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O VERONICE 

Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kul-
turu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Na aktivity
ekologické poradny a ekologického centra Veronica rozvíjené po listopadu 1989 navá-
zal v roce 1999 Ekologický institut Veronica (EIV).

EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environmen-
tálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně a věnuje pozornost městskému i venkovské-
mu prostředí. Vyvíjí činnost v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní sou-
vislosti, z Hostětína po Evropu, od praktické péče o přírodu po umělecké zpracování
tématu. Hlavním posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím pří-
rodním a kulturním hodnotám.
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NAŠE VÝZNAČNÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2008

Provozujeme veřejně dostupnou evidenci správních řízení ke kácení dřevin v Brně
- od institucí jsme dostali 409 oznámení o kácení a aktivně jsme se zapojili do 127
z nich.

Za přínos k úsporám energie a ochraně životního prostředí byla obci Hostětín udě-
lena národní cena za Českou republiku v prestižní celosvětové soutěži Energy Globe.

www.veronica.cz/?id=167&i=22
Co přinesly projekty v Hostětíně? To si můžete přečíst v unikátní analýze environ-

mentálních, ekonomických a sociálních přínosů hostětínských modelových projektů
pro udržitelný regionální rozvoj.

http://hostetin.veronica.cz/studie/



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. EIV 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/

Územní systémy ekologické stability
Odborná veřejnost diskutovala o vývoji konceptu ÚSES s ohlédnutím za jeho dosa-

vadní historií na 6. ročníku konference Venkovská krajina v Hostětíně (40 osob).
Jako reakci na přípravu koncepčního dokumentu v Brně jsme zorganizovali kulatý

stůl se zainteresovanými osobami a organizacemi.
Naši experti navštívili Německo a Holandsko, a přenášejí tak do Česka dobré příkla-

dy ze zahraničí právě v oblasti péče o biodiverzitu ve městech.
Téma jsme prezentovali i méně tradičními způsoby. Pro celkem 250 osob jsme uspo-

řádali krasoplavbu po Svitavě z Obřan do Židenic s odborným výkladem. Následovala
cykloexkurze a kosení v biocentru Na Loukách v Mokré Hoře. Akcím předcházely
panelové diskuse na téma Biodiverzita a ekologické sítě v městě Brně, Péče o brněn-
ské parky a Cyklostezka v Maloměřicích.
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Ve spolupráci s Lipkou jsme v loňském roce opět sehráli divadelní hru, tentokrát
s názvem Racionalizace územních systémů aneb Kolektivní drama ze zákulisí Ústa-
vu pro projektování přírody.

Vzdělávací programy
Cílem projektu Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji bylo rozšířit

nabídku dalšího profesního vzdělávání v oblasti ochrany přírody a krajiny a vytvořit
odborný kurz zaměřený nejen na obecnou problematiku, ale především na trendy
a aktuální postupy.

Vzdělávací program Ovocné dřeviny v krajině, zaměřený na jejich využití v péči
o krajinu, kombinoval teorii s praktickými cvičeními a exkurzemi.

Těchto kurzů se v celkem 15 blocích zúčastnilo 123 zástupců veřejné správy a nezis-
kových organizací. Z obou jsme vydali sborníky přednášek a pro čtyři bloky prvního
kurzu získali akreditaci ministerstva vnitra.

Ochrana zvláště chráněných živočichů
Pravidelně sledujeme několik zimovišť netopýrů ve Sloupsko-šošůvských jeskyních

v Moravském krasu, kde jsme také spolupořádali XII. ročník Evropské noci pro neto-
pýry. Již třetí ze čtyř podzemních prostor se podařilo zabezpečit průletnou mříží.

Spolu s 10 příznivci a za pomoci vysokozdvižné plošiny jsme zkontrolovali 12 z 34
umělých hnízdních podložek pro čápy bílé, několik mláďat jsme okroužkovali.
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Ve spolupráci se správou národního parku Podyjí jsme jako již léta pečovali o nejvý-
znamnější lokalitu užovky stromové - vinici Šobes. Podíleli jsme se na úpravě suchých
zídek a výstavbě speciálního líhniště pro tyto vzácné hady.

Brněnský strom roku
Organizace ankety souvisí s naším záměrem získat pro

ochranu dřevin ve městě aktivní zájem místních občanů.
Devátý ročník vyhrála v hlavní kategorii borovice černá na
Kociánce (254 hlasů), v kategorii strom ve vnitrobloku zví-
tězil jírovec maďal na Lidické 9 (235 hlasů) a v kategorii
skupina stromů to byly Veverské křemeláky (duby letní)

u hradu Veveří (196 hlasů). Anketu provázely výstavy fotografií z předchozích ročníků,
exkurze a závěrečná oslava u jírovce s kulturním programem.

Živé vánoční stromky
Projekt spočívá v prodeji vánočních stromků v kontejneru (květináči) a jejich výsad-

bě do lesního porostu v následujícím roce. Ve spolupráci s dalšími brněnskými organi-
zacemi se prodalo 800 sazenic jedliček, přičemž více než polovinu prodal EIV. Jedlič-
ky z předchozích vánoc byly v dubnu 2008 vysázeny za Soběšicemi do lesa s certifiká-
tem šetrného lesního hospodaření FSC. V průměru se do lesa vrací 1/3 prodaných
stromků.
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Den Země v Pouzdřanech
Ve spolupráci s Nadací Veronica vyšlo už asi po dvanácté na exkurzi s krajináři, bota-

niky a ornitology v rámci oslav Dne Země na Pouzdřanskou step téměř 300 našich přá-
tel a příznivců, kteří poté u Klimešů strávili odpoledne při cimbálu, fazolové polévce
a tanečním vystoupení místních dětí.

Vzpomínka na Ivana Dejmala
Uspořádali jsme vzpomínkový večer na prvního ministra životního prostředí Ivana

Dejmala, jehož účastníci si připomněli široké spektrum jeho aktivit a zásluhy o význam-
ná rozhodnutí a zákony, které měly, mají a nadále budou mít pozitivní dopady na ochra-
nu přírody a krajiny.
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II. OCHRANA KLIMATU A EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE

Základním východiskem našeho programu je ochrana zemského klimatu snižová-
ním emisí oxidu uhličitého. Podporujeme alternativy, které eliminují spalování fosil-
ních 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 pro-
jektů v Hostětíně využíváme v městském prostředí.

Připravujeme, publikujeme a pro veřejnost komentujeme překlady nejnovějších
dokumentů na www.veronica.cz/klima/. Veronica se stala členem České klima-
tické koalice (www.zmenaklimatu.cz) a byla vybrána k účasti ve vzdělávacím
programu pro organizátory kampaní ze střední a východní Evropy podpořeném
Evropskou klimatickou nadací (ECF).

www.veronica.cz/energie/

II



Vzdělávání
V roce 2008 jsme uspořádali již druhý ročník školní soutěže Zlínská CO2 liga,

do které se zapojilo 14 škol. Začali jsme připravovat vlastní verzi výstavy Prima
Klima, která vychází z mezinárodních dokumentů a přináší nejnovější, zpravidla
velmi varovné poznatky o globální změně klimatu. Pro Magistrát města Brna jsme
zpracovali podklady pro přistoupení k Úmluvě starostů evropských měst. Znovu jsme
vydali publikaci Praktický rádce Evropana - Jak chránit planetu.

V rámci projektu Bioenergy in Motion jsme se podíleli na vzniku filmu o inovačních
technologiích užívaných při výrobě bioenergie pro ohřev a chlazení.

Konference Udržitelná energie a krajina
Konference zprostředkovala unikátní mezioborové setkání mladých odborníků a poskyt-

la prostor k prezentaci a výměně poznatků ze dvou oblastí: obnovitelné zdroje energie
a krajina, urbanismus a udržitelná energie. Konference se zúčastnilo 41 studentů z 27
vysokých škol a vědeckých pracovišť, jejich práce recenzovali a konferenci předsedali
vysokoškolští pedagogové.

Pasivní domy
Využíváme unikátní situace, že jsme v Hostětíně postavili první českou veřejnou

budovu v pasivním standardu, a poskytujeme zde poradenství, pořádáme dny otevře-
ných dveří a nabízíme exkurze. Pasivní dům si v roce 2008 prohlédlo 2252 osob. Stav-
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bu jsme představili na závěrečné konferenci tohoto projektu v Brně a na seminářích
v Trenčianských Teplicích a v Bukurešti. Jsme součástí Sítě center pasivního domu.

Připravili jsme druhé vydání úspěšné publikace Pasivní dům, která shrnuje teorii
pasivních domů a popisuje významné příklady staveb v Rakousku a Česku.

Pro veřejnost Zlínského kraje jsme uspořádali „Seminář o pasivních domech“ v Uher-
ském Hradišti, pro veřejnou správu „Novostavby a rekonstrukce veřejných budov
v pasivním a nízkoenergetickém standardu“ ve Zlíně.

III. ZELENÁ DOMÁCNOST, ZELENÝ ÚŘAD, ZELENÁ FIRMA

Ekologický institut Veronica poskytuje poradenství a ukazuje praktické příklady
v oblasti snižování spotřeby, změny spotřebitelského chování, šetrného provozu
domácností, firem a úřadů. Zprostředkováváme veřejnosti vědecké poznání a vedeme
k samostatnému promýšlení environmentálních souvislostí spotřebitelského chování.
Sami se v Domě ochránců přírody v Brně a v Centru Veronica Hostětín řídíme svými
návody.

www.veronica.cz/nakupovani/ a www.veronica.cz/zeleneuradovani/
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Zelené úřady
Na objednávku Magistrátu města Olomouce, Krajského úřadu Jihočeského kraje

a úřadů městských částí Brno-Starý Lískovec a Brno-Ořešín jsme provedli analýzu jejich
provozu, navrhli opatření směřující k environmentálně šetrnému provozu. Po celé repub-
lice jsme na 12 seminářích proškolili asi 380 zaměstnanců a zástupců samosprávy.
Kromě toho jsme s příspěvkem na toto téma vystoupili na 4 odborných konferencích.

Metodická činnost
Ve spolupráci se Sítí ekologických poraden jsme pro Ministerstvo životního prostře-

dí připravili směrnici Kancelářské a administrativní služby. Směrnici podepsal minis-
tr ŽP v listopadu 2008. Instituce, úřady a firmy s výraznou převahou kancelářské čin-
nosti nyní mají možnost získat ochrannou známku Ekologicky šetrná služba.

Během roku jsme připravili několik publikací: Nekup to! O environmentálně šetrném
nakupování (aktualizovaná reedice úspěšného textu); Do čista. O environmentálně
šetrném uklízení (praktické tipy, jak doma uklízet a prát co nejšetrněji); Chemické
látky v životním prostředí a zdraví (nejen o možných rizicích těchto látek v domác-
nostech); O vodě bez obalu (o tom, proč je zbytečné kupovat balenou vodu). Všechny
jsou ke stažení na www.veronica.cz/publikace/
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IV. ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ

Plné začlenění environmentálních hledisek do rozhodování státní správy vyžadu-
je, aby orgány veřejné správy disponovaly přesnými a aktuálními informacemi. Dle
Aarhuské úmluvy veřejnost může být hlavním nebo důležitým zdrojem těchto infor-
mací. EIV je informačním, odborným a koordinačním zázemím pro občany, nezis-
kové organizace, občanské iniciativy, studenty, odborníky a úřady v procesech plá-
nování a rozhodování. Sami se také účastníme plánovacích a rozhodovacích proce-
sů na všech úrovních.

www.veronica.cz/obcan/

Správní řízení ke kácení dřevin v Brně
Již čtvrtým rokem na našich internetových stránkách zveřejňujeme aktuálně probí-

hající i již proběhlá správní řízení a jednání ke kácení dřevin rostoucích mimo les
v Brně. Od institucí jsme dostali 409 oznámení o kácení a aktivně jsme se zapojili do
127 z nich.
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Zapojování studentů a veřejnosti do plánování
Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity

v Lednici jsme 43 studentů a studentek seznámili s technikami zapojování veřejnosti
do rozhodování. Od městských částí jsme dostali podnět k projektování veřejných pro-
stranství (8 lokalit). Studenti provedli anketní šetření přímo v terénu a zúčastnili se
diskusních setkání se zkušeným facilitátorem, na nichž se občané vyjadřovali k veřej-
ným prostranstvím v místě svého bydliště a navrhovali řešení prostoru tak, aby reflek-
toval jejich potřeby a požadavky.

Studenti poté zapracovali podněty Brňanů do svých návrhů a občané o nich hlasova-
li na výstavách návrhů, ale i prostřednictvím internetu. Uskutečnili jsme seminář pro
zastupitele o tom, jak zapojovat veřejnost do plánování a rozhodování v oblasti ochra-
ny zeleně, ÚSES a přípravy nového územního plánu Brna.

Územní plánování
Výstava fotografií k připravovanému novému územnímu plánu Brna byla nain-

stalována celkem na pěti místech v Brně (Fakulta sociálních studií Masarykovy univer-
zity, Veřejná zeleň města Brna, veletrh ENVI Brno, knihkupectví Spolek, Slévárna Vaň-
kovka a vodárna na Špilberku). Výstavu zhlédlo přes 1000 osob.

Během roku jsme připomínkovali Politiku územního rozvoje - celostátní doku-
ment, který ovlivní územní plánování ve všech obcích České republiky.
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Vyhlídky na Brno
V roce 2008 proběhla aktualizace vyhlídkových míst na Brno. Studie, která shrnula

současný stav 29 vyhlídkových bodů, popsala jejich vyhlídkový horizont, územní vztahy
a přinesla návrhy uvažovaných opatření pro jejich zvelebení či zpřístupnění občanům.
Informace byly navíc doplněny o aktuální panoramatické fotografie z jednotlivých vyhlí-
dek. Autory studie i fotografií jsou doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., a Ing. Milan
Peňáz, DrSc. Unikátní panoramatické fotografie byly vystaveny v Domě ochránců pří-
rody v poslední třetině roku.

V. REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Život probíhá v regionu či místě. Udržitelnost a spokojený život spočívají ve znalos-
ti místa po stránce „místního dědictví“ (přírodní danosti, místní tradice, historie,
kulturní specifika místa) i po stránce „reálného fungování“ (sociální aspekty šetrněj-
šího života, možnosti lokálních ekonomik, reálné možnosti obecní správy a jejich
využívání, legislativa, občanská angažovanost místní komunity). EIV šíří environ-
mentální aspekty regionálního rozvoje jak po obsahové, tak po procesní stránce.

http://hostetin.veronica.cz/studie/
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Co přinesly hostětínské projekty
Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje, která hodnotí environmentální,

ekonomické a sociální aspekty hostětínských projektů, vznikla ve spolupráci s Trastem
pro ekonomiku a společnost. Slouží jako argumentace a konkrétní příklad aplikací udr-
žitelného rozvoje a představuje v rámci ČR ojedinělý zdroj informací pro odbornou
i laickou veřejnost.

Zimní a letní škola udržitelného rozvoje
Zimní školy, pořádané ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost, se účast-

nilo 29 osob. Probírala téma demokratických a etických alternativ k současným ekono-
mickým strukturám. Jejím cílem bylo překonání izolovanosti jednotlivých expertních
pracovišť, výměna praktických zkušeností, navázání kontaktů a plánování společných
aktivit.

Letní škola představila metody, nástroje a konkrétní projekty udržitelného rozvoje.
Přednášky pro 21 účastníků se soustředily na rozvoj venkova, místní akční skupiny,
regionální značky a slavnosti a základy komunitního plánování.

Udržitelnému rozvoji se věnuje i náš nový výukový program pro školy - Udržitelný
rozvoj prakticky, chytře a hravě.
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Jablečná slavnost
Tradiční slavnost (v roce 2008 konaná již posedmé) s bohatým kulturním programem

představuje především hostětínskou moštárnu a mošty, ale i další výrobky s regionální
ochrannou známkou Tradice Bílých Karpat®, které vznikají díky práci regionálních
zemědělců, řemeslníků či firem a jsou odkazem na místní krajinu, tradice a dovednos-
ti. Slavnost navštívilo zhruba 1500 osob.

VI. ČASOPIS VERONICA

Časopis pro ochranu přírody a krajiny Veronica je environmentálně orientované
celorepublikové periodikum. Sleduje dlouhodobé trendy i aktuální problémy ochrany
přírody a krajiny. Časopis si udržuje také kulturní rozměr - spolupracuje s výtvarní-
ky a fotografy.

www.veronica.cz/casopis/

V roce 2008 jsme vydali 6 čísel s tématy: mizení a návraty živočichů v kulturní kra-
jině, aleje podél cest, znečištění ovzduší, přehrada Nové Heřminovy, lokální ekonomi-
ka, kamionová doprava.
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S ohledem na 22 let tematizování vztahu ke krajině byl časopis Veronica Minister-
stvem životního prostředí nominován na Cenu krajiny Rady Evropy.

Vydáním 160stránkového sborníku Odkaz Jaromíra Tomečka jsme připomněli dílo
našeho patrně nejznámějšího autora přírodní beletrie.

Elektronické zpravodaje
Na 2000 e-mailových adres rozesíláme každý třetí týden Rozverky - environmentál-

ní aktuality z Česka i zahraničí, rady Ekologické poradny Veronica, pozvánky a infor-
mace naše i spřátelených organizací.

Každý měsíc odcházejí 3390 příznivcům Zprávy z Centra Veronica Hostětín.
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VII. CENTRUM VERONICA HOSTĚTÍN

Centrum Veronica Hostětín ukazuje, že vztah k přírodě, ohleduplné hospodaření
se zdroji a poučená interpretace místního dědictví může přispět k udržitelnému roz-
voji venkova. Centrum Veronica Hostětín ve spolupráci s obcí a dalšími subjekty rea-
lizuje a monitoruje modelové ekologické projekty a získané poznatky zavádí do
vzdělávacích programů.

http://hostetin.veronica.cz

Vzdělávací aktivity Centra v roce 2008
Vzdělávací moduly se věnovaly udržitelnému regionálnímu rozvoji, ovocným dřevi-

nám v krajině, ochraně přírody a krajiny, ochraně klimatu.
Pro celkem 4855 návštěvníků (z toho 1500 na Jablečné slavnosti) jsme připravili

8 dní otevřených dveří v pasivním domě, 132 lektorovaných exkurzí, 20 jednodenních
seminářů, 12 vícedenních vzdělávacích akcí (Zimní škola udržitelného rozvoje, konfe-
rence Udržitelná energie, konference Venkovská krajina, Letní škola udržitelného roz-
voje, víkendové dny otevřených dveří, Jablečná slavnost, Světový den pasivních domů
ad.) a 4 pobytové akce pro rodiče s dětmi, ženy a seniory.

Rozšiřujeme nabídku pro školy. Nabízíme 4 výukové programy (Udržitelný rozvoj,
Obnovitelné zdroje energie, Piju mošty, což Ty?, Řemesla našich předků) a také inter-
aktivní exkurzi, která formou hry a doplňkových aktivit seznamuje žáky a studenty
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s hostětínskými projekty. Stali jsme se členy Lísky - občanského sdružení pro EVVO ve
Zlínském kraji, projektu Ekopobyt, který sdružuje pobytová střediska environmentální
výchovy, a připravili jsme se ke členství v celorepublikové síti environmentálních stře-
disek Pavučina.

Centrum slouží i jako základna pro terénní praktika vysokých škol a dalších institucí.

Struktura návštěvníků Centra Veronica Hostětín v roce 2008

celkem                                          4855                         100,0 %
školství (ZŠ, SŠ, VŠ)                        1888                           38,8 %
zájmové org., NGO                            344                        7,1 %
veřejná správa                                  226                        4,7 %
podnikatelé                                    111                           2,3 %
veřejnost                                        2282                         47,0 %
média                                               4                         0,1 %
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Modelové projekty udržitelného rozvoje
Projekty přibližujeme i individuálním návštěvníkům Hostětína. Vznikla stezka Po

zelené Hostětínem, která prostřednictvím informačních panelů a brožury seznamu-
je návštěvníky s projekty.

K modelovým projektům přibyla v roce 2008 fotovoltaická elektrárna na moš-
tárně, která ročně vyrobí až 7000 kWh. Investorem elektrárny je Nadace Veronica.

Ministr životního prostředí udělil našemu ubytovacímu zařízení v Hostětíně českou
ekoznačku Ekologicky šetrná služba.

VIII. EKOLOGICKÁ PORADNA

Naším cílem je preventivní ochrana životního prostředí. Poradna je pro Ekologický
institut Veronica místem, kde máme možnost zájemcům o informace z této oblasti
nabídnout rady, analýzy i dlouhodobější konzultace. Bezbariérová poradna v Domě
ochránců přírody je pro veřejnost otevřena každý pracovní den, je dostupná telefo-
nicky, e-mailem i přes www rozhraní. Návštěvníci poradny mají k dispozici rozsáh-
lou knihovnu a studovnu s wifi připojením. Ekologické poradenství poskytujeme také
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na našem pracovišti v Hostětíně. Poradna naplňuje standardy Sítě ekologických pora-
den (STEP) a podílí se na vedení této střechové organizace.

www.veronica.cz/poradna/

Zelený telefon města Brna
Služba Zelený telefon města Brna je pro veřejnost dostupná 41 hodin týdně a na nově

upravených webových stránkách je formulář pro položení dotazu mailem. Úhrnem bylo
za rok 2008 zodpovězeno 2703 dotazů. Největší zájem byl o témata sběr a třídění odpa-
dů, problematika praní a čištění a ekologické stavění.
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Struktura dotazů

celkem 2703         100,0 % 
odpady 536          19,8 %
voda / praní, čištění, studánky 472 17,4 %
ekologická výchova, vzdělávání 449          16,6 %
energie / bydlení 270          10,0 %
ostatní 164           6,1 %
zvířata 160           5,9 %
zeleň 148           5,5 %
ochrana přírody a prostředí 136           5,0 %
spotřebitelství 130           4,8 %
kontakty 96           3,6 %
zemědělství 73 2,7 %
právo 48           1,8 %
doprava 21           0,8 %

VIII



Prodej a další služby
V prostorách poradny provozujeme obchod s odbornou literaturou, fair trade, lokál-

ními produkty a výrobky chráněných dílen. V elektronickém obchodě jsme vyřídili
objednávky na 1300 publikací od 380 zákazníků. www.veronica.cz/e-obchod/

Během roku obsloužila poradna kromě klientů s dotazy dalších 219 osob, které si
zapůjčily publikace z knihovny, a od občanů odebrala a k recyklaci předala zlomkový
hliník, celkem cca 200 kg.

Studánky
Spolu s Regionálním sdružením ČSOP v Brně pečujeme o studánky. Zakoupit u nás

můžete čtrnáct speciálních studánkových map. Stále doplňujeme studánkový registr na
www.estudanky.cz. Jednou týdně probíhá studánková poradna.

Ekologické zemědělství
V roce 2008 jsme na Zelném trhu v Brně uspořádali tradiční dvoudenní Biojarmark

produktů ekologických zemědělců z Jihomoravského kraje a s 83 účastníky navštívili
ekofarmy v Pavlově, Nelepči, Křetíně, Deblíně a v Březí. Pro Jihomoravský kraj jsme
v srpnu v rámci oslav dožínek ve Vyškově uspořádali spolu s Hnutím Duha ochutnáv-
ku biopotravin na stánku naší ekologické poradny. V předvolebním čase jsme pozvali
kandidáty do krajských voleb k diskusi o budoucnosti ekologického zemědělství na jižní
Moravě.
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Dotiskli jsme úspěšný leták Sezónní kalendář ovoce a zeleniny. Jednou měsíčně pro-
bíhá přednáška z cyklu Přírodní zahrady.

Ekomapa Brna
Jako pilotní projekt se podařilo vytvořit verzi webové Ekomapy Brna s vrstvou nauč-

ných stezek a chráněných území. Prozatímní umístění Ekomapy je u firmy T_MAPY,
která projektu poskytla své experty i zdrojová data. Mapu budeme podle finančních
možností dále rozvíjet.

Den Země v Brně
V roce 2008 Veronica koordinovala a spolu s dalšími brněnskými ekologickými orga-

nizacemi uspořádala oslavu Dne Země na náměstí Svobody. Celodenní environmentál-
ní vzdělávací program oslovil stovky dětí i dospělých.

Poradna a sítě poraden
Pro jihomoravskou síť ekologických poraden garantovala Veronica metodické vede-

ní, praxe nových ekoporadců a ekoporadkyň a vzdělávání formou celodenních kurzů
7 tematických školení. Jedním z nich byla i 4denní exkurze Ochrana klimatu v Rakous-
ku - praktické příklady obcí, firem, spolků.

Pro celostátní zakázku Ministerstva životního prostředí naše poradna v Jihomorav-
ském kraji koordinovala a zajistila environmentální poradenství spolu s analýzou
a vyhodnocením plnění krajské koncepce EVVO.
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Aktivně jsme přispěli ke vznikajícímu Rozvojovému programu environmentálního
poradenství v ČR, který vláda schválila v dubnu 2008, přispíváme k aktualizaci a rea-
lizačnímu plánu tohoto dokumentu. Podílíme se rovněž na tvorbě vzdělávacího progra-
mu pro environmentální poradce, zúčastnili jsme se studijní cesty do Institutu Eco Con-
seil ve valonském Namuru.

V rámci sítě ekologických poraden v Jihomoravském kraji jsme připravili pro partne-
ry sítě cyklus 4 workshopů s cílem posílit koordinátory dobrovolnictví v našich orga-
nizacích tak, aby se posílila a udržela stabilní dobrovolnická výpomoc pro naše aktivity.

Soutěž prací se zaměřením na životní prostředí
Šestého ročníku soutěže diplomových prací se zúčastnilo 24 studentů a studentek.

Veronica pro Jihomoravský kraj zorganizovala propagaci soutěže, sběr prací, hodnoce-
ní a závěrečné vyhlášení tří nejlepších diplomových a tří nejlepších bakalářských prací.
Za účasti hejtmana byla předána cena Bc. Janu Miklínovi za Atlas CHKO Pálava
a Ing. Veronice Hukové za Ochranu krajinného rázu.
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IX. FINANČNÍ ZPRÁVA
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Ztráta za rok 2008 je z největší části tvořena nákladem na nevratný dar (500 000 Kč)
určený Tradici Bílých Karpat, o.s., na rozvoj moštárny v Hostětíně. Finanční prostředky
na tento dar byly získány již v roce 2006, a to prodejem moštárny Nadaci Veronica.

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.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za podporu našim dárcům, jejichž úplný seznam najdete na

www.veronica.cz/dekujeme/
Bez nich by naše práce nebyla možná.

Naše projekty v roce 2008 významně podpořily:
Evropský sociální fond

Finanční mechanismus EHP/Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
Jihomoravský kraj

Lesy České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo životního prostředí
Nadace VIA

Oak Foundation
RWE Transgas Net. Blíž přírodě
Státní fond životního prostředí

Statutární město Brno
Toyota Environmental Activities Grant Program

Zlínský kraj
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e-mail: hostetin@veronica.cz
http://hostetin.veronica.cz
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