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Výroční zpráva Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody
Veronica za rok 2015
O Veronice
Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s
ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Na aktivity ekologické
poradny a ekologického centra Veronica, rozvíjené po listopadu 1989, navázal v roce 1999
Ekologický institut Veronica (EIV) jako profesionální pracoviště ZO ČSOP Veronica.
EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environmentálních
témat. Působí v Brně a Hostětíně a věnuje pozornost městskému i venkovskému prostředí.
Vyvíjí činnost v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti, z Hostětína po
Evropu, od praktické péče o přírodu po umělecké zpracování tématu.
Hlavním posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním a
kulturním hodnotám.

Náš tým
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Naše úspěchy v roce 2015
o V rámci projektu s Vysokou školou báňskou a MAS Opavsko jsme vytvořili Mobilní
Autonomní REsilientní Kontejner MAREK, výstavu a zároveň prototyp plně energeticky
soběstačné kanceláře vybavené i pro řízení krizových situací. MAREK získal ocenění v
soutěži Adaptační opatření roku.

o V Centru Veronica Hostětín jsme začali spolupracovat s novou cílovou skupinou zdravotně znevýhodněnými, pro které jsme připravili nové programy.

o Přírodní zahrada v Hostětíně se pyšní novými interaktivními zážitkovými prvky, které si
můžete vyzkoušet i poslepu. Máme nový hmatník, zvukový mlýnek, hrkadlo, modely
ptačích budek a ptáků s jejich hlasy v mp3, hmatový chodník a další. Oblíbené jsou také
vodní hrátky.

o Hostětín navštívil na Den Země velvyslanec USA v České republice, pan Andrew H.
Schapiro a zúčastnil se výukového programu pro školy, který probíhal v Centru Veronica.
Na Jablečnou slavnost přijela velvyslankyně Norského království, paní Siri Ellen Sletner.
Kromě nich navštívilo Hostětín více než 7500 návštěvníků.

o Vydali jsme novou publikaci Jak na přírodní zahradu a nový učební text a metodický
manuál věnovaný ochraně klimatu.

o Naše webové stránky měly za poslední rok 387 000 návštěv a 811 000 zobrazených
stránek. V ekologické poradně jsme během roku 2015 odpověděli na 669 dotazů. Pro
čtenáře je vypracováno již 380 detailních odpovědí. Během celého roku do internetové
Ekomapy přibylo více než 250 nových objektů.

o Osmý ročník celosvětového happeningu Hodina Země probíhal v ČR opět ve spolupráci
Ekologického institutu Veronica a Klimatické koalice.

o Spolu s Moštárnou Hostětín s.r.o. jsme byli pozváni na světovou výstavu EXPO v Miláně.
Představili jsme Bílé Karpaty, jejich tradice a naši práci na poli ochrany životního prostředí
a klimatu. Náš stánek měl úspěch - návštěvníci si mohli na speciálně upraveném jízdním
kole vyšlapat v parném italském létě svůj vlastní jablečný mošt.
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I. Ochrana přírody a krajiny
Ochrana přírody a krajiny je široký pojem zahrnující nejen práci v terénu, ale také šetrné hospodaření
v krajině a minimalizaci dopadů spotřeby na ekosystémy. Ekologický institut Veronica se ochraně
přírody věnuje na koncepční i praktické úrovni. Jako jedna ze základních organizací Českého svazu
ochránců přírody se podílíme i na činnosti jeho ústředních orgánů.
www.veronica.cz/ochranaprirody | www.veronica.cz/prirodnizahrady

Výzkum a ochrana užovky stromové
Podíleli jsme se na záchranném programu užovky stromové ve spolupráci s AOPK Praha a také
se Správou CHKO Bílé Karpaty. Ve Vlárském průsmyku jsme dobudovali další líhniště pro tyto
hady v opuštěném lomu nad Svatým Štěpánem. V tomto místě byla instalována také naučná
tabule o ochraně užovky stromové. Pravidelně jsme monitorovali nejdůležitější biotopy a v
rámci faunistického průzkumu hledali další lokality. V souvislosti s tím jsme uspořádali 4
exkurze za hady pro širší veřejnost do Vlárského průsmyku. Našimi aktivitami jsme významně
přispěli k výzkumu a ochraně tohoto kriticky ohroženého druhu.

Exkurze Za hady Bílých Karpat
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Výzkum a ochrana netopýrů a vrápenců
Veronica se stará o 4 významná zimoviště netopýrů a vrápenců (Stříbrnice, Maršovská vodní,
Machosluj, Valérie) a v roce 2015 provedla jejich každoroční sčítání. Všechna zimoviště jsou
uzavřena a tím je zabezpečen klid pro zimující netopýry a vrápence. Zatímco v prvních dvou
jsou stavy zimujících jedinců víceméně stabilní, ve druhých dvou za posledních deset let
výrazně stouply. Všechny druhy, které zimují v námi sledovaných lokalitách, patří mezi kriticky
či silně ohrožené druhy.

Netopýří záchranka a netopýří noc
V roce 2015 jsme ošetřili 5 netopýrů. Kromě toho jsme řešili 7 případů telefonickou
konzultací. Počet netopýrů v naší péči se výrazně zmenšil s ohledem na to, že při ZOO Brno
začala působit záchranná stanice, která se na netopýry specializuje a na kterou se veřejnost
obrací stále ve větší míře. Spolu se Správou CHKO Moravský kras a dalšími partnery jsme
zorganizovali 18. ročník Evropské noci pro netopýry v Domě přírody na Skalním mlýně a okolí.
Účastnilo se jí 463 osob, z toho asi 35 % dětí.

Výzkum a ochrana čápa bílého
V Jihomoravském kraji jsme v průběhu posledních dvaceti let vybudovali či se podíleli na
vybudování 31 umělých podložek pro čápy bílé. Mimo to sledujeme ještě dalších 20 podložek
vybudovaných někým jiným. V roce 2015 jsme provedli kontrolu všech 51 umělých podložek v
Jihomoravském kraji a zjistili jsme, že v tom roce jich bylo obsazeno 13.

Kácení dřevin v městě Brně
Během roku 2015 jsme pokračovali ve sledování správních řízení týkajících se kácení dřevin
v městských částech Brno - střed a Brno - Královo pole, na podzim k nim přibyly také
Žabovřesky. Pečlivě bylo prověřeno několik desítek oznámení o povolení kácení dřevin a
3 oznámení o zásahu do významného krajinného prvku. Poskytli jsme odborné posouzení pro
modřín opadavý - zhodnocení stability a odolnosti vůči působení větru. Také bylo prošetřeno
sdělení o neoprávněném neodborném ořezu stromů v Brně-střed. O problematice kácení
proběhla osvětová činnost prostřednictvím poradny pro posluchače Českého rozhlasu.

Brněnský strom roku 2015
Od poloviny srpna do konce září mohla veřejnost hlasovat v anketě Brněnský strom roku. Do
finále již 15. ročníku se dostalo osm stromů navržených veřejností, školami nebo odborníky.
Ankety se zúčastnilo téměř sedm stovek hlasujících. Vítězem se stal dub letní v Brně Žabovřeskách, který roste v areálu Salesiánského střediska mládeže. Právě Salesiáni vítězný
dub do ankety nominovali. Jedná se o zatím nejmladšího vítěze, teprve dvacetiletý strom byl
vysazen u příležitosti 70. výročí příchodu Salesiánů do Brna. Anketu Brněnský strom roku
vyhlašuje Ekologický institut Veronica každoročně jako součást dlouhodobých aktivit na
podporu městské zeleně v Brně.

6

Prodej a sázení jedliček
Prodej jedliček byl rekordní, a to počtem prodejních míst i úspěchem prodaných jedliček.
Spolu s dalšími brněnskými organizacemi jsme na třinácti místech prodali více než 800 kusů
obalovaných sazenic vánočních jedliček pocházejících z přírodě blízkého lesnictví ze školek
Lesů města Brna.
Také v roce 2015 probíhalo v lese Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny tradiční
dubnové sázení stromečků v květináči. Zalesňovala se plocha po nahodilé těžbě (vzniklá v
důsledku působení škodlivých činitelů). Celkem se podařilo vysadit 104 kusů jedliček, které
rodiny, jednotlivci i dětské kolektivy z Brna a okolí opatrovali již od vánočních svátků 2014.
O řadě dalších sazenic máme zprávu, že ozdobily soukromé zahrady a pozemky. Tímto
způsobem se Veronica podílí na osvětě veřejnosti o významu navracení původního
jehličnatého stromu jedle bělokoré do našich lesů.

Výsadba jedliček
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Přírodní zahrady
Pokračujeme v podpoře trvale udržitelného přírodního zahradničení. V roce 2015 bylo
certifikováno 25 přírodních zahrad, u 3 dalších zahrad proběhla konzultace. Od roku 2011
jsme tak udělili plaketu již 141 zahradám. Po celý rok jsme provozovali také specializovanou
zahradní poradnu o tom, jak se správně starat o zahradu s ohledem na životní prostředí,
zodpověděli jsme řadu emailových a telefonických dotazů a uskutečnili několik poradenství
v terénu.
Přehledná mapa přírodních zahrad funguje na našich webových stránkách, na Ekomapě www.veronica.cz/ekomapa.
Pro veřejnost jsme uspořádali 3 přednášky, 3 lektorované exkurze moravskými a rakouskými
Přírodními zahradami, workshopy a pětidenní Letní školu přírodních zahrad. Během roku
proběhla 4 setkání Klubu přátel přírodních zahrad.

Vydali jsme publikaci „Jak na přírodní zahradu“ a leták „Přírodní zahrady“. Na webových
stránkách www.veronica.cz/prirodnizahrady jsme vytvořili sekci Magazín přírodních
zahradníků, kde jsou zveřejněny zásady přírodního zahradničení a jsou zde publikovány články
a návody k jednotlivým tématům, týkajícím se přírodních zahrad a hospodaření v nich.
Většina aktivit spojených s přírodními zahradami
se konala s podporou Ministerstva životního
prostředí, v rámci projektu “Přírodní zahrady prostor pro lidi a přírodu”.
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Zážitková zahrada
Přírodní zahradu Centra Veronica jsme obohatili dalšími interaktivními prvky - zvukovým
mlýnkem, hrkadlem, tkalcovským rámem, ozvučenými ptačími budkami s modely ptáků i
hnízd, hmatovým chodníkem, geostezkou, vodními prvky.
Koordinovali jsme kampaň středisek EVVO Zlínského kraje Přírodní zahrady, která probíhala v
měsících květnu a červnu. Kampaň byla zakončena Zahradní slavností, která se konala v
Ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica Hostětín. Akce probíhala jako součást
Farmářských slavností organizovaných Ministerstvem zemědělství.

Jeden z mnoha interaktivních prvků v naší zahradě - xylofon

Benefiční divadlo o ochraně přírody - divadelní
soubor při EIV “Verdis”
Vrtule aneb cesta do Banátu a zase zpátky (cestopisný trajler částečně v jazyce banátských
Čechů), to byl název benefičního představení autorů Pavla Klvače a Mojmíra Vlašína, které
sklidilo u diváků velký úspěch. Večer v Huse na provázku byl nejen ve znamení bravurních
hereckých výkonů, ale i aukce, jejíž výtěžek pomůže ochraně netopýrů a plazů. Návštěvníky
čekal také bohatý raut v režii Centra Veronica a restaurace Rebio.
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II. Ochrana klimatu a efektivní
využívání energie
Základním východiskem našeho programu je ochrana zemského klimatu snižováním emisí oxidu
uhličitého. Podporujeme alternativy, které eliminují spalování fosilních paliv a přispívají k efektivnímu
využívání energie. Poskytujeme vzdělávání a osvětu, ale tématu se věnujeme také prakticky. Naším
specifikem jsou pasivní stavby a ekologické stavitelství. Soustřeďujeme se na regionální úroveň,
rozvíjíme koncept energeticky soběstačného území. Zkušenosti z modelových ekologických projektů v
Hostětíně využíváme v městském prostředí. Publikujeme a pro veřejnost komentujeme překlady
nejnovějších dokumentů ze světového dění v oblasti ochrany klimatu na www.veronica.cz/klima/.
Veronica je členem České klimatické koalice (www.zmenaklimatu.cz).
www.veronica.cz/energie | www.veronica.cz/klima | www.hodinazeme.cz

Koncept resilience ve zmírňování a adaptaci na
klimatickou změnu
Pracovali jsme na dvou velkých projektech. Prvním je „Resilience a adaptace na klimatickou
změnu v regionálních strategiích“, který pod naším vedením řeší experti z Fakulty
bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské, Národní sítě Místních akčních skupin, MAS
Opavsko a norské univerzity HiOA. Jeho hlavním cílem je vytvoření strategie pro začlenění
adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení
resilience.
Druhý projekt - “Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost” je určen zejména pro širokou
veřejnost.
Na národní úrovni kultivujeme debatu mezi experty, akademiky a odbornou veřejností. Na
regionální úrovni pracujeme s místními akčními skupinami (MAS) a jejich strategickými plány.
Na úrovni jednotlivce probíhaly vzdělávací akce, workshopy, exkurze a soutěž pro školy
(Zlínská CO liga). Jedním z pilířů je sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe.
2

Projekt Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost byl podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Projekt Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích byl podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
EHP-CZ02-OV-1-017-2014
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Vzdělávání o ochraně klimatu a efektivním
využívání energie
V rámci výše zmíněných klimatických projektů jsme uspořádali řadu vzdělávacích akcí pro
veřejnost, které byly věnovány tématům souvisejícím s klimatickou změnou. Konalo se
6 besed pro veřejnost a cyklus 4 víkendových workshopů. Besedy i workshopy se věnovaly
potravinové soběstačnosti, ekologickému stavění, energetickým úsporám a hospodaření
s vodou ve vztahu k ochraně klimatu. Letní škola ochrany klimatu byla věnována tématům
soběstačnosti. Zorganizovali jsme i dvě exkurze na zajímavá a inspirativní tematicky
související místa.
O úsporách energie a ochraně klimatu, a také prevenci světelného znečištění v souvislosti
s veřejným osvětlováním jsme brněnskou veřejnost informovali formou již tradiční noční
exkurze s názvem Brněnský světelný cirkus.

Beseda o ekologickém stavění

Spolupráce s místními akčními skupinami
v oblasti strategických plánů
V roce 2015 jsme připravili a spolu s partnery uskutečnili 10 celodenních seminářů ve všech
krajích ČR. Zástupce z místních akčních skupin (celkem 250 osob) jsme seznámili s
konceptem resilience, s aktuálními poznatky o klimatické změně, jejich dopadech, o
možnostech mitigace a adaptace, s pozorností na opatření, která lze realizovat v obcích.
Semináře lektorovali přední čeští odborníci na téma klimatické změny i prevence krizí a
katastrof a experti z nevládních organizací.
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Na semináře pak navázaly podrobné expertní konzultace 25 rozvojových strategií
zpracovávaných MAS. V nich jsme využili novou unikátní metodiku hodnocení zranitelnosti
území vůči dopadům klimatické změny. Cílem bylo napomoci větší resilienci příslušných
komunit, při využití odborných znalostí a participativních postupů.

MAREK (Mobilní Autonomní REsilientní Kontejner)
Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou a MAS Opavsko jsme vytvořili MAREK - výstavu a
zároveň prototyp plně energeticky soběstačné kanceláře vybavené i pro řízení krizových
situací. MAREK je názorná ukázka technologií, pomocí kterých jsou vysvětleny principy
fungování vybavenosti a infrastruktury odolné proti krizím a adaptované na podmínky
probíhající klimatické změny. Hlavní pozornost je věnována zajištění energií, vody a možnosti
přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a
bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a
obnovitelných zdrojů energií a udržitelné mobilitě.

Soutěž CO2 liga
V roce 2015 proběhly dva cykly klimatické soutěže CO2 liga. Do května probíhal 5. ročník,
zaměřený na školy pouze ze Zlínského kraje. Přihlásilo se celkem 23 základních a středních
škol, jejichž týmy po celý školní rok plnily náročné úkoly.
Od října 2015 jsme soutěž rozšířili na celou republiku. Do soutěže, která skončila až v květnu
2016, se přihlásilo 50 škol, z nichž ji 33 úspěšně dokončilo. Soutěžní týmy se zabývaly pěti
tématy souvisejícími s klimatickou změnou: adaptace, voda, doprava, jídlo a energie.
V každém z těchto témat žáci a studenti plnili řadu praktických úkolů, zkoumali souvislosti,
počítali úspory, tvořili nástěnky, reklamy, pořádali ankety, sdělovali zjištěné informace
spolužákům i veřejnosti, zapojili se do kampaně Hodina Země. Soutěži je věnovaná tematická
stránka www.CO2liga.cz

Vzdělávací videa o klimatu
Co je příčinou klimatické změny? Jak moc se otepluje atmosféra a co to může přinést? Jaké
dopady můžeme očekávat v České republice a jak se na ně můžeme adaptovat? Co může
každý z nás udělat pro snížení emisí CO ? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá série tří
výukových videí z naší dílny.
2

Další vzdělávací videa byla pořízena z přednášek na seminářích pro místní akční skupiny.
Všechna jsou na youtube Ekologického institutu Veronica a na www.veronica.cz/?id=635
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Zajímavá forma „nástěnky“ jednoho ze soutěžních školních týmů CO2 ligy

13

Projekt SPIRIT
V projektu SPIRIT - Energising Faith Communities, který spolu s partnery ze 7 evropských
zemí řešíme v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu, se zabýváme energetickým
poradenstvím v domácnostech. Na dvou seminářích jsme pro poskytování poradenství
vyškolili 25 dobrovolníků - energetických šampionů. Ti spolu s našimi pracovníky konzultují
v domácnostech, které o tuto službu projeví zájem. Výjimečnost projektu spočívá v tom, že
důvěra mezi dobrovolným poradcem a příjemcem poradenství je často postavena na
příslušnosti ke stejné farnosti. V České republice pracujeme zejména s katolíky a evangelíky,
kolegové v Evropě oslovují lidi mnoha dalších konfesí. Základním cílem projektu je snížení
energetické spotřeby domácností zejména opatřeními souvisejícími se změnou chování, a tím
snížení emisí skleníkových plynů.

Pasivní stavění
V Centru Veronica využíváme unikátní zkušenosti s provozem budovy postavené v roce 2006
v pasivním standardu. Poskytujeme zde poradenství, nabízíme exkurze a dny otevřených dveří
či ubytování v pasivním domě. Monitorujeme chování domu (teploty, koncentraci CO v
kanceláři či přednáškovém sále) a spotřebu domu (teplo, elektřina, spotřeba vody, množství
využité dešťové vody). Data rovněž využíváme jako základ pro plánování dalších úspor a
vylepšení.
2

Spolupráce v rámci Klimatické koalice,
Hodina Země
Klimatická koalice (KliK) je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se
zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.
Jsme nadále jedním z členů, podílíme se na formulaci společných projektů. Zapojujeme se do
komentování celosvětových jednání o závazné dohodě na ochranu klimatu, účastníme se akcí
vědeckého fóra. Pozornost Klimatické koalice byla v roce 2015 upřena na celosvětovou
konferenci COP 21, která koncem roku proběhla v Paříži a vedla k uzavření nové mezinárodní
dohody o ochraně klimatu. V Praze proběhl na podporu úspěchu konference Klimatický
pochod.
Společně s Koalicí jsme v České republice koordinovali již posedmé českou část celosvětové
akce na podporu ochrany klimatu – Hodiny Země, která proběhla v sobotu 28. března 2015.
Je to symbolický čin, který je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti
ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu. Zapojené obce i firmy slíbily, že budou
šetřit životní prostředí nejen hodinu, ale i během celého roku, své závazky deklarovaly také
jednotlivci. Podrobnosti na www.hodinazeme.cz.
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III. Zelená domácnost, zelená
instituce, zelená firma
Ekologický institut Veronica poskytuje poradenství a ukazuje praktické příklady v oblasti snižování
spotřeby, změny spotřebitelského chování, šetrného provozu domácností, veřejných institucí i firem.
Zprostředkováváme veřejnosti vědecké poznání a vedeme k samostatnému promýšlení
environmentálních souvislostí spotřebitelského chování. Šetrnými návody se sami řídíme v Domě
ochránců přírody v Brně a v Centru Veronica Hostětín.
www.veronica.cz/nakupovani/ www.veronica.cz/zeleneuradovani/ www.umenivybirat.cz

Zelená domácnost
V rámci cyklu „ Inspirace k soběstačnosti a ochraně klimatu“ se uskutečnily dvě besedy.
Šetrně s vodou v domácnosti, na téma šetrného hospodaření s vodou v bytech a domech,
přinesla praktické zkušenosti a technické tipy na využívání dešťové vody, recyklaci šedé vody,
úspory i domácí čištění. Beseda Jak na potravinovou soběstačnost? byla věnovaná pěstování
vlastního jídla a snahám o potravinovou soběstačnost ve městě i na vesnici.
V rámci EKO-TRHu na festivalu Ekofilm 2015 jsme v Brně radili, jak se šetrně chovat v
domácnostech.
Pro obecně prospěšnou společnost Rosa jsme spoluvytvářeli pracovní postupy, dotazníky,
informační materiály pro tzv. ekoaudit domácností, aneb analýzu a návrh ekologických
opatření, prováděných přímo u klientů v domácnostech.

Environmentálně šetrný provoz institucí
Téma environmentálně šetrného provozu institucí (tzv. zelené úřadování) prosazujeme
v partnerství se Sítí ekologických poraden (STEP). V rámci partnerství v projektu Veřejná
zakázka - nástroj k prosazování udržitelného rozvoje jsme připravili část publikace věnovanou
dobrým příkladům environmentálně šetrných veřejných zakázek v Evropě. Dále jsme během
roku připravovali metodiky pro veřejné instituce, které jim usnadní přidávání ekologických
kritérií do veřejných zakázek. Metodiky jsou zaměřeny na: nábytek a vybavení kanceláří,
nátěry, podlahy; úklid a úklidové služby; a na kancelářskou techniku.
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IV. Podpora místní ekonomiky
Život probíhá v regionu či místě. Udržitelnost a spokojený život spočívají ve znalosti místa po stránce
„místního dědictví“ (přírodní danosti, místní tradice, historie, kulturní specifika místa) i po stránce
„reálného fungování“ (sociální aspekty šetrnějšího života, možnosti lokálních ekonomik, skutečné
možnosti obecní správy a jejich využívání, legislativa, občanská angažovanost místní komunity).
Ekologický institut Veronica šíří environmentální aspekty regionálního rozvoje jak po obsahové, tak
po procesní stránce.
www.hostetin.veronica.cz/studie

Regionální značka Tradice Bílých Karpat (TBK)
Podílíme se na činnosti Tradice Bílých Karpat, z. s. - spolku podporujícího tradiční
zemědělskou a řemeslnou produkci a zejména rozvoj tradičního ovocnářství. Pokračujeme ve
spolupráci 5 regionálních značek v regionu, kdy připravujeme společnou strategii a jednáme
s představiteli Zlínského kraje o podpoře regionální produkce a odběru regionálních výrobků
a potravin pro potřeby Krajského úřadu.
Výrobky se značkou TBK jsme prezentovali na 6 akcích (slavnosti, jarmarky).

Prezentace výrobků s regionální značkou Tradice Bílých Karpat
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Jablečná slavnost
14. ročník tradiční slavnosti - oslavy bělokarpatského ovocnářství - představil na konci září
dvěma a půl tisícům návštěvníků nejen hostětínské mošty a další výrobky se značkou Tradice
Bílých Karpat, které vznikají díky práci regionálních zemědělců, řemeslníků či firem a odkazují
na místní krajinu, tradice a dovednosti, ale i některá řemesla, jejichž ukázky byly při akci k
vidění. Akce je věnována i ekologickému vzdělávání (dospělých i dětí). Nedílnou součástí je i
ovocnářská výstava s ochutnávkou starých odrůd ovoce a poradenstvím, exkurze přírodní
zahradou a ekologickými projekty, ekologická poradna. Pro děti byl připraven bohatý
vzdělávací a zábavný program. Návštěvníci si mohli poslechnout vystoupení folklórních
souborů a několika kapel, ochutnat hostětínské jablečné moučníky, bioguláš, kyselici a
vegetariánské speciality. Slavnost pořádáme se spolkem Tradice Bílých Karpat, z. s. a obcí
Hostětín. Při organizaci nám pomáhá přes 100 dobrovolníků.

Brněnský biojarmark
Dvacátý čtvrtý ročník již tradičního Brněnského biojarmarku se konal 2. a 3. října v horní části
Zelného trhu. Zúčastnilo se jej 16 zemědělců a prodejců s občerstvením, biopotravinami,
ochrannými prostředky pro ekologické zemědělství, 2 neziskové organizace, přišlo přibližně
1500 návštěvníků. Poradna Ekologického institutu Veronica poskytovala nejen seznam s
kontakty na všechny prodejce biojarmarku, ale i rady týkající se potravinových alternativ – ať
už komunitou podporované zemědělství, bio bedýnky nebo ekologicky šetrné restaurace a
rovněž o souvislostech produkce a spotřeby potravin s ohledem na jejich vliv na zdraví, změnu
klimatu a udržitelný rozvoj. Ve spolupráci s radnicí Brno - střed proběhl odborný kulatý stůl na
téma BIO na Zelném trhu. Děti si mohly samy vylisovat jablečný mošt.

Z brněnského Biojarmarku
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V. Časopis Veronica
Časopis pro ochranu přírody a krajiny Veronica je environmentálně orientované celorepublikové
periodikum. Sleduje dlouhodobé trendy i aktuální problémy ochrany přírody a krajiny. Zapojením
literárních a výtvarných prvků chce podnítit k prožívání a poetickému vnímání přírody a krajiny.
www.casopis.veronica.cz

V roce 2015 jsme časopis Veronica vydávali již 29. rok. V rámci ročníku vyšla čtyři čísla. Hlavní
témata jednotlivých čísel: 1 – Ovocnářství (navázalo na úspěch čísla 3/2014), 2 – Krajina pod
vodou, 3 – Louky a pastviny, 4 – Češi a krajina Banátu. Autorem obálek byl grafik Miloš Sláma.
Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR jsme připravili tematické přílohy časopisu Veronica
věnované velkoplošným zvláště chráněným územím (1 – Křivoklátsko, 2 – Labské pískovce, 3 –
Třeboňsko, 4 – Moravský kras).
Časopis vychází bez profesionální redakce, s velkým využitím expertních i editorských kapacit
členů redakční rady i externích garantů. Součástí webových stránek www.casopis.veronica.cz
je i archiv, který mapuje celou historii časopisu vstupujícího do 30. ročníku.
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VI. Centrum Veronica Hostětín
Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných projektech a
výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným
hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit
nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.
www.hostetin.veronica.cz

Deset let v Centru Veronica Hostětín
2006 – 2015: Naše úspěchy v číslech
Od roku 2006, kdy byl v Centru Veronica Hostětín zahájen provoz, do konce roku 2015 jej
navštívilo přes 60 000 návštěvníků. V domě se ubytovalo takřka 7800 dospělých hostů a
navíc stovky dětí.
Dohromady jsme pro ně uspořádali 55 dní otevřených dveří v pasivním domě, 121
jednodenních odborných seminářů, 113 vícedenních vzdělávacích a osvětových akcí s tématy
ovocnářství, trvale udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje energie, ekologické stavitelství,
ochrana přírody a krajiny, permakultura, soběstačnost, přírodní zahrady, zdravé stravování,
venkovská krajina a jiné.
Také jsme uspořádali 39 pobytových akcí pro rodiče s dětmi a další cílové skupiny, poskytli
jsme zázemí obyvatelům Hostětína pro pořádání jejich akcí, ať už se jednalo o křtiny, svatby,
oslavy či trachty – celkem toto zázemí využili 99krát. Více než 25krát jej také využila ke svým
akcím obec a místní spolky.
Provedli jsme 524 odborných exkurzí po modelových projektech v Hostětíně pro dospělé,
odučili jsme 357 výukových programů pro 15500 žáků a studentů.

Modelové projekty v Hostětíně
Pokračujeme v rozvoji a monitorování ekologických projektů v obci – kořenové čistírny
odpadních vod, obecní výtopny na biomasu, moštárny, solárních instalací, pasivní budovy
našeho centra, ukázkové přírodní zahrady a dalších s cílem poskytnout odborné i laické
veřejnosti nezávislá konkrétní data, výsledky měření a praktické poznatky z provozu.

Exkurze, vzdělávací pobyty, lektorované výlety
do krajiny, kampaně, praktické workshopy
Připravili jsme řadu vzdělávacích akcí pro více než 7500 návštěvníků. Vedli jsme 25 exkurzí
po hostětínských modelových ekologických projektech. Uspořádali jsme 8 jednodenních
seminářů, 13 vícedenních vzdělávacích akcí (například ovocnářské semináře, semináře o
přírodních zahradách, interpretaci přírodního dědictví, 13. ročník konference Venkovská
krajina aj.), 6 osvětových akcí a praktických workshopů (3. ročník Zahradní slavnosti, 14.
ročník Jablečné slavnosti, kurz pletení košíků, kurz vaření z tradičních potravin, vánoční
pečení aj.), 6 pobytových akcí pro rodiče s dětmi a další cílové skupiny. Akce navštívili
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zastupitelé obcí a úředníci, odborníci z firem i neziskových organizací, učitelé i široká
veřejnost včetně rodičů s dětmi.

Kurz vaření z tradičních potravin s tetičkou Lekešovou

Řadu let se věnujeme vzdělávání ovocnářů. Uspořádali jsme 4 kurzy s tématy Principy řezu
ovocných dřevin a Množení stromů.
Oblíbené byly naše lektorované exkurze do přírody, kdy proběhlo 9 tematických vycházek za
hady Bílých Karpat, exkurze s pozorováním raků v místním potoce, vycházky po stezce
Naokolo Hostětína a do krajiny Moravských Kopanic na Žítkovou.
Jako členové Lísky se účastníme osvětových kampaní Ptáci, žijí tady s námi; Stromy; Fair
Trade a kampaně Přírodní zahrady, ve které jsme krajským garantem.
Kromě akcí ve standardní nabídce jsme „šili“ vzdělávání na míru. Centrum sloužilo i jako
základna pro terénní praktika a workshopy řady vysokých škol, školení firem a dalších
institucí.
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Exkurze do krajiny Bílých Karpat

Programy pro školy
Školám jsme poskytli 37 výukových programů (témata: Živá zahrada, Bylinky našich babiček,
Piju mošty, což Ty?, Řemesla našich předků, Udržitelný rozvoj, Obnovitelné zdroje energie),
které byly doplněny exkurzemi, jež formou hry seznámily žáky a studenty s hostětínskými
projekty. Připravili jsme 4 ekologicky zaměřené pobytové programy pro žáky základních a
středních škol.
Jsme koordinátory programu Ekoškola (www.ekoskola.cz) pro Zlínský kraj. Ekoškola (Eco
Schools) je mezinárodní program, který vede k systematickému zlepšování stavu školy v
oblastech odpadů, vody, energie a prostředí školy, a to především prostřednictvím činnosti
žáků. Program podporuje spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Zároveň
koordinujeme rozšíření programu Ekoškola do mateřských škol ve Zlínském kraji. Podílíme se
na vytváření metodických podkladů pro učitele a pilotování programu v mateřských školách.
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Při výukovém programu Piju mošty, což Ty? si žáci sami lisují vlastní jablečný mošt

Udržitelný cestovní ruch
Centrum Veronica Hostětín je významným činitelem na poli udržitelného cestovního ruchu.
V roce 2015 jsme pracovali na tvorbě Interpretačního plánu pro Bílé Karpaty
přizpůsobeného zdravotně znevýhodněným, seniorům a rodinám s dětmi. Tento plán
rozšiřuje obecný interpretační plán z roku 2014 a umožňuje přiblížit Bílé Karpaty širšímu
okruhu návštěvníků – nové cílové skupině.
Interpretační plán je jeden ze základů rozvoje cestovního ruchu území. Dobrá interpretace
otevírá návštěvníkům oči, představuje jim krásy a hodnoty území a motivuje je k porozumění
těmto hodnotám. Probouzí jejich zájem, vytváří osobní vztah a pomůže to, co v Bílých
Karpatech existuje, podat takovým způsobem, aby byl návštěvník uspokojen a přitom nebylo
ohroženo zdejší přírodní a kulturní dědictví.
Rozšiřujeme formy a metody udržitelného cestovního ruchu. Zaměřili jsme se na questing
neboli hledačky. Vznikly dvě nové hledačky s pokladem, které zajímavým a dobrodružným
způsobem, prostřednictvím indicií a tajenky, představují přírodní a kulturní dědictví. Jedna
hledačka přibližuje tradiční řemeslo místních mužů – miškářství. Druhá je zaměřená na
poznávání ekologických projektů.
Hostětínské aktivity jsme prezentovali na několika akcích a setkáních, například na výroční
konferenci Czech Tourismu věnované podpoře cestovního ruchu. Pro tuto konferenci jsme
zajistili raut připravený z regionálních potravin.
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Spolupráce s novými cílovými skupinami
Centrum Veronica přibližuje Bílé Karpaty handicapovaným, seniorům a rodinám s chronicky
nemocnými. V průběhu roku jsme ve spolupráci s organizacemi pracujícími se zdravotně
znevýhodněnými osobami (například Česká asociace vzácných onemocnění, Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých, Centrum zdravotně postižených Zlínského kraje,
Domov pro mne, Práh a další) zjišťovali potřeby zdravotně znevýhodněných návštěvníků Bílých
Karpat a možnosti Centra Veronica i regionu tyto potřeby pokrýt. Na základě zjištěných potřeb
jsme pak připravili nabídku programů a vícedenních pobytů i upravili areál Centra Veronica.
V zahradě přibyla tzv. stezka poslepu - hmatník, zvukový mlýnek, hrkadlo, modely ptačích
budek a ptáků opatřené hlasy ptáků, hmatový chodník a další. Pro oddych a relaxaci jsme
v zahradě vytvořili odpočinkovou zónu i místo pro vodní hrátky.
Zároveň jsme dovybavili a zprovoznili bezbariérový pokoj a pro skupiny zdravotně
znevýhodněných návštěvníků připravili bohatou nabídku exkurzí, rukodělných a dalších
aktivit.

Tyto aktivity probíhaly v rámci projektu Interpretace přírodního dědictví v Bílých Karpatech
přizpůsobená potřebám seniorů, handicapovaných a rodin s chronicky nemocnými.

Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
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Centrum Veronica - místo pro setkávání
Prostory našeho centra neslouží pouze nám nebo externím organizacím, ale náš sál využilo
také 10 nejen místních rodin (oslavy, křtiny, trachty), řadu svých akcí zde uspořádaly
regionální organizace, spolky a firmy.
Organizujeme také pravidelná setkávání s občany Hostětína a našimi příznivci u příležitosti
vánoc a velikonoc a při každoročním otevírání naučné stezky Naokolo Hostětína.

VII. Ekologická poradna
Naším cílem je preventivní ochrana životního prostředí, nabízíme rady, analýzy i dlouhodobější
konzultace. Poradna v centru v Brně je pro veřejnost otevřena od pondělí do čtvrtku; je dostupná
telefonicky, e-mailem i přes webové rozhraní. Návštěvníci poradny mají k dispozici rozsáhlou
knihovnu a studovnu s Wi-Fi připojením. Specializované ekologické poradenství poskytujeme také na
našem pracovišti v Hostětíně. Poradna naplňuje standardy Sítě ekologických poraden (STEP) a podílí
se na vedení této střechové organizace.
www.veronica.cz/poradna

Ekologická poradna Veronica je dlouhodobě jednou z hlavních poraden v rámci Sítě
ekologických poraden (STEP). Na činnosti této sítě se také významně podílí.
V roce 2015 jsme odpověděli 669 evidovaných dotazů (v roce 2014 to bylo 583). Nejvíce jich
směřovalo do oblasti odpadů. Druhou příčku obsadily dotazy na živočichy, ať na domácí nebo
na divoké, další dotazy mířily na přírodní zahrady, ekologickou domácnost a úspory energie.

Struktura poradenských dotazů
Téma

Počet dotazů

Procenta

odpady, recyklace

146

22 %

živočichové

121

18 %

zahrady, včetně přírodních

91

14 %

domácnost, ekospotřebitel, značení

64

10 %

energie, stavitelství, klima

57

9%

zeleň, kácení

41

6%

voda, praní, čištění; studánky

30

4%

zemědělství, ovocnářství

20

3%

ochrana přírody, pozemkové spolky

18

3%

právo, účast veřejnosti, územní plány 9

1%

ostatní

72

11 %

Součet

669

100%
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Díky zakázce Zelený telefon města Brna, podpoře různých donátorů, ale i individuálních dárců
mohla poradna po celý rok být otevřena (pro osobní a telefonní styk) od pondělí do čtvrtku,
vždy od 9 do 17 hodin.
Během roku jsme na webové stránky přidali dalších 9 zodpovězených dotazů, celkem jich je
pro čtenáře vypracováno již 380.

Webová prezentace
Za rok 2015 měly naše webové stránky www.veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz a
www. obchod.veronica.cz 387 000 návštěv a 811 000 zobrazených stránek.
Mezi nejnavštěvovanější stránky patřily: ekologický úklid (9100 zobrazení), přírodní zahrady
(7800), databáze slaměných domů (7100), zelená domácnost (6700); ekopenzion v Hostětíně
(14 000), nabídka programů v Hostětíně (7900), ekologická vesnice (7200).
Na facebooku @eiveronica máme přes 4500 fanoušků, zeď Centra Veronica
@veronicahostetin sleduje cca 1000 fanoušků.

Ekomapa
Poradna rozvíjí, aktualizuje a využívá unikátní informační nástroj – internetovou Ekomapu
dostupnou na adrese www.ekomapa.org. Ve více než čtyřiceti kategoriích z oblastí
ekospotřebitel, odpady, příroda, stavby, instituce a další je zde vizualizováno více než 3400
zajímavých a důležitých záznamů z celé republiky. Během roku 2015 do Ekomapy přibylo více
než 250 nových objektů. Ty vkládají pracovníci Ekologického institutu Veronica, ale i samotní
uživatelé.

Studánková poradna
Po celý rok 2015 fungovala pravidelně každé pondělí studánková poradna. Nejčastěji se lidé
ptali na kvalitu vody různých studánek a pramenů, o které je známo, že se poslední roky stále
zhoršuje. Studánková poradna také konzultovala maturitní, bakalářské a magisterské práce
zaměřené jak na kvalitu vody pramenů, tak na geografické rozmístění studánek a jejich
mapování.
Celkem 560 studánek s fotografií a informacemi o kvalitě vody je aktuálně zaznamenáno
v Ekomapě (www.ekomapa.org), fotografie a rozbory vody studánek na jižní Moravě jsou
pravidelně aktualizovány.

Elektronický a kamenný obchod
Od začátku roku 2015 funguje internetový obchod v nové podobě s novou moderní grafikou a
novým programovacím jádrem, což umožňuje lepší a pohodlnější nakupování. V našem
elektronickém obchodě jsme během roku zpracovali objednávky od více než 510 zákazníků za
přibližně 200 tisíc Kč. Pravidelně přitom informujeme zákazníky emailem o novém zboží. Do
kamenného obchodu, který je součástí ekologické poradny, jsme přijali množství nových
knižních titulů, výrobků chráněných dílen a fairtradového zboží. V Ekologickém antikvariátu
Zelený sysel, který má charakter veřejné sbírky, nabízíme přes 300 knížek týkajících se
životního prostředí.
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V kamenné prodejně na Panské ulici 9 je bohatá nabídka (nejen) odborné literatury

Spolupráce se Sítí ekologických poraden
Pro Síť ekologických poraden jsme se podíleli na lektorování dvou týdenních škol pro začínající
ekologické poradce, v Jindřichově Hradci (únor) a v Hostětíně (září). Podíleli jsme se na
přípravě nové publikace věnované ekologickému poradenství (tiskem až v roce 2016) a
metodického setkání ekologických poraden z celé České republiky.

VIII. Vzděláváme a propojujeme
Během prvního pololetí roku 2015 jsme v rámci dokončování projektu „Vzdělávání pro
udržitelný rozvoj pro jihomoravská centra EVVO“ realizovali pilotní vzdělávací program
především pro pracovníky a pracovnice center ekologického vzdělávání výchovy a osvěty v
Jihomoravském kraji. Program byl zaměřený na vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvořilo ho
šest jednotlivých kurzů. Připravovali jsme dva třídenní kurzy věnované ochraně klimatu a
ekologickému stavění a čtyři kurzy jsme v Brně pilotně ověřili. Ke kurzům vznikly nové
vzdělávací a metodické texty. V lednu proběhla pilotní realizace kurzu přírodní zahrady
(realizovala Lipka), v březnu proběhla pilotní realizace kurzu aktivní občan, v květnu modulu
ochrana klimatu a v červnu ekologické stavění. Celý projekt byl realizován ve spolupráci s
brněnskou Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání.
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Ekologický institut Veronica a jeho pracovníci se podílí na vedení a činnosti řady nevládních
asociací a sítí.
Pracujeme v Radě Zeleného kruhu, Předsednictvu Ústřední výkonné rady ČSOP, Výkonném
výboru Sítě ekologických poraden STEP. Podílíme se na činnosti Ramsarského výboru, Tradice
Bílých Karpat, z. s., Klimatické koalice. Působíme v programovém výboru Místní akční skupiny
Bojkovsko.
Jsme členy Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., Sdružení středisek ekologické
výchovy ve Zlínském kraji - Líska, z. s. a projektu Ekopobyt, který sdružuje pobytová střediska
environmentální výchovy z celé republiky.
Podílíme se také na činnosti pracovní skupiny pro EVVO na Ministerstvu životního prostředí a
pracujeme ve Výboru pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj a ve Výboru
pro EU Rady vlády pro NNO. Pracujeme v Monitorovacím výboru Integrovaného regionálního
operačního programu.

IX. Finanční zpráva
Výsledovka
přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2015, 1 EUR = 27,025 CZK
částka v CZK

částka v EUR

Materiálové náklady

1 445 958

53 504,5

Služby ostatní
Tisk

1 259 760
242 755

46 614,6
8 982,6

Mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění

6 171 024

228 345,0

Daně a poplatky

9 149

338,5

Ostatní náklady

206 275

7 632,7

Odpisy

926 225

34 272,9

23 450

867,7

10 284 596

380 559

-134 764
-134 764
10 149 832

-4 986,6
-4 986,6
375 572

NÁKLADY

Poskytnuté členské příspěvky
NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ
OBRAT
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VÝNOSY
Nadační příspěvky, dary od právnických a fyzických
osob
Nadace Veronica
Ostatní dobrovolné příspěvky a dary
Příspěvky celkem

80 000
322 483
402 483

2 917,0
11 758,7
14 675,8

502 572

18 325,3

810 622

29 557,8

1 901 727

69 342,8

1 323 126
132 000

48 245,3
4 813,1

262 219
33 000
4 965 266

9 561,3
1 203,3
181 049

7 850

286,2

1 110 499

40 492,2

1 773 491
260 575
724 094
3 868 659

64 666,9
9 501,4
26 402,7
141 063,2

938 605
91 388
-124 419

34 224,4
3 332,3
-4 536,7

10 149 832

370 094,1

Dotace
Dotace ze státního rozpočtu ČR
Fond environmentální odbornosti v programu českošvýcarské spolupráce
Fond pro NNO financován z EHP fondů 2009-2014
spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství
EHP a Norské fondy prostřednictvím Ministerstva
financí
Dotace z rozpočtu města Brna
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost prostřednictvím Jihomoravského
kraje
Dotace ze Zlínského kraje
Dotace celkem
Členské příspěvky
Služby
Tržby z prodeje časopisu Veronica a ostatních vlastních
tiskovin a za zboží
Tržby za služby Centra Veronica Hostětín (strava,
ubytování, pronájem, exkurze)
Služby - program IEE
Služby ostatní
Služby celkem
Odpisy majetku pořízeného z dotací
Ostatní výnosy
Aktivace našich tiskovin

VÝNOSY CELKEM

Nevyčerpané obdržené dotace dary jsou převedeny do dalších let
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Přehled o aktivech a pasivech k 31. 12. 2015
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

Částka v CZK
27 927

Částka v EUR
1 033

Dlouhodobý majetek
Stavby
Drobný dlouhodobý majetek
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Umělecká díla
Dlouhodobý majetek celkem

24 791 407
2 896 614
794 913
1 000
28 483 934

917 351
107 183
29 414
37
1 053 985

103 000

3 811

-7 990 630

-295 675

-2 896 614
-569 546
-11 456 790

-107 183
-21 075
0
-423 933

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
majetku

-27 927

-1 033

Zásoby celkem

316 535

11 713

Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku
Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Pohledávky
Odběratelé
Pohledávka nevyúčtovaných dotací ze státního
rozpočtu
Ostatní pohledávky
Jiné pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy
Dohadné účty aktivní
Pohledávky celkem

56 922

2 106

4 730 385
1 950 266
5 956
17 121
3 150
6 763 800

175 037
72 165
220
634
117
250 279

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek celkem

63 938
2 183 125
2 247 063

2 366
80 782
83 148

42 017

1 555

AKTIVA CELKEM

26 499 559

980 557

PASIVA
Jmění
Vlastní jmění
Fondy
Jmění celkem

Částka v CZK

Částka v EUR

2 941 242
18 105 713
21 046 955

108 834
669 962
778 796

Jiná aktiva celkem
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Výsledek hospodaření

-134 764

-4 987

Závazky
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav.
pojištění
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Závazky celkem

129 119
9 347
379 657

4 778
346
14 048

162 568
36 746
108 229
24 022
4 971
6 074 705
6 929 364

6 015
1 360
4 005
889
184
224 781
256 406

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

-1 341 996

-49 658

PASIVA CELKEM

26 499 559

980 557

Přestože nemáme ze zákona povinnost auditu účetnictví, naše účetnictví auditem prošlo a
celá účetní závěrka včetně příloh a výroku auditora, je k dispozici v sídle naší organizace a na
webu.

X. Zaměstnanci / zaměstnankyně v
roce 2015
Lucie Bartoňová, Radka Batelková, Renata Bolečková, Lucie Čáslavová (rodičovská dovolená),
Jolana Čuprová, Kateřina Elefantová (rodičovská dovolená), Yvonna Gaillyová, Marie Holíková,
Jan Hollan, Markéta Honzová, Kateřina Kohoutová, Kateřina Plesková Koželouhová
(rodičovská dovolená), Marie Křiváková, Petr Ledvina, Jana Maděrová, Hana Machů, Zdeňka
Psotová, Anna Spáčilová, Eliška Suchanová, Alena Šuráňová (rodičovská dovolená), Jan Talaš,
Jana Tesařová (rodičovská dovolená), Karla Vincenecová, Mojmír Vlašín. Dlouhodobí externí
spolupracovníci: Radim Machů, Jana Lebedová, Radka Matějíčková, Helena Vlašínová.
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XI. Rada Ekologického institutu
Veronica
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., statutární zástupce ZO ČSOP Veronica
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
Doc. Ing. Helena Králová, CSc.
RNDr. Miroslav Kundrata (předseda Rady EIV)
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

XII. Poděkování
Za spolupráci, pomoc a podporu, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a
institucím:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Alcedo - středisko volného času Vsetín, Arnika, Ateliér Fontes,
Calla, Centrum pasivního domu, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Český svaz
ochránců přírody Ústřední výkonná rada, Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), Divadlo
Husa na provázku, Ekumenická akademie Praha, Energetická agentura Zlínského kraje, Evropská unie –
ERDF – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovensko, Evropská unie – Evropský
sociální fond – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Frank Bold, Gymnázium Jana
Pivečky Slavičín, Hnutí DUHA, Intelligent Energy Europe IEE, Jihomoravský kraj, Katedra
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environmentálních studií FSS MU, Klimatická koalice, Knihovna Jiřího Mahena, Lesy České republiky,
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a její detašovaná pracoviště, Líska, z.s. a její
členové, Kosenka Valašské Klobouky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Moštárna Hostětín s.r.o.,
Nadace Jana Pivečky, Nadace Partnerství, Nadace Partnerství v rámci Blokového grantu z programu
švýcarsko – české spolupráce a v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace Veronica,
Nano Energies, NESEHNUTÍ, NET4GAS- Blíž přírodě, Národní park Podyjí, obec Hostětín, Občanské
sdružení Přírodní zahrada, Tradice Bílých Karpat, z.s., Ptačí centrum, Rebio, Rezekvítek, ČSOP
Regionální sdružení v Brně, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Region Bílé Karpaty – Fond
mikroprojektů, Síť ekologických poraden, Správy chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty a Moravský
kras, Statutární město Brno, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, Zelený kruh.
Jednotlivcům
Raymond Aendekerk, Pavel Baďura, Stáňa Bártová, Andreas Beckmann, Oldřich Bednář, Eva Beranová,
Bohuslav Binka, Stanislav Boček, Antonín Buček, Josef Cvachovec, Lucie Čáslavová, Magda Čáslavová,
Ladislav Čmel, Kamila Danihelková, Pavel David, Eliška Davidová, Blanka Dobešová, Zdeňka Dohnálková,
Jana Drápalová, Petr Drha, Johana Drlíková, Julie a Edgar Faberovi, Zbyněk Fiala, Petr Foltýn, Zuzana a
Darek Galle, Daniel Grmela, Adéla Hamplová, Naďa Hamšíková, Alžběta Hanzlová, Tomáš Havlíček, Juraj
Hazucha, Milan Havel, Vlastimil Hela, Josef Hladký, Marie Holbová, Jan Hollan, Robert Hrich, Anna
Hubáčková, Karel Hudec, Blažena Hušková, Hana Chalupská, Ladislav Jál, Světlana Jálová, Martin Janča,
Robert Janota, Hana Janulíková, Michaela Jelenová, Kateřina a Petr Jelínkovi, Iva Jílková, Martin Jiřička,
Naděžda Johanisová, Petr Karásek, Ivan Kasalický, Hana Kašpaříková, Eva Klusáčková, Miroslava
Knotková, Marie Kociánová, Polina Korneeva, Hana Korvasová, Iva Koutná, Lenka Kožňárková, Irena a
Petr Kučerovi, Radek Kučera, Michaela Kulhánková, Stanislav Kutáček, Hana Librová, Kamil Lisal,
Magdalena Maceková, Petr Maděra, Jiří Machala, Přemysl Mácha, Aleš Máchal, Marie Machů, Radim
Machů, Radka Matějíčková, Soňa Matulová, Petr Matuška, Richard Medal, Blanka Mikátová, Vladimír
Mikeš, Zdeněk Miklas, Romana Mikulčická, Stanislav Miler, Radim Měřička, Bedřich Moldan, Ondřej
Navrátil, Jiří Nedoma, Martina Nešporová, Jaroslav Nykodým, Jana Ondráčková, Alexandr Orálek, Lenka
Oram, Kateřina Pařízková, Rudolf Pecháček, Radim Ajša Pešek, Marie Petrů, Jiří Poláček, Anna
Polášková, Radek a Jan Popelkovi, Jan Pospíšil, Rostislav Pospíšil, Ivana Přibylová, Ladislav Ptáček,
Pavel Reich, Petr Reka, Tomáš Rothröckl, Miloš Rozkošný, Vilém Řiháček, Eva Sedláčková, Christian
Schrefel, Edvard Rejža Sequens, Karel Srdečný, Milan Sukeník, Iva Steinerová, Michal Stránský, Mirek
Struhař, Pavel Šamonil, Barbora Šedová, Zdeněk Ševčík, Jiřina Ševčíková, Petr Šimoník, Jana Šlitrová,
Ondřej Šrubař, Jan Švéda, Pavel Šuráň, Miroslav Šuta, Monika Tranová, Ludvík Trnka, Zbyněk Ulčák,
Jaroslav Ungerman, Renata Vaculíková, Veronika Valová, Ondřej Veverka, Helena Vlašínová, Milena
Zajíčková, Zita Zapadlová, Mariana Zbořilová, Romana Zbořilová, Miroslav Zelinka, Eliška Zimová,
Zdeňka Žáková.
Mnozí z těchto dárců nás podporují pravidelně – jsou členy Klubu přátel Veronica. Prostřednictvím
sponzorského předplatného časopisu Veronica, e-obchodu, webu i osobně nás podpořilo dalších více
než 100 jednotlivců. Všem za jejich podporu srdečně děkujeme. Bez jejich pomoci by naše práce nebyla
možná.
Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, členům ZO ČSOP Veronica, členům redakční rady časopisu
Veronica a Rady Ekologického institutu Veronica, odborným spolupracovníkům a lektorům vzdělávacích
akcí, autorům textů, fotografií a kreseb v časopise a dalších publikacích, studentům na stáži a dalším
praktikantům, autorům výstav v Domě ochránců přírody stejně jako muzikantům cimbálové muziky
Veronica, členům divadelního souboru Verdis, více než 100 dobrovolníkům Jablečné slavnosti i všem
ostatním dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhali během celého roku 2015.
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XIII. Klub přátel Veronica
Staňte se členy/členkami Klubu přátel Veronica a
podpořte naši práci! Děkujeme.

www.veronica.cz/klub
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Přírodní zahradu a život v ní ukazujeme už i těm nejmenším – zde při výukovém programu Živá
zahrada.

Pamětní desku připomínající návštěvu britského prince Charlese jsme nechali zhotovit k 5. výročí jeho
pobytu v Hostětíně (2010 – 2015)
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Velvyslanec USA Andrew H. Schapiro ochutnal hostětínské mošty

Na našem kole si můžete vlastnoručně (vlastnonožně) vyšlapat a vytlačit jablečný mošt
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ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel. 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz
www.veronica.cz

Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
tel. 572 630 670
e-mail: hostetin@veronica.cz
www.hostetin.veronica.cz
Bankovní spojení: 1342270339/0800
IČ: 13693620
DIČ: CZ13693620
Výroční zpráva ZO ČSOP Veronica za rok 2015
Vydal Ekologický institut Veronica, Brno 2016
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