V ÝROČNÍ ZPRÁVA

2020

O BSAH
ORGANIZAČNÍ
NÁŠ

.......................................................................................... ..................... 5

A ŠKOLKY

............................................................................................................ .. 6

ŠKOLENÍ
AKCE

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PRO VEŘEJNOST

INFORMAČNÍ
CO

..................................................................................................... .. 3

2020

ROK

ŠKOLY

STRUKTURA

MEZINÁRODNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ,
MÍSTNÍ

................................................................................................ ........ 9

A PORADENSKÁ ČINNOST

JSME VYTVOŘILI

................................................................................. .... 8

...................................................................................... . 11

......................................................................................................... .. 12

SPOLUPRÁCE

............................................................... ................................... 14

VÝCHOVA A OSVĚTA DĚTÍ, MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S

PRŮVODCI ANEB JAK SPRÁVNĚ PŘEDKLÁDAT INTERPRETACI

VZDĚLÁVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ

PRACOVNÍKŮ STŘEDISKA

KARPAT

VIS BÍLÉ KARPATY .. 16

............................................. 17

........................................................................................ 18

................................................................................................................. 19

ZPRÁVA

AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK

ÚČETNÍ

ZÁVĚRKA K

31. 12. 2020

2020

............................................................... 20

...................................................................................... .... 27

2

O RGANIZAČNÍ

STRUKTURA
SPRÁVNÍ RADA
► Ing. Jiřina Gaťáková (od června 2020)
předsedkyně správní rady
► Mgr. Karel Fajmon (od února 2018)
► Ing. Bohumil Jagoš (od února 2018)
► Mgr. Evelína Jochová (od února 2018)
► Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. (od února 2018)
► RNDr. Libor Ambrozek (od února 2019)
► Mgr. Markéta Radostová (od června 2019)
► Ing. Eva Frolová (od srpna 2019)
► Ing. Jan Willem Jongepier (od srpna 2019)

ZAKLADATELÉ
► Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Bílé Karpaty
► Město Veselí nad Moravou
► Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ZAMĚSTNANCI

DOZORČÍ RADA
ŘEDITELKA
► Jitka Říhová (od února 2019)
předsedkyně dozorčí rady
► Ing. Martin Tomešek, Ph.D. (od února 2019)
► Jana Lamačová (od května 2020)

► Marie Petrů, DiS.

►
►
►
►

Mgr. Vladimír Šácha
Mgr. Jana Řezníčková (do srpna 2020)
Michaela Beníčková (září, říjen 2020)
Roman Maňák (od listopadu 2020)
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N ÁŠ

ROK

Uplynulý

2020

rok 2020 byl velmi zvláštní. To, co si většina z nás

nedokázala představit, vpadlo do našich životů a ovlivňovalo je po
značnou část roku. Ano, mám na mysli neočekávanou návštěvu

Nic z toho by ovšem nebylo možné bez velké podpory vás, našich
příznivců a podporovatelů. Velmi si vážíme spolupráce členů správní
a dozorčí rady, organizačních partnerů a dalších spolupracovníků.
Tímto Vám všem z hloubky srdce za sebe i své kolegy děkuji a těším
se na další spolupráci.

z Číny, která s sebou přinesla velmi tvrdá protiepidemická opatření.
Samozřejmě ta zasáhla i naše středisko. Museli jsme se uzavřít,

Marie Petrů, DiS.

nemohli jsme realizovat výukové programy ve školách a školkách a

ředitelka

rovněž naše další aktivity pro veřejnost probíhaly jen velmi omezeně
nebo vůbec.

V letních měsících se u nás život vrátil téměř do normálních kolejí

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY
obecně prospěšná společnost

a jarní výpadek akcí a pořadů pro veřejnost jsme se snažili alespoň
částečně kompenzovat zvýšením počtu exkurzí. Podzimní, druhá vlna
onemocnění Covid-19, která se přelila i do roku 2021, opět omezila
naši činnost, včetně například úplného zrušení tradiční série
cestopisných večerů. Alespoň část akcí jsme mohli přesunout
do online prostředí.

Kromě

výše uvedených osvětových aktivit jsme pokračovali

ve spolupráci na realizaci různých témat v rámci mezinárodních
programů v oblasti Karpat.

sídlo nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou
doručovací adresa nám. Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
telefon 734 645 730, 736 682 614
email visbk@bilekarpaty.cz
web www.bilekarpaty.cz/vis
facebook @visbilekarpaty
IČ 255 045 25
bankovní spojení 2000628956/2010
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Š KOLY

A ŠKOLKY

dovedností

Stejně jako v předchozích letech

polytechnického

vzdělávaní.

V nich

je

průvodcem panenka POLY a možná i díky ní jsou stále oblíbenější.

Programy

byla i v roce 2020 naší hlavní náplní
environmentální

formou

s

polytechnickou

výukou nabízíme i pro první

výchova,
z

stupeň základních škol. Také

mateřských školek, základních škol

některé další výukové programy

a studentů ze škol středních.

jsou shodné, ale přizpůsobené

Všechny naše výukové programy

vyšší

máme uzpůsobené na míru tak,

Samozřejmě oproti mateřským

abychom

různých

školkám máme v nabídce i jiné

věkových kategorií a nenásilnou

programy, například oblíbenou

formou je motivovali k zájmu o

Lesníkovu brašnu, kde děti

vzdělávání

a

osvěta

zaujali

děti

dětí

přírodu a krajinu a jejich ochranu.

Nejvíce

výukových programů máme pro mateřské školky (dvě

desítky). V jejich rámci seznamujeme děti s nejrůznějšími tématy,

zjistí,

věkové

jaký

je

kategorii.

rozdíl

mezi

hospodářským a přirozeným lesem, a že les není důležitý jenom pro
člověka, ale i pro další tvory, a nakonec si zahrají na skutečného
lesníka.

a ty se tak dozví například o koloběhu života v naší přírodě během
roku, navštíví úžasné světy ve včelím úlu nebo mraveništi, zjistí, co

Pro

druhý stupeň je nabídka programů rozšířena o specifičtější

přes zimu dělají nejrůznější živočichové a mnoho dalšího. Tyto děti

témata. Například program Horňácko, Ostrožsko seznamuje žáky

se snažíme povzbudit kombinací her s dramatickými, smyslovými

s místní kulturou a s vývojem zdejší krajiny zasazené do konceptu

a výtvarnými aktivitami. Mimo těchto klasických programů, máme

jednoho z největších evropských pohoří – Karpat. Nebo program

připraveny i programy zaměřené na rozvíjení znalostí a praktických

Zpět ke kořenům, který představuje různé podoby hospodaření
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v krajině a způsoby, jak mění její tvář a funkčnost v budoucnu.
Některé z druhostupňových programů jsou uzpůsobené i pro střední
školy.

V tomto roce jsme pokračovali i s novým výukovým programem
Milovník z pařezin, který máme v různých obtížnostech pro
všechny typy škol a
variantách
výuku.

míst
Stále

šedesátkrát a odučili jsme 1 186 dětí a žáků v celkovém rozsahu

2 164 účastníkohodin.

Nemalou část z toho tvořila letní výuka a osvěta na příměstských
táborech. Samozřejmě většina dětí nemá o letních prázdninách na
takové věci ani pomyšlení, ale venku v přírodě lze vždy najít způsob
jak je hravější a přístupnější formou zaujmout.

pro
ještě

pilujeme drobnosti, ale
rozmanité

aktivity

v rámci programu se těší
značné oblibě.

Za

výukou

jsme

nejčastěji dojížděli přímo do škol a školek. Některé z výukových
programů však probíhaly i ve venkovních prostorách (v zámeckém
parku ve Veselí nad Moravou, na Ekocentru Karpaty na Nové Lhotě
a jinde v terénu), které jsou vzhledem k obsahu programů mnohdy
autentičtější.

V roce 2020 kvůli nejrůznějším omezením v souvislosti s pandemií
koronaviru jsme realizovali jen zhruba čtvrtinu výukových programů
ve srovnání s předchozími lety. I tak jsme se za výukou vydali celkem
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Š KOLENÍ

PEDAGOGICKÝCH

10. 6.

6 hodin, 15 účastníků

seminář Léčivé rostliny a jedlé plevele

PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání a osvěta jsou důležité nejen pro děti, ale i pro dospělé,
zejména pak pro pedagogické pracovníky. Hlavně pro ně jsme
uspořádali různé semináře, exkurze a školení, která částečně
proběhla online.

10. – 12. 1.

35 hodin, 20 účastníků

Specializační studium školních koordinátorů EVVO

27. 2.

4 hodiny, 10 účastníků

metodika k VP Voda – život v každé kapce pro 7. a 8. třídu

20. – 22. 5.

6 hodin, 12 účastníků

seminář Projektové vyučování

5. – 7. 6.

20 hodin, 20 účastníků

Specializační studium školních koordinátorů EVVO

8

A KCE

PRO VEŘEJNOST

Uspořádání tradiční série 6 cestopisných večerů nám znemožnila

30. 5.
8. 6.
4. 7.

Setkání s orchidejemi; 37 účastníků

15. 7.
29. 7.
8. 8.
20. 8.

Putování luční krajinou; 11 účastníků

exkurze NPR Zahrady pod Hájem; 12 účastníků
Šavle a píseň; 6 účastníků

vládní opatření, ale alespoň první tři z nich jsme počátkem roku ještě
stihli. Hned počátkem roku nám bývalý ministr životního prostředí

Libor Ambrozek ukázal na snímcích přírodní krásy Jihoafrické
republiky. O necelý měsíc později byla kapacita sálu z větší části
zaplněna při cestopisu Karolíny Presové o Indonésii a o další
měsíc později nás Karel Šimeček zavedl do Svaté země.

9. 1.
5. 2.
5. 3.

Přírodní krásy Jihoafrické republiky; 18 účastníků
Nepoznaná Indonésie; 32 účastníků
Nejen za ptáky do Svaté země; 24 účastníků

V pozdně jarním a letním období jsme se snažili dohnat některé
oblíbené akce pro veřejnost a uskutečnili jsme o něco více exkurzí
než v uplynulých letech. Jedna z nich byla dost netradiční a snažili
jsme se při ní účastníkům ukázat noční hmyz, především motýly při
odchytu na umělé osvětlení. Celkem se devíti exkurzí zúčastnilo 142
lidí.

8. 5.
23. 5.

PR Drahy; 8 účastníků

Cesta do háje; 8 účastníků
Šavle a píseň; 30 účastníků
Motýli zahaleni tmou; 8 účastníků

Setkání s orchidejemi; 32 účastníků
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Mimo uvedené exkurze jsme v letním období ve třech termínech
(16. 8., 23. 8. a 30. 8.) zajišťovali program pro turisty, kteří se plavili
na lodi Danaj po Baťově kanálu z Veselí do Uherského Ostrohu
a zpět. Při těchto plavbách jsme oslovili asi 300 lidí z nejrůznějších
cílových skupin.

Již

tradičně jsme se zúčastnili Dne Zlínského kraje, který
proběhl 19. 9. ve Zlíně. Využili jsme jej k propagaci výsledků projektu
„LIFE Ze života hmyzu“. Na našem stánku se vystřídalo 2 000
návštěvníků a zejména děti zde měly možnost se aktivně zapojit a
vyzkoušet metodické materiály a pomůcky, které jsme v rámci
projektu vytvořili.
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I NFORMAČNÍ

A

PORADENS KÁ

ČINNOST
Jedním

ze základů naší práce je poskytování informací
a poradenství pro občany města Veselí a okolních obcí a pro turisty.
Tuto činnost poskytujeme v sezonu (duben až říjen) v úterý a čtvrtek
v 12.00 až 16.00 a ve středu v 08.00 až 16.00 a mimo sezonu (listopad
až březen) v úterý a čtvrtek v 12.30 až 16.00. V kanceláři však jsme
po většinu týdne a občanům města a turistům poskytujeme
informace i mimo uvedené otevírací hodiny. Zájemci nás
kontaktovali nejen osobně, ale stále častěji i telefonicky či emailem.

Jelikož již 6 let působíme jako Informační středisko pro CHKO
Bílé Karpaty, jsme schopni poskytovat nejen obecné informace
ohledně ochrany přírody a životního prostředí, ale i odbornější
informace o území CHKO Bílé Karpaty. Často tak zodpovídáme dotazy
ohledně doby kvetení orchidejí, možností vstupu do různých
maloplošných chráněných území apod.
Celkem jsme tak za uplynulý rok poskytnuli informace více než 400
zájemcům v celkovém rozsahu přesahujícím 80 hodin.
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CO

JSME VYTVOŘILI ?

U plynulý

rok nás všechny zastihl více než kdy jindy doma.

Práce z domova, distanční výuka, omezení vycházení. Určitě
nám to všem občas lezlo na nervy. Abyste se nenudili, vytvořili
jsme pro vás krásné pexeso s ornamentovými vzory. Nejenže
si jej můžete zahrát se svými dětmi, ale zároveň se seznámíte
s odkazem našich předků v podobě malovaných ornamentů
ze šesti míst

Slovácka – z Hluku, Strážnice, Petrova,

Svatobořic-Mistřína, Louky a Podluží. Pexeso s názvem
„Ornamenty ze Slovácka“ jsme vydali v nákladu 4 000 kusů.

P odobně
plakáty

jako u ornamentového pexesa hýří barvami i dva

formátu

po 2 000 kusech.

A2,
Ty

kterých
zachycují

jsme

nechali

pestrost

dvou

vytisknout
biotopů,

se kterými se lze setkat v Bílých Karpatech – světlého lesa
a louky a pastviny. Krom spousty živočichů a rostlin, jež jsou
pro tyto biotopy typické, na každém z nich můžeme vidět
i člověka – hospodáře. Jednou s motorovou pilou v ruce, na
druhém plakátu s kosou.
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Ikonickým, a v dnešní době nepříliš známým druhem živočicha, je
v Bílých Karpatech užovka
stromová.
tohoto

Abychom
nádherného

živočicha
s dalšími

společně
hady

trochu

zpopularizovali,

vydali

jsme 1 000 kusů publikace
„Z

hadí

říše

pohraničí

Karpat“. Pro oslovení širší
cílové

skupiny

jsme

do knížky zařadili i několik
pohádek

pro

nejmenší

čtenáře.

První

rozhlednou postavenou v Bílých Karpatech je rozhledna

Travičná nad obcí Tvarožná Lhota. Již při jejím otevření v roce 2001
byla v jejím atriu zprovozněna expozice seznamující návštěvníky
rozhledny na 13 panelech s přírodou, krajinou a kulturou Bílých
Karpat. Expozice již dosluhovala a neodpovídala současným
potřebám návštěvnické veřejnosti, a tak jsme ji v uplynulém roce
převlekli do modernějšího hávu.
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M EZINÁRODNÍ

SPOLUPRÁC E

I v roce 2020 jsme se podíleli na realizaci některých mezinárodních

přírody a krajiny České republiky, přidruženými partnery pak Český
svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, Bratislavské regionálne
ochranárske združenie, Český svaz ochránců přírody Salamandr
a infinity – progress z.s.

projektů. Prvním z nich je pokračující projekt LIFE „Ze života

hmyzu“, který si v příhraniční oblasti Bílých Karpat a Beskyd dává již
čtvrtým rokem za cíl zlepšení stavu populací vybraných ohrožených
druhů hmyzu. Využívá k tomu zejména obnovu jejich přirozených
stanovišť. My jsme do projektu zapojeni zejména osvětovými akcemi
a tvorbou výukových programů.

V rámci projektu spolupracujeme s dalšími pěti partnery z České
a Slovenské republiky. Koordinujícím partnerem je Agentura ochrany
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Dalším mezinárodním projektem, kterého se aktivně účastníme, je
Centralparks, do nějž je zapojeno celkem 8 partnerů ze sedmi
evropských zemí, a to až na jednu výjimku těch států, kterými
prochází Karpatský oblouk. Mimo projektové partnery je zapojeno
ještě dalších 8 přidružených partnerů včetně pěti ministerstev
životního prostředí různých evropských zemí.

(Maďarsko), Pronatur NGO (Slovensko) a Evropská společnost pro
divočinu (Rakousko).
Projekt je finančně podpořen z fondu programu Interreg Central

Europe.

Hlavním

cílem projektu je sladit ochranu přírody s místním
sociálně-ekonomickým rozvojem a zajištění podpory a aktivnějšího
zapojení místních komunit. Projekt tak řeší například místní
udržitelný cestovní ruch, biodiverzitu, ochranu krajiny a jiná témata.

Partnery projektu jsou Evropská akademie Bolzen-Bolzano (Itálie),
Státní ochrana přírody Slovenské republiky (Slovensko), Správa
národního parku Piatra Crailui (Rumunsko), Ekopsychologická
společnost (Polsko), Ředitelství národního parku Danube-Ipoly
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V ZDĚLÁVÁNÍ , VÝCHOVA A OSVĚTA
DĚTÍ , MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PR OSTŘEDÍ
S VIS B ÍLÉ K ARPATY
Hlavním

cílem tohoto projektu je doplnění znalostí v oblasti
udržitelného rozvoje, zvýšení zájmu o přírodu a ochranu životního
prostředí, a to prostřednictvím výukových programů.

Projekt

cílí na region jihovýchodní Moravy a území Chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty, a to právě prostřednictvím
ekologických výukových programů.

Finanční

podpora tohoto projektu je zajištěna z grantu Města
Veselí nad Moravou.
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M ÍSTNÍ

PRŮVODCI ANEB JAK

SPRÁVNĚ PŘEDKLÁDAT
INTERPRETACI

K ARPAT

V rámci projektu proběhla i dvě setkání účastníků z řad realizátorů
interpretace, kde účastníci projednali mimo jiné aktuální stav
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností na území CHKO Bílé
Karpaty, diskutovali vývoj návštěvnosti v jednotlivých částech CHKO
a představovali si jednotlivé příklady dobré praxe.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Návštěvnost mnoha atraktivních míst v republice neustále roste.
Kromě přínosů v daném regionu v podobě zvýšených zisků z turismu
však tento fakt znamená i mnohdy neúnosnou exploataci přírodních
či kulturních prvků. To může znamenat poškození či úplné
znehodnocení přírodních a kulturních prvků a rovněž zvýšený tlak na
místní obyvatele.

Abychom se těmto negativním jevům snažili přecházet, začali jsme
školit místní průvodce z oblasti Bílých Karpat, kteří dokáží případné
zájemce provést krajinou Bílých Karpat cestou šetrnou k přírodnímu
i kulturnímu dědictví a zároveň jim interpretační cestou
zprostředkovat zážitek takovým způsobem, aby návštěvník Bílých
Karpat odsud neodjížděl zklamaný.

Ke

zvyšování kompetencí místních průvodců slouží celkem
4 klíčové aktivity, z nichž každá má za cíl rozvíjení jiných dovedností.
Projekt pokračuje i v roce 2021, ale již nyní jsme spolu s dalšími
místními průvodci absolvolali kurzy, exkurze s dalšími průvodci
a případně návštěvy organizací z celé republiky, které za sebou mají
dlouholeté dobré výsledky v oblasti interpretace místních hodnot.
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V ZDĚLÁVÁNÍ

PRACOVNÍKŮ

STŘEDISKA
Pracovníci střediska mimo ekologické výchovy a osvěty ve školství,
poskytování informací místním občanům a turistům a realizaci
projektůa absolvovali sami odborné semináře a akce vedoucí k jejich
dalšímu vzdělávání a k navázání či utužení vzájemné spolupráce
s dalšími nevládními neziskovými organizacemi, státní správou
a veřejnou správou v regionu. Naprostá většina dopředu
naplánovaných akcí však byla kvůli vládním opatřením zrušena.

22. 1.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu a cyklistiky ve

Zlínském kraji; Jezuitský sklep Staré Město

12. 2.

Řídící výbor Lísky; Zlínský kraj

23. 6.

Líska – projekt Voda; Klubko Staré Město

24. 6.

PS Předškolní vzdělávání MAP, Uherské Hradiště
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P ODĚKOVÁNÍ
Naše

činnost by nebyla možná bez spolupráce s řadou dalších
organizací, institucí a jednotlivců. Za jejich ochotu, pomoc, přízeň a
rady jim na tomto místě upřímně děkujeme. Poděkování patří v prvé
řadě členům správní a dozorčí rady za jejich dobrovolnou práci pro
organizaci.

Děkujeme

také všem přednášejícím, kteří věnovali svůj čas na
přípravu svých povídání a podělili se o zážitky ze svých cest.

ZA

DOBROU

SPOLUPRÁCI

DĚKUJEME

PODĚKOVÁNÍ

ZA FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvu životního prostředí ČR
Státnímu fondu životního prostředí ČR
Městu Veselí nad Moravou
Evropskému fondu pro regionální rozvoj

NÁSLEDUJÍCÍM

ORGANIZACÍM
Členským organizacím Sítě ekologických poraden (STEP)
Členským střediskům ekologické výchovy Pavučina
Krajským úřadům Jihomoravského a Zlínského kraje
Lipce, školskému zařízení pro environmentální vzdělávání
Veselskému kulturnímu centru, Veselí nad Moravou
Správě CHKO Bílé Karpaty
Správě CHKO Biele Karpaty
Lísce, z.s.
ZO ČSOP Bílé Karpaty
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