OBSAH
1. PØEDMLUVA ..................................... 2
2. ORGANIZACE, PRACOVNÍCI, VÝKONNÉ ORGÁNY ......... 3
3. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY .................. 5
4. VZDÌLÁVACÍ SEMINÁØE ............................ 6
5. TERÉNNÍ EXKURZE ................................ 7
6. AKCE PRO DÌTI A MLÁDE .......................... 7
7. AKCE PRO VEØEJNOST ............................. 9
8. PUBLIKAÈNÍ ÈINNOST ............................ 11
9. INFORMAÈNÍ A PORADENSKÁ ÈINNOST .............. 13
10. REALIZOVANÉ PROJEKTY .......................... 14
11. OSTATNÍ ÈINNOST ............................... 16
12. FINANÈNÍ ZPRÁVA ............................... 18
13. PODÌKOVÁNÍ ................................... 21

Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty
obecnì prospìná spoleènost
Bartolomìjské námìstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 322 545, fax: 518 324 792
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz
www.bilekarpaty.cz/vis

IÈO: 25 50 45 25
Bankovní spojení: 144 324 63 89/0800
1

PØEDMLUVA
Milí pøátelé,
snad jsme si na zaèátku v roce 1997 ani nemysleli, e se ve opravdu podaøí podle
naich pøedstav. Je to u osm let co na Bartolomìjském námìstí ve Veselí nad Moravou
zahájila svou èinnost obecnì prospìná spoleènost Vzdìlávací a informaèní støedisko
Bílé Karpaty. Jedním z hlavních poslání støediska je pøispívat k ohleduplnìjímu a
odpovìdnìjímu pøístupu lidí k pøírodì, inspirovat je ke stálému zájmu o ivotní prostøedí
a péèi o nìj.
Rok 2004 byl po stránce obsahu a objemu uskuteènìných èinností zajímavý a
úspìný, pøestoe jsme se jako vìtina nevládních neziskových organizací potýkali
s nestálými finanèními prostøedky. Dalím významným zlomem tohoto roku byl odchod
nìkterých dlouholetých pracovníkù. Získání nových dostateènì kvalifikovaných
zamìstnancù pøispìlo rovnì k nìkterým zmìnám.
Noví pracovníci pøináejí èerstvé nápady, chu a ochotu pokraèovat v zapoèaté
èinnosti. Díky jejich nasazení, novým pøístupùm i dobrovolnické práci nìkolika pøíznivcù
naeho støediska, vám mùeme nyní pøedloit výroèní zprávu za rok 2004 v tomto rozsahu.
Chtìl bych touto cestou podìkovat vem, kteøí èinnost naeho støediska podporovali,
za vekerou pøízeò a nezitnou pomoc pøi organizaci aktivit, programù èi projektù
pøispívajících k respektu a ochranì naí pøírody a ohleduplnìjímu chování k ivotnímu
prostøedí.
Pøedkládaná výroèní zpráva není jen pouhým hodnocením naí èinnosti, ale je urèena
vem zájemcùm, kolegùm a pøíznivcùm souèasným i potenciálním sponzorùm, bez jejich
laskavé podpory bychom nemohli dìlat ve, co dìláme.
Pokud Vás nae výroèní zpráva zaujala a èinnost naeho støediska povaujete za
smysluplnou, pøivítáme jakýkoliv finanèní pøíspìvek nebo vai osobní návtìvu støediska.
Ing. Jan W. Jongepier
Pøedseda Správní rady
bøezen 2005

2

1. ORGANIZACE, PRACOVNÍCI A VÝKONNÉ ORGÁNY
Obecnì prospìná spoleènost Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty patøí
mezi profesionální ekologické nevládní organizace pùsobící pøedevím v regionu
jihovýchodní Moravy.
V tomto roce byli zamìstnáni na plný úvazek ètyøi pracovníci: Mgr. Radka Nekardová
ve funkci øeditelky, odborní pracovníci Mgr. Josef Dufek (do 30. 9.) a Mgr. Barbora
Duí. Polovièní úvazek zastávali Bc. Vladimír ácha (od 1. 4.) a Bc. Bøetislav Lebloch
(od 1. 10.). Podvojné úèetnictví a administrativu zajiovala Miroslava Chromeèková.
Ve výkonných orgánech dolo v tomto roce k nìkolika zmìnám. Za Mìsto Veselí
nad Moravou byla do Správní rady jmenována po roèní pøestávce Ing. Vojtìka Øièicová,
která nahradila Mgr. Vlastimila Hruku, ZO ÈSOP Bílé Karpaty odvolala Bohuslava
Jandáska a novì byl jmenován Ing. J.W. Jongepier. Správa ochrany pøírody odvolala
Mgr. Olgu Popelovou a Ing. J.W. Jongepiera a novì jmenovala Ing. Petru Písaøíkovouabatovou a PhDr. Petra Dolejského. Ve sloení Dozorèí rady nenastala ádná zmìna.
Øádná zasedání Správní rady probìhla 23. bøezna a 21. øíjna. Dozorèí rada se setkala
26. bøezna a 22. øíjna. Pøi zasedáních se èlenové zabývali pøedevím projednáváním zpráv
o èinnosti, finanèní zprávou a finanèním zabezpeèením organizace, zmìnami ve sloení
SR, zmìnami ve výpisu rejstøíku obecnì prospìných spoleèností a plánem nových aktivit.
VIS Bílé Karpaty bylo v roce 2004 nadále øádným èlenem Sdruení støedisek
ekologické výchovy PAVUÈINA a Sítì ekologických poraden ÈR (STEP).

Pracovníci VIS Bílé Karpaty na pøelomu let 2004 a 2005:
Majka Petrù, Bára Duí, Radka Nekardová, Mirka Chromeèková
Laïa ácha a Bøea Lebloch
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Organizaèní struktura VIS Bílé Karpaty
ZAKLADATELÉ:
1. Èeský svaz ochráncù pøírody 58/06 ZO Bílé Karpaty
2. Mìsto Veselí nad Moravou
3. Správa ochrany pøírody

DOZORÈÍ RADA:

SPRÁVNÍ RADA:
Ing. Jan W. Jongepier (pøedseda)
RNDr. Jaroslav Hanák
Lenka Sedláøová
Ing. Vojtìka Øièicová
PhDr. Petr Dolejský
Ing. Petra abatová
RNDr. Jiøí Matuka
Ing. Ale Máchal
Pavel Bezdìèka

Jitka Øíhová (pøedsedkynì)
Mgr. Evelína Jochová
Ing. Daniela Mareová

ØEDITELKA:
Mgr. Radka Nekardová
ZAMÌSTNANCI:
Mgr. Josef Dufek
Mgr. Barbora Duí
Bc. Vladimír ácha
Bc. Bøetislav Lebloch
Miroslava Chromeèková

Mgr. Radka Nekardová  øízení organizace, spolupráce s dalími institucemi, dalí
vzdìlávání pedagogických pracovníkù, výukové programy pøedevím pro M a 1. st.
Z, odborné exkurze, pøíprava, øízení a realizace projektù, publikaèní a ekoporadenská
èinnost.
Mgr. Josef Dufek a Bc. Bøetislav Lebloch  výukové programy pro 2. st. Z a S, vedení
odborných exkurzí, speciální projekty, publikaèní èinnost, øízení aktivit pro veøejnost,
grafické zpracování materiálù, ekoporadenství a dalí.
Mgr. Barbora Duí a Bc. Vladimír ácha  výukové programy pro 1. a 2. st. Z a S,
oddíl Karpaáèek, informaèní a ekoporadenská èinnost, speciální projekty, výtvarná
èinnost a dalí.
Miroslava Chromeèková - vedení úèetnictví a administrativa, dokumentace, informaèní
èinnost, pomoc pøi aktivitách pro veøejnost a pøi realizaci projektù.
4

2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
kolám a kolským zaøízením jsou
urèeny ekologické výukové programy
(EVP), které probíhají zpravidla v dobì
kolního vyuèování. Jedná se o výukový
blok vìnovaný vdy jednomu z témat. Dìti
se aktivnì zapojují, vyuívají netradièní
pomùcky, pøírodniny, hravost a své
zkuenosti.
V roce 2004 si uèitelé vech stupòù
kol (od mateøských po støední) vybírali
z nabídky 102 rùzných pøírodovìdných a
ekologických výukových programù.
Programy probíhaly v pøírodì, v budovì støediska nebo pøímo ve kolách.
Lesy ÈR, s.p. neporuily svou tradici a estým rokem finanènì pøispìly na provádìní
EVP na téma les, které jsou tak pro koly výhodnìjí. V záøí pøi spoleèných poradách
vedení kol v regionu byly pøedány nabídky EVP a pøipomenuta èinnost naeho støediska.
Poèet uskuteènìných výukových programù v porovnání s rokem 2003 narostl (viz
tabulka), mírnì se vak sníil poèet úèastníkù. Pro koly v okrese Hodonín bylo provedeno
celkem 326 programù, na Uherskohradisku 34 programù, pro koly z dalích okresù
18 programù. Pro zájmové krouky a DDM jsme uskuteènili 2 programy. Podstatný byl
pøekvapivì zvýený zájem u støedních kol a uèili. Oproti roku 2004 dolo k nárùstu ze
6 výukových programù na 41.
Poèty výukových programù podle témat
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Poèty výukových programù podle cílových skupin absolutnì a v procentech

kola
M
Z-1.st.
Z-2.st.
S a SOU
Celkem 2004
Celkem 2003

poèet programù
173
109
55
41
378
346

poèet ákù
2 812
2 007
1 122
691
6 632
6 846
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3. VZDÌLÁVACÍ SEMINÁØE
Dalí vzdìlávání pedagogù a veøejnosti
povaujeme za velmi dùleitou èást naí
èinnosti. Námìty a prvky ekologické
výchovy i ochranu pøírody a ivotního
prostøedí jsme v tomto roce pøedávali pøi 11
vzdìlávacích semináøích. Propagace dalího
vzdìlávání byla provádìna ve spolupráci s
Pedagogickým støediskem Hodonín a
Støediskem slueb kolám v Uherském
Hraditi. K vìtinì semináøù bylo získáno
osvìdèení MMT ÈR.
První semináø pro uèitelky M z okresu
Pøerov Základy ekologické výchovy v M se uskuteènil 28. ledna v budovì støediska
Schola servis v Pøerovì pro 25 úèastnic. Konference k EVVO v M Jihomoravského
kraje tzv. MRKVIÈKA probìhla 12. února v Brnì ve SEV Ulita. Program pro 58
úèastníkù byl pøipraven ve spolupráci s DEV Lipka Brno, jeho souèástí byl i pøíspìvek o
práci naí organizace a praktická ukázka výukového programu. Pøi zajiování sítì M
v Jihomoravském kraji aktivnì spolupracujeme s DEV Lipka Brno (spoleèná jednání,
poradenství, semináøe).
Dalí semináø pro 30 uèitelek M byl opìt v Brnì, Ostopovicích 10.èervna. Pøímo
se skupinou dìtí jsme pøedvedli velmi úspìný výukový program Znáte chrostíky? Pro
velký zájem byl stejný semináø opakován na podzim (12. øíjna) pro 32 osob.
Zaèátek kolního roku patøil veletrhu výukových programù. V CEV Chaloupky jsme
6.-8. záøí lektorovali pro 30 úèastníkù ukázky 3 výukových programù. Následoval semináø
pro 15 uèitelek M v Bøeclavi pod názvem Ekologická výchova v M  jak na to?
Dalí významná vzdìlávací akce probìhla v novì otevøeném støedisku Jezírko
v Brnì-tìboøice. Téma Ekologická výchova v M  jak na to? pøilákalo 21. záøí
22 uèitelek.
Mìsto Hodonín nezapomíná na podporu ekologické výchovy a proto objednalo
prostøednictvím naí organizace semináø Plány EVVO na kolách pro koordinátory
ekologické výchovy. Akce probìhla pro 21 uèitelù v Pedagogickém støedisku Hodonín.
Podzim patøil konferencím o ekologické výchovì. Pracovní dílna naich lektorù
pro 27 uèitelù Z se uskuteènila 26. øíjna v Olomouckém kraji. Z Vykova pøijelo
2. listopadu do naeho støediska 23 uèitelù. V rámci dvouhodinového semináøe byli
seznámeni se základy a námìty pro praktickou ekologickou výchovu.
Na listopad byl pøipraven ve spolupráci se Z Hovorany semináø a výstava pro
uèitele vech stupòù kol i dalí zájemce z øad veøejnosti pod názvem Výstava pomùcek
a materiálù pro ekologickou výchovu spojený s ukázkami ekologických výukových
programù.
Pøi I. Krajském veletrhu programù a aktivit na podporu EVVO Zlínského kraje ve
Zlínì byla pro 50 úèastníkù prezentována èinnost støediska a odborná literatura.
Celkem: 11 vzdìlávacích akcí pro 297 úèastníkù.
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4. TERÉNNÍ EXKURZE
V jarních a letních mìsících
pøevaovaly v programu støediska terénní
výukové programy a exkurze. Tento
nejádanìjí zpùsob ekologické výchovy je
bezesporu i nejúèinnìjím. Terénní exkurze,
pøedevím do maloploných chránìných
území, byly nabízeny kolám, uèitelùm a
jako prùvodcovská sluba i veøejnosti. Tuto
slubu vyuívají laici a odborníci z celé
republiky a nìkdy i ze zahranièí. Celkem se
uskuteènilo 31 exkurzí pro 615 zájemcù.
Pøírodní lokality v regionu byly opìt
velkým lákadlem, pøedevím rezervace CHKO Bílé Karpaty, ale i maloploná chránìná
území v okrese Hodonín a okolí øeky Moravy (Stránické Pomoraví). Souèástí programu
exkurzí jsou prvky ekologické výchovy, praktická ochrana pøírody, vysvìtlení práce
pracovníkù Správy CHKO, údrba a vyuití chránìných území pøi výuce èi soustava
Natura 2000.
Milovníci Bílých Karpat, pøedevím orchidejových luk, si ji zvykli na kadoroèní
exkurzi v rámci Evropského dne parkù. V roce 2004 probìhla ji sedmá veøejná exkurze
(29. kvìtna) do PR Machová pro 31 úèastníkù.
koly mìly opìt monost ve støedisku získat aktualizovanou nabídku exkurzí do
ekologických podnikù a provozoven v regionu.
Poèty terénních exkurzí podle cílových skupin absolutnì a v procentech

Exkurze celkem: 31
koly:
Veøejnost:

25 exkurzí
6 exkurzí

5. AKCE PRO DÌTI A MLÁDE
Zelená stezka  Zlatý list
Vrcholem roèní èinnosti Karpaáèku byla úèast na ji 32. roèníku pøírodovìdné
soutìe Zelená stezka - Zlatý list, který se konal 15. kvìtna v krásném prostøedí Hodonínské
doubravy. Dìti z Karpaáèku reprezentovaly v kategorii starích a obsadily velmi pìkné
druhé místo.
Karpaáèek - pøírodovìdný krouek
Program oddílu Karpaáèek je zamìøen na ochranu pøírody, pøírodovìdná
pozorování, tvoøivé aktivity a hry, je registrován jako oddíl Mladých ochráncù pøírody.
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Na pravidelných dvouhodinových
støedeèních schùzkách byly za pøíznivého
poèasí podnikány výlety do okolí Veselí nad
Moravou nebo probíhal program v budovì
naeho støediska.
Z výprav jmenujme alespoò celodenní
výlet s rodièi na vrch umárník v CHKO
Bílé Karpaty, výpravu ke slepému rameni
Vlèinec, k potoku Svodnice a k Baovu
kanálu ve Vnorovech. Dìti také pøipojily
ruku k dílu, napøíklad v mìstském parku
Hájek sbíraly odpadky a vysazovaly zeleò.
Protoe hodnì dìtí z Karpaáèku odrostlo a odelo studovat na støední koly, sníil
se jejich poèet na 9. Díky snahám zamìøeným na oslovení nových èlenù se podaøilo
udret poèet dìtí na 10 v rámci pravidelných, od záøí u ètvrteèních schùzkách.
Letní tábor Karpaáèek
V èervenci se opìt konal letní tábor Karpaáèek v CHKO Bílé Karpaty. Stanový
tábor byl tentokrát od 9. do 21. èervence umístìn v obci Hrubá Vrbka na Horòácku.
Hlavní táborová hra pro 23 dìtí se odehrávala v duchu zbojnické minulosti na moravskouherském pomezí. Skupiny mezi sebou zápolily od rána do veèera a získávaly tak
zbojnickou odmìnu, døevìné tolárky. Kromì tolárkù si vichni z tábora odnesli umìní
zazpívat táborovou hymnu, píseò Ej Javorinka edá.
Mezi zajímavé èinnosti patøil zcela jistì sbìr semen luèních rostlin v okolí Malé
Vrbky. Nechybìly ani výlety, napøíklad celodenní výprava k slovenskému vrchu alostina,
na vìtrný mlýn v Kuelovì nebo návtìva vèelaøe pana Josefa Buzíka ve Velké nad
Velièkou.
Nezapomnìlo se ani na sport, pøedevím fotbalové utkání s místními hochy z Hrubé
Vrbky, vodní sporty, orientaèní bìh. V rámci olympiády si dìti vyzkouely øadu tradièních
i netradièních sportovních disciplín. Pøedposlední den patøil honbì za pokladem. Zdárné
nalezení pokladu i konec tábora byl øádnì oslaven pøi závìreèném táboráku.
Výtvarná soutì ke Dni Zemì
Pøi pøíleitosti oslav Dne Zemì byla
kromì jiného uspoøádána výtvarná soutì pro
dìti, tentokrát s námìtem Barevná louka.
Celkem jsme obdreli 228 pìkných prací.
Kromì obrázkù znázoròujících kvetoucí
louku nás potìily kreslené herbáøe nebo
kvetoucí závìs.
Práce byly vystaveny ve foyeru kina
Morava ve Veselí nad Moravou v prùbìhu
mìsíce záøí. Nejlepí práce ze tøí kategorií
byly odmìnìny cenami.
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Den Dìtí
Pod zátitou Poradny pro eny a dívky a ve spolupráci s dalími organizacemi ve
mìstì Veselí se ke Dni dìtí uskuteènilo hravé odpoledne v Zámeckém parku. Pro dìti
jsme pøipravili pøírodovìdné stanovitì a tvoøivou dílnu. Akci navtívilo cca 100 dìtí
spolu s rodièi.
Tvoøivé dílny
Mimoøádnì úspìné byly pøedvánoèní tvoøivé dílny. Program pravidelných schùzek
Karpaáèku se tak otevøel dalím dìtem i dospìlým. Dìti napøíklad vyøezávaly a malovaly
rybièky ze døeva, pracovaly s keramickou hlínou, tvoøily vystøihovánky s vánoèní
tématikou.

6. AKCE PRO VEØEJNOST

Cestopisné veèery
V prùbìhu roku jsou kromì kvìtna a záøí v pøednákovém sále støediska poøádány
kadý první ètvrtek v mìsíci od 18 hodin cestopisné veèery. Cestovatelé promítají obrázky
a filmy ze svých cest po zajímavých místech svìta, popisují tamní pøírodu, historii, kulturu
a zvyky. Cestopisné veèery jsou velmi atraktivní a pravidelnì je navtìvuje 3050 lidí.
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Øíjen
Listopad
Prosinec

Východní Èína
Altaj
Antarktida a Argentina
Huascarán
Mexiko, Guatemala
Nový Zéland
Za gerilami a pralesy Kolumbie

Robert Bazika (Zlín)
Eva Fraòková (Èeské Budìjovice)
Vlastimil Kostkan (Olomouc)
Josef Hajduch (Uherské Hraditì)
Petra Koppová (Olomouc)
Jan Skryja (Uherské Hraditì)
Roman Zajíèek (Brno)

Ekojarmark ke Dni Zemì
Dne 24. dubna probìhl na Bartolomìjském námìstí ve Veselí nad Moravou
6. roèník Ekojarmarku, který byl vìnován
oslavì svátku Dne Zemì. Bìhem dopoledne
prezentovalo 23 øemeslníkù své výrobky,
výrobky etrné k ivotnímu prostøedí èi
výrobky z chránìných dílen.
Doprovodný program tvoøilo hudební
a folklórní vystoupení dìtí ze Z a M mìsta
Veselí, prodej publikací s ekologickou
tématikou a ekoporadenství naeho støediska.
Pro dìti a mláde byl pøipraven program (hry,
soutìe, doplòovaèky), který pro detivé poèasí musel být témìø zruen. Speciálním
bodem programu bylo vystoupení ermíøù z Historizujícího sdruení akéøského z Brna,
dále prezentace rekonstrukce hradu Cimburk ve Chøibech prostøednictvím sdruení
Polypeje. Vzhledem k nepøíznivému poèasí a vydatnému deti se akce zúèastnilo ménì
návtìvníkù (cca 300), ale i stánkaøù a øemeslníkù, ne v pøedchozích letech.
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Evropský den parkù
Jen málokdo ví, e 24. kvìten se slaví jako Evropský den parkù. K oslavám se
prostøednictvím exkurze pro veøejnost tradiènì pøipojuje i CHKO Bílé Karpaty. V tomto
roce smìøovala procházka do PR Machová, poblí obce Javorník nad Velièkou. Exkurze
se zúèastnilo 31 osob a pøírodovìdný výklad zajiovali odborní pracovníci Správy CHKO
a VIS Bílé Karpaty.
Neckyáda Vnorovy
Na konci letních prázdnin uspoøádala Moravská lodní doprava Jana ulce recesní
akci s názvem Neckyáda na Baovì kanále u Vnorov. Nai pracovníci pøispìli k závodu
netradièních plavidel tvoøivou dílnou pro dìti a rodièe (vyøezávání a malování døevìných
rybek a dalí výtvarné aktivity). Akce se uskuteènila 28. srpna za úèasti asi 200 lidí.
Výstava Ekologická stopa
K Podzimním dnùm zdraví mìsta Veselí nad Moravou
jsme se rozhodli pøispìt putovní výstavou Ekologická stopa:
unese Zemì nae kroky? Výtvarnì pojatou výstavu vyrobil
výtvarný krouek dìtí v Tøeboni a spoleènost IRIS, o.p.s.
Výstava klade otázky typu: Je bohatství planety Zemì
nekoneèné? Co mají obyèejní lidé spoleèného s globálními
problémy? Kolik místa vlastnì potøebujeme k ivotu?
Výstava byla umístìna v pøednákovém sále VIS Bílé
Karpaty od 4. do 26. øíjna a navtívit ji mohly nejen koly,
ale i veøejnost. Pro koly jsme pøichystali doprovodný program spojený s besedou o ekologicky pøíznivém zpùsobu
ivota. Celkem výstavu navtívilo pøes 300 osob.
30 dní pro neziskový sektor
V týdnu od 16. do 20. února probìhly v naem støedisku Dny otevøených dveøí,
které byly pøipraveny v rámci kampanì 30 dní pro neziskový sektor. K mimoøádným
akcím pøipraveným pro veøejnost patøilo promítání pøírodovìdných filmù nebo vycházka
do Zámeckého parku ve Veselí nad Moravou. Ke stejné kampani jsme pøipravili informaèní
panel o èinnosti naí organizace, který byl umístìn ve foyer kina Hvìzda v Uherském
Hraditi.
Besedy, pøednáky a osvìtové akce
Významná celostátní akce Dny lidí dobré vùle na Velehradì 4. èervence umonila
VIS Bílé Karpaty dùleitou prezentaci èinnosti. Do programu byla kromì charity zahrnuta
i ekologická výchova a osvìta. Kromì jiného jsme pøipravili pøírodovìdné soutìe pro
rodièe a dìti, prodej odborné literatury a videoprezentaci pøi hlavním veèerním programu.
Na národní kolo pøírodovìdné soutìe pro dìti Zelená stezka - Zlatý list, které letos
v èervnu probìhlo u obce Plotiny, VIS Bílé Karpaty pøipravilo pøednáku s promítáním
o CHKO Bílé Karpaty. Druhý den jsme v roli odborníkù zkoueli na soutìní stezce obor
ekologie a ivotní prostøedí.
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Ve spolupráci se Z Vnorovy byl dne 4. dubna pøipraven pøírodovìdný program
Jarní slavnost pro rodièe a dìti plný her a soutìí.
Pro asi 400 návtìvníkù byl 6. èervna pøi otvírání Archeoskanzenu v obci Modrá u
Velehradu pøipraven doprovodný výukový program O oveèce (práce s ovèí vlnou).
V prùbìhu roku probìhly pøi rùzných pøíleitostech 4 besedy nebo pøednáky o
pøírodì CHKO Bílé Karpaty a jihovýchodní Moravy pro veøejnost.

7. PUBLIKAÈNÍ ÈINNOST
Èasopis Bílé-Biele Karpaty
Prostøednictvím èasopisu Bílé-Biele Karpaty informuje VIS
Bílé Karpaty vechny pøíznivce Bílých Karpat o aktuálním dìní na
moravsko-slovenském pomezí. Na pøípravì ètyø èísel devátého
roèníku se opìt podíleli partneøi ze Slovenska a øada dobrovolníkù
svými pøíspìvky.
Snahou redakèní rady bylo, aby 24-stránkový èasopis
v nákladu 1800 ks byl informativní, zajímavý i pouèný. Èasopis
vycházel jen díky finanèní podpoøe MP ÈR, finanèní podpoøe
øady obcí v CHKO Bílé Karpaty a pøedplatitelù.
Regionální noviny, místní zpravodaje
Vìtina pøipravovaných nebo uskuteènìných aktivit naí organizací byla
propagována v médiích. Do Veselského zpravodaje, regionálního tisku a dalích obecních
zpravodajù jsme pøispívali èlánky o aktuálních tématech nebo problémech ivotního
prostøedí regionu, které byly doplnìny pozvánkami na pøipravované akce støediska.
Spolupracujeme také s rádiem Jih a místní kabelovou televizí.
Nauèné stezky CHKO Bílé Karpaty
Pro velký zájem byl za finanèní podpory obce Lopeník vytvoøen dotisk a grafická
úprava 2000 ks celobarevného informaèního letákù A4 k nauèné stezce Lopeník. Ke
stejné nauèné stezce jsme provádìli grafickou pøípravu a tisk nových dvou informaèních
panelù (rozhledna a lesy v CHKO Bílé Karpaty).
Podobnì si obec Strání objednala opravu a výmìnu dvou ponièených panelù nauèné
stezky Kvìtná-Strání.
Tøetí opravenou nauènou stezkou tohoto roku byla stezka Moravské Kopanice. Vech
14 panelù bylo z dùvodu pokození nutné obnovit.
Pøeznaèení nauèných stezek v CHKO probíhá ve
spolupráci s KÈT.
Informaèní panel v PR Drahy
Nový informaèní panel jsme ve spolupráci
s obcí Horní Nìmèí a ZO ÈSOP Jalovec pøipravili
pro návtìvníky PR Drahy v CHKO Bílé Karpaty.
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Pøíroda Bílých Karpat  Lesy
Pro ZO ÈSOP Bílé Karpaty byly pøipraveny texty,
grafické zpracování a zajitìn tisk celobarevného letáku (náklad
2000 ks), který pøedstavuje veøejnosti lesní porosty CHKO.
Ptáci Dolního Pomoraví
Ke stejnému projektu jako samolepky byl vydán
celobarevný osvìtový leták formátu A4 v nákladu 2000 ks
s charakteristikou vybraných druhù ptákù Dolního Pomoraví.
Malý odpadový rádce do kadé domácnosti
Tento jednobarevný informaèní leták formátu A4 byl urèen vem domácnostem
v obci Tasov. Náklad 400 ks umonil informovat obyvatele o monostech tøídìní a
nakládání s odpady v souladu se zákonem.
Samolepky - ptáci
Jako souèást projektu Péèe o pøírodu a krajinu
za úèasti dobrovolníkù na Veselsku jsme vydali
sadu 8 druhù barevných samolepek ptákù (druhy
Dolního Pomoraví).
Nástìnky
Dalí formou informování obyvatel CHKO Bílé Karpaty jsou veøejné vývìsky.
Informace byly prezentovány na 29 místech v obcích CHKO a na 3 vývìskách ve mìstì
Veselí nad Moravou. Obmìna informaèních materiálù probìhla 4x roènì spoleènì
s distribucí èasopisu Bílé-Biele Karpaty. Obèané tak mohli èíst o dùleitých událostech v
CHKO Bílé Karpaty, monostech finanèních dotací, kulturních akcích a vem, co se jeví
uiteèné pro obyvatele. V roce 2004 byla nutná oprava 7 vývìsek.
Témata uveøejnìná na vývìskách:
Jaro: výzva k zapojení do projektu mapování a záchrany starých sadù a krajových odrùd
ovocných stromù, desatero novostavby v CHKO Bílé Karpaty
Léto: informace o netopýrech a jejich ochranì, zranìní ivoèichové a záchranná stanice
v Buchlovicích
Podzim: monitoring vzácných rostlin a ivoèichù v CHKO Bílé Karpaty, festival
ekologických filmù TSTTT, invazní rostlina sluneènice hlíznatá
Zima: leták - Lesy Bílých Karpat, broury Agroenvironmentální programy na kvìtnatých
loukách a orné pùdì.

Nabídky výukových programù, exkurzí a publikací
Jako kadoroènì byla opìt na zaèátku kolního roku pøipravena nová nabídka
výukových programù, terénních výukových programù (tzv. exkurzí) s pøírodovìdnìekologickou tématikou pro vechny stupnì kol a programy na téma les, které byly finanènì
podpoøeny Lesy ÈR, s.p. Pøedevím uèitelùm, studentùm, ale i dalím zájemcùm slouila
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aktualizovaná broura s nabídkou knih, publikací a pomùcek, které mohou v naem
støedisku zakoupit.
Agroenvironmentální programy na kvìtnatých loukách
Ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty a ÈSOP Bílé Karpaty byla z programu
SAPARD vydána celobarevná informaèní pøíruèka formátu A5 v nákladu 2000 ks. Pøíruèka
se zabývá tzv. agroenvironmentálními programy Evropské unie na obnovu kvìtnatých
luk.

8. INFORMAÈNÍ A PORADENSKÁ ÈINNOST
Dalím pilíøem èinnosti VIS Bílé Karpaty je shromaïování a poskytování irokého
spektra informací pro veøejnost. Provozujeme ekologickou poradnu a turistické informaèní
centrum. Kanceláø je otevøena v pracovních dnech od 8 do 16 hodin, veøejnosti jsme vak
èasto k dispozici i mimo vymezené hodiny.
V prùbìhu roku bylo evidováno celkem 1177 dotazù (r. 2003: 958). Informace
poskytujeme formou osobní konzultace, prostøednictvím e-mailù, telefonù a písemnì.
Díky rozíøenému pouívání internetu se zvýil podíl komunikace elektronickou potou.
TIC  turistické informaèní centrum
Postupnì byly evidovány kontakty na nae TIC v celé øadì turistických serverù na
internetu, napøíklad CZECOT (oficiální turistický server Èeské centrály cestovního ruchu),
na turistickém serveru Jiní Moravy, Turistik apod. Pøi zveøejòování kulturních akcí a
turistických informací spolupracujeme se spoleèností SolisArt, která vydává èasopis RÁM:
kulturní a turistické programy v turistickém regionu Slovácko.
Provedli jsme také pøípravu na certifikaci v rámci Sdruení regionu Slovácka, které
zahrnuje jednotlivá turistická informaèní centra naí oblasti.
Celkem jsme evidovali 521 dotazù, které se týkaly pøedevím ubytování ve Veselí
nad Moravou, v regionu Slovácko a Bílých Karpatech. Dále se jednalo o rùzné turistické
cíle (CHKO Bílé Karpaty, Baùv kanál apod.), kulturní, spoleèenské a sportovní akce ve
mìstì a regionu. Stále trvá zvýený zájem o mení ubytovny na venkovì (penziony, chaty,
chalupy), odpovídající standardùm etrné venkovské turistiky.
Rovnì byla aktualizována informaèní broura s názvem Ubytování na Veselsku,
Dolòácku a Horòácku a prùbìnì doplòována databáze ubytování na jihovýchodní
Moravì. Kromì nejrùznìjích informaèních a propagaèních materiálù, pohlednic a
samolepek mají turisté stále zájem o turistickou známku mìsta
Veselí nad Moravou.
V rámci výmìny informací jsme spolupracovali s TIC
v regionu, s oddìlením cestovního ruchu Krajského úøadu
Jihomoravského a Zlínského kraje. Zapojili jsme se do
programu monitoringu domácí a zahranièní návtìvnosti
Jihomoravského kraje. Úèastnili jsme se pravidelnì schùzek
pracovní skupiny Veselska, které byly zamìøeny na rozvoj
turistického ruchu.
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Ekologická poradna
Ekologická poradna evidovala 656 dotazù.
K jednoduím informaèním poadavkùm patøilo poskytnutí
nebo zprostøedkování informací, prodej èi pùjèování materiálù.
Na vyí úrovni pak stála analýza, posudek nebo osobní
spoluúèast pøi øeení sloitìjích problémù.
Dotazy smìøované na ekologickou poradnu se týkaly
tradiènì tøídìní a recyklace odpadù, ekologického zemìdìlství,
soustavy Natura 2000, krajových odrùd ovocných stromù, ekologického znaèení, domácí
ekologie, zranìných ivoèichù, pøírody a chránìných území nejen CHKO Bílé Karpaty,
ale i okolí Veselí nad Moravou, øeky Moravy a Baova kanálu. V tomto roce jsme se
zamìøili na doplnìní odborné knihovny o nové publikace, celkem 81 titulù. Pro obnovu
nauèné stezky Vèelíny u Baova kanálu byly pøipraveny textové podklady o faunì a
flóøe. Spolupracovali jsme také s mikroregionem Ostrosko (konzultace skladby døevin
podél cyklostezky do Uherského Ostrohu aj.). Prùbìnì probíhalo poradenství pro studenty
(støedokolské a diplomové práce).
Informaèní materiály (knihy, videokazety, výukové pomùcky, CD) si v roce 2004
bezplatnì zapùjèilo 62 zájemcù. Pokraèovali jsme rovnì v konzultacích pøi zpracování
seminárních èi diplomových prací, které se vìnovaly CHKO Bílé Karpaty (geomorfologie
CHKO, NS Javoøinská, architektura na Horòácku, ekologické zemìdìlství), Slovácku,
øece Moravì èi metodice ekologické výchovy.

9. REALIZOVANÉ PROJEKTY
V tomto roce bylo podpoøeno 9 projektù z nejrùznìjích zdrojù, které se prolínají
do vech èinností støediska uvedených v dalích kapitolách.
Národní sí støedisek EVVO
Tuto zakázku od MP ÈR øídilo Sdruení støedisek ekologické výchovy Pavuèina.
Nae støedisko se pøihlásilo do pìti moných modulù, které se zabývají ekologickou
výchovou vech cílových skupin. Pøedmìtem zakázky bylo plnìní vybraných úkolù
vyplývajících ze Státního programu environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty
(EVVO) v ÈR.
Projekt byl podpoøen MP ÈR.
Døevìné puzzle Brouci
Projekt podpoøil pøípravu, výrobu a distribuci 200 ks pìti rùzných druhù metodických
pomùcek pro ekologickou výchovu Brouci døevìné puzzle. Kadé èlenské støedisko
sdruení Pavuèina obdrelo jednu sadu pomùcek zdarma.
Projekt byl podpoøen Lesy ÈR, s.p.
Bilaterální èasopis Bílé-Biele Karpaty
Pøedmìtem øeení projektu byla redakce, pøíprava a vydávání bilaterálního èasopisu
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moravsko-slovenského pomezí Bílé-Biele Karpaty, který informuje o ochranì pøírody a
krajiny, ale i o kulturním a aktuálním dìní v oblasti Bílých Karpat. Èasopis byl vydáván
jako ètvrtletník a v tomto ji IX. roèníku byly pro ètenáøe pøipraveny následující rubriky:
* úvodník * ná rozhovor * akce v Bílých a Bielych Karpatech * ovoce naich dìdù * uèíme se od
mala-environmentální výchova * portrét osobnosti * nae muzea * zprávy ze Správy * pole neorané
* my a ivotní prostøedí * recenze * tajemství pøírody * pohádka * pro chytré dìti.

Projekt byl podpoøen MP ÈR.
Mìstský park v Hájku ve Veselí nad Moravou
V rámci projektu se podaøila úprava a
zpestøení jednoho z veøejných prostranství
ve mìstì Veselí nad Moravou  park v Hájku.
Konkrétním výstupem bylo vytvoøení místa
odpoèinku a zapojení veøejnosti, dìtí a
mládee do vìcí veøejných. V areálu parku
bylo vysázeno asi 40 stromù a 120 køovin a
umístìny architektonické doplòky. Druhotnì
se projekt podílí na sníení pranosti, hluku
ve mìstì a tvorbì mikroklimatu.
Projekt byl podpoøen Nadací VIA.
Volnoèasové aktivity na Veselsku pro dìti a mláde
Cílem projektu bylo pøispìt k tvoøivému a smysluplnému vyuití volného èasu dìtí,
mládee a iroké veøejnosti a zlepit vztah k pøírodì formou ekologické výchovy a osvìty,
výletù, tvoøivých aktivit a cestopisných veèerù. Z finanèní podpory jsme nakoupili
pøedevím materiál, výtvarné potøeby a odmìny pro dìti. Cestovné bylo vyuito z velké
èásti k úhradì nákladù na pøednáející v rámci Cestopisných veèerù.
Projekt byl podpoøen z rozpoètu Jihomoravského kraje.
Jak zpestøit celoroèní náplò krouku Karpaáèek
Projekt napomáhal ke smysluplnému trávení volného èasu dìtí a mládee z Veselí
nad Moravou v pøírodovìdném a tvoøivém oddíle Karpaáèek. Zakoupené vybavení a
pomùcky výraznì pøispìly k obohacení a zkvalitnìní náplnì programu v prùbìhu roku a
pøedevím pøi programu letního tábora Karpaáèek v Hrubé Vrbce.
Projekt byl podpoøen z rozpoètu Jihomoravského kraje.
NATURA 2000 - Knìpolský les
Ve druhé polovinì roku byly pøipravovány terénní výukové
programy pro 2. stupeò Z do pøedem vybrané lokality Knìpolský
les u Uherského Hraditì z Národního seznamu soustavy Natura
2000. Samotné aktivity pro koly a dalí zájemce budou probíhat
v roce 2005.
Projekt byl podpoøen REC ÈR.
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Osvìta ochrany ivotního prostøedí a pøírody v nivì Moravy
Projekt pokraèuje do roku 2005. V první polovinì projektu jsme se zamìøili
pøedevím na pøípravnou fázi realizace jednotlivých aktivit, které se uskuteèní v druhé
polovinì projektu v roce 2005 (výbìr, nákup a doprava nafukovacích èlunù a
doprovodného vybavení, úklid øeky Moravy, sbìr dat, fotodokumentace, aktuálních
informací a map, domácí ekologie  etrné èistící prostøedky, ekologické výukové
programy, pøednáky, besedy).
Projekt je podpoøen REC ÈR v rámci Dunajského regionálního projektu.
Péèe o pøírodu a krajinu za úèasti dobrovolníkù na Veselsku
Snahou projektu bylo pøispìt k péèi o pøírodu a krajinu v regionu jihovýchodní
Moravy, prostøednictvím osvìty, informováním a praktickými opatøeními v chránìných
územích a významných pøírodních lokalitách. K dùleitým aktivitám patøila brigáda
zamìøená na úpravu výsadby dubù v NPR Èertoryje, brigáda v biocentru ÚSES ve Veselí
nad Moravou, pøednáka o ochranì pøírody a významu zelenì v krajinì, rozíøení veøejné
knihovny a osvìta v ochranì ptactva. Do vech aktivit projektu byla zapojena veøejnost,
dìti, mláde a dobrovolníci.
Projekt byl podpoøen z rozpoètu Jihomoravského kraje.

10. OSTATNÍ ÈINNOST
Vzdìlávání pracovníkù støediska
Pracovníci naí organizace se úèastnili øady vzdìlávacích akcí, které pøispìly ke
zkvalitnìní poskytovaných slueb støediska. Barbora Duí se úèastnila 27. února
konference etrná venkovská turistika  ECEAT v Brnì, 14. kvìtna konference
Venkovská krajina ve Slavièínì, 22. bøezna setkání s pracovníky Zlínského kraje Klíèem
k rozvoji je spolupráce. V rámci ekoporadenství navtívila semináø Zelené úøadování
v Brnì. Vladimír ácha byl prokolen 25. listopadu v Praze k výukové pomùcce Zelený
balíèek a Bøetislav Lebloch se úèastnil cyklu 3 kolení Vzdìlávání, výchova a osvìta
v oblasti ochrany zvíøat. Veletrh výukových programù na zaèátku záøí ve SEV Chaloupky
absolvovala Marie Petrù a Radka Nekardová.
Øeditelka se rovnì úèastnila pravidelných zasedání valné hromady SSEV Pavuèina,
tentokrát 15. a 16. bøezna v Brnì, 6.-7. prosince v Knìicích a valné hromady Sítì
ekologických poraden (STEP) 17. èervna v Brnì. Dále se úèastnila slavnostního otevírání
rekonstruovaného SEV Chaloupky za pøítomnosti ministra ivotního prostøedí RNDr.
Libora Ambrozka.
Spolupráce s dalími organizacemi
Øada èinností naí organizace by mnohdy nebyla moná bez spolupráce se
samosprávou, státními, ale pøedevím nevládními organizacemi. S nevládními
organizacemi pùsobícími v CHKO Bílé Karpaty probíhala rùzná neformální jednání a
setkání (spoleèné projekty, pøedávání zkueností, vzájemné informování). Patøila k nim
ZO ÈSOP Kosenka Valaské Klobouky, Informaèní støedisko Starý Hrozenkov a dalí
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IC, obec Hostìtín, Tradice Bílých Karpat, ale i Ekocentrum Hodonín. Blií spolupráce
byla navázána se záchrannou stanicí pro handicapované ivoèichy v Buchlovicích výmìna materiálù, osvìta a zprostøedkování kontaktù veøejnosti v naí ekoporadnì.
Dne 15. dubna se uskuteènilo pravidelné setkání pracovníkù Správy CHKO Bílé
Karpaty, VIS Bílé Karpaty se zástupci obcí (pøedevím starostové). Prezentovali jsme
aktuální témata, monost spolupráce s obcemi na poli osvìty a výchovy. Podobnì jsme
se 25. listopadu prezentovali pøi spoleèném setkání pracovníkù správ CHKO Bílé a Biele
Karpaty v Hrubé Vrbce.
29. ledna bylo VIS Bílé Karpaty pøizváno na pracovní setkání mikroregionu Buchlov
do Buchlovic (strukturální fondy EU, monosti spolupráce s obcemi v oblasti EVVO).
Dne 1. dubna probìhla spoleèná pøípravná schùzka se zástupci Mìsta Veselí nad
Moravou, Slueb mìsta Veselí nad Moravou, èleny sdruení Junák a dalími na pøípravì
projektu výsadby zelenì v mìstském parku Hájek ve Veselí nad Moravou. Aktivnì jsme
se úèastnili pracovních jednání k pøípravì mikroregionu Veselsko (12. února, 10. prosince).
Pøi spoleèném semináøi turistických informaèních center Jihomoravského kraje 14.15. øíjna v Radìjovì byly prezentovány informaèní materiály vytvoøené naí organizací
a celková èinnost. V prùbìhu roku se v pøednákovém sále støediska uskuteènilo 5 setkání
vech organizací i jednotlivcù zapojených do projektu Zdravé mìsto Veselí nad Moravou.
Praxe pro studenty
V prùbìhu roku zajiovala nae organizace odborné praxe pro studenty støedních,
vysokých a vyích odborných kol se zamìøením na ochranu pøírody a ivotní prostøedí,
dále obory zemìdìlské, pedagogické, geografické a lesnické. Jednalo se o týdenní praxe
pro 15 studentù ze SZe Pøerov, 4 studenty ze SZe a Gymnázia ve Starém Mìstì, 3
studenty SVI ve Valticích, 1 studentku SP a VO Hodonín, 2 studenty Pedagogické
fakulty MU v Brnì a 5 Pøírodovìdecké fakulty UP Olomouc. Studenti se zapojili do
bìné èinnosti organizace, pøedevím pøípravy ekologických výukových programù a
ekoporadny.
Moty do kol
V rámci projektu Zdravé mìsto Veselí nad Moravou zajiuje VIS
Bílé Karpaty dodávku jableèných motù do nìkterých veselských kol.
Dìti tak mají nìkolikrát do roka zpestøen pitný reim. Moty pøiváíme
z motárny v Hostìtínì, jedná se o 100% jableènou ávu vyrobenou
postupem, který zachovává pøírodní charakter nápoje.
Dokumentace
Prùbìnì probíhala dokumentace a roziøování adresáøù, evidence knih, publikací,
èasopisù (nyní 3057 titulù a 45 èasopisù), fotografií a diapozitivù (4 201 a 3 631 poloek),
videokazet (70), audiokazet a CD (33) i novinových výstøikù. Poèet pøedplatitelù èasopisu
Bílé-Biele Karpaty je nyní 187, a 231 osob dostává èasopis zdarma.
Informaèní materiály byly zaøazovány a tøídìny podle témat. Z velké èásti se jednalo
o turistiku, ubytování, mapy, turistické prùvodce, pravidelné sborníky èi propagaèní
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materiály. Vekerá èinnost organizace, nabídky i aktuality byly uveøejnìny na
internetových stránkách: www.bilekarpaty.cz a www.bilekarpaty.cz/vis.
Nìkolika dalím organizacím, pøedevím NNO mìsta Veselí na Moravou, byl k
vlastním osvìtovým a kolícím aktivitám zapùjèen pøednákový sál støediska.
Pøekladatelská èinnost
V roce 2004 byla provedena korektura 17 èlánkù v anglickém jazyce, zejména pro
pøírodovìdce. Objednavateli byly Národní muzeum v Praze, Èeská zemìdìlská univerzita
v Praze, Botanický ústav AV v Tøeboni, Botanické oddìlení Moravského zemského muzea
v Brnì a Èeský svaz ochráncù pøírody. Kromì toho bylo pro interní potøeby pøeloeno
nìkolik krátkých textù do projektù a do korespondence se zahranièními partnery. V øíjnu
byly nae tlumoènické sluby vyuity pøi návtìvì experta Rady Evropy dr. Peter Skoberne.

11. FINANÈNÍ ZPRÁVA
Komentáø k hospodaøení spoleènosti za rok 2004
Obecnì prospìná spoleènost Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty je
nezisková organizace zaloená dne 28. èervence 1997 Zakládací smlouvou dle § 4 a
následujících Zákona è. 248/1995 Sb. o obecnì prospìných spoleènostech ve znìní
pozdìjích pøedpisù. Je registrována dne 20. øíjna 1997 u Krajského obchodního soudu v
Brnì, oddíl O, vloka 41.
Od zaloení spoleènosti máme k dispozici za symbolický pronájem prostory v budovì
jednoho ze zakladatelù ZO ÈSOP Bílé Karpaty. Tyto prostory nabízejí dostateèné zázemí
pro plnìní jednotlivých èinností dle Zakládací smlouvy a Statutu spoleènosti (informaèní
støedisko, ekologická výchova a osvìta a mnohé dalí).
V roce 2004 pokraèoval nìkolikaletý rùst na stranì výnosù a nákladù. Pùvodní
rozpoèet sestavený na zaèátku roku byl navýen oproti pøedchozímu roku 2003 o 230 tis.
korun. Po podzimním zasedání èlenù Správní a Dozorèí rady spoleènosti byl na jejich
návrh rozpoèet opìt navýen o 400 tis. korun na výsledných Kè 1 825 tis. korun. Podnìtem
pro toto navýení byly vysoké náklady potøebné k realizaci jednotlivých projektù, grantù
a akcí. Pøes tuto skuteènost byl rozpoèet sestaven jako vyrovnaný. Bohuel se vak
nepodaøilo zajistit potøebné výnosy k pokrytí minimálních èerpaných nákladù.
Hospodaøení organizace proto skonèilo oproti pøedchozímu období vysokou ztrátou.
Nejvìtí èást výnosù v roce 2004 tvoøily získané finanèní prostøedky na realizaci
rùzných projektù a akcí - dotace, granty a nadaèní pøíspìvky (MP ÈR, Nadace VIA,
MZe - Agentura Sapard, Sdruení REC pro ÈR a Jihomoravský kraj). Dalí významnou
èást výnosù tvoøily pøíspìvky od jednotlivých zakladatelù (Správa ochrany pøírody, Mìsto
Veselí nad Moravou) a prostøedky získané vlastní èinností spoleènosti. Jednalo se zejména
o zakázky rùzných objednatelù (Lesy ÈR, s.p., Správa CHKO Bílé Karpaty, Mìsto Veselí
nad Moravou, aj.) s konkrétním pøedmìtem poskytovaných slueb (výroba výukové
pomùcky - døevìné puzzle, informaèní tabule nauèných stezek, organizace Ekojarmarku
apod.). Ostatní výnosy pøedstavovaly finanèní prostøedky získané v rámci programu
NSSEV Pavuèina, trby za prodej výrobkù (èasopis Bílé-Biele Karpaty), zboí ad.
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Hospodaøení Vzdìlávacího a informaèního støediska Bílé Karpaty, o.p.s.

Výkaz ziskù a ztrát sestavený k 31. 12. 2004
VÝNOSY
Trby za vlastní výrobky
Trby z prodeje slueb
Trby za prodané zboí
Aktivace materiálu a zboí
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku
Pøijaté pøíspìvky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem

50 890,79
830 583,50
77 831,50
31 460,00
1 666,12
574,00
-12 974,49
298 522,66
460 617,00
1 739 171,08

NÁKLADY
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Prodané zboí
Opravy a udrování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní sluby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojitìní
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté èlenské pøíspìvky
Náklady celkem
Hospodáøský výsledek

228 996,86
2 772,00
66 363,06
1 389,50
106 677,00
1 789,50
466 566,14
813 972,00
282 655,00
24 306,00
15 269,00
22 192,00
1 000,00
2 033 948,06
-294 776,98
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Rozvaha sestavená k 31. 12. 2004
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí

578 188,57
77 592,00
533 807,57
-33 211,00

Krátokodobý majetek
Zboí na skladì a v prodejnách
Odbìratelé
Pohledávky za zamìstnanci
Jiné pohledávky
Pokladna
Ceniny
Úèty v bankách
Náklady pøítích období

289 861,29
85 253,90
-232,00
1 890,00
17 021,92
39 566,50
2 536,50
141 514,47
2 310,00

Aktiva celkem

868 049,86

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmìní
Úèet výsledku hospodaøení
Nerozdìlený zisk minulých let

745 898,66
826 902,24
294 776,98
213 773,40

Cizí zdroje
Dodavatelé
Zamìstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpeèení a veøejného zdrav. pojitìní
Ostatní danì z pøíjmu
Jiné závazky
Dohadné úèty pasivní

122 151,20
14 516,20
52 234,00
33 068,00
7 335,00
2 191,00
12 807,00

Pasiva celkem

868 049,86

Souèástí úèetní závìrky za úèetní období 2004 je pøíloha k úèetní závìrce, která je
uloena k nahlédnutí v sídle spoleènosti.
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Nejvìtí poloku nákladù za rok 2004 tvoøily ji tradiènì osobní náklady spoleènosti.
Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty, o.p.s. zamìstnávalo v roce 2004 ètyøi
zamìstnance na plný úvazek, od dubna pak jetì jednoho na polovièní úvazek. Po odchodu
Mgr. Josefa Dufka byl od øíjna pøijat dalí zamìstnanec na polovièní úvazek. Dalí
významnou èást nákladù pøedstavovaly náklady na cestovné, sluby a materiál potøebný
k realizaci výe zmínìných projektù a akcí, z nich mnohé byly zèásti financovány z
vlastních prostøedkù organizace. Ostatní náklady souvisely s bìným provozem støediska
 autoprovoz, komunikaèní náklady, nákup kanceláøských potøeb, materiálu, zboí,
provozní reie a jiné.
Na základì smlouvy, pøedloených dokladù roèní úèetní závìrky, vykonaného
ovìøování správnosti a pravdivosti vykazovaných údajù byl dne 24. 5. 2004 proveden
audit úèetní závìrky spoleènosti Ing. Jarmilou Bokorovou, èíslo dekretu 000 882 a ve
Zprávì nezávislého auditora o provìøení roèní úèetní závìrky za rok 2003 bylo
konstatováno, e v souladu se závaznými normami, úèetními pøedpisy veobecnì
uplatòovanými v Èeské republice a pøi uplatnìní èeských auditorských standardù, navazuje
pøedloená úèetní závìrka na údaje uvedené ve výkazech spoleènosti za ovìøované období
2003.
Tato úèetní závìrka tak dává ve vech významných souvislostech pravdivý a vìrný
obraz o stavu majetku, zdrojù a hospodaøení, a proto byla ovìøena bez výhrad.
Pozn.: V dobì tisku této výroèní zprávy probíhá pøíprava pro audit úèetní závìrky za rok
2004.

12. PODÌKOVÁNÍ
Srdeènì chceme podìkovat vem naim partnerùm a pøíznivcùm, kteøí s námi v roce
2004 spolupracovali a bez jejich dobrovolné a nezitné pomoci by øada vìcí nevznikla.
V prvé øadì dìkujeme èlenùm Správní a Dozorèí rady za jejich dobrovolnou práci
pro organizaci i vem zamìstnancùm støediska. Dìkujeme vem èlenùm redakce èasopisu
Bílé-Biele Karpaty i tìm kteøí svými pøíspìvky a postøehy náplò èasopisu okoøenili.
Jmenovitì chceme podìkovat vem pracovníkùm Správy CHKO Bílé Karpaty a
èlenùm ZO ÈSOP Bílé Karpaty, PhDr. Petru Dolejskému, Mgr. Jiøímu Nìmcovi, Pavlu
Bezdìèkovi, Jaroslavì Tomejové, Ing. Jiøinì Gaákové, Ing. Bohumilu Jagoovi, RNDr.
Ivanì Jongepierové, Ing. árce Kozubíkové, Ing. árce Slovákové, Ing. Olze Hamíkové,
Karlovi Ovesnému, Mgr. Vilému Pechancovi, dále pak Marii Petrù, Pavlovi Petrù, Ing.
Hanì Pokové, Ing. Janì Hajduchové, Davidu Prachaøovi, Robertu Stojanovi, Marii
Hanákové, Jarku Chmelaøovi, Mgr. Radimu Piknerovi, Ing. Zdeòku Jurèekovi, Mgr. Alenì
Bezdìkové, Marii Pazderové, Kamilu Nekardovi, Mgr. Tomái Kamierskemu, èlenùm
Junáku, Obecnímu úøadu Strání a Lopeník, praktikantùm ze Støední zemìdìlské koly
v Pøerovì a Starém Mìstì, za pøednáky na cestopisných veèerech Mgr. Janu Skryjovi,
Mgr. Petøe Koppové, RNDr. Vlastimilu Kostkanovi, Robertu Bazikovi, Evì Fraòkové,
Ing. Josefu Hajduchovi, RNDr. Romanu Zajíèkovi. Monice áèkové a Marcelu Øímákovi
dìkujeme za podporu aktivit pøi budování Zdravého mìsta Veselí nad Moravou.
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Za dobrou spolupráci dìkujeme i následujícím organizacím:
- èlenským støediskùm Sdruení ekologické výchovy PAVUÈINA
- èlenským organizacím Sítì ekologických poraden STEP
- Mìstskému kulturnímu stredisku Veselí nad Moravou
- Vlastivednému muzeu Veselí nad Moravou
- Krajským úøadum Jihomoravského a Zlínského kraje
- Domu dìtí a mládee Veselí nad Moravou
- Domu dìtí a mládee Stránice
- Klubu èeských turistù
- Centru environmentálnych aktivít (CEA) Trenèín
- Správì CHKO Biele Karpaty
- Pedagogickému støedisku Hodonín
- Slubám mìsta Veselí nad Moravou
- Stredisku slueb kolám, Uherské Hraditì
- Sdruení Junák Veselí nad Moravou
Podìkování za finanèní a materiální pomoc si zaslouí:
- Mìsto Veselí nad Moravou
- Správa ochrany pøírody
- Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR
- Lesy Èeské republiky, s.p.
- Nadace VIA
- Jihomoravský kraj
- ÚVR ÈSOP
- Regionální environmentální centrum pro støední a východní Evropu (REC) ÈR
- následující obce za pøíspìvek na èasopis Bílé-Biele Karpaty: Bánov, Bojkovice, Borice
u Blatnice, Brumov-Bylnice, Bøezová, Bystøice pod Lopeníkem, Haluzice, Horní Lhota,
Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Knedub, Javorník, Komòa, Korytná, Kuelov, Lipov,
Lipová, Lopeník, Louèka, Návojná, Nedaov, Nedaova Lhota, Nivnice, Petrov, Petrùvka,
Rokytnice, Rudice, Sehradice, Slavièín, Slopné, Strání, Suchov, Starý Hrozenkov, títná
nad Vláøí, Tasov, Újezd, Valaské Klobouky, Vlachovice, Vlènov, Záhorovice, ítková.
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