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Byl to rok jiný, než jsme kdy zažili.  
Celosvětová pandemie a několikaměsíční 
karanténa zásadně ovlivnily i náš provoz 
a postavily nás před řadu výzev.

Naše vzdělávací činnost, založená pře-
devším na osobním setkání s účastníky, 
vzala za své. Některé aktivity jsme převedli 
do on-line prostoru, ale výukové programy 
pro školy jsme museli ze dvou třetin zrušit. 
I náš tým se učil nově spolupracovat.

Přesto rok 2020 přinesl i okamžiky,  
z nichž máme radost. Například otevření 
Fér Kaffé Veronica ve Slavičíně, významné 
součásti našeho nového environmentální-
ho sociálního podniku.

S potěšením a obdivem jsme sledovali také 
úsilí žáků a studentů, účastníků CO2 ligy – 
přestože se celý půlrok setkávali pouze 
on-line, odvedli skvělou práci. A připomněli, 
že  klimatická krize tu zůstává a bude vy-
žadovat pozornost a odhodlání všech.  
A že oni s tím počítají.

Pokud něco přináší střípky naděje  
a optimismu, jsou to právě tito mladí lidé. 
Díky nim vidíme, že naše práce má smysl. 



Veronica vznikla v roce 1986 jako  
regionálně zaměřený časopis s ambicí 
spojovat kulturu s ochranou přírody 
a kultivovanou formou šířit ekologic-
kou osvětu. Na aktivity ekologické po-
radny a ekologického centra Veronica, 
rozvíjené po listopadu 1989, navázal 
v roce 1999 Ekologický institut Veronica  
(EIV) jako profesionální pracoviště 
ZO ČSOP Veronica.

Jsme odbornou a vzdělávací institucí 
a nabízíme interpretaci odborných 
environmentálních témat. Působíme 
v Brně, v Hostětíně a nově i ve Slavičíně. 
Pozornost věnujeme městskému i ven-
kovskému prostředí. Vyvíjíme činnost 
v širokém záběru od místního detailu 
po mezinárodní souvislosti, z Hostětína 
po Evropu, od praktické péče o přírodu 
po umělecké zpracování tématu.

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



2020
Chráníme klima  
a ukazujeme ostatním, jak na to

Radíme v ekologické poradně

Vzděláváme předškoláky, 
žáky i studenty

Založili jsme environmentální  
sociální podnik

Handicap u nás není překážkou

Motivujeme v inspirativním  
prostředí Hostětína

Umíme číst v přírodě a krajině.  
Čtěte s námi.

Ve veřejném prostoru jsme vidět

Spolupracujeme a propojujeme



KLIMA

CHRÁNÍME KLIMA  
a ukazujeme ostatním, jak na to

Vzděláváme, šíříme osvětu, děláme praktické kroky

Motivujeme vlastním příkladem
Naše Centrum Veronica Hostětín má 7–8× menší uhlíkovou stopu  
než podobné instituce a snaží se ji dále zmenšovat.

Ukazujeme na příkladu Hostětína,  
co to znamená směřovat k uhlíkové neutralitě

Podílíme se na činnosti Klimatické koalice

 www.veronica.cz/klima

 www.veronica.cz/energie

 klimatickakoalice.cz

http://www.veronica.cz/klima
http://www.veronica.cz/energie
https://klimatickakoalice.cz/


KLIMA

Měříme a snižujeme uhlíkovou stopu

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na klima. 
Ukazuje množství skleníkových plynů, které produkujeme 
naším každodenním životem.

Sledujeme a cíleně snižujeme uhlíkovou stopu  
našeho Centra Veronica Hostětín, vzdělávacího střediska – 
pasivního domu. Spotřeby energie měříme a vizualizujeme.

 grafy.veronica.cz

Rovněž celá obec Hostětín snižuje svoji uhlíkovou stopu.  
Využívá fotovoltaické elektrárny, solární kolektory, vytápí 
obec biomasou. Svou spotřebu tepla a elektřiny pokrývá 
ze dvou třetin z obnovitelných zdrojů. Právem zvítězila 
v soutěži E.ON – Energy Globe 2020.

Uhlíková stopa obce Hostětín vypočítaná  
v roce 2020 je 2,5 tuny CO2e na obyvatele za rok.  
Ač je srovnání složité, lze odkázat na podobné výpočty  
zatím nemnoha českých vesnic, městských částí a měst. 
Jejich uhlíková stopa vyšla 2–3× větší.

 www.hostetin.veronica.cz/uhlikova-stopa

https://grafy.veronica.cz/d/q1xCcXziz/centrum-veronica-hostetin?orgId=1
http://www.hostetin.veronica.cz/uhlikovastopa


KLIMA

CO2 liga – motivujeme studenty

CO2 liga je celoroční program o ochraně klimatu  
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Je rámován jako plnění mise  
na záchranu planety, kdy se žáci snaží symbolicky naplnit 
závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety 
o více než 1,5 kelvinu.

V rámci mnoha pestrých a praktických úkolů se zabývají 
problémem z pohledu sebe, své rodiny, školy, obce i státu.

Účastníci získali motivaci pro svoji další práci, protože  
zjistili, že: „Neexistuje žádný rozumný důvod, proč  
nesnižovat uhlíkovou stopu“.

CO2 liga se probojovala v roce 2020 do finále  
soutěže E.ON Energy Globe.

	• Šlo již o 10. ročník
	• Zapojilo se 55 školních týmů

 www.co2liga.cz

http://www.co2liga.cz/


KLIMA
Realizace Hodiny Země a CO2 ligy byla spolufinancována  
Státním fondem životního prostředí České republiky na základě  
rozhodnutí ministra životního prostředí

Koordinujeme kampaň Hodina Země

Celosvětová kampaň na ochranu klimatu  
proběhla v roce 2020 ve 190 zemích, v České republice  
pod naší koordinací. Je to nejrozsáhlejší dobrovolná akce, 
která připomíná nutnost snížení příspěvku lidstva  
ke změnám klimatu.

Celosvětová pandemie změnila sice formát akce  
na „online“, ale i tak se počet účastníků, kteří chtějí  
vyjádřit svůj postoj k ochraně klimatu, navýšil:

	• 124 obcí, včetně 8 statutárních měst
	• 62 firem a organizací
	• 5 památek
	• 3 500 jednotlivců

Účastníci si mohli stanovit svůj klimatický závazek.  
Zavázali se snížit roční emise dohromady  
o 2 000 tun CO2 ekv.

 www.hodinazeme.cz

Jsme úspěšní i v dalších aktivitách  
na ochranu klimatu

Letní škola ochrany klimatu – pravidelná týdenní  
vzdělávací akce v Hostětíně, plná informací i praktických 
workshopů a exkurzí.

Publikace Ochrana klimatu – třetí, zcela přepracované  
vydání vzdělávacího textu nejen pro pedagogy.

 www.veronica.cz/publikace-ke-stazeni

Nelétám – provozujeme web podporující cesty  
ke snižování intenzity letecké dopravy.

 www.neletam.cz

http://www.hodinazeme.cz 
https://www.veronica.cz/publikace-ke-stazeni?i=109
https://www.veronica.cz/publikace-ke-stazeni
http://www.neletam.cz/


Potěšení, inspiraci i praktické 
znalosti a rady širokému spektru 
návštěvníků poskytuje Ukázková 
přírodní zahrada našeho Centra 
Veronica Hostětín.
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PORADNA

Radíme v ekologické poradně
Veronica je první, nejstarší česká ekologická poradna.  
Celostátně radíme již od roku 1991.  
Naplňujeme standardy Sítě ekologických poraden STEP.

Odpovídáme na vaše dotazy
Za rok 2020 evidujeme:

	• 321 zodpovězených dotazů
	• 250 000 návštěv webu ekoporadny
	• 418 vypracovaných expertních odpovědí  

na dotazy, z toho 7 nových odpovědí  
v tomto roce

	• Školení pro ekoporadce v rámci  
sítě Pavučina

 www.veronica.cz/ekoporadna

Tematická struktura dotazů

zahrady, 
včetně přírodních

studánky

živočichové

odpady

domácnost, 
ekospotřebitel

energie, 
stavitelství, 

klima

ovzduší, 
hluk

ostatní

voda, 
praní, 

čištění

ochrana přírody, 
zeleň

http://www.veronica.cz/ekoporadna


PORADNA

Certifikujeme přírodní zahrady

Pečujeme o Ukázkovou přírodní zahradu  
Centra Veronica Hostětín.

Podporujeme udržitelné hospodaření v souladu s přírodou, 
vzděláváme o přírodních zahradách a udělujeme plaketu 
Přírodní zahrada těm, kdo splní podmínky certifikace.

Udělili jsme již 210 plaket v Jihomoravském  
a Zlínském kraji a téměř 80 v jiných krajích.

Zahrady zaznamenáváme do Ekomapy  
i do Mapy přírodních zahrad.

 www.veronica.cz/mapa-prirodnich-zahrad

	• V roce 2020 získalo plaketu 15 nových zahrad, 
z toho 1 ukázková a 2 školní

	• Zodpověděli jsme 53 dotazů o přírodních zahradách
	• V Hostětíně proběhl seminář Jak na sucho v zahradě
	• Podílíme se na činnosti Asociace zahradní terapie

http://www.veronica.cz/mapa-prirodnich-zahrad


PORADNA

Provozujeme Ekomapu,  
vaši ekologickou navigaci

Ekomapa ukazuje objekty i místa, která souvisejí  
se životním prostředím či umožňují šetrnější nakupování. 
Funguje i v aplikaci na mobilech.

	• Je členěna do 47 kategorií z oblastí ekospotřebitel,  
odpady, příroda, stavby, instituce a další

	• Obsahuje 4 900 zajímavých a důležitých záznamů  
z celé republiky

	• V roce 2020 jsme vložili 150 nových míst
	• K tomu jsme 638 míst revidovali

 www.veronica.cz/ekomapa

Daří se nám také

Mapa studánek – Zobrazuje přes 1 300 studánek  
a pramenů po celé České republice, s fotografií  
a informacemi o kvalitě vody. 

 www.veronica.cz/mapa-studanek

Databáze slaměných domů – Je nejrozsáhlejším  
přehledem slaměných instalací v ČR obsahuje 90 domů 
s podrobným popisem a bohatou fotodokumentací. 

 www.veronica.cz/databaze-slamenych-domu

Biojarmark – Je známá akce ekologických pěstitelů,  
kterou koordinujeme v Brně. V roce 2020 proběhla online, 
lidé mohli nakupovat přes e-shop.

http://www.veronica.cz/ekomapa
https://www.veronica.cz/mapa-studanek
https://www.veronica.cz/databaze-slamenych-domu


Naše vzdělávací programy  
se opírají o kvalitní lektorské 
zázemí a také o unikátní prostředí  
Centra Veronica Hostětín, včetně 
samotné obce a okolní krajiny 
Bílých Karpat.



ŠKOLA

Vzděláváme předškoláky,  
žáky i studenty
Pro školy máme v Hostětíně rozsáhlou nabídku  
environmentálně zaměřených výukových programů –  
jednodenních i pobytových. Žáci se v nich věnují poznávání 
přírody a krajiny, řemeslům i udržitelnému rozvoji.  
Jezdí k nám žáci všech stupňů škol, MŠ, ZŠ, SŠ.

Programy se opírají o unikátní prostředí  
ekologické obce Hostětín i jejího přírodního okolí –  
krajiny Bílých Karpat. Zaměřují se především na témata:  
udržitelný rozvoje obce, přírodní zahrada, ovocnářství,  
řemesla, tradice (vánoční, velikonoční), krajina, sucho 
a voda v krajině. Probíhají pokud možno co nejvíce  
v terénu. Obvykle se jich účastní na 2 500 žáků ročně, 
v roce 2020 jich bylo kvůli karanténním  
opatřením jen 730.

 www.hostetin.veronica.cz/skoly

Navzdory karanténě jsme realizovali
	• Třicet jednodenních výukových programů pro školy  

(v ne‑korona době běžně 70–80)
	• Tři pobytové programy (jindy 15)
	• Čtyři webináře pro ZŠ
	• Jeden nový pobytový program v naší nabídce  

(Z dílny Tradice Bílých Karpat)
	• Vznikl celoroční terénní výukový program Sucho,  

který se zaměřuje na téma nedostatku vody v krajině  
a jeho řešení. Je určen žákům 2. stupně.

http://www.hostetin.veronica.cz/skoly




Založili jsme  
environmentální sociální podnik

Na tento projekt je poskytována  
finanční podpora EU/ESF.

Největším počinem roku 2020 bylo 
založení Zpracovny ovoce a kavárny 
Veronica. Tento environmentální soci-
ální podnik se zaměřuje na zvyšování 
biodiverzity, péči o místní sady a vyu-
žívání jejich produkce. Zaměstnává lidi 
znevýhodněné na trhu práce.

Podporujeme jím přírodu, místní lidi, 
regionální výrobce i ekologické země-
dělce. Zpracováváme zde ovoce z vlast-
ních sadů i od regionálních dodavatelů, 
vyrábíme z něho pečené čaje, tradiční 
povidla, sušené ovoce. Provoz podniku 
je ekologický, využíváme zánovní elekt-
romobil a energii z obnovitelných zdrojů.

Ve Slavičíně jsme otevřeli novou ka-
várnu Fér Kaffé Veronica. Vznikl krásný 
nový prostor, který má díky výtvarníkovi 
Rosťovi Pospíšilovi i výtvarný a kulturní 
přesah. V kavárně si také pečeme vlast-
ní domácí dorty, dezerty, sušenky i sla-
né pečivo. Díky distribuci už znají naše 
výrobky lidé po celém Zlínském kraji.

 www.kavarna.veronica.cz

http://www.kavarna.veronica.cz/


Od roku 2015 nabízíme naše 
vzdělávací programy lidem s nej-
různějšími druhy postižení a sna-
žíme se tak jít příkladem dalším 
ekocentrům v republice.



Handicap u nás není překážkou
Již šest let se věnujeme environmentální  
výchově a vzdělávání pro handicapo-
vané a propojujeme tak ekologickou 
výchovu se sociální oblastí.

Povedlo se nám
	• Dva tábory pro SMÁKY – již počtvrté  

jsme spolupořádali odlehčovací 
psychorehabilitační tábory pro děti 
s diagnózou SMA (spinální muskulár-
ní atrofie) a svalové dystrofie

	• Tábor pro děti  
s kombinovaným postižením

	• Dva nové výukové programy –  
Co to bzučí za humny aneb ze života 
včel a Ovce a její bohatství pro děti 
s poruchami sluchu

	• Nový pobytový program  
Bádej a hraj, poznej náš kraj  
pro děti s poruchami sluchu

	• Dvě školení studentů SŠ, ekocenter  
a osob pracujících s handicapovanými hostetin.veronica.cz/handicapovani

 hostetin.veronica.cz/pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim

Do Hostětína pravidelně jezdí skupiny 
zdravotně znevýhodněných dětí na tá-
bory i kratší pobyty (děti se svalovou 
atrofií a dystrofiemi, nevidomí, neslyšící, 
děti s poruchami autistického spektra). 
Máme pro ně připraveny krátkodobé 
i pobytové ekologické programy přizpů-
sobené jejich speciálním potřebám.

Areál i budova Centra Veronica 
jsou pobytu handicapovaných osob 
přizpůsobeny.

Jsme tak příkladem dobré praxe 
pro jiná ekocentra.

Programy pro děti s poruchami sluchu byly  
podpořeny Ministerstvem životního prostředí.  
Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

https://hostetin.veronica.cz/handicapovani
https://hostetin.veronica.cz/pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim


Obec Hostětín leží v Bílých  
Karpatech, na pomezí Moravy 
a Slovenska (a zároveň i Valašska 
a Moravského Slovácka).

V okolní kulturní krajině, po sta-
letí utvářené soužitím člověka 
a přírody, ukazujeme účastníkům 
našich vzdělávacích akcí, jak 
se na stavu krajiny podepisuje 
současné hospodaření i dopady 
změny klimatu. Stejně tak je se-
znamujeme s našimi poznatky, jak 
krajinu a lidská sídla v ní navracet 
k rovnovážnějšímu stavu a tím 
na změněné podmínky co nejlépe 
adaptovat.

Snímek je pořízený na vyhlídce 
nad Hostětínem během Letní ško-
ly ochrany klimatu.



MOTIVACE

Motivujeme  
v inspirativním prostředí Hostětína
Centrum Veronica Hostětín je unikátním místem 
pro environmentální vzdělávání

Centrum je určeno širokému spektru cílových skupin:  
dětem a mládeži, laické i odborné veřejnosti, školám,  
akademickým institucím a studentům VŠ, veřejné  
správě a samosprávě, místním akčním skupinám,  
neziskovkám, firmám.

V Hostětíně nabízíme exkurze modelovými ekologickými 
projekty, vzdělávací pobyty, lektorované výlety do krajiny, 
osvětové kampaně, workshopy, konference.

Akce běžně každoročně navštíví skoro 8 000 osob,  
v roce 2020 to však byla kvůli karanténním  
opatřením jen desetina. 

Navzdory potížím jsme v roce 2020 uspořádali:

	• Tři tábory pro rodiče s dětmi
	• Dva běhy akce Zelená dovolená  

s lektorovaným programem
	• Pět jednodenních kurzů  

(pletení proutěných košíků, pletení slaměných ošatek,  
kutí kosy, 2× bylinkový večer)

	• Šest vícedenních kurzů  
(4× Řez ovocných dřevin, Jak na sucho,  
Letní škola ochrany klimatu)

	• Tři vycházky do krajiny žítkovských bohyní
	• Čtyři exkurze modelovými projekty  

udržitelného rozvoje v Hostětíně



MOTIVACE

Podporujeme regionální značku  
Tradice Bílých Karpat

Podílíme se na činnosti Tradice Bílých Karpat, z.s. –  
spolku podporujícího tradiční zemědělskou a řemeslnou  
produkci a zejména rozvoj tradičního ovocnářství.

Regionální značka Tradice Bílých Karpat® je  
ochrannou značkou pro výrobky a služby z jedinečné  
krajiny Bílých Karpat. V roce 2020 byli certifikováni  
dva noví držitelé značky, celkem jich je 48.

 www.tradicebk.cz

 www.vyrobkyzkraje.cz

http://www.tradicebk.cz/
http://www.vyrobkyzkraje.cz/


MOTIVACE

Zveme na dovolenou do Bílých Karpat

Podporujeme udržitelný cestovní ruch a vedeme lidi  
k zážitkům z poznávání přírody. Naše ubytování v pasivním 
domě splňuje všechny náročné požadavky pro ekologicky 
šetrné služby. Do našeho ekopenzionu s kapacitou 28 lůžek  
lze přijet na dovolenou nebo si zde uspořádat svoji  
akci – kurz, oslavu, svatbu.

 www.hostetin.veronica.cz/ekopenzion

Také své hosty a turisty vzděláváme

Turisté mohou využít naučnou stezku Naokolo Hostětína,  
jít na procházku po Sochách v krajině, absolvovat terénní 
kvíz Bludiště v přírodě, či naučnou stezku v přírodní zahradě.

Mohou využít i řadu samoobslužných aktivit – procházek, 
při kterých plní různé zajímavé úkoly či kvízy z pracov-
ních listů a objevují krásy okolní krajiny i historii kraje 
nevšedním způsobem. Každá návštěva se tak může změnit 
v honbu za pokladem nebo na bádání v přírodě, při kterém 
se hodně dozví a zároveň si užijí děti i dospělí.

 www.hostetin.veronica.cz/samoobsluzne-aktivity

http://www.hostetin.veronica.cz/ekopenzion
https://hostetin.veronica.cz/naucna-stezka-naokolo-hostetina
https://hostetin.veronica.cz/sochy-v-krajine
https://hostetin.veronica.cz/bludiste-v-prirode
https://hostetin.veronica.cz/samoobsluzne-aktivity
http://www.hostetin.veronica.cz/samoobsluzne-aktivity


Časopis Veronica je po celou 
dobu své existence věrný svému 
původnímu záměru propojovat 
svět ochrany životního prostředí 
a kultury. Za dlouhá léta na jeho 
stránkách publikovala nejen řada 
renomovaných přírodovědců, ale 
i mnozí výrazní představitelé lite-
ratury či výtvarného umění.

A k tomu jde vždy o poutavé 
a podnětné čtení!



ČASOPIS

Umíme číst v přírodě a krajině –  
čtěte s námi
Tištěný časopis pro ochranu přírody a krajiny Veronica  
je jedno z nejdéle vycházejících environmentálně orientova-
ných celorepublikových periodik. Vychází již od roku 1986. 
Sleduje dlouhodobé trendy i aktuální problémy ochrany 
přírody a krajiny. Má ambici propojovat přírodu a kultu-
ru, spolupracuje s výtvarníky i literáty. Pravidelné rubriky 
(Krajina mého srdce, Větrné mlýny, Zajímavosti z přírody), 
doplňují další články, rozhovory a fejetony.

Na webu časopisu jsou volně dostupné anotace  
obsahu, některé články a pro předplatitele i veškerá  
dosud vydaná čísla.

V 35. ročníku jsme vydali čtyři řádná čísla s obálkami  
malíře Antonína Vojtka a jedno číslo zvláštní.

Profilová témata 2020
	• Nejen o Soutoku –  

věnováno aktuální problematice  
a ochraně soutoku Moravy a Dyje

	• Kámen a kamení
	• Opylovatelé a opylovači
	• Není houba jako houba
	• Zvláštní číslo:  

Biodiverzita v zahradě a v sadu

 www.casopis.veronica.cz

http://www.casopis.veronica.cz/


Hlavní vzdělávací prostor  
Centra Veronica Hostětín bohužel 
po většinu roku 2020 zůstával 
kvůli koronavirové situaci neob-
vykle prázdný. O to důležitější 
byla každá příležitost, jak naše 
myšlenky šířit prostřednictvím 
veřejných médií.



PUBLICITA

Ve veřejném prostoru jsme vidět
Během roku 2020 se v celé společnosti 
mnohé aktivity přesouvaly do online 
prostoru. I pro nás to byla výzva. Vybra-
né skupiny zájemců jsme začali vzdělá-
vat online, prostřednictvím webinářů.

Naši experti vystoupili v několika do-
kumentech a rozhovorech, například 
v pořadu ČT z řady Nedej se na téma 
Environmentální žal. Jiný seriál ČT, Náš 
venkov, představil v dílu Soběstačnost 
jako životní styl lokální svět v šesti 
obrazech, z nichž některé jsou věnová-
ny lidem okolo Veroniky, jiné nositelům 
regionální značky Tradice Bílých Karpat.

Rozhovory jsme dávali Českému rozhla‑
su, České televizi, časopisu Vital plus, 
časopisu CEDIT (vydává Centrum expe-
rimentálního divadla Brno). Účastnili 
jsme se i některých online akcí, napří-
klad Konference Střed zájmu: Kultura 
v nové realitě.

 hostetin.veronica.cz/node/1229

https://hostetin.veronica.cz/node/1229


SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme a propojujeme
Podílíme se na vedení a činnosti řady nevládních asociací a sítí
	• Předsednictvo Ústřední výkonné rady ČSOP
	• Výkonný výbor Sítě ekologických poraden STEP
	• Rada Klimatické koalice
	• Tradice Bílých Karpat, z.s. (sekretariát)
	• Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s.
	• Sdružení středisek ekologické výchovy ve Zlínském kraji – Líska, z.s.
	• Projekt Ekopobyt 
	• Síť přírodních zahrad v České republice
	• Asociace zahradní terapie
	• Programový výbor Místní akční skupiny Bojkovsko
	• Pracovní skupina pro EVVO na Ministerstvu životního prostředí
	• Výbor pro EU Rady vlády pro NNO
	• Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu





LIDÉ

Naši lidé
Za úspěšně zvládnutý rok 2020, 
za všechnu práci, nasazení a odhodlání 
naplňovat naše poslání i v nelehké době 
celosvětové pandemie, patří velký dík 
všem zaměstnancům a externím spo-
lupracovníkům Ekologického institutu 
Veronica a všem našim dobrovolníkům.

Zaměstnanci/zaměstnankyně

Renata Bolečková (vedoucí provozu), 
Barbora Čepková (lektorka), Jitka Datinská 
(koordinátorka EVVO), Kateřina Elefantová 
(rodičovská dovolená), Yvonna Gaillyová (ředitelka), 
Markéta Honzová (ekologická poradkyně), 
Blanka Hrabinová (ESP, kavárna), Anna Koláčková 
(ESP, kavárna), Marie Křiváková (ředitelka Centra 
Veronica Hostětín), Petr Ajs Kucka (programový 
vedoucí), Petr Ledvina (vedoucí ekologické poradny), 
Petra Lysáková (ESP, kavárna), Hana Machů 
(vedoucí propagace), Šárka Polanská roz. Husková 
(lektorka), Miroslav Procházka (finanční manažer), 
Jana Řeháková (ESP, kavárna), Ludmila Stašová 
(rodičovská dovolená), Bronislava Šedivá (ESP, 
kavárna), Lenka Šlahorová (vedoucí týmu kuchyně), 
Zuzana Špačková (ESP, kavárna), Alena Šuráňová 
(ESP, kavárna), Kateřina Švachová (ESP, kavárna), 
Martina Wilczkeová (lektorka).  
ESP = environmentální sociální podnik

Dlouhodobí externí spolupracovníci  
a spolupracovnice

Bohdana Fabiánová, Ivo Hažmuk,  
Jan Hollan, Radim Machů, Radim Měřička, 
Rudolf Pecháček, Jan Pospíšil, Rostislav Pospíšil, 
Jiří Turek, Barbora Valešová, Karla Vincenecová, 
Mojmír Vlašín, Radomír Staš, Ludmila Stašová

Externí lektorky a lektoři  
výukových programů pro školy

Lucie Čižmářová, Kateřina Kohoutová, 
Bronislava Matúšů, Veronika Mergentalová, 
Simona Němčíková, Jana Pechová,  
Martina Poláchová, Lenka Supová,  
Blanka Szabová, Alena Šuráňová, Jan Talaš

Externí pomocníci  
v provozu Centra Veronica

Anežka Bolečková, Eliška Bolečková,  
Lukáš Caha, Marie Holbová, Světlana Jálová, 
Marie Janíková, Zdenka Navrátilová, Štefan Raždik, 
Iveta Šebáková, Hana Šlahorová, Marta Štefaníková, 
Michaela Tokarčíková, Milena Zajíčková

Redakční rada  
časopisu Veronica

Roman Barták, Petr Čermák, Bohdana Fabiánová 
(šéfredaktorka), Michal Friedl, Yvonna Gaillyová, 
Vilém Jurek, Pavel Klvač (předseda), 
Miroslav Kundrata, Jan Lacina (místopředseda), 
Olga Lepšová-Skácelová, Tomáš Rothröckl, 
Tomáš Růžička, Jana Růžičková, Václav Štěpánek, 
Jiří Turek (korektury), David Veselý, Roman Zajíček. 
Čestní členové: Ivo Dostál, Jarmila Kocourková, 
Libor Musil, Jitka Pellantová, Mojmír Vlašín

Výbor ZO ČSOP Veronica

Yvonna Gaillyová, Marie Křiváková,  
Petr Kucka, Petr Ledvina, Jitka Datinská.  
Revizorka: Lenka Kožnárková.



LIDÉ

Děkujeme
za spolupráci, pomoc a podporu, dary finanční i materiální

Organizacím a institucím

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Arnika, Calla, 
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy, Církevní střední škola pedagogická a sociální 
Bojkovice, Česká asociace vzácných onemocnění 
(ČAVO), Český červený kříž Hostětín, Český svaz 
ochránců přírody Ústřední výkonná rada, ČSOP Re-
gionální sdružení v Brně, Divadlo Husa na provázku, 
Dobrý skutek, z.s., Domov pro mne, z.s., Ecological 
Consulting a.s., Energetická agentura Zlínského 
kraje, Frank Bold, Generali Investmens, Gymnázium 
Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, HaDivadlo, Hnutí DUHA, 
Charita Zlín, Informační centrum OSN v Praze, Jiho-
moravský kraj, Katedra environmentálních studií FSS 
MU, Klimatická koalice, Kosenka Valašské Klobouky, 
Lesy České republiky, Lipka – školské zařízení pro en-
vironmentální vzdělávání Brno a její detašovaná 

pracoviště, Líska, z.s. a její členové, Loutky bez hra-
nic, z.s., Martin Kořistka, MAS Opavsko, Město 
Slavičín, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mini-
sterstvo životního prostředí, Moravskoslezský kraj, 
Moštárna Hostětín s.r.o., Muzeum Bojkovska, Nadace 
Jana Pivečky, Nadace Naše dítě, Nadace Partnerství, 
Nadace Veronica, Nadační fond Domácí anděl, Nano 
Green, s.r.o., Národní síť Místních akčních skupin, 
Národní síť zdravých měst, NESEHNUTÍ, NET4GAS – 
Blíž přírodě, obec Hostětín, Zdeněk Pazdera, Přírodní 
zahrada, z.s., RADDIT CONSULTING, Sdružení stře-
disek ekologické výchovy Pavučina, Síť ekologických 
poraden STEP, Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých Vsetín, SMÁci, z.s. – pacientská orga-
nizace SMA, Státní fond životního prostředí, Správa 
chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Statutární 
město Brno, Tradice Bílých Karpat, z.s., Veřejná zeleň 
města Brna, Základní škola Vlára Slavičín, Zelený 
kruh, Zlínský kraj, Život dětem o.p.s., MŠ, ZŠ a SŠ 
pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Jednotlivcům z řad dárců,  
expertů, dobrovolníků, asistentů  
táborů, pomocníků

Alexander Ač, Libor Ambrozek, Adam Baroš, Roman 
Barták, Eduard Bartoš, Radka a Honza Batelkovi 
se syny, Eva Baturná, Petr Bauer, Martin Bednarski, 
Oldřich Bednář, Lukáš Běhunčík, Dominik Bláha, 
Stanislav Boček, Jaroslav Boleček, Michal Botek, Kris-
týna Branná, Michal Broža, Romana Brůžková, Jana 
Burianová, Lukáš Caha, Jiří Carbol, Nikola Cieslarová, 
Magda Čáslavová, Petr Čermák, Katka Černá, Ladislav 
Čmel, Kamila Danihelková, Petr Daniš, Petr Datinský, 
Pavel David, Nikola Divišová, Radka Dobisíková, Jiří 
Dobrovolný, Tomáš Dobřanský se Saškou, Jitka Doub-
nerová, Markéta Doubnerová, Marcela Dokulilová, Ivo 
Dostál, Jana Drápalová, Petra Drdová, Petr Drha, JIří 
Drlík, Jana Dúbravčíková, Kristýna Dyntarová, Boh-
dana Fabiánová, Zbyněk Fiala, Dagmar Filgasová, Jiří 
Flousek, Michal Friedl, Radim Friedrich, Ivan Fürst, 
Zuzana a Darek Galle, Šimon Hačecký, Tereza Hacho-
vá, Tomáš Hájek, Romana Halabrin, Hana Hanosková, 
Pavel Haupt, Milan Havel, Štěpánka Havlová, Hana 
Havlůjová, Juraj Hazucha, Ivo Hažmuk, Vlastimil Hela, 
Josef Hladký, Martin Hlučil, Radek Hodinský, Beáta 
Holá, Veronika Holcnerová, Libor Holemý, Jan Hollan, 
Pavel Holman, Miroslav Homolka, Kateřina Horáková, 
Robert Hrich, Michaela Hrubá, Mira Hruška, Blažena 
Hušková, Anika Chalupská, Vladimír Jál, Světlana 
Jálová, Marie Janíková, Hana Janulíková, Petr Janůj, 



DÍKY

Radka Jarušková, Michaela Jelenová, Kateřina a Petr 
Jelínkovi, Martin Jiřička, Naděžda Johanisová, Tomáš 
Jungwirth, Iva Jurčíková, Vilém Jurek, Zuzana Jurková, 
Jitka Jurníková, Tereza Kabůrková, Šimon Kalný, 
Tomáš Kažmierski, Aleš Klíma, Pavel Klvač, Miroslava 
Knotková, Marie Kociánová, Radomil Kočí, Helena Ko-
čová, Sylva Kohoutová, Alena Kolaříková, Miroslav Ko-
lenatý, Leona Kolínková, Petr Konečný, Lenka Koppová, 
Hana Korvasová, Eva Kotašková, Martin Koudelka, Iva 
Koutná, Aleš Kovář, Jiří Koželouh, Lenka Kožnárko-
vá, Zdeněk Král, Ondřej Kramoliš, Jiří Krist, Miroslav 
Kroča, Ivo Kropáček, Anna Kroulíková, Alena Kroupo-
vá, Ludmila Křiváková, Jan Křižka, Šárka Křepelková, 
Robby Kubáň, Petr Kučera, Radek Kučera, Irena a Petr 
Kučerovi, Dana Kuncová, Patrik Kunčar, Miroslav Kun-
drata, Stanislav Kutáček, Anet Kvapilová, Darek Lacina, 
Yvona Lacinová, Jana Lagová, Radim Lainka, Olga 
Lepšová-Skácelová, Martina Lesáková, Hana Librová, 
Jana Lipárová, Sára Lojková, Vojen Ložek, Kateřina 
Macková, Petr Maděra, Aleš Máchal, Monika Machů, 
Hedvika a Pavel Malcovi, Jiřina Vlaštovka Maloušková 
s Tomem a Agnes, Irena Mašková, Radka Matějíčková, 
Soňa Matulová, Richard Medal, Michal Medek, David 
Měřička, Radim Měřička, Monika Michálková, Vladi-
mír Mikeš, Mirka Miličková, Tomáš Mitáček, Bedřich 
Mlčoch, Bedřich Moldan, Aleš Moravec, Kateřina 
Mrvíková, Ivo Nečesánek, Jiří Nedoma, Miroslav Novák, 
Ivona Okrouhlíková, Karel Oprchal, Jana Paličková, 
Aleš Patermann, Miroslav Patrik, Radana Parmová, 
Tomáš Pazderka, Jiří Piják, Rudolf Pecháček, Jana a 
Petr Pechovi, Radim Ajša Pešek, Marie Petrů, Renata 
Placková, Veronika Plavcová, Veronika Pňovská, Jiří 
Poláček, Jan Pospíšil, Rostislav Pospíšil, Marie Poučová, 
Pavel Procházka, Aleš Prokop, Tereza Přádová, Vero-
nika Rajtrová, Hanka a Břeťa Regnerovi s rodinou, 
Pavel Reich, Hana Rejmanová, Miroslav Rochovanský, 
Tomáš Rothröckl, Lenka Roubíčková, Jan Roušavý, Jan 

Rovenský, Miloš Rozkošný, Jaroslav Rožnovský, Tomáš 
Růžička, Jiří Rzuhovský, Jitka Ryšavá, Vilém Řiháček, 
Milan Sáňka, Jan Sáňka, Jitka Seitlová, Edvard Rejža 
Sequens, Hynek Skořepa, Václav Skřeček, Karolína Sla-
běňáková, Anna Slaninová, Ivo Slavík, Jindřich Sojka, 
Lenka Sotáková, Dušan Soudek, Michal Spurný, Karel 
Srdečný, Radek Staš, Lukáš Stoklasa, Michal Stránský, 
Gabriela Studenská, Eduard Stuchlík, Hana Stuchlík 
Kašpaříková, Petr Stýblo, Jana Surovčíková, Klára 
Sutlovičová, Zdeňka Svitková s Dominikem, Pavlína 
Sýkorová, Jan Šabata, Zuzana Šalplachtová, Zdeněk 
Ševčík, Jiřina Ševčíková, Michal Šicner, Petr Šimoník, 
Jitka Šlitrová, Václav Štěpánek, Ludmila Štěpánková, 
Miroslav Šuta, Alena Šuránová, Petr Švec, Jan Švéda, 
Jana Tedesco, Hana Telekesová, Radana Tichavská, 
Anna Tomendalová, Helena Továrková, Monika Tranová, 
Erika Trtalová, Viktor Třebický, Ilona Tunklová, Jiří 
Turek, Veronika Tůmová, Patricie Turečková, Zbyněk 
Ulčák, Jaroslav Ungerman, Miroslava Vaclová, Barbora 
Valešová, Marie Vaněčková, Kamila Vašinová, David 
Veselý, Vojtěch Vild, Markéta Vinkelhoferová, Eva 
Vojáčková, Kristína Wimmerová, Adéla Zábojníková, 
Roman Zajíček, Mariana Zbořilová, Jan Zounek, Dana 
Zvařičová, Ladislav Židek

Mnozí z těchto dárců nás podporují  
pravidelně finančně – jako členové  
Klubu přátel Veronica nebo prostřed- 
nictvím sponzorského předplatného 
časopisu Veronica.

Ostatním podporovatelům

Poděkování patří rovněž občanům 
Hostětína, členům ZO ČSOP Veronica, 
spolupracovníkům z Nadace Veronica, 
rodinám našich zaměstnanců, odbor-
ným spolupracovníkům a lektorům 
vzdělávacích akcí, autorům textů, foto-
grafií a kreseb v časopise a dalších pu-
blikacích, studentům na stáži a dalším 
praktikantům, muzikantům cimbálové 
muziky Veronica i všem ostatním, kteří 
nám ochotně pomáhali chránit přírodu 
během celého roku 2020.

Všem za podporu srdečně děkujeme. 
Bez vaší pomoci by naše práce  
nebyla možná!





Finanční zpráva
Přijaté dotace

Popis Poskytovatel Typ Částka (Kč)

Státní 
rozpočet

Dotace na projekt Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu,  
Rozhodnutí č. 108/32/20

Ministerstvo životního prostředí provoz 248 000

Dotace na projekt Ochrana klimatu na místní úrovni  – motivace  
a vzdělávání pro ambiciózní cíle, Rozhodnutí č. 110/32/20

Ministerstvo životního prostředí provoz 249 000

Podpora na přípravu projektové dokumentace k LIFE EVL č. j. MZP/2019/320/673 
(část z celkem 236 109,42 Kč – čerpání v letech 2019–2020)

Ministerstvo životního prostředí provoz 112 250

Dotace COVID-Ubytování – kompenzace za uzavřený provoz  
ekopenzionu Hostětín za 14/3-24/5 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj provoz 158 400

Územně 
samosprávní 
celky

Smlouva č. 4220091141 – dotace na projekt  
Veronica – brněnský časopis pro ochranu přírody a krajiny, 34. ročník

Statutární město Brno provoz 65 000

Smlouva č. 4220091143 – dotace na projekt Ekomapa pro Brňany Statutární město Brno provoz 24 000

Smlouva č. 4220091146 – dotace na projekt Brněnské zahrady místem pro přírodu Statutární město Brno provoz 25 000

Smlouva č. 01429/2020/SOC – dotace na tábory SMA dětí (2020), Moravskoslezský kraj provoz 59 700

Státní fondy Národní síť projekt (2020–2022), část čerpání pro r. 2021 Státní fond životního prostředí provoz 27 630

Smlouva č. 14811862 – podpora projektu GRETA  
(čerpání z celkové dotace 1 998 984 Kč na období 7/2019–6/2021)

Státní fond životního prostředí provoz 714 342

Fondy EU Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/129/0014946 – sociální podnik  
Kavárna a zpracovna ovoce (čerpání z celkové dotace 3 765 646,62 Kč na období 
1/2020–3/2022). Část na investice převedena do fondu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí provoz / 
investiční

1 308 989

Příspěvky z programu Antivirus, režim A+, č. dohody BMA-CO-4014473/2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí provoz 204 273

Jiné Příspěvky z programu Antivirus za 4/2020, režim B,  
č. dohody BMA-CO-4014473/2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí provoz 82 986



FINANCE

Přijaté dary
Popis Částka (Kč)

Přijaté dary – individuální dárci 216 709

Přijaté dary – dary časopisu Veronica 97 593

Přijaté dary – individuální dárci na tábory SMA 57 200

Příspěvek od Nadačního fondu Domácí anděl 20 000

Příspěvek od Život dětem o.p.s. 220 000

Dar od Charity Zlín na SMA dětské tábory 100 000

Příspěvek od Nadace Naše dítě na SMA dětské tábory 15 000

Příspěvek od Nadace Veronica na projekt SMA dětské tábory 50 000

Příspěvek od Nadace Veronica na projekt Ekoporadna 2030 50 000

Příspěvek od Nadace Veronica na projekt Elektromobilita 50 000

Příspěvek od Nadace Veronica na projekt Ekoporadna II – ochrana klimatu 50 000

Příspěvek od Nadace Veronica na projekt Neslyšící 50 000

Příspěvek od Nadace OSF (Active Citizens Fund) na projekt Aktivně a společně pro klima1 104 891

Dary přijaté v rámci veřejné sbírky Zpřístupnění přírodní zahrady u Centra Veronica Hostětín 
pro hendikepované do fondu veřejné sbírky2

4 789

Dary přijaté v r. 2020 celkem3 1 086 182

Poznámky:

1  Částka 104 891,00 Kč byla čerpána v roce 2020, celý dar na období 2020–2022 činí 2 125 000,00 Kč.

2  Zůstatek fondu veřejné sbírky k 31. 12. 2020 je 49 496,51 Kč. V roce 2020 bylo v rámci fondu přijato 4 789,00 Kč a čerpáno 0,00 Kč.

3  Dary ve výši 397 086,00 Kč byly převedeny do roku 2021.



FINANCE

Rozvaha k 31. 12. 2020
Přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2020, 1 € = 26,245 Kč

Částka  
(v Kč)

Částka  
(v €)

Dlouhodobý majetek 26 035 788 992 029

Finanční majetek 103 000 3 925

Oprávky k dlouhodobému majetku -13 046 732 -497 113

Zásoby 285 752 10 888

Krátkodobý finanční majetek (pokladna, banka) 4 520 768 172 253

Pohledávky 3 140 585 119 664

Jiná aktiva – přechodné účty 23 788 906

Aktiva celkem 21 062 950 802 551

Vlastní jmění 15 098 791 575 302

Krátkodobé závazky 715 837 27 275

Jiná pasiva – přechodné účty 5 154 628 196 404

Fondy 49 497 1 886

Výsledek hospodaření roku 2020 44 197 1 684

Pasiva celkem 21 062 950 802 551

Výsledovka za rok 2020
Přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2020, 1 € = 26,245 Kč

Částka  
(v Kč)

Částka  
(v €)

Materiálové náklady a energie 1 547 534 58 965

Služby 1 907 643 72 686

Mzdové náklady včetně sociálního a zdrav. pojištění 3 842 103 146 394

Daně a poplatky 5 222 199

Odpisy 911 162 34 718

Poskytnuté členské příspěvky 30 133 1 148

Ostatní náklady 50 771 1 935

Náklady celkem 8 294 568 314 109

 — Nadační příspěvky, dary od fyzických i právnických osob

Celkem v částce (viz přehled Přijaté dary) 684 325 26 074

Členské příspěvky 12 900 492

 — Přijaté dotace

Celkem v částce (viz přehled Přijaté dotace) 3 252 524 123 929

 — Služby

Tržby z prodeje čas. Veronica, ostatních tiskovin a zboží 620 455 23 641

Tržby za služby (strava, ubytování, pronájem, exkurze) 2 068 436 78 813

Ostatní služby 754 554 28 750

 — Ostatní

Čerpání Fondů majetku pořízeného z dotací 891 118 33 954

Čerpání Fondu veřejné sbírky 0 0

Výnosy z podílu v Moštárna s.r.o. 38 353 1 461

Jiné ostatní výnosy 16 100 613

Výnosy celkem 8 338 766 317 728

Hospodářský výsledek za období 44 197 3 619
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Klub přátel Veronica
Líbí se vám naše činnost a rádi  
byste se stali našimi podporovateli? 
Vítejte v Klubu přátel Veronica!  
Svým členstvím podpoříte naše  
poslání i programy.

Za vašich 150 Kč měsíčně dovedeme 
udělat velké věci: pečovat o přírodní za-
hradu a podporovat biodiverzitu v sadu, 
vymýšlet nové programy pro děti 
i pro handicapované, poskytovat ekolo-
gické poradenství, ukazovat lidem, jak 
mohou chránit klima a snižovat svoji  
uhlíkovou stopu. To – a mnohem více.

Na oplátku vám nabízíme slevu 10 % 
na ubytování v Hostětíně a pravidelné 
zprávy z naší činnosti.

Jak se stát členkou/členem  
Klubu přátel Veronica?

	• Vyplňte registrační formulář na  
www.veronica.cz/klub

	• Zadejte si trvalý platební příkaz  
na částku minimálně 150 Kč měsíčně

Chcete nás podpořit více?

Budeme velmi vděčni za jakýkoliv dar 
na účet 2001190570/2010, variabilní 
symbol 682003. Do zprávy pro příjem-
ce prosím uveďte DAR + své jméno 
a kontakt.

 www.veronica.cz/klub

http://www.veronica.cz/klub
http://www.veronica.cz/klub


ZO ČSOP Veronica 
Panská 9 
602 00 Brno

+420 542 422 750 
veronica@veronica.cz

 www.veronica.cz

Bankovní spojení:  
2001190570/2010 
IČ: 13693620 
DIČ: CZ13693620

Výroční zpráva ZO ČSOP Veronica za rok 2020 • Vydal Ekologický institut Veronica, Brno 2021 • Neprošlo jazykovou úpravou.

Centrum Veronica Hostětín 
Č.p. 86 
687 71 Hostětín

+420 572 630 670 
hostetin@veronica.cz

 www.hostetin.veronica.cz

Fér Kaffé Veronica 
K Nábřeží 850 
763 21 Slavičín

+420 778 767 963 
kavarna@veronica.cz

 www.kavarna.veronica.cz

http://www.veronica.cz
http://www.hostetin.veronica.cz/
http://www.kavarna.veronica.cz
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