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Výroční zpráva Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody Veronica za rok 2012
O Veronice
Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu
s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Na aktivity ekologické poradny a ekologického centra Veronica, rozvíjené po listopadu 1989, navázal v roce 1999 Ekologický institut Veronica (EIV) jako profesionální pracoviště ZO ČSOP Veronica.
EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environmentálních
témat. Působí v Brně a Hostětíně a věnuje pozornost městskému i venkovskému prostředí. Vyvíjí činnost v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti, z Hostětína po Evropu, od praktické péče o přírodu po umělecké zpracování tématu. Hlavním posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním a kulturním hodnotám.
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Naše úspěchy v roce 2012
Obec Hostětín jako jediná obec za Českou republiku získala ocenění Climate Star, které je udělováno Klimatickou Aliancí nejúspěšnějším evropským obcím a regionům za vynikající projekty
v oblasti ochrany klimatu. Hostětín byl oceněn především za svůj přístup k využívání obnovitelných zdrojů energie. K příkladným energeticky úsporným stavbám patří pasivní dům Centra Veronica, které se věnuje ekologickému vzdělávání a slouží i jako certifikovaný ekologický penzion.
Evropská komise ocenila soutěž Zlínská CO 2 liga jako nejlepší projekt v jedné z kategorií v celoevropské soutěži U4energy, která je zaměřená na úspěšné projekty v oblasti hospodaření s energiemi na školách. Ve školním roce 2011/2012 se konal již 4. ročník soutěže Zlínské CO 2 ligy, která
je určená pro základní a střední školy ve Zlínském kraji.
V roce 2012 se v Brně podařilo založit první skupinu komunitou podporovaného zemědělství
(KPZ) Podporujme svého sedláka. Principem KPZ je partnerství mezi drobným zemědělcem a spotřebiteli, kteří spolu sdílejí výnosy i rizika hospodaření.
V rámci skončeného projektu Ekologický institut Veronica certifikoval již bezmála 80 přírodních zahrad v Jihomoravském kraji.
Díky podpoře Evropského sociálního fondu mohla od července fungovat naplno Ekologická poradna Veronica, která odpověděla skoro 1 200 dotazů.
V internetové Ekomapě www.ekomapa.org, která zobrazuje ekologické služby, přírodní zajímavosti a další místa související s ochranou životního prostředí, je už skoro 2 000 jednotlivých
záznamů.

I. Ochrana přírody a krajiny
Ochrana přírody a krajiny je široký pojem zahrnující nejen práci v terénu, ale také šetrné
hospodaření v krajině a minimalizaci dopadů spotřeby na ekosystémy. Ekologický institutu
Veronica se ochraně přírody věnuje na koncepční i praktické úrovni. Jako jedna ze základních
organizací Českého svazu ochránců přírody se podílíme i na činnosti jeho ústředních orgánů.
www.veronica.cz/ochranaprirody/
www.veronica.cz/prirodnizahrady/
Ochrana zvláště chráněných živočichů
Pokračovala naše spolupráce se Správou národního parku Podyjí v rámci projektu Příroda bez
hranic, jehož hlavním cílem je doplnit chybějící údaje o vybraných přírodních fenoménech údolí
řeky Dyje na území obou národních parků – českého i rakouského. Společně se Správou národního parku Podyjí jsme upravili suché zídky a pečovali o líhniště pro užovky stromové na
jejich nejvýznamnější české lokalitě – vinici Šobes.
Na záchranném programu užovky stromové jsme spolupracovali také se Správou CHKO Bílé
Karpaty. Ve Vlárském průsmyku jsem vybudovali líhniště pro tyto hady.
Pečovali jsme o 4 významná zimoviště netopýrů a vrápenců (Machosluj, Stříbrnice, Maršovská
vodní, Valerie) a zopakovali jejich každoroční sčítání. V roce 2012 jsme se ujali a ošetřili 10 netopýrů tří druhů v rámci celostátního projektu péče o handicapované živočichy. Další případy
jsme řešili telefonickou konzultací. Spolu se Správou CHKO Moravský kras a dalšími partnery
jsme u Sloupsko-šošůvské jeskyně zorganizovali 16. ročník Evropské noci pro netopýry. Přilákala
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312 účastníků, 40 % z nich tvořily děti a mládež.
V Jihomoravském kraji jsme v průběhu posledních dvaceti let vybudovali či se podíleli na vybudování 30 umělých podložek pro čápy bílé. V roce 2012 jich čápi obsadili 6 a na všech úspěšně
vyhnízdili a vyvedli celkem 14 mláďat.
Přírodní zahrady
Veronica spolu s dalšími českými a rakouskými organizacemi dokončila v roce 2012 společný
projekt v rámci programu Evropské územní spolupráce. Jeho cílem byla podpora trvale udržitelného zahradničení, přenos zkušeností, ukázka příkladů dobré praxe, vzdělávání a certifikace
přírodních zahrad. Naší inspirací byl projekt Natur im Garten, pomocí kterého vláda Dolního Rakouska a realizátoři projektu vytvořili ze svého regionu kraj zahrad. Každoročně sem přijíždějí tisíce turistů na prohlídky ukázkových přírodních zahrad a i běžní zahrádkáři vědí, že se dá hospodařit bez chemie, ve spolupráci s divokými rostlinami a živočichy. Od rakouských kolegů jsme obdrželi licenci, k udělování certifikátů a plaket Přírodní zahrada. Tu má v Česku už bezmála 150 zahradníků, Veronica jich certifikovala bezmála 80. Plaketou dávají majitelé zahrad najevo své postoje a podporu šíření myšlenky přírodního zahradničení. Veronica provozovala po celý rok také
specializovanou zahradní poradnu, jak se správně starat o zahradu s ohledem k životnímu
prostředí. Radili jsem také přímo na zahradách – poskytli jsme přes 50 terénních konzultací.
V Domě ochránců přírody pravidelně probíhalo také setkání přátel přírodních zahrad. Na našich webových stranách (na Ekomapě) funguje přehledná mapa přírodních zahrad.
Na podzim jsme zahájili další přeshraniční projekt s tématem přírodních zahrad, tentokrát se
slovenským partnerem z Trenčína. Těžištěm je vzdělávání, certifikace zahrad ve Zlínském kraji
a přenos modelu na Slovensko.
Big Jump
8. července jsme se připojili k akci nesoucí název Big Jump neboli Mezinárodní den koupání
v řece, která je vyhlašována na podporu péče o čistotu řek a návratu k přírodnímu koupání. Naše
akce se uskutečnila místech bývalého říčního koupaliště Riviera na brněnském úseku Svratky. Přidali se k nám lidé jak z Brna, tak i z širokého okolí.
Brněnský strom roku
S Regionálním sdružením ČSOP Brno jsme vyhlásili 13. ročník soutěže Brněnský strom roku.
Největší přízně občanů se dočkala katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) v parku na Moravském náměstí. Na druhém místě pak byla pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa) na Renneské ulici, následován jilmem vazem (Ulmus laevis) v zahradě na Mendlově náměstí.

II. Ochrana klimatu a efektivní využívání energie
Základním východiskem našeho programu je ochrana zemského klimatu snižováním emisí
oxidu uhličitého. Podporujeme alternativy, které eliminují spalování fosilních paliv a přispívají
k efektivnímu využívání energie. Poskytujeme vzdělávání a osvětu, ale tématu se věnujeme
také prakticky. Naším specifikem jsou pasivní stavby a ekologické stavitelství. Soustřeďujeme
se na regionální úroveň, rozvíjíme koncept energeticky soběstačného území. Zkušenosti z modelových ekologických projektů v Hostětíně využíváme v městském prostředí. Publikujeme a pro
veřejnost komentujeme překlady nejnovějších dokumentů na www.veronica.cz/klima/. Veronica
se je členem České klimatické koalice (www.zmenaklimatu.cz).
www.veronica.cz/energie/
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Rekordní Hodina Země
Již potřetí jsme koordinovali českou část celosvětové akce vyhlašované WWF na podporu
ochrany klimatu – Hodiny Země. Jedná se o symbolický čin, který je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu. Zapojené obce i firmy tak slíbily, že budou šetřit životní prostředí i během celého roku. V sobotu 31.
března 2012 se do Hodiny Země zapojilo 161 českých obcí, ve kterých dohromady žije čtvrtina
obyvatel České republiky. Akci podpořilo více než 129 firem a konalo se při ní asi 30 akcí pro veřejnost. Na hodinu zhasly i významné památky jako Karlštejn, Karlův most, Tančící dům nebo
chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Veškeré informace a závazky jsou na www.hodinazeme.cz.
Vzdělávání o ochraně klimatu
Klimatické semináře – Olomouc, Ostrava
V únoru jsme uskutečnili ve spolupráci se sdružením Calla a Klimatickou koalicí další dva odborné celodenní semináře o ochraně klimatu s názvem „Globální změna klimatu – fakta a fikce“
a to v 7. 2. 2012 v Ostravě a 8. 2. 2012 v Olomouci. Byly zaměřené na odbornou veřejnost a zúčastnilo se jich 130 osob. Na jednotlivých přednáškách a diskuzích se probíraly důležité aspekty
problematiky změny klimatu – vědecké poznání, predikce pro území České republiky, dále českou
i mezinárodní politiku, lidské zdraví a praktické návrhy ekologických organizací.
Ocenění U4Energy pro CO2 ligu
Ve školním roce 2011/2012 se konal již 4. ročník Zlínské CO 2 ligy, kterou organizuje Centrum
Veronica Hostětín. Tato soutěž je určená pro základní a střední školy ve Zlínském kraji. Cílem je
zprostředkovat žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu v souvislosti
se spotřebou energie a produkcí CO2, a o vlivu jedince na tuto situaci. Evropská komise ocenila
soutěž Zlínská CO2 liga jako nejlepší projekt v jedné z kategorií v celoevropské soutěži U4energy,
která je zaměřená na úspěšné projekty v oblasti hospodaření s energiemi na školách.
Modelové klimatické konference ve spolupráci s Nadací Partnerství
Ve spolupráci s Nadací Partnerství jsme uspořádali pro školáky z Brna a okolí dvě modelové
klimatické konference. Žáci si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jakým způsobem probíhají celosvětová vyjednávání o změně klimatu v rámci UNFCCC.
Stáž v přední světové organizaci zabývající se alternativními zdroji energie CAT
Ve dnech 16. – 30. 10. 2012 absolvovali dva naši zaměstnanci zahraniční stáž v Centru alternativních technologií (CAT) nacházejícího se u města Machynlleth ve Velké Británii.
Účelem této cesty bylo ustanovení spolupráce mezi organizacemi a přenos vědomostí a zkušeností v problematice projektů na ochranu klimatu, jako i v oblasti vzdělávacích programů,
inovativních postupů a metodologií a obsahového rámce výukových programů v oblasti udržitelného rozvoje a změny klimatu.
Hana Machů se seznámila s novými způsoby, jak témata změny klimatu komunikovat a zároveň měla možnost se účastnit několika výukových programů pro základní a střední školy. Jan
Labohý absolvoval měsíční stáž v ZeroCarbonBritain 2030, které se věnuje výzkumu, medializaci
a propagaci rychlých dekarbonizačních scénářů a fungování nízko a bezuhlíkové ekonomiky
v kontextu Velké Británie. Současně také zpracoval výzkum o mezinárodním a evropském kontextu dekarbonizace pro účely nové publikace.
Klimatická hvězda – Climate Star pro Hostětín
Obec Hostětín jako jediná obec za Českou republiku získala ocenění Climate Star, které je udělováno Klimatickou Aliancí nejúspěšnějším evropským obcím a regionům za vynikající projekty
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v oblasti ochrany klimatu. Hostětín byl oceněn především za svůj přístup k využívání obnovitelných zdrojů energie. K příkladným energeticky úsporným stavbám patří pasivní dům Centra Veronica, které se věnuje ekologickému vzdělávání a slouží i jako certifikovaný ekologický penzion.
Slavnostní udílení cen Climate Star se konalo 26. dubna 2012 na zámku Schloss Hof v Rakousku.
Spolupráce v rámci Klimatické koalice
Klimatická koalice (Klik) je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Pro
Klik jsme společně s několika dalšími partnery pořádali exkurze zejména pro starosty do obcí
s výjimečným přístupem k ochraně klimatu, energetickým úsporám a využívání obnovitelných
zdrojů – do Kněžic, Nového Lískovce a Hostětína. V roce 2012 se Klimatická koalice podílela
kromě výše zmíněných seminářů a Hodiny Země na mnoha jiných aktivitách jako byla například
exkurze po energetických a klimatických projektech v městech Pirna a Heidenau v Německu. Dále
organizovala Konferenci o energetické efektivitě jako klíčové součásti národní energetické strategie, zorganizovala i debatu pro studenty s názvem State Energy Strategy, spolupracovala s médii, či se podílela na návrzích České energetické politiky a mnoha dalších. Zástupce Veroniky pracoval v pětičlenné radě české Klimatické Koalice.
Stavění a energie
V Centrum Veronica využíváme unikátní zkušenosti se šestiletým provozem budovy postavené
v pasivním standardu. Poskytujeme zde poradenství, nabízíme exkurze a dny otevřených dveří či
ubytování v pasivním domě. Monitorujeme chování domu (teploty, koncentraci CO 2 v kanceláři či
přednáškovém sále) a spotřebu domu (teplo, elektřina, spotřeba vody, množství využité dešťové
vody) a připravujeme vizualizaci těchto dat. Data rovněž využíváme jako základ pro plánování
dalších úspor a vylepšení – například postupně snižujeme energetickou náročnost osvětlení jak
lepším zapojením umožňujícím selektivní zhasínání světel, tak postupnou výměnou zdrojů za
LEDky.
V rámci projektu Síť center pasivního domu jsme uspořádali 9 seminářů zaměřených na pasivní domy a stavění z přírodních materiálů. Semináře probíhaly v Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích a Zlíně vždy ve dvou termínech. Návštěvníky dopoledních seminářů byli převážně studenti průmyslových škol stavebního oboru a odpoledních termínů široká veřejnost. Těchto seminářů se celkem zúčastnilo 336 osob.
Česko-Rakouský projekt na opravu starých domů
V rámci projektu „Nové standardy pro staré domy“ se uskutečnil 26. října seminář na brněnském výstavišti (při mezinárodní konferenci Pasivní domy 2012), na kterém byla kromě odborného programu a komentované prohlídky veletrhu představena česká adaptace knihy Opravy starých domů až do pasivního standardu, která vznikla ve spolupráci Ekologického institutu Veronica a AEE Rakousko. Publikace přibližuje současný stav poznání a předkládá praktické výsledky
dosažené v zahraničí a v České republice. Její snahou je budoucím stavebníkům představit nezbytné minimum informací z oblasti teorie energetických úspor a uvedenými příklady poskytnout
inspiraci k rozhodnutí stavět šetrně, racionálně a zdravě, tedy v pasivním standardu. Je zdarma
ke stažení na webových stránkách. Na semináři jsme rovněž slavnostně uvedli knihu Aleše
Brotánka „Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech“.
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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. Šetrnými návody se sami řídíme v Domě
ochránců přírody v Brně a v Centru Veronica Hostětín.
www.veronica.cz/nakupovani/ a www.veronica.cz/zeleneuradovani/
Během roku jsme aktualizovali a vydali již šesté vydání publikace Desatero domácí ekologie.
Deset obsáhlých kapitol ukazuje, jak každý z nás může svými každodenními rozhodnutími
prospět životnímu prostředí a mnohdy i svému zdraví a peněžence.
Zelené úřadování ve veřejných institucích prosazujeme v partnerství se Sítí ekologických poraden (STEP). Spolu jsme připravili jsme kalendář Zelené úřadování 2013, spolupracovali na dalším
zavádění environmentálně šetrného provozu Magistrátu města Opava. Sami jsme dokončili zakázku na zavádění environmentálně šetrného provozu v městské části Praha-Libuš.
Připravili jsme a vydali jsme publikaci Nakupujte zeleně. Příručka pro environmentálně šetrný
provoz úřadů, firem, organizací, která shrnuje aktuální informace v tématu.
Spolupracovali jsme s Jihomoravským krajem na první ročníku soutěže Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční? Pomohli jsme formulovat zadání a hodnotili jsme
došlé přihlášky.
Jako provozovatel ekopenzionu v Hostětíně jsme získali prestižní cenu Asociace hotelů a restaurací – Green manager roku 2012.

IV. Podpora místní ekonomiky
Život probíhá v regionu či místě. Udržitelnost a spokojený život spočívají ve znalosti místa
po stránce „místního dědictví“ (přírodní danosti, místní tradice, historie, kulturní specifika
místa) i po stránce „reálného fungování“ (sociální aspekty šetrnějšího života, možnosti
lokálních ekonomik, skutečné možnosti obecní správy a jejich využívání, legislativa, občanská
angažovanost místní komunity). Ekologický institutu Veronica šíří environmentální aspekty
regionálního rozvoje jak po obsahové, tak po procesní stránce.
http://hostetin.veronica.cz/studie/
Komunitou podporované zemědělství
V roce 2012 se v Brně podařilo založit první skupinu komunitou podporovaného zemědělství
(KPZ) Podporujme svého sedláka. Principem KPZ je partnerství mezi drobným zemědělcem a spotřebiteli, kteří spolu sdílejí výnosy i rizika hospodaření. Sedlák produkuje potraviny pro konkrétní
lidi ve svém okolí, kteří mu prostřednictvím platby předem zajistí finanční stabilitu. Založení
brněnské skupiny napomohl lednový seminář pro širokou veřejnost Komunitou podporované zemědělství: nová cesta pro české sedláky a spotřebitele, kde se svými zkušenostmi vystoupili hosté
z Anglie a z Německa. Své hospodářství představila také paní Ludmila Pospíšilová z Vysočiny, která projevila zájem zapojit se jako sedlák – dodavatel do skupiny. Po několika plánovacích schůz kách a exkurzi na ekofarmu Pospíšilových, kde byly doladěny detaily spolupráce, došlo v květnu
k podepsání smlouvy o partnerství. Celkem 30 odběratelů si předplatilo podíl ze zeleniny na období červen až prosinec 2012, který dostávali pravidelně každý týden. V prosinci proběhla ex7

kurze do Vídně za úspěšně fungujícím zeleninovým družstvem GELA. Exkurze se zúčastnilo 14
sedláků, kteří mají zájem zapojit se do systému KPZ.
Osvětu v oblasti udržitelné spotřeby potravin zajišťujeme dále pomocí naší webové Ekomapy,
kde lze vyhledat drobné šetrně hospodařící sedláky a nadále poskytujeme v oblasti zakládání
těchto systémů poradenství. Vydali jsme také tématické číslo časopisu Veronica (5/2012).
Brněnský Biojarmak
Jednadvacátého ročníku této již tradiční brněnské akce se 5. a 6. října zúčastnilo na dvacet
prodejců (ekozemědělců, regionálních a bio-producentů a neziskových organizací) a přibližně dva
tisíce návštěvníků. Ti se mohli těšit nejen nabízených produktů, ale i z tradiční cimbálové hudby
a výborného ekovína.
Jablečná slavnost
11. ročník tradiční slavnosti představil dvěma tisícům návštěvníků nejen hostětínské mošty, ale
i další výrobky se značkou Tradice Bílých Karpat, které vznikají díky práci regionálních zemědělců, řemeslníků či firem a odkazují na místní krajinu, tradice a dovednosti. Kromě toho je akce věnována i ekologickému vzdělávání – a to nejen dospělých, ale i dětí, pro které jsme připravili řadu
zajímavých aktivit – tentokráte s tématikou přírodních zahrad. Slavnost připravujeme s O. s. Tradice Bílých Karpat a obcí Hostětín. Při organizaci nám pomáhá přes 100 skvělých dobrovolníků.
Udržitelný cestovní ruch
V dubnu jsme slavnostně otevřeli novou naučnou vycházkovou stezku Naokolo Hostětína, která představuje, jak se v Hostětíně dřív žilo, pracovalo, jak se slavily svátky, čím a jak se místní
obyvatelé živili a další zajímavosti o místě a krajině. Průběžně propagujeme naše certifikace
v udržitelném cestovním ruchu – Ekologicky šetrná služba, ECEAT, cyklisté vítáni.
Mezinárodní spolupráce
V rámci projektu podporovaného z programu Gruntvig jsme pokračovali ve výměně zkušeností
v tématu „udržitelný životní styl“ s partnery z neziskových organizací z Maďarska, Portugalska
a Polska. Celkem 12 hostů navštívilo 3. – 7. 10. Brno. Veronica jim zprostředkovala mnoho
ukázek toho, jak lze v Brně získávat trvale udržitelné potraviny. Návštěvníci se mohli seznámit
s BioBankou, Čočkovým Biojarmarkem, KomPotem, komunitním statkem ve Witzenhausenu nebo
regionální značkou Moravský kras regionální produkt. Dále se také zúčastnili semináře o systémech komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), pořádaného námi a PRO-BIO ligou (Biospotřebitel), navštívili zahrádkářskou kolonii na Kraví Hoře, mlékárnu v Otíněvsi, ovčí farmu pana
sedláka Korenka v Hlubokých dvorech či tradiční brněnský BioJarmark.
Významným pilířem našeho programu „podpora místní ekonomiky“ je celý provoz Centra Veronica v Hostětíně – viz kapitolu VI.

V. Časopis Veronica
Časopis pro ochranu přírody a krajiny Veronica je environmentálně orientované celorepublikové
periodikum. Sleduje dlouhodobé trendy i aktuální problémy ochrany přírody a krajiny. Zapojením
literárních a výtvarných prvků chce podnítit k prožívání a poetickému vnímání přírody a krajiny.
www.casopis.veronica.cz/
V roce 2012 jsme vydali 6 čísel s tématy: 1 – krasová krajina, 2 – přírodní zahrady, 3 – rozhraní města a krajiny, 4 – les, krajina a člověk, 5 – podporujme svého sedláka, 6 – biodiverzita
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v hospodářských lesích. Na graficky nově upravených obálkách vynikly netypické koláže či stylizované fotografie Tomáše Hlavenky.
Vznikly nové internetové stránky časopisu Veronica s novou strukturou, obsahem i grafikou.
Nový web je graficky atraktivnější, obsahuje nové sekce a aktualizované texty jednotlivých
webových sekcí. Nové webové stránky oproti dosavadním obsahují zcela nové rubriky, např.
„Galerie obálek“.
Součástí těchto stránek je také nový webový archiv, který mapuje celou historii časopisu. Naskenovali jsme všechna čísla časopisu Veronica a z každého naskenovaného čísla nejstarších
ročníků (let 1986–1995) jsme vybrali průměrně 8 článků a ty převedli do internetové podoby.
Z nejmladších ročníků 2009–2012 jsme převedli všechny články. Všechny tyto články jsou nyní
pro předplatitele dostupné na webu.
Elektronický zpravodaj Rozverky
Elektronický zpravodaj Rozverky jsme rozeslali celkem přibližně jednou za tři týdny na více než
7 000 adres. Jejich prostřednictvím rozesíláme environmentální aktuality z Česka i zahraničí,
rady Ekologické poradny Veronica, pozvánky a informace jak naše, tak i spřátelených organizací.

VI. Centrum Veronica Hostětín
Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných
projektech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím
spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.
http://hostetin.veronica.cz/
Vzdělávání
Pro 5900 návštěvníků jsme připravili řadu vzdělávacích akcí. Vedli jsme 39 exkurzí po modelových ekologických projektech, uspořádali jsme 11 jednodenních seminářů, 13 vícedenních vzdělávacích či osvětových akcí (například 10. ročník konference Venkovská krajina, 3. ročník konference Udržitelná energie a krajina, 6. ročník Letní školy ochrany přírody, 11. ročník Jablečné slavnosti, vícedenní semináře aj.), 4 pobytové akce pro rodiče s dětmi a další cílové skupiny. Navštívili je zastupitelé obcí a úředníci, odborníci z firem i neziskových organizací, učitelé i zástupci široké veřejnosti.
Školám jsme poskytli 43 výukových programů (Prima klima, Udržitelný rozvoj, Obnovitelné
zdroje energie, Piju mošty, což Ty?, Řemesla našich předků, Živá zahrada, Bylinky naší babičky), které byly často doplněny exkurzemi, jež formou hry seznámily žáky a studenty s hostětínskými projekty. Proběhly i 3 pobytové programy Udržitelný rozvoj všemi smysly.
Kromě akcí ve standardní nabídce jsme „šili“ vzdělávání na míru. Centrum sloužilo i jako základna pro terénní praktika a workshopy řady vysokých škol (pro ně jsme připravili 14
programů), školení firem a dalších institucí.
Jsme členy celorepublikové sítě environmentálních středisek Pavučina, Lísky – občanského
sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji a projektu Ekopobyt, který sdružuje pobytová střediska environmentální výchovy.
Jsme koordinátory projektu Síť ekoškol v ČR (www.ekoskola.cz) pro Zlínský kraj. Ekoškola
(Eco- Schools) je mezinárodní program, který vede k systematickému zlepšování stavu školy v oblastech odpadů, vody, energie a prostředí školy, a to především prostřednictvím činnosti žáků.
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Program podporuje spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.
Prostory využilo také 9 místních rodin (oslavy, křtiny, trachty), 4 akce tu uspořádala obec,
nebo místní spolky.
Vzpomínky pamětníků
Iniciovali jsme a vedli proces sbírání vzpomínek pamětníků, hostětínských seniorů. Díky obětavé práci tří hostětínských děvčat, středoškolských studentek, vznikl ojedinělý soubor hlasových
i obrazových nahrávek z návštěvy 10 rodáků, kteří vzpomínají na svůj život v obci od svého mládí
doposud. Vzpomínky pamětníků přináší každé obci unikátní hodnotu pro uchování její historie
Sestřih nejzajímavějších vzpomínek jsme představili na vánočním setkání s občany.
Modelové projekty udržitelného rozvoje
Aktualizovali a doplnili jsme studii Co přinesly projekty v Hostětíně, která přináší ojedinělý soubor dat a hodnotí hostětínské projekty z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. Studie slouží jako vynikající a inspirativní podklad pro rozhodování politiků, hlavně místních samospráv, ale také pro tvorbu strategických materiálů až do úrovně právě formulovaných
programových dokumentů pro nadcházející programové období fondů EU. Je zároveň výbornou
studijní pomůckou pro řadu vysokoškolských oborů – regionální rozvoj, technické obory, společenské obory.
S cílem poskytnout odborné i laické veřejnosti nezávislá konkrétní data, výsledky měření
a praktické poznatky z provozu jsme prohloubili systematické monitorování pasivního domu a fotovoltaických instalací.
Vydali jsme brožuru Veřejné osvětlení v Hostětíně, která na modelovém příkladu z Hostětína
ukazuje možnosti obcí, jak postupovat při rekonstrukci veřejného osvětlení a jak snížit světelné
znečištění i spotřebu energie.
Zahradu za moštárnou postupně přebudováváme na ukázkový sad a přírodní zahradu, instalujeme v ní ukázkové prvky pro podporu biodiverzity a informační panely naučné stezky.
Modelové projekty v Hostětíně představujeme i vyznavačům geocachingu, moderní mezinárodní hry na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky.

VII. Ekologická poradna
Naším cílem je preventivní ochrana životního prostředí, nabízíme rady, analýzy i dlouhodobější konzultace. Bezbariérová poradna v Domě ochránců přírody v Brně je pro veřejnost
otevřena každý pracovní den; je dostupná telefonicky, e- mailem i přes www rozhraní. Návštěvníci poradny mají k dispozici rozsáhlou knihovnu a studovnu s wifi připojením. Ekologické
poradenství poskytujeme také na našem pracovišti v Hostětíně. Poradna naplňuje standardy
Sítě ekologických poraden (STEP) a podílí se na vedení této střešní organizace.
www.veronica.cz/poradna/
Ekologická poradna
Fungování poradny umožnil projekt Environmentální poradenství jako nástroj individuálního
dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně, který běží od července 2013.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Dlouhodobě jsme jednou z hlavních poraden v rámci Sítě ekologických poraden (STEP) a podílíme se na jejím chodu.
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Za rok 2012 jsme zodpověděli 1185 dotazů, největší zájem byl tradičně o problematiku odpadů (222 dotazů), zahrádkářství a ekologické zemědělství (175), dané hlavně velkým zájmem
o přírodní zahrady, energie a stavitelství (126) a živočichy, včetně péče o hendikepovaná zvířata
(118). Otázky na nejdůležitější odpovědi pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách.
Vydali jsme leták, který stručně a jasně představuje koncept komunitou podporovaného zemědělství. Naše knihovna v Brně a Hostětíně nabídla 4 300 titulů publikací a 460 titulů DVD
a videokazet. Během roku jsme vylepšovali náš další poradenský nástroj, Ekomapu. Na adrese
www.ekomapa.org je k dispozici internetová navigace pro všechny, kdo se chtějí seznámit se
službami, možnostmi i krásami jižní Moravy, které souvisejí s udržitelnou spotřebou a přírodou
doplňovat, počet objektů na mapě se blíží už 2 000. Uživatelé mohou do mapy sami vkládat nové
objekty.
Struktura poradenských dotazů
Téma

Počet dotazů

Procenta

odpady, recyklace

222

19 %

zahrádkářství, zemědělství

175

15 %

energie, stavitelství, klima

126

11 %

živočichové, péče o handicapované

118

10 %

ochrana přírody

86

7%

spotřebitelství, zel. úřad, firma

62

5%

zeleň, kácení

61

5%

voda, praní, čištění

51

4%

Studánky

51

4%

Právo, územní plán

20

2%

Ostatní

213

18 %

Celkem

1185

100 %

Studánková poradna
Celkem 51 zájemců získalo informace o kvalitě vody studánek a vrtů, téma dotazů se rozšiřuje
na mimobrněnské a zahraniční lokality. Přes 260 studánek z širokého okolí Brna je zmapováno na
naší internetové Ekomapě www.ekomapa.org, včetně fotografie a informace o kvalitě vody.
Poradna přírodních zahrad
Zodpověděli jsme 120 zahradnických dotazů. Nově nabízíme také terénní poradenství pro majitele zahrad, kteří chtějí žádat o plaketu Přírodní zahrada. Této služby využilo 40 zájemců z Jihomoravského kraje.
Poradenství v oblasti kácení dřevin
Dlouhodobě sledujeme správní řízení ohledně kácení dřevin v městských částech Brno – střed
a Brno – Královo Pole. V roce 2012 jsme zhodnotili celkem 70 oznámení a přihlásili se do 20
správních řízení, kde bylo dohlíženo především na dostatečnou náhradu kácených dřevin.
Všechna oznámení a řízení, kterých se Ekologický institut Veronica zúčastnil, byla též zveřejňována na webu organizace.
18. 12. jsme uspořádali seminář Zdůvodňování kácení dřevin ve správních řízeních vedený
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Ing. Jaroslavem Kovaříkem. Školení se zúčastnili úředníci z celkem 7 městských částí Brna i další
zájemci, např. stážisté naší organizace. Hlavní část semináře měla účastníky naučit rozlišit, kdy je
třeba strom pokácet a kdy stačí provést pěstební opatření. Školení se dále zabývalo správnou
péčí o stromy a s ohledem na chystané změny též legislativou v oblasti povolování kácení dřevin.
Elektronický a kamenný obchod
V našem elektronickém obchodě jsme zpracovali objednávky od více než 350 zákazníků.
Pravidelně přitom informujeme zákazníky emailem o knižních novinkách. Do kamenného obchodu, který je součástí ekologické poradny, jsme přijali množství nových knižních titulů, výrobků
chráněných dílen a fair trade zboží. V Ekologickém antikvariátu Zelený sysel, který má charakter
veřejné sbírky, jsme od počátku jeho fungování prodali více než 200 knih.

VIII. Vzděláváme
Stáže studentů Masarykovy univerzity
Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Fakultou sociálních studií, konkrétně Katedrou environmentálních studií, poskytujeme v projektu „Mezioborová síť pro policy development v udržitelném rozvoji“ odbornou školící stáž pro magisterské studenty oboru Environmentální studia.
Proběhly celkem dvě stáže (na jaře a na podzim) pro celkový počet 12 studentů. Studenti se aktivně zapojují do chodu organizace a participují na nejrůznějších činnostech, přičemž je kladen
důraz jak na teoretickou přípravu, tak i na praktické zúročení vědomostí studentů. Stáž je rozdělena do dvou částí – první probíhá v Brně a je tématicky diferencována na: ochrana přírody a krajiny, ochrana klimatu, projektový management a administrativa, ekologická poradna, časopis Veronica. Druhou částí stáže je pobyt v Centru Veronica Hostětín, kde se studenti zapojí do aktuálního programu.
Konference Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra
Mezioborová konference Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra proběhla 17. a 18. 4.
v Hostětíně a zúčastnilo se jí přibližně 40 lidí. Jejím hlavním účelem bylo přinést debatu mezi
účastníky z nejrůznějších oborů, která měla obohatit všechny o jiné nazírání problematiky krajiny
jako zdroje energie. Nejprve si účastníci připravili odborné referáty, poté následoval workshop zaměřený na využívání krajiny Bílých Karpat, dále byla na programu přednáška na téma nekonvenčních fosilních zdrojů (břidličný plyn, živičné písky) a jejích lokálních a globálních dopadů
a závěrečnou fází byla exkurze modelovými ekologickými projekty v Hostětíně.
Konference Venkovská krajina
Letoš proběhla konference Venkovská krajina již po desáté. Udála se tradičně v Hostětíně mezi
18. a 20. květnem. Jejím cílem je vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad studentů
i jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli bohatou praxí. První den byly prezentovány příspěvky účastníků, náplň druhého a třetího den byla poté odborná praxe přímo v Hostětíně.

IX. Pořádáme exkurze
Exkurze za ekologickými alternativami
Jako inspiraci pro ekologicky šetrný životní styl na venkově jsme veřejnosti nabídli exkurzi na
biofarmu Velehrad a Jablečnou slavnost v Hostětíně, kdy měli návštěvníci možnost seznámit se
s prostředím ekologicky hospodařící farmy včetně ochutnávky zdejších výpěstků a zúčastnit se již
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11. ročníku tradiční oslavy jablek, řemesel, místních výrobků a kultury.
Exkurze po úspěšných energetických projektech v Brně
Od března jsme začali realizovat Exkurze po úspěšných energetických projektech v Brně, které
se staly trvalou součástí naší vzdělávací nabídky. V jejich rámci jsou navštěvovány typové projekty oblasti úspor a efektivního využívání energie za doprovodu odborného lektora. Byly to: výtopna na biomasu CZT Bystrc, dále spalovna komunálního odpadu SAKO Brno, Centrální
kompostárna Brno a poslední zastavení v rámci exkurzí představovala návštěva regenerovaných
panelových domů do nízkoenergetického i vyššího standardu v Novém Lískovci a také rekonstruované ZŠ Kamínky včetně prohlídky nové fotovoltaické elektrárny na její střeše. Účastníci tak mají
možnost poznat a také si ověřit energeticky šetrné technologie a řešení v každodenní praxi. Exkurze se konaly i ve spolupráci s Fakultou sociálních studií pro studenty oboru Mezinárodní
vztahy – Energetická bezpečnost. V roce 2012 se konali celkem třikrát.
Exkurze na recyklační linku na PET láhve
V rámci projektu „Environmentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání.
Aktivně, profesionálně, místně zakotveně“ proběhla 7. prosince exkurze do firmy PETKA CZ
v Brně Modřicích. Této akce se zúčastnilo celkem 13 lidí, kteří se jejím prostřednictvím dozvěděli
jakým způsobem probíhá fyzická recyklace PET láhví, jakým způsobem lze použít recyklované PET
láhve, co znamená označení PETG, či co se děje s odpady, které vznikají právě při recyklaci PET
láhví.
Exkurze po přírodních a energeticky úsporných stavbách v okolí Brna
Autobusová exkurze po blízkém okolí Brna proběhla 1. 12. a účastníci s námi navštívili celkem
tři stavby. Prvním byl Kaprálův mlýn v Ochozu u Brna, který je zajímavou rekonstrukcí
prvorepublikové stavby s využitím přírodních materiálů a obnovitelných zdrojů energie v provozu.
Druhou zastávkou byl obytný ateliér v obci Ostrov u Macochy, kde jsme navštívili dřevostavbu
v pasivním standardu. Poslední navštívenou stavbou byl Rodinný dům v Habrovanech, který je
zajímavou slaměnou novostavbou v pasivním standartu.
Exkurze za plazy Bílých Karpat
Exkurze zaměřená na poznávání plazů Bílých Karpat se uskutečnila 17. srpna. Zaměřena byla
na lokalitu Vlárského průsmyku, kde se návštěvníci mohli dozvědět o tom, čím jsou tamní biotopy charakteristické a proč se tam vyskytuje například užovka obojková či stromová, slepýš
křehký a nebo ještěrka obecná. V rámci exkurze bylo vysvětleno, proč jsou plazi důležitou součástí přírodního prostředí a proč je nutno je ochraňovat.
Podyjím za hady
Přírodovědná exkurze se zaměřením na poznávání života plazů ve východní části Národního
parku Podyjí proběhla 9. června. Délka exkurze byla asi 14 km a vedla středně těžkým terénem
z Hnanic přes Šobes, Devět mlýnů, Sealsfieldův kámen, Havranické vřesoviště a zpět do Hnanic.
Exkurze za dobrými příklady komunální energetiky
Během roku se konaly tři exkurze, které zastřešovalo společné téma dobré příklady komunální
energetiky. V jejich rámci mohli účastníci navštívit brněnskou městskou část Nový Lískovec, kde
byla renovována řada panelových domů, základní a mateřská škola vysoko nad běžným českým
standardem tepelných parametrů budov. Dále pak Kněžice (u Nymburka), což je jediné plně
energeticky soběstačné obce v ČR (z hlediska vytápění i výroby elektřiny), a to jen za užití
obnovitelných zdrojů. Proběhla i samostatná návštěva Hostětína.
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X. Finanční zpráva
Přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2012, 1 EUR = 25,140 Kč.
Výsledovka
částka
v tisících Kč

částka v tisících
EUR

NÁKLADY
Materiálové náklady

1 489

59,2

Služby ostatní

1 842

73,3

846

33,7

4 787

190,4

Ostatní náklady

157

6,2

Odpisy

913

36,3

5

0,2

21

0,8

10 060

400,2

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM

17

0,7

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ

17

0,7

10 077

400,8

Nadace Partnerství

797

31,7

Nadace Veronica

292

11,6

OBEC HOSTĚTÍN

107

4,3

Raymond Aendekerk

13

0,5

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

89

3,5

AFIMO CZ, s.r.o.

12

0,5

100

4,0

1 410

56,1

1 249

49,7

459

18,3

1 384

55,1

42

1,7

Tisk
Mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění

Daně a poplatky
Poskytnuté členské příspěvky
NÁKLADY CELKEM

OBRAT
VÝNOSY
Nadační příspěvky, dary od právnických a fyzických osob

Ostatní dobrovolné příspěvky a dary
Příspěvky celkem
Dotace
Dotace ze státního rozpočtu ČR
Dotace z Operačních programů přeshraniční spolupráce SR-ČR,
Rakousko-ČR
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
Dotace z rozpočtu města Brna
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Dotace z rozpočtu města Zlín

18

0,7

3 152

125,4

11

0,4

Tržby z prodeje časopisu Veronica a ostatních vlastních tiskovin
a za zboží

886

35,2

Tržby za služby Centra Veronica Hostětín (strava, ubytování,
pronájem, exkurze)

1 250

49,7

134

5,3

2 175

86,5

4 445

176,8

Výnosy z finančního majetku celkem

59

2,3

Odpisy majetku pořízeného z dotací

831

33,1

Ostatní výnosy

131

Dotace celkem
Členské příspěvky
Služby

Služby pro Síť ekologických poraden ČR
Služby ostatní
Služby celkem

Aktivace našich tiskovin

8

0,3

30

1,2

VÝNOSY CELKEM

10 077

400,8

OBRAT

10 077

400,8

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Nevyčerpané obdržené dotace dary jsou převedeny do dalších let
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Přehled o aktivech a pasivech k 31. prosinci 2012
A KTIVA

Částka
v tisicích Kč
k 31.12.2011

Dlouhodobý nehmotný majetek

Částka
v tisících Kč
k 31.12.2012

28

28

25 032

24 792

2 592

2 832

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

819

881

Pěstitelské celky trvalých porostů

107

0

46

0

1

1

28 597

28 506

30

103

Oprávky ke stavbám

-4 586

-5 437

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-2 592

-2 832

-475

-537

-7 653

-8 806

-28

-28

430

383

252

79

Pohledávka nevyúčtovaných dotací ze státního rozpočtu

3 867

3 926

Ostatní pohledávky

4 297

2 943

0

34

Poskytnuté provozní zálohy

35

31

Dohadné účty aktivní

35

35

8 486

7 048

88

51

2 159

1 625

0

0

2 247

1 676

42

37

32 179

28 947

Dlouhodobý majetek
Stavby
Drobný dlouhodobý majetek

Pozemky
Umělecká díla
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Zásoby celkem
Pohledávky
Odběratelé

Jiné pohledávky

Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Účty v bankách
Ceniny
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
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PA S I VA

Částka
v tisících Kč
k 31.12.2011

Částka
v tisících Kč
k 31.12.2012

Jmění
Vlastní jmění

3 670

3 591

21 824

20 993

25 494

24 584

-1 870

-1 852

0

0

183

301

27

28

Zaměstnanci

322

222

Závazky k institucím soc. zabezpeční a zdrav. pojištění

142

107

29

16

179

19

Daň z příjmu

0

0

Dohadné účty pasivní

0

0

412

410

1 294

1 103

Ostatní dlouhodobé závazky

0

0

Jiné závazky

0

513

Jiná pasiva celkem

7 261

4 599

PASIVA CELKEM

32 179

28 947

Fondy
Jmění celkem
Výsledek hospodaření
Rezervy
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Ostatní závazky

Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Krátkodobé závazky celkem

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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XI. Zaměstnanci / zaměstnankyně v roce 2012
Radka Batelková, Renata Bolečková, Lucie Čáslavová, Kateřina Fojtů, Veronika Frélichová, Yvonna Gaillyová, Marie Holíková, Kateřina Plesková Koželouhová (rodičovská dovolená), Olga Krejčířová, Marie Křiváková, Jan Labohý, Petr Ledvina, Jana Maděrová, Hana Machů, Kateřina Pařízková, Jiřina Rapantová, Alena Šuráňová, Jana Tesařová (rodičovská dovolená), Vendula Tomková
(rodičovská dovolená), Mojmír Vlašín, Aneta Zádrapová, Dana Zajoncová

XII. Rada Ekologického institutu Veronica
doc. Ing. Antonín Buček, CSc., statutární zástupce ZO ČSOP Veronica
doc. Ing. Helena Králová, CSc.
RNDr. Miroslav Kundrata
doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
RNDr. Naděžda Johanisová, PhD.

XIII. Poděkování
Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím
AEE – Arbeitsgemeinschaft erneubare Energie NÖ-Wien, AFIMO CZ, s.r.o., Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, Alcedo Vsetín, Arnika, Ateliér Fontes, Ateliér Vizage, Audiovisual, Britské velvyslanectví
v Praze, BSH domácí spotřebiče s.r.o., Byznys pro společnost, Calla, Cenia, Centrum pasivního domu, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná
rada, Česon, Dům zahraničních služeb – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy – projekt
partnerství Grundtvig v rámci Programu celoživotního vzdělávání, Ekologický právní servis, Ekumenická
akademie Praha, Energetická agentura Zlínského kraje, Evropská unie – ERDF – Program přeshraniční
spolupráce Česká republika – Rakousko a Česká republika – Slovensko, Evropská unie – Evropský sociální
fond – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Fakulta architektury VUT Brno, Finanční
mechanismy EHP/Norsko spolufinancující Záchranný program MŽP pro zvláště chráněné druhy, Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Hëllef fir d'Natur Lucembursko, Hnutí DUHA, Horní mlýn, Chaloupky, Jihomoravský kraj, Katedra environmentálních studií FSS MU, kavárna Trojka, Klimatická koalice, Knihovna Jiřího Mahena, Koalice pro řeky, Lesy České republiky, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a její detašovaná pracoviště, Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu ve Zlínském kraji, Městská část Brno – Nový Lískovec, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zahraničních věcí Lucemburského velkovévodství
prostřednictvím NNO Emweltberodung Letzeburg, Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Program transformační spolupráce, Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Jana Pivečky, Nadace Partnerství, Nadace
Partnerství v rámci Blokového grantu z programu švýcarsko – české spolupráce, Nadace rozvoje občanské
společnosti – Program překlenovací pomoci, Nadace Veronica, NESEHNUTÍ, NET4GAS. Blíž přírodě, Národní park Podyjí, obec Hostětín, občanské sdružení Přírodní zahrada, občanské sdružení Smrk, Planta Naturalis, Přírodovědné centrum Trnka při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště, Ptačí centrum, Rakouské
spolkové ministerstvo pro dopravu, inovace a technologie a Rakouské spolkové ministerstvo pro hospodářství, rodinu a mládež prostřednictvím organizace AEE, Rezekvítek, ČSOP Regionální sdružení v Brně,
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SAKO, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Síť ekologických poraden, Státní fond životního
prostředí ČR, Správy chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty a Moravský kras, Statutární město Brno,
Statutární město Zlín, Teplárny Brno, Tradice Bílých Karpat, WWF, Zelený kruh

Jednotlivcům
Raymond Aendekerk, Andreas Beckmann, Eva Beranová, Bohuslav Binka, Stanislav Boček, Ladislav
Čmel, Eliška Davidová, Jana Drápalová, Petr Foltýn, Daniel Grmela, Naďa Hamšíková, Alžběta Hanzlová, Tomáš Havlíček, Juraj Hazucha, Vlastimil Hela, Marie Holbová, Jan Hollan, Anna Hubáčková, Karel Hudec,
Mojmír Hudec, Blažena Hušková, Hana Chalupská, Josef Chybík, Václav Izák, Ladislav Jál, Světlana Jálová,
Robert Janota, Kateřina a Petr Jelínkovi, Miroslava Knotková, Iva Klížová, Hana Korvasová, Iva Koutná,
Lenka Kozlová, Lenka Kožňárková, Michaela Kulhánková, Stanislav Kutáček, Veronika Lysáková, Hana Librová, Magdalena Maceková, Petr Maděra, Aleš Máchal, Marie Machů, Radim Machič Machů, Radim Měřička, Bedřich Moldan, Rudolf Pecháček, Radim Ajša Pešek, Petra Poklembová, Radek a Jan Popelkovi, Jan
Pospíšil, Rostislav Pospíšil, Pavel Magda Pražák, Ladislav Ptáček, Tomáš Rothröckl, Miloš Rozkošný, Christian Schrefel, Hana Sekerková, Edvard Rejža Sequens, Olga Skácelová, Karel Srdečný, Michal Stránský, Kateřina Stuhařová, Jindra Svobodová, Jan Šálek, Pavel Šamonil, Zdeněk Ševčík, Petr Šimoník, Pavel Šuráň,
Miroslav Šuta, Ludvík Trnka, Zbyněk Ulčák, Jaroslav Ungermann, Hana Urbášková, Veronika Valová, Helena Vlašínová, Milena Zajíčková, Zita Zapadlová, Eliška Zimová, Zdeňka Žáková

Prostřednictvím sponzorského předplatného časopisu Veronica, e-obchodu, webu i osobně nás
podpořilo více než 70 jednotlivců. Všem za jejich podporu srdečně děkujeme. Bez jejich pomoci
by naše práce nebyla možná.
Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, členům ZO ČSOP Veronica, členům redakční rady
časopisu Veronica a Rady Ekologického institutu Veronica, odborným spolupracovníkům a lektorům vzdělávacích akcí, autorům textů, fotografií a kreseb v časopise a dalších publikacích, studentům na stáži a dalším praktikantům, autorům výstav v Domě ochránců přírody stejně jako
muzikantům cimbálové muziky Veronica, více než 100 dobrovolníkům Jablečné slavnosti i všem
ostatním dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhali během celého roku 2012.
Staňte se členy/kami Klubu přátel Veronica a podpořte naši práci! www.veronica.cz/klub
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