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O ZO ČSOP VERONICA

Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a
kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Po roce 1990 se činnost kolem časopisu rozrostla a vydavatelská
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. V roce 2007 měla
ZO ČSOP Veronica 107 členů.
Dnešní činnost ZO ČSOP Veronica zahrnuje jednak činnost profesionálních zaměstnanců, kteří působí pod hla-
vičkou Ekologického institutu Veronica, jednak činnost pro členy a se členy občanského sdružení. Na podzim
2006 jsme otevřeli novou nízkoenergetickou budovu vzdělávacího střediska Centrum Veronica Hostětín.
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním a kulturním hodnotám.
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ČASOPIS VERONICA
Kontakt: Dalibor Zachoval, Dana Zajoncová, Václav Štěpánek

V roce 2007 vycházel XXI. ročník časopisu pro ochranu přírody
a krajiny Veronica. Jako každoročně byla jednotlivá čísla časopisu
z jedné třetiny zaměřena na vybraná aktuální témata ochrany pří-
rody a krajiny:
číslo 1: ekologické povědomí
číslo 2: management chráněných území
číslo 3: obnovitelné zdroje energie
číslo 4: vodní politika 10 let po povodních
číslo 5: louky a pastviny
číslo 6: biocentra a biokoridory - zelená páteř krajiny
Hlavní téma doplňovaly pravidelné rubriky Přírodní parky (Horní
Střela, Česká Kanada, Údolí Křetínky), Krajina mého srdce, Ekologic-
ká poradna (zelené úřadování, ochrana biodiverzity, kompostování,
opravy oken a dveří, vánoce a odpady) a Recenze. V roce 2007 byl
uzavřen cyklus Galerie přírodní prózy věnovaný autorům próz s pří-
rodní tematikou, který od roku 1997 představil 38 českých spisovate-
lů. V rámci Galerie bylo představeno několik výtvarníků (Ladislav
Laštůvka, Jan Bružeňák, Josef Ruszelák, Pavel Piekar, Richard Faj-
nor, Daniela Vinopalová-Vodáková), nechyběly ani ukázky z děl
současných českých básníků (Radek Fridrich, Josef Straka, Petr
Hruška, Petr Bukovjan, Marcela Pátková).
V loňském roce bylo vydáno zvláštní číslo časopisu Veronica Brněn-
ská příroda a územní plán.
Za podporu děkujeme Ministerstvu životního prostředí, Státnímu
fondu životního prostředí, Nadaci Veronica, Ústřední výkonné radě
Českého svazu ochránců přírody.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Stromy ve městě

Kontakt: Hana Chalupská

Na internetových stránkách www.veronica.cz jsme uveřejnili infor-
mace o zahájených správních řízeních, která se týkají kácení dře-
vin v Brně. Obyvatelé Brna tak mohou snadno zjistit, zda právě
v jejich městské části není v plánu kácení zeleně, resp. jaký je plán
výsadeb podle podkladů organizace Veřejná zeleň města Brna.
Přestože registr není úplný, je v České republice unikátní. Ekologic-
ká poradna Veronica oslovila telefonicky všechny úřady, které
neposlaly doposud ani jedno oznámení o zahájení řízení ke káce-
ní dřevin. Podařilo se tak s většinou městských částí navázat obou-
stranně prospěšnou spolupráci a nyní úřady až na výjimky občan-
ské iniciativy o plánovaných zásazích informují.

Vánoční stromky - stromy pro život
Kontakt: Hana Chalupská, Mojmír Vlašín

Projekt je součástí aktivit ochránců přírody v Brně už od roku 1999.
V současné době se na projektu podílí Veronica, Lipka - školské zaří-
zení pro environmentální výchovu, Rezekvítek, YMCA Brno a Školní
lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Projekt spočívá v prodeji
vánočních stromků v kontejneru (květináči) a jejich výsadbě do les-
ního porostu. Pro živý vánoční stromek jsme zvolili jedli bělokorou,
která v současné době patří k ohroženým druhům lesních dřevin. Na
vánoce 2007 Veronica prodala téměř 500 kusů z celkového počtu
800 sazenic jedliček.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ZO ČSOP

Všechny, kdo ve Veronice pracují, spolupracují s ní nebo ji podporují, spojuje vědomí, že stojí za to naplňovat
dlouhodobé poslání všech aktivit Veroniky, kterými jsou podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím pří-
rodním i kulturním hodnotám. K největším úspěchům Veroniky v roce 2007 patří nesporně zahájení činnosti
nového Centra Veronica v Hostětíně. Více než pět tisíc lidí, kteří navštívili novou pasivní budovu Centra Veroni-
ca Hostětín, se jistě zamyslelo nad tím, jak lze reálně přizpůsobit svůj život potřebám trvale udržitelného rozvo-
je. Prosazovat šetrný vztah k přírodě nebylo, není a nebude jednoduché, někdy to vyžaduje úsilí doslova sisy-
fovské a všichni, kdož ve Veronice k naplňování tohoto ušlechtilého poslání přispívají, si zaslouží poděkování.

Antonín Buček
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Ochrana užovky stromové
Kontakt: Mojmír Vlašín

V roce 2007 jsme obnovovali stanoviště užovky stromové, kterých
vinou špatné údržby ubývalo. Ve vinici Šobes v Podyjí jsme opatr-
ně odstranili vegetaci z některých suchých zídek, abychom je uzpů-
sobili pro tohoto ohroženého plaza. Akci odborně zaštítili RNDr.
Blanka Mikátová a RNDr. Mojmír Vlašín, údržba a obnova stanovišť
byla prováděna ve spolupráci se Správou národního parku Podyjí.

Ochrana netopýrů
Kontakt: Mojmír Vlašín

Veronica se ochraně netopýrů dlouhodobě věnuje vyvěšováním
speciálních budek a zabezpečováním zimovišť. V roce 2007 měla
patronát nad zimovišti netopýrů ve čtyřech podzemních štolách:
Stříbrnice, Valerie, Machosluj a Maršovská vodní. První dvě jsou
opatřeny mříží pro zamezení přístupu nepovolaných osob. Zvýšení
počtu zimujících jedinců ve Valerii svědčí o jednoznačném přínosu
jejího uzavření. Spornější výsledky vykazuje Stříbrnice, zřejmě proto,
že neznámí pachatelé opakovaně (celkem šestkrát) narušili mříž
a vnikli dovnitř. Druhé dvě štoly jsou navštěvovány málo a jejich
zabezpečení není nezbytné. Všechny štoly jsou pravidelně sledová-
ny z hlediska výskytu zimujících netopýrů a jejich počty jsou hláše-
ny do celostátního sčítání organizovaného Českou společností na
ochranu netopýrů.
V září jsme spolupořádali XI. ročník Evropské noci pro netopýry
u jeskyně Balcarka v Moravském krasu, která obnášela komentova-
nou prohlídku jeskyně a pozorování netopýrů.

Zelená pro Zlínský kraj
Kontakt: Věra Pospíšilíková

V průběhu roku 2007 probíhal projekt Zelená pro Zlínský kraj - envi-
ronmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji, který
stmeluje aktivity několika neziskových organizací, středisek volné-
ho času, měst i krajského úřadu a podporuje jejich spolupráci. Pro-
jekt je určen laické i odborné veřejnosti, jeho cílem je rozvinout
funkční systém vzdělávání v oblasti péče o krajinu a život v ní.
V roce 2007 proběhly následující aktivity:
Letní školy ochrany krajiny se během 14 dnů zúčastnilo 45 osob, pro
které byly připraveny přednášky na téma ochrany přírodního
a kulturního dědictví Bílých Karpat, praktická pomoc přírodě a kra-
jině (kosení a hrabání luk, údržba biokoridoru ad.) i návštěva spřá-
telených organizací ochrany přírody v regionu Bílých Karpat.
Na pátém ročníku konference Venkovská krajina 2007 představilo
50 účastníků výsledky svého výzkumu formou referátů a panelo-
vých příspěvků. Konferenci obohatila krajinářská dílna v obci
Suchá Loz a exkurze do přírodní rezervace Drahy nad Horním Něm-
čím a dalších blízkých maloplošných chráněných území. Přeshra-
niční rozměr konferenci dodalo 7 účastníků ze Slovenska.
V průběhu roku 2007 jsme připravili semináře Trvale udržitelný regi-
onální rozvoj, Úvodní kurz permakulturního designu, Přírodní způsoby
čištění odpadních vod u soukromých objektů, Přírodní ploty, Zelené

střechy, Kurz hliněných omítek, Ekologické stavební materiály, Ovocné
dřeviny, Kompostování, Inspirativní seminář - Návštěva MAS Hornoli-
dečska.
Zpracovali jsme publikaci Projekty udržitelného regionálního rozvo-
je ve Zlínském kraji, která představuje 54 zajímavých příkladů udr-
žitelného regionálního rozvoje a je ke stažení na naší webové strán-
ce. Publikaci doplňuje ekomapa Zlínského kraje zahrnující nejen
lokaci zajímavých příkladů udržitelného rozvoje, ale i chráněná
území, území soustavy Natura 2000, naučné stezky na území Zlín-
ského kraje, památné stromy, turisticky zajímavá místa a pa-mátky
UNESCO, cyklotrasy, ekofarmy a ekologické zemědělce, skládky,
kompostárny, autovrakoviště, sběrná střediska odpadů, stanice
handicapovaných živočichů a útulky pro psy a kočky. Ekomapa je
k dispozici na mapovém serveru Zlínského kraje: 
http://mapy.kr-zlinsky.cz.
V rámci projektu jsme se podíleli také na vzniku koncepčních
materiálů environmentální výchovy, vzdělávaní a osvěty, na moni-
torování a vzájemném informování mezi organizacemi ochrany
přírody ve Zlínském kraji. Projekt podpořil vznik místních systémů
environmentální výchovy, vzdělávaní a osvěty (vzdělávací středis-
ko v Hostětíně spolupracuje s organizacemi, školami a institucemi
z Uherskobrodska) a vznik nové organizace Líska, která je zaštiťuje
ve Zlínském kraji.

Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji 
- vzdělávací program

Kontakt: Alena Gbelcová, Jana Tesařová, Radim Vítek

Cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání
v oblasti ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji a vytvořit odbor-
ný kurz zaměřený nejen na obecnou problematiku, ale především
na trendy a aktuální postupy v něm užívané. V roce 2007 jsme sesta-
vili a pilotně otestovali čtyři semináře s programem: Úvod do ochra-
ny přírody a krajiny - vývoj, koncepce, legislativa a mezinárodní
úmluvy / Informační systémy v oblasti životního prostředí / Obecná,
druhová a územní ochrana přírody / Dotace v ochraně přírody a kra-
jiny / Hodnocení krajinného rázu / Protipovodňová ochrana a revita-
lizace. Semináře obsahovaly praktické exkurze, kterých se v roce
2007 zúčastnilo přes 50 účastníků z řad pracovníků veřejné správy
a neziskových organizací.

Ovocné dřeviny v krajině
Kontakt: Jana Tesařová

Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně a dalšími odbornými institucemi jsme
sestavili a pilotně otestovali vzdělávací program zaměřený na vyu-
žití ovocných dřevin v péči o krajinu. Kurz obsahoval šest dvouden-
ních bloků, kombinoval teorii s praktickými cvičeními a exkurzemi
pod odborným vedením lektorů. Své poznatky účastníci ověřovali
při zpracování seminárních prací. Kurz navštěvovalo 40 účastníků
- zástupců veřejné správy a neziskových organizací. Projekt rozvíjí
nabídku dalšího profesního vzdělávání ve Zlínském kraji.
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Územní systémy ekologické stability
Kontakt: Vilém Řiháček

Na konci roku 2007 jsme v celkem deseti českých a moravských
městech zkoumali přístup k městským územním systémům ekolo-
gické stability. Výsledky průzkumu jsme představili pracovníkům
brněnských městských částí na semináři. Veřejnost měla příležitost
zúčastnit se cyklistické exkurze s odborným výkladem, která vedla
významným brněnským biokoridorem - nivou řeky Svratky. Probě-
hla také pracovní exkurze do biocentra Na loukách v Brně - Mokré
Hoře spojená s výsadbou stromů. O konceptu územních systémů
ekologické stability jsme připravili tematickou přednášku pro stu-
denty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Podařilo se
navázat spolupráci s nizozemským partnerem a zrealizovat tříden-
ní výměnu zkušeností v Tilburgu a Eindhovenu.
Za podporu děkujeme Evropskému sociálnímu fondu, státnímu rozpo-
čtu ČR, Zlínskému kraji, Ústřední výkonné radě Českého svazu
ochránců přírody a Nadaci Veronica.

CENTRUM VERONICA HOSTĚTÍN
V lednu 2007 jsme naplno zahájili provoz pasivní budovy Centra
Veronica Hostětín. Nové zázemí umožnilo rozšíření odborné činnos-
ti i vzdělávacích modulů.

Modelové projekty udržitelného rozvoje

I nadále jsme se ve spolupráci s obcí a dalšími partnery věnovali
rozvoji a monitorování modelových projektů udržitelného rozvoje
a šířili získané zkušenosti a poznatky. Odborná i laická veřejnost
měla zájem zejména o informace týkající se ukázkového pasivního
domu, většina návštěvníků se však účastnila také lektorovaných
exkurzí k ostatním modelovým projektům - moštárně s ekologickou
produkcí, kořenové čistírně odpadních vod, obecní výtopně na bio-
masu, šetrnému veřejnému osvětlení a svépomocným solárním
panelům na ohřev vody. Spolu s partnery jsme zahájili přípravu
dalších projektů, které mohou přispět k energetické soběstačnosti
obce a mikroregionu - fotovoltaického solárního systému a bioply-
nové stanice.

Struktura návštěvníků Centra Veronica Hostětín v roce 2007

školství (ZŠ, SŠ, VŠ)                                    1606                        30 %
zájmové org.,  NGO                                   596                         11 %
veřejná správa                                          579                      10,6 %
podnikatelé                                               217                           4 %
veřejnost                                                  2369                         44 %
média                                                          22                        0,4 %
celkem                                                     5389                       100 %

Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje - analýzy
přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace

V červnu 2007 začal projekt s tímto názvem rozvíjet jednu ze stěžej-
ních aktivit - tvorbu analýzy hodnotící environmentální, ekonomic-
ké a sociální přínosy a problémy pilotních projektů udržitelného
rozvoje v Hostětíně. Tato analýza má sloužit jako argumentace
a konkrétní příklad aplikací udržitelného rozvoje, což je podklad
v rámci ČR ojedinělý a je po něm poptávka ze stran odborné i laic-
ké veřejnosti. Na analýze spolupracoval náš partner Trast pro eko-
nomiku a společnost.

Ekologicky šetrná služba

Snažíme se maximálně uplatňovat environmentální hlediska
nejen při stavbě modelových projektů, ale také při jejich provozu.
Sestavili jsme podklady pro certifikaci značkou Ekologicky šetrná
služba, která nám po ověření ze strany Agentury pro ekologicky
šetrné výrobky CENIA byla udělena ministrem životního prostředí
v listopadu 2007. Centrum Veronica Hostětín se tak stalo pátým zaří-
zením ubytovacích služeb v České republice, které tuto ekoznačku
získalo. Ekoznačka posuzuje zejména spotřebu energie a vody, pro-
dukci a zacházení s odpady, nákup potravin a dalšího materiálu.
Významnou součástí je osvěta a vzdělávání návštěvníků o jednotli-
vých opatřeních a nabídka poradenství v této oblasti. Prostřednic-
tvím každoročního akčního plánu budeme dále šetrnost provozu
prohlubovat.

Vzdělávání

Nová budova vzdělávacího střediska nám umožnila rozšíření vzdě-
lávacích modulů Ochrana přírody a krajiny, Regionální rozvoj,
Ochrana klimatu, Zelené hospodaření. O jednotlivých vzděláva-
cích akcích pojednávají tematicky zaměřené kapitoly. Souhrnem
jsme v roce 2007 uspořádali:
12 dní otevřených dveří v pasivním domě
105 lektorovaných exkurzí (počet a skladba návštěvníků viz výše)
24 jednodenních seminářů
15 vícedenních vzdělávacích akcí (kurz Ovocné dřeviny v krajině,
konference Venkovská krajina 2007, Letní škola ochrany přírody
a krajiny, Narozeniny pasivního domu, Energeticky soběstačný regi-
on - exkurze do Rakouska, Úvodní kurz permakulturního designu,
Zelené střechy, pobyty pro rodiče s dětmi a seniory)
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6 víkendových kurzů tradičních řemesel (práce se dřevem, výroba
košíků, hliněné omítky, úprava zahrady ad.)

Centrum Veronica Hostětín i v roce 2007 sloužilo jako základna pro
terénní praktika vysokých škol a dalších institucí. Zázemí modelo-
vých projektů udržitelného rozvoje pro svou práci využily např.
Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních studií a Ekonomicko-
správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta architektury
a Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, Energetic-
ká agentura Zlínského kraje nebo Lipka - školské zařízení pro envi-
ronmentální vzdělávání.
V roce 2007 jsme se věnovali také zahradě za moštárnou a vzdělá-
vacím střediskem. Rádi bychom vytvořili příjemné prostředí pro
vzdělávání a zároveň ukázali některé principy přírodě blízkého
hospodaření.
Projekt podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu pro-
střednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Kontakt: Hana Chalupská, Petr Ledvina, Věra Pospíšilíková

Ekologická poradna poskytla v roce 2007 celkem 2997 konzultací,
z toho 78 v Hostětíně. Nejčastěji se na naši poradnu obrací veřejnost
(2575 dotazů), studenti (144), veřejné instituce (89), nevládní organi-
zace (72) a média (49), a to především formou osobní návštěvy
(2163), telefonicky (491) nebo e-mailem (336). Nejvíce se lidé zajíma-
li o problematiku třídění odpadů, což úzce souviselo s kampaní Sta-
tutárního města Brna k tomuto tématu. Následovaly dotazy k ener-
giím a ekologickému stavění, vodě a studánkám.
Kromě poradenství pracovníci poradny zajišťují prodej knih, časo-
pisů, čajů, moštů a sirupů z Bílých Karpat a Fair Trade výrobků, pta-
čích budek, krmítek a výrobků chráněných dílen. V internetovém
obchodě jsme vyřídili celkem 389 objednávek.
Rok 2007 byl pro poradnu zlomovým - po roční pauze se nám poda-
řilo obnovit spolupráci se Statutárním městem Brnem a na 5 budou-
cích let garantujeme Brňanům službu Zelený telefon města Brna.
Majiteli Domu ochránců přírody - Regionálnímu sdružení ČSOP
Brno se podařilo získat prostředky na již dlouho očekávanou a plá-
novanou rekonstrukci domu. Provoz poradny byl během letních
prázdnin kvůli rekonstrukci domu částečně omezen. K desátému
výročí provozu se tak prostor poradny zvětšil, vznikla zde malá zase-
dací místnost - čítárna. Chodba nabízí místo pro prodej zboží
a výstavy.  Do těchto prostor i do podkrovní knihovny byl pořízen
nový český nábytek. Knihovna kromě 4500 svazků, 400 videokazet a
DVD nabízí místo ke studiu nově i s wifi připojením.
Mezi významné akce poradny patřil stánek na hradě Veveří

v rámci oslav Dne Země a jarní výlet na Pouzdřanskou step. Během
prázdnin se poradna kvízy a výstavou k ochraně klimatu propago-
vala také na Open Air Festivalu Trutnov a folkovém festivalu v Telči.
V rámci oslav Září - měsíce biopotravin se poradna prezentovala
na brněnském Biojarmarku a uspořádala 2 exkurze na ekofarmy.
Poradna upořádala také 9 přednášek z cyklu Přírodní zahrady,
který pro Veroniku externě garantuje Helena Vlašínová. Přednáška
Viléma Řiháčka prezentovala výsledky výzkumné hydropedologic-
ké stáže v Kolumbii. Mojmír Vlašín vedl exkurzi za netopýry a Karel
Hudec za havrany.
Pravidelnou rubriku s radami pro Brňany se nám podařilo zajistit
ve čtyřech zpravodajích brněnských městských částí - Jehnic, Med-
lánek, Ivanovic a Žebětína. Řečkovický, jundrovský a komínský
zpravodaj zveřejňuje otázky a odpovědi ekoporadny příležitostně.

Naše specializované poradny:
Spotřebitelská poradna poskytuje základní spotřebitelské pora-
denství zaměřené na informování o souvislostech mezi použitím
čisticích a pracích prostředků a stavem povrchových vod či mezi
každodenním nakupováním a množstvím odpadu vyprodukované-
ho v domácnostech. Odpadové téma patří mezi nejčastější dotazy,
v roce 2007 jich bylo celkem 1050. K tématu vody v krajině a kvali-
ty vody pramenů a studánek jsme nově pod hlavičkou Veroniky
zodpověděli 313 dotazů.
Energetická poradna se zaměřuje na témata úspory energie, izola-
ce rodinných domů, ekologické stavění, možnosti finanční podpory
pro zavádění obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. Vero-
nica je členem Sítě center pasivního domu, která naše poradenství
zastřešuje v oblasti energetických úspor a stavění pasivních domů.
V hostětínském centru fungujeme jako poradna této sítě ve Zlín-
ském kraji. V roce 2007 jsme v této oblasti zodpověděli celkem
265 dotazů.
Péči o handicapované živočichy zajišťuje Veronica jako člen sítě
stanic pro handicapované živočichy a ve spolupráci se ZOO Brno,
Přírodovědeckou fakultou MU v Brně a Ptačím centrem. Poradna se
postarala o 21 handicapovaných živočichů, především o netopýry
a ježky.

Vzdělávání ekoporadců

V rámci projektu Doplnění sítě environmentálních středisek vzdělává-
ní, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji koordinuje Veronica syste-
matické vzdělávání ekologických poradců stávajících a nově vznik-
lých ekoporadenských center v celém Jihomoravském kraji. V roce
2007 se uskutečnilo deset školení, vždy u některého z partnerů projek-
tu (toxické látky v domácnosti, environmentální ekonomie a etika,
udržitelný rozvoj venkova, standardy ekologických poraden, Místní
Agenda 21, komunikace s klientem, financování poraden a Struktu-
rální fondy EU). Zkušenosti na Veronice získaly i 4 studentky z Mende-
lovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Masarykovy univerzi-
ty v rámci své praxe.
Ekologická poradna Veronica měla na podzim 2007 možnost pra-
covat v pracovní skupině pro environmentální poradenství při
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Ministerstvu životního prostředí a podílet se tak na přípravě Kon-
cepce rozvoje environmentálního poradenství, která by se měla
v polovině roku 2008 stát vládním dokumentem.

Za podporu děkujeme Evropskému sociálnímu fondu, státnímu rozpo-
čtu, Jihomoravskému a Zlínskému kraji, Statutárnímu městu Brno,
Evropské unii - program Transition Facility prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti.

SPOTŘEBITELSTVÍ - ZELENÁ DOMÁCNOST, ZELENÝ ÚŘAD
Kontakt: Petr Ledvina, Ivana Hrabinová

Zelená domácnost
V rámci environmentálně šetrného provozu domácností jsme
během roku 2007 vydali brožurku Hliník - zbytečný odpad s informa-
cemi o tom, jak zabránit vzniku hliníkového odpadu a co s ním,
když už se nám v domácnosti objeví. Dále jsme vydali knížečku
Ježíšku, letos bez odpadu! - vánoční rady s desítkami konkrétních
rad, jak nakupovat na Vánoce „ekologicky“. Oblíbený leták Nápa-
dy, ne odpady se dočkal už čtvrtého vydání. Hlavní aktivitou zůstá-
vá průběžné poradenství pro nejširší veřejnost.

Odpadová kampaň
V rámci odpadové kampaně pro město Brno jsme začátkem října
2007 v centru Brna po celý týden na různých místech informovali
o prevenci vzniku odpadů a dalších odpadových tématech. Zazna-
menali jsme též přes 400 připomínek občanů k odpadům v Brně,
které jsme předali vedení města.

Zelené úřadování - udržitelná veřejná správa
V rámci zeleného úřadování se snažíme prosazovat environmentál-
ně příznivé chování úřadů a institucí placených z veřejných rozpo-
čtů. Během roku jsme mj. vydali publikaci Standardy zeleného úřa-
dování, která představuje přehledný návod, jak vyhodnotit stávající
provoz menšího úřadu či instituce, a návrhy možných opatření smě-
rem k zavedení zeleného úřadování.
Pro pracovníky úřadů jsme zorganizovali sedm školení, kterých se
zúčastnilo cca 150 lidí. V oblasti environmentálně šetrného uklízení
na vysokých školách jsme uspořádali seminář pro uklízeče/čky
a zodpovědné pracovníky. V rámci spolupráce na projektu KOMPAS
(KOMpetentní Poradenství A uvědomělí Spotřebitelé), jehož řešite-
lem je Síť ekologických poraden, jsme se zabývali environmentálně
vhodným nákupem a provozem osobních počítačů a další techniky
na úřadech a institucích. Nechali jsme si zpracovat studii o šetrném
provozu počítačů a kancelářské techniky, na jejímž základě jsme
připravili text Kancelářská technika. Všechny materiály jsou k dispo-
zici na www.zeleneuradovani.cz
www.veronica.cz/zeleneuradovani.
Za podporu děkujeme Evropskému sociálnímu fondu, státnímu rozpo-
čtu, Statutárnímu městu Brno, Evropské unii - program Transition Facili-
ty prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Kontakt: Hana Chalupská

Jihomoravský kraj

V první polovině roku 2007 jsme uspořádali tři konference, které rea-
govaly na aktuální dění a na požadavky platformy jihomoravských
neziskových organizací a iniciativ občanů. Mezinárodní konference
Dopravní politika jižní Moravy a Dolních Rakous za účasti zástupců
dolnorakouské vlády a dolnorakouských občanských iniciativ při-
spěla k diskusi nad propojením Brna s Vídní rychlostní komunikací
R52. Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji reagovaly na nevydis-
kutované téma mezi investory, starosty obcí, občanskými sdruženími,
úřady a právníky. Konference Lidé byla příležitostí pro setkání jiho-
moravských a dolnorakouských příznivců vedení trasy R52 přes Břec-
lav. Ke každé z akcí vznikla publikace - Dopravní politika jižní Mora-
vy a Dolních Rakous: stav po deseti letech a Větrné elektrárny v Jiho-
moravském kraji vyšly jako sborník příspěvků, zatímco k občanským
iniciativám jsme vydali soubor rozhovorů s aktivními členy jihomo-
ravských občanských sdružení. Ke konfliktním tématům (Bzenecká
Doubrava vs. R55, obchvat Břeclavi vs. R55 a R52 a větrný park
v rakouském Bruck an der Leitha) jsme uspořádali exkurzi pro odbor-
níky a občanské iniciativy.
Jako příspěvek k odborné diskusi jsme si od rakouských Greenpea-
ce zapůjčili prachoměr pro měření imisí podél dálnic v Brně
a nechali zpracovat dopravní studie:
- Možnosti výstavby jihomoravských rychlostních silnic a dálnic
s ohledem na úspory financí a menšího negativního vlivu na život-
ní prostředí dotčených obcí a na přírodu
- Vytvoření modelů zatížení silniční sítě v Brně
- The Alternative Road Network within Conurbation of Brno
- Alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské
aglomerace
- Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo ptačí oblast
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
S cílem podpořit 13 jihomoravských občanských iniciativ, jejichž
činnost se zpravidla opírá pouze o aktivní občany, jsme uspořáda-
li pět vzdělávacích víkendů s názvem 4KROKY k tématům média,
financování, právo, vedení kampaní a práce s dobrovolníky.
Během první poloviny roku jsme pracovali s celkem 98 členy a člen-
kami občanských iniciativ a neziskových organizací, 60 zástupci
státní správy a samosprávy, 38 zástupci investorů, 32 pracovníky
odborných institucí a 14 občany a studenty.
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Brno - územní plán
Výstava k brněnskému územnímu plánu Jak se do Brna volá byla
instalována ve Slévárně Vaňkovka, v Knihovně Jiřího Mahena -
pobočka Lány v Brně - Bohunicích a ve foyer Moravské zemské kni-
hovny. Druhým rokem pokračovaly panelové diskuse k tématům
Mendlovo náměstí a územní plán Brna, pěší doprava a veřejná
prostranství, hypermarkety.
Vydali jsme zvláštní číslo časopisu Veronica Brněnská příroda
a územní plán.

Brněnský strom roku 2007

Z 20 návrhů ankety Brněnský strom roku 2007, jejímž cílem je zvýšení
zájmu Brňanů o zeleň ve městě, vybrala odborná komise 8 finalistů
v hlavní kategorii a 3 v doplňující kategorii „strom vnitrobloku“.
K ukončení letošního ročníku byla 5. června na Mezinárodní den
životního prostředí uspořádána Platanová oslava Brněnského stromu
roku 2007 u vítězného stromu v areálu Ústavu sociální péče Kocián-
ka. Ocenění v kategorii „vnitroblok“ získal dub letní v areálu firem na
ulici Špitálka. Do aktivity se zapojilo cca 2300 Brňanů. Pro propaga-
ci ankety bylo v roce 2007 vytvořeno logo. V září 2007 jsme vyhlásili
podzimní vlnu nominací brněnských stromů do ankety Brněnský
strom roku 2008.

Správní řízení

Sledujeme správní řízení ke kácení dřevin ve všech úřadech měst-
ských částí Brna a informujeme o nich občany na webové stránce
www.veronica.cz. V roce 2007 jsme tak zveřejnili 283 oznámení
o správních řízeních ve městě a aktivně jsme se zúčastnili 166 řízení.
Během roku proběhlo dendrologické školení pro pracovníky odborů
životního prostředí Magistrátu města Brna a odborná exkurze v parku
na Petrově. Celý rok se do komisí k asanacím zeleně ve městě zapojo-
vali vysokoškolští studenti. V souvislosti s kácením dřevin v Brně jsme
se mimo jiné věnovali:
- záměru výstavby multifunkčního centra Přívrat v Žabovřeskách
- záměru výstavby cyklostezky v klidové zóně Svitavy v Maloměři-
cích
- doprovodnými stavbami v projektu Office Park Horní Heršpice
- zásahu do zeleně při rekonstrukci budov Ministerstva obrany na
Kounicově ulici atd.

Projekty veřejných prostranství

Ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou
v Brně se nám podařilo zadat týmům studentů zpracování projek-
tových návrhů a studií brněnských veřejných prostranství, která si
zvolily úřady brněnských městských částí. Zpracování projektů
předcházelo anketní šetření na lokalitě tak, aby studenti a student-
ky reagovali při zpracovávání projektů na požadavky místních
obyvatel.

EnTraCoP
Kontakt: Radim Vítek

I v roce 2007 se Ekologický institut Veronica jako jeden z partnerů
podílel svou činností na víceletém mezinárodním projektu EnTra-
CoP, který je zaměřen na zlepšování a rozvoj dovedností projektan-
tů, učitelů a studentů v oblasti participativního plánování a spolu-
práce s veřejností. Jelikož uplynulý rok představoval závěrečnou
etapu celého projektu, byla naše činnost zaměřena především na
finální výstupy. V dubnu proběhlo několikadenní pracovní setkání
partnerů projektu v ČR. V první polovině října pak Ekologický insti-
tut Veronica ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou
univerzitou v Brně a Nadací Partnerství uspořádal odborný semi-
nář zaměřený na spolupráci s veřejností v plánovacích procesech.
Na aktivity prezentované v průběhu semináře volně navázalo
i vydání publikace Plánuji, plánuješ, plánujeme aneb Proč a jak
zapojovat veřejnost do plánování. Činnost celého projektu byla
úspěšně ukončena zveřejněním volně přístupné verze vzdělávací-
ho a výukového balíčku „CoPack“, který je dostupný na adrese
www.oamk.fi/entracop/copack.

Za podporu děkujeme Ministerstvu životního prostředí ČR, Fondům
EU - program Transition Facility prostřednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti a program Leonardo da Vinci, finančním
mechanismům EHP/Norsko prostřednictvím Nadace rozvoje občan-
ské společnosti, Statutárnímu městu Brno, Evropskému sociálnímu
fondu, státnímu rozpočtu ČR.

EKOLOGICKÉ STAVĚNÍ, EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE 
A OCHRANA KLIMATU

Kontakt: Yvonna Gaillyová

Síť center pasivního domu

Poté, co jsme na podzim roku 2006 dokončili stavbu našeho centra
v Hostětíně, stala se budova, postavená v pasivním standardu,
nejen místem konání vzdělávacích akcí, ale rovněž předmětem
vzdělávání samotného. Veronica v Hostětíně funguje jako jedna
z poraden Sítě center pasivního domu. Poskytuje pravidelné pora-
denství (zejména ve Dnech otevřených dveří), pořádá semináře,
nabízí lektorované prohlídky domu. Dny otevřených dveří se kona-
jí každý měsíc a navštívilo je celkem 205 osob - individuálních
zájemců o stavbu pasivního domu, ale i představitelů samospráv.
Prohlídku pasivního domu s výkladem absolvovalo během roku
2007 celkem 3686 návštěvníků.
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Ve dnech 14. a 15. března jsme v Hostětíně a Valašském Meziříčí
uspořádali semináře Pasivní domy - bydlení budoucnosti, na nichž
přednášel akad. arch. Aleš Brotánek. Veřejnosti byl rovněž předve-
den unikátní test těsnosti postaveného objektu. Další seminář, na
kterém kromě českých lektorů vystoupil i architekt hostětínského
centra Georg W. Reinberg, byl součástí oslav Dnů pasivních domů,
které se konaly 10. a 11. listopadu.
Náš pasivní dům jsme prezentovali na konferenci Energeticky
pasívny dom 14.-15. 6. v Bratislavě. O domě se zmiňuje i řada člán-
ků věnovaných pasivnímu stavění (mj. Veřejná správa, Ekonom).
V soutěži Energetický projekt roku 2006, kterou vypisuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu, jsme získali čestné uznání za trvalý přínos
v prosazování ekologických principů do veřejného života.

Ochrana klimatu

Od března 2007 jsme sledovali publikaci jednotlivých částí 4. zprá-
vy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC). České pře-
klady jednotlivých Shrnutí pro veřejné činitele jsme široce populari-
zovali. Zřídili jsme samostatnou klimatickou sekci na našem webu
www.veronica.cz/klima, přednášeli jsme starostům obcí na konferen-
ci ve Zlíně 19. 6. a na semináři v mikroregionu Malá Haná 17. 11. Pro
širokou veřejnost jsme vydali brožurku Praktický rádce Evropana -
Jak chránit planetu.
Podíleli jsme se na práci Klimatické koalice nevládních organizací.
V průběhu roku jsme představovali výstavu Prima Klima vyrobenou
v našem předchozím česko-rakouském projektu. Ukazuje problema-
tiku skleníkového jevu a možnosti snížení lidského dopadu na
klima. Výstava byla instalována v Hostětíně, v Moravském zem-
ském muzeu v Brně a při Dni Země na hradě Veveří. Během prázd-
nin také na Open Air Festivalu Trutnov a folkovém festivalu v Telči.

Mezinárodní spolupráce

Zkušenosti s realizací modelových ekologických projektů v Hostětíně
jsme předávali také zájemcům ze zahraničí - Slovenska, Rumunska
ad. Vystoupili jsme např. na konferenci slovinské neziskové organiza-
ce Umanotera, která připravuje podobné centrum v Lublani.
Na podzim 2007 jsme navázali spolupráci s britskou organizací
Centre for Alternative Technology (CAT), která má třicetiletou historii
a více než sto zaměstnanců věnujících se výzkumu, vzdělávání
a poradenství. Týdenní stáž Hany Němcové v CATu, kterou podpoři-
la Národní síť středisek ekologické výchovy, byla zaměřena na envi-
ronmentální vzdělávání, ale i přenos zkušeností spojených  s řízením
organizace. Do České republiky přijel výměnou Paul Allen, rozvojo-
vý ředitel CATu. V rámci týdenního programu navštívil neziskové
organizace i veřejné instituce, setkal se rovněž s ministrem životního
prostředí Martinem Bursíkem. Během přednášek a diskusí předsta-
voval činnost CATu, evropské projekty environmentálního vzdělává-
ní a zejména koncept Zero Carbon Britain, jehož cílem je maximální
snížení emisí CO2 a závislosti na fosilních zdrojích energie ve Velké
Británii v průběhu dvaceti let.

Udržitelná energie v Bílých Karpatech
Kontakt: Yvonna Gaillyová, Hana Němcová

V roce 2007 jsme pokračovali v aktivitách projektu, jehož cílem je
prostřednictvím motivace k využívání obnovitelných zdrojů energie
přispět ke snižování rizik globálního oteplování klimatu.
Dokončili jsme první ročník soutěže Zlínská CO2 liga pod záštitou
Energetické agentury Zlínského kraje, v níž týmy žáků základních
a středních škol zkoumaly konkrétní příklad snížení emisí CO2 a na-
vrhovaly zlepšení, pořádaly osvětovou kampaň, zapojovaly spolu-
žáky, učitele i vedení školy, rodiče, obec a veřejnost. Soutěže se
zúčastnilo celkem 164 žáků a studentů z 10 středních a 13 základ-
ních škol ve Zlínském kraji. První místo v kategorii ZŠ získala ZŠ
Luhačovice, v kategorii SŠ to byla Střední zemědělská škola Uherské
Hradiště. Na podzim byl vyhlášen druhý ročník této soutěže, který
byl dokončen na jaře 2008.
V průběhu roku jsme připravovali instalaci fasádního kolektoru na
budovu Centra Veronica Hostětín.
V listopadu 2007 jsme zorganizovali exkurzi do rakouského ener-
geticky soběstačného města Güssing, které se zúčastnilo 50 zástup-
ců veřejné správy, zemědělců a dalších aktérů regionálního rozvo-
je převážně ze Zlínského kraje. Po inspiraci rakouským regionem
jsme na následném workshopu diskutovali možnosti podobného
směřování vývoje u nás, takže exkurze přispěla k plánování budou-
cích projektů.
Uspořádali jsme sérii vzdělávacích akcí věnovaných úsporám ener-
gie, využití obnovitelných zdrojů a ekologickému stavitelství. Cent-
rum Veronica Hostětín hostilo také sérii seminářů pořádaných Ener-
getickou agenturou Zlínského kraje zaměřených na pasivní a nízko-
energetické stavění a další energetická témata. Na tomto vzdělává-
ní architektů, projektantů, zástupců veřejné správy, pedagogů a dal-
ších skupin odborníků jsme se podíleli lektorsky a ukázkou modelo-
vých realizací.

Výukový program Obnovitelné zdroje energie
Kontakt: Hana Němcová

V roce 2007 jsme rozšířili vzdělávací nabídku Centra Veronica Hostětín
pro mladší cílové skupiny. Vytvořili jsme výukový program Obnovitel-
né zdroje energie, který vysvětluje pojem energie v jeho každodenním
významu (kde a jak energie vzniká, zdroje energie ad.), ukazuje vliv
využití obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie na životní pro-
středí a v neposlední řadě i to, co mohou žáci jako jednotlivci konkrét-
ně udělat pro snížení spotřeby energie ve svých domácnostech.
Výukový program je tvořen třemi částmi:
Power-pointová prezentace s výkladem lektora - energie, toky ener-
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gie, rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie,
dopad využívání zdrojů energie na životní prostředí (s důrazem na
klimatické změny), možnosti řešení, prezentace obnovitelných zdro-
jů: slunce, voda, vítr, biomasa
Exkurze po hostětínských projektech, které využívají energii z obnovi-
telných zdrojů (obecní výtopna na dřevní štěpku, solární kolektory)
Malá lekce domácí ekologie - přenesení získaných poznatků do
praxe, možnosti úspory energie v domácnosti, využití pracovních listů
Volitelnou částí je aktivita, kdy se studenti na konkrétních příkla-
dech naučí přesně vyčíslit cenu uspořené energie a vypočítat, jaké
množství CO2 se díky přijatým opatřením může ušetřit.
Program délky 90-150 min je určen pro žáky II. stupně ZŠ a studenty
SŠ. V roce 2007 proběhlo 5 bezplatných pilotních programů, jichž se
zúčastnilo 121 žáků a studentů.

Za spolupráci a podporu děkujeme Evropskému sociálnímu fondu,
Energetické agentuře Zlínského kraje, společnosti Toyota Motor Cor-
poration - Toyota Environmental Activities Grant, Ministerstvu životní-
ho prostředí ČR a státnímu rozpočtu ČR. 

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE

STEP

Jsme jedním z nejaktivnějších členů a podílíme se na projektové
i koncepční práci Sítě ekologických poraden. V roce 2007 jsme byli
partnerem v projektu KOMPAS (Kompetentní poradenství a uvědo-
mělí spotřebitelé) a účastnili jsme se pracovní skupiny pro environ-
mentální poradenství, která na Ministerstvu životního prostředí
vytvářela Rozvojový program environmentálního poradenství.
www.ekoporadna.cz

TBK

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, jehož vznik jsme v roce
1994 iniciovali, pečuje o zachování přírodního a kulturního dědic-
tví zejména prostřednictvím podpory místní produkce. V roce 2007
bylo certifikováno 18 nositelů této regionální značky.
www.tradicebk.cz

Jihomoravský kraj

Do pátého ročníku soutěže diplomových prací se vztahem k životní-
mu prostředí Jihomoravského kraje, kterou pro Jihomoravský kraj
vyhlásil Ekologický institut Veronica, se přihlásilo celkem 20 stu-
dentů a studentek. Ocenili jsme 5 diplomových prací (tři bakalář-
ské a dvě magisterské), vítězkami se staly Lenka Kulišťáková (Kraji-
nářská studie komponované krajiny Mikulovska - Falkensteinska)

a Magdalena Pazderová (Optimalizace využití území z hlediska
ekologické stability krajiny - návrh a realizace projektu). S oběma
výherkyněmi jsme připravili rozhovor do časopisu Veronica.

Město Třebíč

V roce 2007 jsme pro město Třebíč dokončili Koncepci environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Třebíč se tak stala prvním
městem v kraji Vysočina, který ji má zpracovánu.

Spolupráce s obcí Hostětín a místními organizacemi

Centrum Veronica Hostětín spolupracuje s obcí Hostětín při vzdělá-
vání o modelových projektech udržitelného rozvoje. Budova Centra
je také k dispozici jako společenské zázemí pro akce obce Hostětín
a místních spolků. Kromě karnevalu pro děti, mikulášské besídky
a vánočního zpívání poskytlo v roce 2007 prostor i pro 11 oslav a set-
kání hostětínských občanů s jejich rodinami a přáteli. Centrum
Veronica Hostětín pořádá kurz angličtiny pro občany Hostětína
a blízkých obcí.
Každoroční významnou akcí je Jablečná slavnost, kterou pořádá
občanské sdružení Tradice Bílých Karpat ve spolupráci s obcí Hos-
tětín a ZO ČSOP Veronica. Slavnost se uskutečnila 23. 9. 2007 a něko-
lik set návštěvníků se mohlo na jarmarku seznámit s regionálními
výrobky, prohlédnout jablečné moučníky napečené místními hos-
podyněmi a hospodáři, podílet se na výrobě čerstvého moštu
a zúčastnit se řady atrakcí - soutěží pro děti i dospělé, exkurzí,
vycházek po krajině či divadelního a hudebního představení.

Regionální spolupráce ve Zlínském kraji

V rámci regionu jsme se zapojili do spolupráce se Zlínským krajem
a středisky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na
síťovém projektu Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělá-
vání jako cesta k udržitelnému rozvoji. V rámci tohoto projektu jsme
kromě vzdělávacích akcí a poradenství připravovali databázi pro-
jektů udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji, která je
od února 2008 k dispozici ve webové aplikaci.
Účastnili jsme se práce v Místní akční skupině Bojkovsko, která se
v roce 2007 věnovala zejména přípravě Plánu rozvoje MAS. Spolu
s partnery jsme pokračovali v pořádání vzdělávacích akcí v rámci
projektu Vzdělávání blíž k lidem.

Líska

V květnu 2007 v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj vznikla Líska
- občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu ve Zlínském kraji. Náplní práce Lísky je podporovat
a zastupovat nositele environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty, dbát na kvalitu jejich činnosti, podporovat odborný růst
a tím přispívat k rozvoji tohoto systému ve Zlínském kraji a výchovy
k udržitelnému životu v České republice. ZO ČSOP Veronica se stala
členem Lísky, aktivně se účastníme i práce v řídícím výboru.
www.liska-evvo.cz
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KULTURNÍ PŘESAHY

Výstavy
Kontakt: Dalibor Zachoval

V roce 2007 uspořádala redakce časopisu Veronica tři výstavy v pro-
storách Domu ochránců přírody:
- akvarely a kresby Jana Bružeňáka Houby a houbaři
- kresby Josefa Ruszeláka z cyklu Stromy
- obrázky z mezinárodní výtvarné soutěže pro žáky mateřských,
základních a středních škol, děti nejrůznějších zájmových uskupení
a děti ve speciálních zařízeních Mladí tvůrci pro Dunaj, kterou pořá-
dalo občanské sdružení Unie pro řeku Moravu
V rámci oslavy Dne Země v Pouzdřanech proběhla vernisáž výstavy
Kreslíři Veroniky.

Divadelní představení
Kontakt: Mojmír Vlašín

V rámci ekologicko-osvětové kampaně připravil amatérský diva-
delní soubor Veroniky AIDS dvě divadelní představení. Certifikátor
2 aneb Ekologicko-osvětové drama na gogolovské a predátorské
téma autorské dvojice Mojmír Vlašín, Michal Rezek proběhlo u pří-
ležitosti svátku svaté Veroniky. Hra Inspektor Colleno: Detektivní
drama z oblasti České inspekce životního prostředí (autoři Mojmír
Vlašín, Petr Pařil) nenásilnou a místy až násilnou formou vysvětlo-
vala základní principy fungování orgánů ochrany přírody a život-
ního prostředí na jihomoravské vesnici. Manažerkou představení se
stala Hana Korvasová z Lipky, která zajistila virtuózní občerstvení.
K dobré náladě přispěla i cimbálová muzika Veronica.

Rozrazilový ples

V plesové sezoně Veronica společně s Rezekvítkem uspořádaly Roz-
razilový ples.

Za spolupráci a podporu děkujeme Nadaci Veronica.

PUBLIKACE

Dopravní politika Jihomoravského kraje a Dolních Rakous: stav po dese-
ti letech - Sborník příspěvků z česko-rakouského semináře
Dreslerová, J. - Grohmanová, L. (eds) Venkovská krajina 2007 - 
Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference (vydala
Česká společnost pro krajinnou ekologii [CZ-IALE] ve spolupráci
s Veronikou)
Flekalová, M. - Chalupská, H. - Salašová, A., - Vítek, R. (ed.) Plánuji, plá-
nuješ, plánujeme aneb Proč a jak zapojovat veřejnost do plánování
Chalupská, H. (ed.) Brněnská příroda a územní plán
Jarušková, R. - Geryková, Z. - Chalupská, H. Občanské aktivity - zku-
šenosti z jižní Moravy - Soubor rozhovorů s členy a členkami občan-
ských iniciativ
Ježíšku, letos bez odpadu! - vánoční rady
Ledvina, P. (ed.) Standardy zeleného úřadování
Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech (vydáno společ-
ně se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s.)
Nápady, ne odpady (leták o prevenci vzniku odpadů)
Parkanová, L. - Vlašínová, S. Hliník - zbytečný odpad (leták)
Praktický rádce Evropana - Jak chránit planetu (o klimatu)
Praní bez fosfátů, ale raději s návodem (leták)
Řiháček, V. Sezónní kalendář ovoce a zeleniny (leták)
Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji - Sborník příspěvků z odbor-
ného semináře
Vlašín, M. Dobře a volně aneb S námi dobrovolně pro přírodu (leták,
jak a proč se stát dobrovolníkem Veroniky)
Vlašín, M. - Mikátová, B. Metodika sledování výskytu plazů v České
republice
Vlašínová, H. Abeceda přírodní zahrady (CD jako doplněk knihy
Zdravá zahrada)
Zelené úřadování - udržitelná veřejná správa (leták)
Životní prostředí a ekologie (2007) - Sborník referátů ze studentské
konference
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Ztráta za rok 2007 je z největší části tvořena nákladem na nevratný
dar (1.000.000 Kč) určený Tradici Bílých Karpat, o.s., na rozvoj moštár-
ny v Hostětíně.
Finanční prostředky na tento dar byly získány již v roce 2006, a to pro-
dejem moštárny Nadaci Veronica.
Největší změny ve finanční rozvaze za rok 2007 souvisejí s dokonče-
ním financování stavby Centra Veronica v Hostětíně - dárci doplatili
poslední splátky dotací a ZO ČSOP Veronica splatila krátkodobý úvěr.
V souladu s účetními standardy a zákonem o účetnictví České repub-
liky se stavba projevuje v aktivech naší organizace.

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

LIDÉ VE VERONICE

Výbor ZO ČSOP Veronica:
předseda: doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
hospodářka: Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková
členové výboru: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Mgr. Ing. Jana Tesařová

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

Rada Ekologického institutu Veronica:
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
doc. Ing. Helena Králová, CSc.
RNDr. Miroslav Kundrata
doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Pracovníci Ekologického institutu Veronica:
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka Ekologického institutu Veroni-
ca; regionální rozvoj, energetické programy
Mgr. Ing. Jana Tesařová, organizační ředitelka Centra Veronica Hostě-
tín, projektová manažerka
Mgr. et Mgr. Hana Chalupská, vedoucí Ekologické poradny; zeleň
ve městě, účast veřejnosti
Mgr. Dalibor Zachoval, šéfredaktor časopisu Veronica (do 6/2007)
Mgr. Dana Zajoncová, šéfredaktorka časopisu Veronica (od 1/2008)
Renata Bolečková, provoz Centra Veronica Hostětín
Bc. Alena Gbelcová, asistence projektů, ochrana přírody a krajiny
Mgr. Ivana Hrabinová, ekologická poradna, zelené úřadování
Alena Kučerová, spolupráce a vzdělávací pobyty, provoz Centra Veroni-
ca Hostětín
Mgr. Ing. Petr Ledvina, ekologická poradna, zelené úřadování, webmas-
ter
Jana Maděrová, účetnictví
Mgr. Hana Machů, vzdělávací programy Centra Veronica Hostětín
Monika Machů, účetnictví (do 8/2007)
Mgr. Radim Machů, strategické programy Centra Veronica Hostětín,
Tradice Bílých Karpat
Hana Němcová, vzdělávací programy Centra Veronica Hostětín, projek-
tová manažerka
Bc. Lucie Nováková, asistence projektů, ekologické poradenství, sekreta-
riát
Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková, vzdělávací programy a ekologická porad-
na Centra Veronica Hostětín
Ing. Vilém Řiháček, ochrana přírody a krajiny, územní systémy ekologic-
ké stability
Ing. Irena Šumpelová, organizační zajištění akcí, Centrum Veronica
Hostětín (od 9/2007)
Ing. Radim Vítek, projektový management, krajinné plánování
RNDr. Mojmír Vlašín, ochrana přírody a krajiny, péče o handicapované
živočichy
Radka Batelková, účetní (mateřská dovolená)
Ing. Katrin Hromádková, ochrana přírody, mokřady (mateřská dovole-
ná)
Ing. Adéla Korniová, ekologická poradna (mateřská dovolená)
Ing. Šárka Štěrbová (mateřská dovolená)

Externí spolupracovníci:
RNDr. Jan Hollan, hospodaření s energií, stavitelství, ochrana klimatu
// Bc. Radka Jarušková, Bc. Lenka Parkanová, Ing. Hana Dvorská //
Světlana Vlašínová, internetový obchod, ekologická poradkyně // Jar-
mila Kacetlová, Michal Kiesel a Jan Mičánek, knihovna // Ladislav
Čmel, Ing. Miroslav Múdry, správci výpočetní techniky // Ing. Jiří Turek,
korektury textů // Zdena Divácká, předplatitelská agenda časopisu //
Ing. Dana Kumprechtová, Ph.D., překlady // Ing. Helena Vlašínová,
Ph.D., přírodní zahrady // Radim Měřička, webmaster // Zita Zapadlo-
vá, správní řízení ke kácení dřevin, zahrada a okolí vzdělávacího stře-
diska v Hostětíně // Ing. Ludvík Trnka, ekologické stavění // Rudolf
Pecháček, studánková poradna // Stáňa Bártová, výtvarné a grafické
práce // Rostislav Pospíšil, výtvarník a grafik // Milena Zajíčková a
kolektiv, hostinská činnost v Centru Veronica Hostětín // Ing. Marie
Holíková, účetní // Michal Stránský, grafik
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Redakční rada časopisu Veronica:
doc. Ing. Antonín Buček, CSc. // Ing. Petr Čermák, Ph.D. // Ing. Ivo
Dostál // RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. // doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
// Mgr. Pavel Klvač // Ing. arch. Jarmila Kocourková // RNDr. Miroslav
Kundrata // doc. Ing. Jan Lacina, CSc. // prof. PhDr. Libor Musil, CSc. //
RNDr. Jitka Pellantová // Ing. Pavel Pešout // RNDr. Václav Petříček //
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

DĚKUJEME

Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následu-
jícím organizacím a institucím:
17&4 Rakousko / Agentura ochrany přírody a krajiny / ArchDesing /
Arnika / Ateliér Fontes, s.r.o. / BTG ČR - Nizozemsko / „Büro Architekt
Reinberg“ Rakousko / Calla / Ceeweb / Centre for Alternative Techno-
logy, Velká Británie / Centrum pro regionální rozvoj ČR - Olomouc /
Cestovní kancelář Kudrna / Českomoravský cement, a.s. / Český roz-
hlas Brno / Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada /
Česon / „die umweltberatung“ Rakousko / Distelverein Rakousko / Eko-
logický právní servis / ENKI Třeboň / Evropský sociální fond / Fakulta
architektury VUT Brno / Finanční mechanismus EHP a Norský finanční
mechanismus / FSC / German Marshall Fund / Goli, s.r.o. / Grisoft / Hël-
lef fir d’Natur Lucembursko / Horní mlýn, o.p.s. / Hnutí Brontosaurus /
Hnutí DUHA / Jihomoravský kraj / Kanceláře veřejného ochránce práv
/ Katedra environmentálních studií FSS MU / Knihkupectví Academia
Brno / Knihovna Jiřího Mahena / Lesy ČR / Líska - občanské sdružení
pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji /
Ministerstvo životního prostředí / Místní akční skupina Bojkovsko /
Moravské zemské muzeum / Nadace Partnerství / Nadace rozvoje
občanské společnosti / Nadace Veronica / Národní síť EVVO /
NESEHNUTÍ / NP Podyjí / obec Hostětín / o.s. Vaňkovka / Ökokreis,
Rakousko / Philips ČR, s.r.o. / Polytechnická univerzita Oulu, Finsko /
Program Matra Nizozemsko / Ptačí centrum, o.p.s. / Rezekvítek / ROSA,
o.p.s. / Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina / Síť ekologic-
kých poraden / SKANSKA CZ, a.s. / Státní fond životního prostředí / Spo-
lečnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání / Správy chráněných
krajinných oblastí Bílé Karpaty a Moravský kras / Statutární město
Brno / Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka a všech-
na její detašovaná pracoviště / Toyota Motor Corporation / Trast pro
ekonomiku a společnost / Veřejná zeleň města Brna / Vileda / Vzdělá-
vací a informační středisko Bílé Karpaty / WWF Rakousko / Zelený
kruh / Zlínský kraj / ZO ČSOP Kosenka

jednotlivcům:
Raymond Aendekerk / Paul Allen / Martin Ander / Lenka Bartošová /
Andreas Beckmann / Oldřich Bednář / Hana Bernardová / Eva Blaho-
ňovská / Rudolf Brázdil / Stanislav Boček / Aleš Brotánek / Václav Čer-
mák / Jana Drápalová / Mirka Drobílková / Josef Dufek a jeho 5 žen /
Zdeňka Dufková / Jarmila Dupejová / František Eliáš / Jiří Esterka /
Petr Firbas / Ferencovi / Vratislav Gorný / Olga Hamšíková / Roman
Haken / Silva Hašková / Vladimír Herber / Eliška Hoferková / Petr
Holub / Pavel Hrubý / Anna Hubáčková / Hana Hudcová / Karel
Hudec / Mojmír Hudec / Blažena Hušková / Josef Chybík / Miroslav
Janík / Jana Janíková / Petr Janůj / Jana Jerglová / Martin Jílek / Jiří
Kalčík / Kamila Kanichová / Jakub Kašpar / Dana Kellnerová / rodina
Klimešových / Miroslava Knotková / Šárka Koňaříková / Hana Korva-
sová / Vladislav Kos / Kateřina Kotásková / Jiří Koželouh / Petr Kramo-
liš / Marcela Křížová / Petr Kubíček / Jana Kulíšková / Igor Kyselka /
Vladimír Láznička / Hana Librová / Petr Maděra / Aleš Máchal / rodi-
na Machů / Martina Maláčová / Herta Matlová / Arja Maunumäki /
Michal Medek / Miroslav Michal / Blanka Mikátová / Christian Mok-
ricky / Eva Navrátilová / Monika Navrátilová / Martin Nawrath / Jana
Pálková / Miroslav Patrik / Kateřina Petrášová / Vladimír Polidar /
Luděk Praus / František Procházka / Hedvika Psotová / Josef Ptáček /
Miloš Rozkošný / Tomáš Růžička / Vojtěch Ryza / Alena Salašová /
Christian Schrefel / Edvard Rejža Sequens / Martin Slezák / Olga Ská-
celová / Eva Staňková / Ivo Stolek / Magda Stolková / Richard Suchý /
Lenka Šedová / Zdeněk Ševčík / Rostislav Taraba / Zbyněk Ulčák / Ven-
dula Večeřová / Olga Veselá / Markéta Višinková / Kateřina Vyhlída-
lová / Elisabeth Wagner / Jurrien Westerhof / Adri van Westerop / Eliš-
ka Zimová

muzikantům Veroniky:
Klára Bednářová / Miloš Bělehrad / Jiří Burša / Jan Coufal / Jiří Dušek
/ Blanka Dvořáčková / Matěj Hollan / Vítězslav Horák / Alfons Jelínek
/ Vlasta Jeřábek / Jiří Kokeš / Alena Kubešová / Jiří Leder / Jaroslav
Lesák / Petr Mička / Jaromír Novotný / Josef Pavlík / Zdeňka Plachá /
Mirek Ročák / Rostislav Stloukal / Jiří Studeník / Jaroslav Ungerman /
Josef Volák

Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, všem členům ZO ČSOP
Veronica, členům redakční rady časopisu Veronica, odborným spolu-
pracovníkům a lektorům vzdělávacích akcí, autorům textů a ilustrací
v časopise a dalších publikacích, autorům výstav stejně jako členům
Akademického Insitního Divadelního Souboru a všem dobrovolníkům,
kteří nám ochotně pomáhali během celého roku 2007.
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