6× ročně časopis Veronica
" ekologické poradenství pro nejširší veřejnost - spotřebitelská

témata, šetrná domácnost, úspory a obnovitelné zdroje ener-
gie, ekologické stavitelství, ochrana přírody a krajiny

" poradenství pro ozeleňování provozu úřadů a podniků
" exkurze po pilotních projektech v Hostětíně: kořenová čistírna,

obecní výtopna na biomasu, moštárna a sušárna ovoce, příkla-
dy ekologického stavitelství, solární panely, osvětlení obce

"  vzdělávací kurzy a pobyty v Centru Veronica Hostětín
" knihovnu se 4 000 svazky knih a 400 videokazetami a nosiči

DVD s tematikou životního prostředí
" prodej odborné literatury, i přes internet; prodej ptačích

budek různých typů, krmítek
" studijní pobyty a stáže, možnost dobrovolnické práce v naší

poradně či na našich akcích
" členství v ZO ČSOP Veronica

Praaviddelněě  ppoořáddááme:
" setkání přátel přírodní zahrady (každý měsíc)
" výstavy obrazů, fotografií a dalších uměleckých předmětů
" evropskou noc pro netopýry 
" diskuse, besedy, přednášky, semináře, exkurze
" dny otevřených dveří v Centru Veronica Hostětín (každý

měsíc)
" konference „Venkovská krajina“ (Hostětín)
" letní školu ochrany přírody a krajiny (Hostětín)
" prodej vánočních jedliček a jejich jarní výsadbu v lesích u Brna
" jablečnou slavnost (Hostětín)
" environmentálně-osvětová divadelní představení 
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PPooddppoořřttee  nnaaššii  ččiinnnnoosstt::  
Předplaťte si časopis Veronica.

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

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  sseettkkáánníí  nnaa  nnaaššiicchh  aakkccíícchh!!

ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel. 542 422 750,
fax 542 422 752,

e-mail: veronica@veronica.cz, www.veronica.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna Brno

číslo účtu 1342270339/0800
IČ 13693620, DIČ CZ 13693620

Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
tel. 572 641 855, fax 572 641 854

hostetin@veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA ZA ROK 2006.

VYDALA ZO ČSOP VERONICA V ROCE 2007, 
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