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PŘEDMLUVA
Milí přátelé,
v předkládané výroční zprávě je shrnuta činnost a výsledky už
devátého roku práce obecně prospěšné společnosti VIS Bílé Karpaty.
Naše společnost se zaměřuje od roku 1996 především na
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v regionu jihovýchodní
Moravy.
Rok 2005 byl posledním rokem pod vedením ředitelky Mgr. Radky
Piknerové-Nekardové. Nelehký úkol vedení organizace byla ochotna
převzít Marie Petrů, DiS. Doufám, že díky jejímu nasazení a spolupráci
s novými pracovníky střediska bude VIS Bílé Karpaty, o.p.s. nabízet
i v nadcházejících letech širokou škálu činností a provádět řadu
úspěšných akcí.
V roce 2005 přispěla organizace svými aktivitami opět k určitému
zlepšení životního prostředí, ke zvýšení vědomí obyvatel o významu
přírody a potřebě její ochrany. Splnila tím významnou funkci pro
Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty i Biele Karpaty, část
Jihomoravského a Zlínského kraje i v rozvoji tzv. environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty.
Kromě toho VIS Bílé Karpaty organizovalo několik místních
aktivit pro veřejnost, které si již získaly tradici. Neobávalo se však
pustit i do nových iniciativ, které se u občanů města Veselí nad Moravou
a širšího okolí setkaly s kladným ohlasem.
Rád bych touto cestou poděkoval také všem, kteří činnost VIS
Bílé Karpaty v minulém roce podporovali a při přípravě a organizaci
nejrůznějších aktivit, programů a projektů i při každodenním provozu
pomáhali buď finančně, nebo svou prácí, časem, zájmem a nadšením.
Ing. Jan W. Jongepier
Statutární zástupce a předseda Správní rady
březen 2006
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1. ORGANIZACE, PRACOVNÍCI
A VÝKONNÉ ORGÁNY
Obecně prospěšná společnost Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty patřila i v roce 2005 mezi profesionální nevládní neziskové
organizace se zaměřením na ochranu přírody a životního prostředí
s působností především v regionu jihovýchodní Moravy, ale i v měřítku
celorepublikovém.
V tomto roce byli zaměstnáni na plný úvazek tito pracovníci:
Mgr. Radka Piknerová-Nekardová ve funkci ředitelky do 31. 10., od
1. 11. ji ve funkci vystřídala Marie Petrů, DiS. Před nástupem do
funkce byla odbornou pracovnicí na 0,3 úvazek. Poloviční úvazek
zastávali odborní pracovníci Bc. Vladimír Šácha (od 1. 9. úvazek 0,8)
a Bc. Břetislav Lebloch (do 31. 8.). Ve druhé polovině roku nastoupili
dva noví odborní pracovníci Mgr. Martin Slanina od 1. 9. na celý
úvazek a Jana Urbančíková od 1. 8. na 0,5 a od 1. 11. na celý úvazek.
Podvojné účetnictví a administrativu zajišťovala do 31. 10. Miroslava
Chromečková a od 1. 11. nová pracovnice Hana Pechalová.
Naše organizace účtuje v systému podvojného účetnictví a účetní
závěrka za předcházející rok byla opět provedena nezávislým auditorem.
Ve výkonných orgánech došlo v tomto roce jen k nepatrným
změnám. Za Město Veselí nad Moravou a Správu ochrany přírody
zůstalo složení Správní rady beze změn, ZO ČSOP Bílé Karpaty odvolalo
Pavla Bezděčku a nově byl jmenován Mgr. Ladislav Peřestý. Ve složení
Dozorčí rady nenastala žádná změna.
Řádná společná zasedání Správní rady a Dozorčí rady proběhla
11. března, tentokrát v budově terénní stanice Správy CHKO Bílé
Karpaty v Hrubé Vrbce a na podzim 14. října ve
Veselí nad Moravou. Mimořádné společné zasedání
proběhlo 8. dubna. Při zasedáních se členové zabývali
především projednáváním zpráv o činnosti, finanční
zprávou a finančním zabezpečením organizace,
změnami ve složení SR, změnami ve výpisu rejstříku obecně
prospěšných společností, jmenováním nové ředitelky a plánem činností.
VIS Bílé Karpaty zůstalo v roce 2005 nadále řádným členem
Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA a Sítě ekologických
poraden ČR (STEP).
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Pracovníci Vzdělávacího
a informačního střediska Bílé Karpaty,
o. p. s.
Řízení organizace, spolupráce s dalšími
institucemi, další vzdělávání pedagogických pracovníků, výukové programy
především pro MŠ a 1. st. ZŠ, odborné
exkurze, příprava, řízení a realizace
projektů, publikační a ekoporadenská
činnost.

Mgr. Radka
Piknerová-Nekardová

Marie Petrů, DiS.

Výukové programy pro 2. st. ZŠ a SŠ,
vedení odborných exkurzí, speciální
projekty, publikační činnost, řízení aktivit
pro veřejnost, graf ické zpracování
materiálů, ekoporadenství, oddíl Karpaťáček a další.
Bc. Břetislav
Lebloch

Mgr. Martin
Slanina

Výukové programy pro 2. st. ZŠ a SŠ,
informační a ekoporadenská činnost,
speciální odborné projekty, výtvarná činnost
a další.
Jana
Urbančíková

Bc. Vladimír
Šácha

Vedení účetnictví a administrativa,
dokumentace, informační činnost, pomoc
při aktivitách pro veřejnost a při realizaci
projektů.

Miroslava
Chromečková
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Hana
Pechalová

ZAKLADATELÉ
Český svaz ochránců přírody 58/06 ZO Bílé Karpaty
Město Veselí nad Moravou
Správa ochrany přírody ČR

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

Ing. Jan W. Jongepier (předseda)
Jitka Říhová (předsedkyně)
RNDr. Jaroslav Hanák
Mgr. Evelína Jochová
Lenka Sedlářová
Ing. Daniela Poláková-Marešová
Ing. Vojtěška Řičicová
PhDr. Petr Dolejský
Ing. Petra Písaříková-Šabatová
Ing. Šárka Němcová-Kozubíková
Mgr. Hana Korvasová
Pavel Bezděčka
Mgr. Ladislav Peřestý

ŘEDITELKA
Mgr. Radka Piknerová
Marie Petrů, DiS

ZAMĚSTNANCI
2005
Bc. Vladimír Šácha
Bc. Břetislav Lebloch
Mgr. Martin Slanina
Jana Urbančíková
Miroslava Chromečková
Hana Pechalová
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2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ
PROGRAMY
Jednou z hlavních činností, kterým se Vzdělávací a informační
středisko věnuje, je výuka programů pro školy a školská zařízení
s tématikou ekologie, přírody a její ochrany. Jejich cílem je doplňovat
školní osnovy, nenásilnou formou rozšiřovat obzory a pomoci žákům
snadněji se orientovat v problematice jak přírodovědecké, tak
i ekologické. Vyučuje se buď v prostorách našeho centra nebo přímo
na školách. V nabídce jsou mimo jiné také programy s pobytem venku
i exkurze na zajímavá
místa v regionu. ProProvedené výukové programy
bíhají vesměs v ob-dobí
SŠ a SOU
.ZŠ - 2.st
školního roku nejčastěji
1%
10%
formou hodi-nové nebo
dvouhodinové lekce,
MŠ
exkurze jsou celodenní.
50%
.ZŠ - 1.st
Cena výukového
39%
programu je stanovena
na 15,- Kč za žáka,
v případě exkurzí se řídí
délkou exkurze a počtem Počty výukových programů podle
zajišťujících lektorů. témat
Výjimku tvořily programy pořádané za Škola počet programů počet žáků
179
3044
podpory podniku Lesy MŠ
139
2637
ČR, s. p., které byly ZŠ - 1. st.
36
704
tímto pro školy finančně ZŠ - 2. st.
SŠ a SOU
3
49
přístupnější.
357
6434
V roce 2005 bylo Celkem v r. 2005
378
6632
vedeno celkem 357 Celkem v r. 2004
výukových programů a 52 exkurzí. Z toho 299 akcí bylo vedeno pro
školy z okresu Hodonín, 94 pro školy z okresu Uherské Hradiště a 16
lekcí se zúčastnily školy z dalších okresů.
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3. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
Prostřednictvím 11 vzdělávacích seminářů pro dospělé jsme opět
přispěli k rozšíření znalostí v oblasti ochrany přírody a životního
prostředí nebo doplnili to, co už bylo zapomenuto. Ve většině případů
využívali tuto možnost pedagogové. Programy a semináře dalšího
vzdělávání byly prováděny ve spolupráci s Pedagogickým střediskem
Hodonín a Střediskem služeb školám Zlínského kraje v Uherském
Hradišti.
První seminář pro 10 pedagogů se uskutečnil v budově našeho
střediska 3. března. Účastníci semináře byli proškoleni ve využívání
metodické pomůcky „Zelený balíček“, který na závěr zdarma obdrželi.
Další kolo semináře proběhlo stejným způsobem 15. prosince.
Druhý seminář pro 7 učitelek MŠ z okresu Přerov „Základy
ekologické výchovy v MŠ“ se konal 17. března v budově střediska
Schola servis v Přerově.
Velmi žádaný byl seminář „Využití školních zahrad v ekologické
výchově“, který proběhl v MŠ a ZŠ Lovčice 27. dubna. Všech 28
účastníků ocenilo především praktické ukázky úprav přímo na školní
zahradě.
Dvoudenní seminář složený z teoretické části a terénní exkurze
proběhl 10. a 11. června ve SZeŠ a gymnáziu Staré Město u Uherského
Hradiště a v CHKO Bílé Karpaty (NPR Zahrady pod Hájem). Program
pro 30 pedagogů byl zaměřen na zavádění ekologické výchovy do škol,
ekologické projekty, soustavu Natura 2000 a péči o chráněná území.
Další seminář, který naši pracovníci lektorovali, se uskutečnil
v Podblanickém ekocentru Vlašim 12. září pro 14 osob pod názvem
„Ekologická výchova v MŠ - jak na to?“.
Začátek školního roku 6. září patřil Veletrhu výukových programů
v Lednici a lektorování ukázek výukového programu „Jaké bude počasí?"
pro 19 účastníků.
Následovala lektorská služba výukového programu „Jaké bude
počasí?“ pro 36 účastníků Konference EVVO Moravskoslezského kraje,
která proběhla 19. října v Ostravě.
Další v řadě seminářů pro všechny zájemce byl 3. listopadu program „Příroda kolem nás - ochrana přírody a krajiny v ČR, Natura
2000“ pro 11 osob.
Podzim patřil konferencím o ekologické výchově. Dvě pracovní
dílny našich lektorů se uskutečnily 24. 11. v Uherském Hradišti a byly
spojeny s prezentací činnosti střediska a odborné literatury. Obdobný
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program se uskutečnil 10. 11. při stejné konferenci v Brně. Obě
konference navštívilo 120 resp. 200 osob.
Při zajišťování sítě MŠ v Jihomoravském kraji aktivně
spolupracujeme s DEV Lipka Brno (společná jednání, poradenství,
semináře).
CELKEM: 11 VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO 280 ÚČASTNÍKŮ.

4. TERÉNNÍ EXKURZE
Zájem o námi nabízené terénní exkurze roste. Oproti loňskému
roku se jejich počet zdvojnásobil. Celkem se v roce 2005 uskutečnilo
52 exkurzí pro 1057 zájemců (do celkového součtu byly zahrnuty
i exkurze do Kněžpolského lesa v rámci programu Za Naturou na
túru).
O exkurze byl velký zájem především ze strany základních škol
v regionu jihovýchodní Moravy, ale krásy zdejší přírody začínají
objevovat i školy vzdálenější (Znojmo, Vsetín, Chrudim). Několik exkurzí
proběhlo na lokalitě Tůňky u Hroznové Lhoty v rámci projektové výuky
místní ZŠ. Velkou oblibu si získala i exkurze Lodí k lužnímu lesu,
která je kombinovaná s plavbou po Baťově kanále. K atraktivním patřila
také exkurze Za krásnými loukami do NPR Čertoryje a Poušť a řeka
do NPP Váté písky a PP
Osypané břehy.
Kromě škol jsme provázeli
i několik veřejných exkurzí.
K největším patřila exkurze pro
60 úředníků městského úřadu
z Poličky do NPR Porážky.
Pravidelně také pořádáme
exkurzi v rámci Evropského dne
parků, která letos proběhla
v NPP Váté písky a zúčastnilo
se jí 31 zájemců.
Program Za Naturou na
túru - Kněžpolský les
Program Za Naturou na
túru byl připravován v předchozím roce ve spolupráci
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s nadací REC ČR. Primárně byl zaměřen na
propagaci soust avy Natura 2000
prostřednictvím exkurzí pro žáky 2. stupně
ZŠ. Na vybraných lokalitách probíhal
v rámci celé ČR. Pro realizaci
programu na lokalitě Kněžpolský les
u Uherského Hradiště bylo vybráno
naše středisko. V jarním období roku
2005 proběhlo v rámci tohoto programu
11 exkurzí pro 186 účastníků. Žáci se během
exkurze seznámili s prostředím lužního lesa, dynamikou vodních toků,
proble-matikou povodní a především s pojmem Natura 2000.
Pedagogický doprovod žáků obdržel publikaci Za Naturou na túru.
Pro následující rok 2006 počítáme s pokračováním tohoto projektu
a chystáme i jeho doplnění o další lokalitu - NPP Váté písky u BzencePřívozu.
Počty terénních exkurzí podle cílových skupin absolutně
Exkurze celkem:
Školy
Veřejnost

56
52 exkurzí
4 exkurze

1199 osob
1057 osob
142 osob

5. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kroužek Karpaťáček
Kroužek mladých ochránců přírody (MOP) Karpaťáček se i v roce
2005 pravidelně scházel.
Přestože bylo v první půlce
roku registrováno jen 7 členů
oddílu, nic to neubíralo na
pestrosti
jednotlivých
schůzek. Náplň kroužku byla
z větší části zaměřena na
pobyt v př írodě a její
prozkoumávání. Pokud nám
však
počasí
nebylo
nakloněno, využili jsme
9

přednáškový sál střediska. Právě zde dochá-zelo k zužitkování získaných
znalostí z pobytu v přírodě.
V březnu, v době jarních prázdnin, jsme se s dětmi vydali na
Velkou dobrodružnou výpravu k Žilkovu dubu. Přes značné množství
sněhu se nám podařilo úkryt loupežníka Žilky nalézt. Zastavili jsme
se, pokochali se mohutností dubu a vydali se na zpáteční cestu. V budově
Vzdělávacího a informačního střediska na děti čekala odměna v podobě
60 minut strávených na internetu. Poté následovala ještě dobrodružná
noc. Od začátku školního roku 2005/2006 se řady členů Karpaťáčku
rozrostly o 3 nové členy.

Tábor Karpaťáček
Tradiční letní tábor Karpaťáček se opět konal v Hrubé Vrbce na
Horňácku. Od 11. - 22. 7. se jej zúčastnilo 15 dětí. Hlavním motivem
tábora byl život starých Slovanů.
Děti se zúčastnily výpravy do Archeoskanzenu v Modré
u Velehradu, celodenního výšlapu na Velkou Javořinu, vyzkoušely si,
jak se peče chleba, vařily kouzelný nápoj z „čarodějného kvítí“, vyrobily
si oblečení a uspořádaly i módní přehlídku. Na táborové olympiádě se
opět měřily síly v netradičních disciplínách. Musely také pamatovat
na přírodní mocnosti, jejichž přízeň si získávaly při nočním putování
krajinou. U táboráku vytvářely zářící obrazce pomocí čarovných holí
a z ohořelých polínek vyráběly
ohňové skřítky.
Závěr tábora patřil pátrání
po pokladu. Kromě věcných
odměn a zážitků si děti odvezly
také znalost hlaholice.

Výtvarná soutěž ke Dni Země
Akce se zúčastnily mateřské, základní a speciální školy z Veselí
nad Moravou a okolí. Celkem se sešlo 219 prací k tématu „Houby
nejsou na houby“. Odměny byly veřejně předány v rámci oslav Dne
Země na Ekojarmarku.

Den Země – Ekojarmark
Připravený program zahrnoval dvě přírodovědné vycházky
s průvodcem do Zámeckého parku ve Veselí nad Moravou, vernisáž
výstavy prací ze soutěže „Houby nejsou na houby“, výtvarné aktivity
10

pro děti a dospělé, stánek s informacemi,
ekoporadenstvím a prodejem materiálů.

Den ptactva
Ornitologická vycházka do okolí města
Veselí nad Moravou proběhla 23. června.
Pomocí dalekohledu a naučných publikací
skupinka 10 dětí pozorovala taje ptačí říše.

Kontrola vysazených stromků v parku Hájek
Děti oddílu Karpaťáček společně s pracovníkem Vzdělávacího
a informačního střediska zkontrolovaly, zda některé ze stromků námi
vysázených v roce 2004 nejsou poničeny a upravily ochranu proti
poškození. Současně s kontrolou proběhla i krátká dendrologická
přednáška.

Den dětí
V Zámeckém parku ve Veselí nad Moravou se Vzdělávací
a informační středisko připojilo k dalším organizacím, které se podílely
na programu oslav Dne dětí. U stanoviště VIS Bílé Karpaty děti
poznávaly živočichy a rostliny volně žijící v blízkosti našich domovů
a plnily několik přírodovědných úkolů.

6. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisné a přírodovědné večery
Stálí návštěvníci i nové tváře přicházeli již devátou sezónu každý
první čtvrtek v měsíci vždy v podvečer, aby si vyslechli zajímavá
vyprávění přírodovědců a cestovatelů. Řada z nich navštívila opravdu
vzdálené kraje a umožnila alespoň prostřednictvím diapozitivů
nahlédnout do exotické přírody. Tyto večery jsou velmi oblíbené
a pravidelně je navštěvovalo 30 až 50 osob.
Leden
Únor
Březen
Duben
Říjen
Listopad
Prosinec

Peru a Mexiko
Marie Kopecká (Ježov)
Madeira a Porto Santo
Milan Jána (Brno)
Sumatra
Martin Kříž (Mikulov)
Přírodní šperky Rumunska Radim Pikner (Staré Hutě)
Austrálie
Jiří Trávníček (Vracov)
El Salvador
Ivo Baroň (Brno)
Bajkal
Tomáš Pollak (Krásensko)
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Ekojarmark ke Dni Země
Ke Dni Země se 23. dubna konal již 7. ročník Ekojarmarku a další
doprovodný program pro širokou veřejnost. V tomto roce byla naše
organizace jedním z více organizátorů celého programu a průběh
Ekojarmarku byl z technických důvodů přesunut z Bartolomějského
náměstí na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou. Program Ekojarmarku
navštívilo přibližně 500 návštěvníků a své výrobky nabízelo 30
řemeslníků a prodejců. Naše středisko nabízelo své služby
v ekoporadenském stánku a podílelo se na doprovodném programu
pro rodiny s dětmi (hry, soutěže, kulturní vystoupení). Vyvrcholením
kulturního programu bylo vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže
právě ke Dni Země a k Jarním dnům zdraví ve Veselí nad Moravou
„Houby nejsou na houby“.
Součástí oslav Dne Země byla i přírodovědná vycházka s odborným
průvodcem do Zámeckého parku ve Veselí nad Moravou pro 25 osob.

Evropský den Parků
Na oslavu Evropského dne parků se tradičně uskutečnila exkurze
do zajímavého chráněného území pro veřejnost. V tomto roce byla
vybrána NPP Váté písky, která po změnách v legislativě připadla pod
správu Správy CHKO Bílé Karpaty, přestože leží mimo území Bílých
Karpat.
Exkurze se zúčastnilo 31 osob a přírodovědný výklad zajišťovali
odborní pracovníci Správy CHKO a VIS Bílé Karpaty.

Neckyáda u Baťova kanálu
Na konci letních prázdnin,
27. sr pna, jsme se jako
spolupořadatelé spolu s Agenturou Baťova kanálu, o. p. s.,
podíleli na doprovodném
programu k Neckyádě ve Veselí
nad Moravou. Asi pro 300
účastníků byl připraven žertovný
i osvět ový program. Závod
netradičních plavidel byl doplněn
přírodovědnými hrami pro děti a ekoporadenským stánkem pro dospělé.
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Den bez aut
Odpoledne 22. září se před kinem Morava ve Veselí nad Moravou
konala Cykliáda pořádaná naší organizací ve spolupráci s DDM Veselí
nad Moravou. Na akci se sešla skupina dětí, jenž měla příležitost
projíždět jednotlivá stanoviště a plnit úkoly, které vyžadovaly nejenom
dávku obratnosti v ovládání kola, ale i vědomosti z bezpečnosti dopravy.
Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích: do 7 let, 8 - 11 let, 12 - 15 let
a nad 16 let (mladí duchem). Doprovodným programem byla jízda
historických kol a ukázka zásahu hasičů na hořícím objektu s ručním
vodním dělem. Cenu vítězům předával veselský rodák Josef Zimovčák,
účastník Tour de France na vysokém kole.

7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Regionální noviny, místní zpravodaje
Průběžně byla veřejnost informována formou článků a tiskových
zpráv do regionálních novin (Slovácko, Rovnost, Dobrý den s Kurýrem
aj.) i místních zpravodajů, pravidelně byly zasílány aktuální příspěvky
do kabelové televize Veselí nad Moravou.

Rostlinné druhy Hodonínska - Natura 2000
Za podpory Jihomoravského kraje byl v nákladu 2000 ks vydán
celobarevný osvětový leták formátu A4 věnovaný druhům soustavy
Natura 2000. Záměrem letáku bylo představit šest chráněných druhů
rostlin Hodonínska, které jsou označovány jako „druhy naturové“.

Leták Naučná stezka Květná
Ve spolupráci s obcí Strání a MIC Strání
byl vydán aktualizovaný informační celobarevný
leták k naučné stezce Květná v nákladu 2000 ks
a formátu A4. Naše organizace zajišťovala
grafickou přípravu, aktualizaci a tisk celého
letáku.

Časopis Bílé - Biele Karpaty
Během roku 2005 se opět podařilo
připravit, redigovat, vydat a distribuovat 4 čísla
bilaterálního časopisu moravsko-slovenského
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pomezí Bílé - Biele Karpaty. První, druhé a čtvrté číslo vyšlo
v černobílém tisku s dvoubarevnou obálkou a v nákladu 1800 ks. Třetí
číslo bylo zaměřeno na 25. výročí vyhlášení Správy CHKO Bílé Karpaty
a díky finanční podpoře Správy vyšlo ve vyšším nákladu (2000 ks),
s přílohou (barevná mapa Zajímavosti Bílých Karpat, formát A1)
a s oboustranně celobarevnou obálkou. Na přípravě časopisu se podílela
devítičlenná redakční rada ve spolupráci s dalšími organizacemi (Správa
CHKO Bílé Karpaty i Biele Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Nadace
Jana Pivečky, Veronica Hostětín, Tradice Bílých Karpat) i jednotlivci
z regionu. Obsah každého čísla byl předem připravován podle návrhů
redakční rady, reakcí čtenářů, dlouhodobého plánu a na základě
vyhodnocení předchozích čísel.

Naučné stezky - opravy
V průběhu měsíce září a listopad bylo opraveno a aktualizováno
pět kusů panelů Šumárnické naučné stezky. Jednalo se o panel č. 2 Kraj ovoce, panel č. 7 - Hospodaření v krajině, panel č. 10 - Voda
v krajině, panel č. 12 - Ptáci luk a polí a panel č. 13 v obci Malá Vrbka.

Informační panel NPR Porážky
Při vstupu do NPR Porážky v CHKO Bílé Karpaty byl nově
vybudován naučný celobarevný informační panel v rámci osvěty pro
veřejnost.

Strážnické Pomoraví - informační panely a pracovní
listy
K osvětě přírodního parku Strážnické Pomoraví byly připraveny
dva celobarevné informační panely pro veřejnost (1000 x 700 mm)
a pracovní listy ve dvou barvách pro školy i veřejnost v nákladu 500
ks, formátu A4.

Nástěnky
Každé čtvrtletí byly aktualizovány informační nástěnky v obcích
Bílých Karpat, jednalo se o 30 míst. Ve městě Veselí nad Moravou
probíhalo informování na třech vývěskách a od prosince přibyla vývěska
výhodně umístněná na budově železniční stanice.
Témata uveřejněná na vývěskách:
• JARO: možnost získání dotací z Programu péče o krajinu, zákaz
vypalování suché trávy
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• LÉTO: jedovaté houby a ochrana hub, inzerce časopisu Bílé - Biele
•
•

Karpaty
PODZIM: informace o zvláštním čísle časopisu Bílé - Biele Karpaty
a mapa Zajímavosti Bílých Karpat, škůdci jehličnatých lesů
ZIMA: stopy jednotlivých živočichů a jejich charakteristika,
biopotraviny

Nabídky výukových programů, exkurzí a publikací
Na začátku školního roku byla připravena nabídka výukových
programů, terénních exkurzí s přírodovědnou a ekologickou tématikou
pro všechny stupně škol a programy na téma les, které byly finančně
podpořeny Lesy ČR, s. p.
Především učitelům a studentům byla určena aktualizovaná
nabídka materiálů (knih, publikací, brožur a pomůcek).

8. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ
ČINNOST
Jednou z nezanedbatelných činností naší organizace je
poskytování a shromažďování informací. Provozujeme ekologickou
poradnu a turistické informační centrum. Kancelář je pro veřejnost
otevřena v pracovní dny od 8 do 16 hodin, ale
po domluvě jsme k dispozici i mimo vymezené
hodiny.
V průběhu roku bylo evidováno celkem 1011
dotazů. Informace poskytujeme formou osobní
konzultace, prostřednictvím e-mailů, telefonů
a písemně.

TIC - turistické informační centrum
Naše středisko je součástí systému TIC sdružení regionu Slovácka,
který zahrnuje jednotlivá informační centra naší oblasti. Mimoto jsou
na různých serverech uveřejněny informace o našem TIC, jako například
turistický server Jižní Moravy, Turistik, CZECOT.
V letošním roce bylo evidováno celkem 639 dotazů (r. 2004: 521),
které se týkaly především ubytování a orientace v regionu Slovácka
a Bílých Karpat. Dále jsme dostali řadu dotazů na turistické cíle,
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trasy cyklostezek, naučných stezek a konání různých společenských
a kulturních akcí ve Veselí nad Moravou a v regionu Slovácka.
Stále je velký zájem o ubytování v menších zařízeních na venkově
(chaty, penziony, chalupy).
Během roku proběhla aktualizace databáze „Ubytování na
Veselsku“ a „Ubytování na jihovýchodní Moravě“. Zájem turistů byl
zaměřen na propagační a informační materiály, mapy, pohlednice
a samolepky. Zájem o turistickou známku města Veselí nad Moravou
neklesal ani v roce 2005.
V rámci výměny informací spolupracujeme s TIC v regionu,
s odděleními cestovního ruchu Krajského úřadu Jihomoravského
a Zlínského kraje. Jsme zapojeni do monitoringu domácí a zahraniční
návštěvnosti Jihomoravského kraje a účastnili
jsme se pravidelně schůzek pracovní skupiny
Veselska, které byly zaměřeny na rozvoj
turistického ruchu.

Ekologická poradna
V ekologické poradně bylo evidováno 372
dotazů. Poskytli jsme řadu informací, které se co do stráveného času
vyrovnaly dotazům turistickým. Mezi ty jednodušší patří poskytnutí
či zprostředkování informace, prodej publikace či odborného materiálu,
nebo jejich zapůjčení. Ke komplikovanějším úkolům poradny patřila
analýza, posudek nebo spolupráce při řešení složitějších problémů.
Nejčastěji se dotazy týkaly oblasti odpadů, domácí ekologie,
ekozemědělství, maloplošných chráněných území v CHKO Bílé Karpaty,
v okolí Veselí nad Moravou a Baťova kanálu. Častým úkolem bylo
řešení situace nalezeného zraněného živočicha, ať už šlo o čápa, káně
nebo srnku.
Na našich webových stránkách přibyla možnost zadávat dotazy
na pracovníky poradny přímo z Internetu.
Naši pracovníci se podíleli na opravě a obnově naučných stezek
v Bílých Karpatech, a to nejenom po stránce fyzické opravy naučné
tabule, ale i po stránce odborné přípravy obsahu textu a grafického
zpracování. Po celý rok probíhalo také poradenství pro studenty
(středoškolské i diplomové práce).
Naše knihovna, která je bezplatná a přístupná pro nejširší
veřejnost, byla i v roce 2005 rozšířena o další kvalitní a zajímavé
publikace. Bohužel není příliš veřejností využívána, v letošním roce
bylo evidováno pouze 39 výpůjček knih.
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9. REALIZOVANÉ PROJEKTY
A PROGRAMY
Národní síť středisek EVVO
Naše středisko se v tomto roce již tradičně přihlásilo do programu
řízeného SSEV Pavučina a to do čtyř možných modulů. Předmětem
zakázky bylo plnění vybraných úkolů vyplývajících ze Státního programu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR.
Projekt byl podpořen MŽP ČR.

Časopis Bílé–Biele Karpaty
V průběhu roku 2005 se podařilo připravit, redigovat, vydat
a distribuovat 4 čísla bilaterálního časopisu moravsko–slovenského
pomezí Bílé–Biele Karpaty. Každé číslo mělo 24 stran a obsahovalo
pravidelné rubriky (Úvodník, Náš rozhovor, Akce v Bílých Karpatech,
Učíme se od mala, Portrét, Zprávy ze Správy, Pole neorané atd.).
Časopis byl zdarma distribuován na obecní a městské úřady
v CHKO Bílé a Biele Karpaty a do přilehlých oblastí, na vybrané
základní a střední školy v okrese Hodonín a Uherské Hradiště, do
místních a okresních knihoven, kulturních zařízení, na odbory životního
prostředí, na centra ekologické výchovy a další úřady a instituce.
Volný prodej časopisu byl zajišťován v sídlech nevládních organizací,
v informačních centrech a v síti PNS.
Projekt byl podpořen MŽP ČR.

Ekozemědělství
Naše organizace spolupořádala 15. října exkurzi na biofarmu
pana Vrány ve Zlíně-Lužkovicích, která byla určena široké veřejnosti.
Skupinu 15 lidí uvítalo krásné slunečné počasí. Pan Vrána chová skot
celoročně venku (masné plemeno) a pěstuje pohanku a jablka. Ochutnali
jsme rozličné vynikající produkty biozemědělství, jejichž nabídka byla
skutečně velká (pečený beran, domácí frgály, hovězí guláš, pohankový
salát, mošt a různé placky, koláče i jablečná povidla).
K příjemnému prostředí nechyběl cimbál, lidové písničky a děti
se mohly zabavit sledováním stříhání ovcí nebo se zúčastnit dětského
programu, který pro ně připravili pracovníci naší organizace.
Program byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.
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Dřevěné puzzle Lesní hmyz
Výstupem projektu bylo 40 sad (celkem 200 kusů) výukové
pomůcky - dřevěné puzzle. Každá sada obsahuje 5 různých druhů
lesního hmyzu, který má nějaký
vztah ke dřevu (bekyně mniška,
mar tináček bukový, lumek
dráždivý, mravenec lesní, kněžice
rudonohá). Každá ze skládaček je
formátu A4, puzzle jsou ručně
vyřezávané a malované. Na zadní
straně je krátký popis s tiráží
a charakteristika druhu určená
pro uživatele pomůcky.
Výuková pomůcka bude
sloužit jako doplněk ekologických výukových programů především
u středisek ekologické výchovy sdružených v SSEV Pavučina, ale i ve
školách při výuce stavby těla hmyzu, jejich způsobu života a jejich
funkci v lesních ekosystémech.
Projekt byl podpořen Lesy ČR, s. p.

Ekoporadenství a osvěta lokalit Natura 2000
v panonské oblasti
V rámci tohoto projektu byl uskutečněn soubor několika
osvětových, výchovných a ekoporadenských akcí pro veřejnost a školy:
terénní exkurze (průvodcovská služba) do tzv. naturových území
v panonské oblasti, exkurze na vodě, vytvoření celobarevného osvětového
a informačního letáku a rozšíření knihovny.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Partnerství v projektu Síť středisek
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v Jihomoravském kraji
Naše středisko se v tomto roce jako jeden z partnerů projektu
podílelo na realizaci aktivit v podprogramu Veřejnost a ochrana přírody
s důrazem na odbornou průvodcovskou činnost a opravy naučných
stezek. Dále pracovalo jako jeden z bodů sítě ekoporaden
Jihomoravského kraje. Činnosti v rámci projektu budou pokračovat
v roce 2006.
Projekt byl podpořen z grantu Evropského sociálního fondu (ESF).
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Přírodovědný průzkum lokality Tůňky u řeky
Veličky
Hlavním cílem tohoto školního ekologického projektu bylo:

• Přírodovědné sledování lokality Tůňky u řeky Veličky v obci
•
•

Hroznová Lhota, do kterého bylo zapojeno všech 294 žáků školy,
pedagogové a zprostředkovaně rovněž dalších 1279 obyvatel obce.
Zapojení žáků a učitelů školy do řešení místních problémů životního
prostředí, zkoumání přírody, vzbuzení zájmu o přírodu v okolí
obce a o její péči.
Originální výtvarné a literární zpracování výsledků pozorování blízké
přírody formou plakátů, vytvoření prezentací pro všechny žáky
školy, zaměstnance, rodiče a místní občany. Nejlepší práce byly
vyhodnoceny a oceněny.
Projekt byl podpořen Nadací Partnerství.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
na Veselsku
V rámci projektu se podařilo uspořádat řadu akcí, které se konají
každoročně, zařadili jsme však také aktivity nové, např. neplánovanou
předvánoční výtvarnou dílnu pro děti. Mezi nejúspěšnější se řadí
cestopisné večery, které pravidelně navštěvuje široká veřejnost. Velký
ohlas měly výtvarné soutěže a aktivity pořádané ve spolupráci se
školami, které je vnímají jako doplněk a vhodné zpestření výuky.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.

10. OSTATNÍ ČINNOST
Vzdělávání pracovníků střediska
V rámci zkvalitňování služeb střediska se jednotliví pracovníci
průběžně zúčastňovali různých školení a seminářů:
• Poradenství jako služba - 12. 9., SEV Jezírko, Brno,
• Jak se hospodaří v lesích ČR - 21. – 23. 9., Šumperk,
• Ochrana živočichů - 1. – 3. 2., Praha,
• Za Naturou na tůru - 22. – 23. 2. Praha,
• školení k získávání prostředků z fondů EU, 14. 4., Zlín,
• školení k ekologickým výukovým programům 19. – 21. 10.,
Šumperk,
• Podpora ekozemědělství prostřednictvím osvěty spotřebitelů,
9. 12., Brno.
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Karpaty na mezinárodním poli
Vzdělávací a informační středisko je pověřeno zastupováním
a reprezentací CHKO Bílé Karpaty na zasedáních a pracovních
schůzkách mezinárodních institucí, jejichž je CHKO Bílé Karpaty
členem. Od roku 1996 je Biosférickou rezervací UNESCO (UNESCO
MaB Reserve) a od roku 2000 držitelem Evropského diplomu
chráněných území udělovaného Radou Evropy (European Diploma of
Protected Areas).
1. – 3. 9. proběhl v rakouském Hardeggu seminář manažerů
evropských chráněných území, která jsou držiteli Evropského diplomu.
Na programu pracovního zasedání byly otázky spojené s řízením,
prezentací a propagací „diplomových“ chráněných území především
s ohledem na trvale udržitelný cestovní ruch.
Pracovnice našeho střediska byla Ministerstvem životního
prostředí a Správou ochrany přírody ČR pověřena reprezentací České
republiky na schůzkách v rámci Karpatské iniciativy, která sdružuje
země karpatského regionu. Karpatská iniciativa má za úkol pomoci
při prosazování ochrany přírody na územích karpatského regionu
a hledat cesty trvale udržitelného rozvoje v oblasti turistického ruchu
a zemědělství. Stěžejním právním dokumentem je tzv. Karpatská
úmluva, která již byla ratifikována čtyřmi členskými zeměmi z celkových
sedmi a vstoupila tak v platnost 4. ledna 2006.
Dne 24. 10. proběhla pracovní schůzka členů Karpatské iniciativy
v Liptovském Mikuláši. Hlavním bodem jednání byla příprava návrhu
zprávy, která bude tvořit základ společné politiky členských zemí
v oblasti trvale udržitelného zemědělství a rozvoje venkovských horských
oblastí. Na pracovní schůzku přímo navazoval seminář Integrovaný
rozvoj venkovských oblastí v horských regionech střední a východní
Evropy pořádaný organizací Euromontana (25. – 26. 10.).
Ve dnech 29. – 30. 11. jsme s úspěchem zastupovali Správu
ochrany přírody České republiky na Českém dni pořádaném na odboru
životního prostředí komisariátu Evropské unie v Bruselu. Naše
prezentace byla zaměřena na management chráněných území, která
jsou spravována Správou ochrany přírody ČR. Jedním z konkrétních
příkladů managementu byla NPR Čertoryje. Příležitost jsme využili
i k celkové prezentaci CHKO Bílé Karpaty a jejích dalších maloplošných
chráněných území (NPR Zahrady pod Hájem).
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Překladatelská činnost
V roce 2005 byla provedena korektura 34 přírodovědeckých článků
a abstraktů v anglickém jazyce. Objednavateli byly Česká zemědělská
univerzita v Praze, Botanický ústav Akademie věd v Třeboni, Botanické
oddělení Moravského zemského muzea v Brně, Česká botanická
společnost, Česká vědecká společnost pro mykologii. Kromě toho bylo
pro interní potřeby přeloženo několik krátkých textů do projektů a do
korespondence se zahraničními partnery. Naše tlumočnické služby
byly také využity při návštěvě členů The Botanical Society of the
Britich Isles i dalších akcích se zahraniční účastí.

MAS Horňácko a Ostrožsko
Během posledního měsíce roku 2005 se naše organizace stala
členem Místní akční skupiny (MAS) Horňácko a Ostrožsko. Cílem této
skupiny je zaměřit se především na nové formy zlepšování kvality
života v mikroregionech, posílení a zhodnocení kulturního a přírodního
dědictví.

Spolupráce s dalšími organizacemi
Práce nevládní neziskové organizace jako je naše je v řadě případů
závislá na spolupráci s dalšími organizacemi. Spolupracovali jsme
především s vedením škol a různých školských zařízeních. Naši
pracovníci vystoupili na pravidelných schůzkách vedení škol na začátku
školního roku, účastnili jsme se 3 jednání užší řídící skupiny projektu
Evropských fondů OP RLZ (Operační program rozvoje lidských zdrojů)
v Brně, účastnili jsme se jednání na Městském úřadě ve Veselí nad
Moravou o informačním systému města a rovněž všech zasedání valných
hromad SSEV Pavučina i STEP ČR.
V budově naší organizace proběhla všechna společná jednání
příznivců „Zdravého města Veselí nad Moravou“.
Aktivně jsme se podíleli na naplňování koncepce EVVO pro
Jihomoravský kraj a průběžně byly dle poptávky provedeny oponentury
odborných publikací (turistického, přírodovědného charakteru).
S nevládními neziskovými organizacemi působícími v regionu
a především v CHKO Bílé Karpaty proběhlo několik neformálních
jednání a setkání (projekty, předávání informací a zkušeností).

Praxe pro studenty
V průběhu roku byly zajišťovány odborné praxe pro studenty
středních, vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením na ochranu
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přírody a životní prostředí pro obory zemědělské, pedagogické,
geografické či lesnické. Praxe se zúčastnilo 7 studentů ze SZeŠ Přerov,
2 studenti ze SZeŠ a Gymnázia Staré Město, 2 studenti MZLU v Brně
a 3 studenti z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Dokumentace
Průběžně probíhala dokumentace a rozšiřování adresářů, evidence knih, publikací, časopisů, fotografií a diapozitivů, videokazet
i novinových výstřižků. Získané informační materiály byly průběžně
zařazovány a tříděny podle témat. Z velké části se jednalo o turistiku,
ubytování, mapy, turistické průvodce či sborníky.

Ostatní
Středisko poskytlo odbornou průvodcovskou službu filmovému
štábu České televize do přírodního parku Strážnické Pomoraví a do
PP Oskovec.
Činnost organizace, nabídky i aktuality byly uveřejněny na
internetových stránkách www.bilekarpaty.cz/vis.

11. FINANČNÍ ZPRÁVA
Komentář k hospodaření společnosti za rok 2005
Obecně prospěšná společnost Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty je nezisková organizace založená dne 28. července 1997
zakládací smlouvou dle § 4 a následujících zákona č. 248/1995 Sb.
o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Je
registrována dne 20. října 1997 u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl O, vložka 41.
Od založení společnosti máme k dispozici za symbolický pronájem
prostory v budově jednoho ze zakladatelů ZO ČSOP Bílé Karpaty.
Tyto prostory nabízejí dostatečné zázemí pro plnění jednotlivých
činností dle zakládací smlouvy a statutu společnosti (informační
středisko, ekologická výchova a osvěta, vzdělávání, poradenství a mnohé
další).
Největší část výnosů tvořily v roce 2005 získané finanční
prostředky na realizaci různých projektů a akcí - dotace, granty
a nadační příspěvky (MŽP ČR, Nadace Partnerství, Sdružení REC
pro ČR, DEV Lipka - OP RLZ, Jihomoravský kraj)
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Další významnou část výnosů tvořily příspěvky od jednotlivých
zakladatelů (Správa ochrany přírody, Město Veselí nad Moravou)
a prostředky získané vlastní činností společnosti. Jednalo se zejména
o zakázky různých objednatelů (Lesy ČR, s.p., Správa CHKO Bílé Karpaty,
obec Lopeník, obec Strání, ZO ČSOP Bílé Karpaty aj.) s konkrétním
předmětem poskytovaných služeb (grafická příprava letáků, výroba
a instalace informačních naučných panelů, výroba výukové pomůcky –
dřevěné puzzle, apod.). Ostatní výnosy představovaly finanční prostředky
získané v rámci programu NSSEV Pavučina, za výukové programy,
terénní exkurze a tržby z prodeje výrobků (časopis Bílé–Biele Karpaty),
zboží, korektury a revize textů atd.
Největší položku nákladů za rok 2005 představovaly osobní
náklady zaměstnanců společnosti. Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty, o.p.s. zaměstnávalo od začátku roku 2005 šest
zaměstnanců, z toho tři zaměstnance na plný úvazek, dva na úvazek
poloviční a jednoho na úvazek 0,3. Po odchodu Mgr. Barbory Duží na
mateřskou dovolenou byla přijata od 1. 8. 2005 pracovnice Jana
Urbančíková, nejdříve na poloviční úvazek, od 1. 11. 2005 na úvazek
plný. K 1. 9. 2005 nastoupil Mgr. Martin Slanina a od 1. 11. 2005 byl
zvýšen úvazek Marii Petrů, DiS. na úvazek celý. Ke stejnému datu
odešla zaměstnankyně Miroslava Chromečková a byla nahrazena Hanou
Pechalovou.
Další významnou část nákladů tvořily náklady na cestovné, služby
a materiál potřebný k realizaci výše zmíněných projektů a akcí, z nichž
mnohé byly zčásti financovány z vlastních prostředků organizace.
Ostatní náklady souvisely s běžným provozem střediska - autoprovoz,
komunikační náklady, nákup kancelářských potřeb, materiálu, zboží,
provozní režie a jiné.
Na základě smlouvy, předložených dokladů roční účetní závěrky,
vykonaného ověřování správnosti a pravdivosti vykazovaných údajů
byl dne 6. 6. 2005 vykonán audit účetní závěrky společnosti Ing.
Jarmilou Bokorovou, číslo dekretu 000 882 a ve Zprávě nezávislého
auditora o prověření roční účetní závěrky za rok 2004 bylo
konstatováno, že účetní uzávěrka společnosti poskytuje věrný a pravdivý
obraz o finanční situaci společnosti k 31. prosinci 2005 a výsledků
jejího hospodaření za rok, který se skončil k uvedenému datu, v souladu
s českým zákonem o účetnictví.
Pozn.: V době tisku této výroční zprávy probíhá příprava pro audit
účetní závěrky za rok 2005.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005
Hospodaření Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty,
o.p.s.

Výkaz zisků a ztrát sestavený k 31. 12. 2005
VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpis dlouhodobého nehm. a hm. majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
Hospodářský výsledek
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58 598,40
1 173 906,24
67 363,00
669,80
8 743,50
53 032,76
149 312,69
719 394,32
2 231 020,71

163 349,90
1 577,00
57 893,85
171 922,30
445 385,27
825 805,00
244 178,00
23 481,50
5 324,00
13 472,62
22 192,00
5 000,00
1 979 581,44
251 439,27

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2005

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
Krátkodobý majetek
Zboží na skladě a v prodejnách
Odběratelé
Jiné pohledávky
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Náklady příštích období
Aktiva celkem

555 996,57
77 592,00
533 807,57
-55 403,00
735 973,39
68 758,40
39 379,00
97 055,78
40 427,50
1 516,50
486 834,21
2 002,00

1 291 969,96

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
1 002 141,93
Vlastní jmění
831 706,24
Účet výsledku hospodaření
251 439,27
Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let -81 003,58
Cizí zdroje
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
Ostatní daně z příjmu
Jiné závazky
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

289 828,03
15 968,85
60 333,00
36 818,00
6 385,00
1 268,00
169 055,18
1 291 969,96
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12. PODĚKOVÁNÍ
Všem níže uvedeným osobám děkujeme za mnoho cenných
připomínek, rad a zároveň tvořivou spolupráci. Bez vaší většinou
dobrovolné pomoci by řada věcí nevznikla.
V prvé řadě děkujeme členům Správní rady i Dozorčí rady za
jejich dobrovolnou práci pro organizaci i všem zaměstnancům střediska.
Děkujeme všem členům redakce časopisu Bílé - Biele Karpaty i těm
kteří svými příspěvky a postřehy náplň časopisu obohatili.
Jmenovitě chceme poděkovat všem pracovníkům Správy CHKO
Bílé Karpaty a členům ZO ČSOP Bílé Karpaty, Pavlu Bezděčkovi,
PhDr. Petru Dolejskému, Mgr. Josefu Dufkovi, Mgr. Barboře Duží,
Ing. Jiřině Gaťákové, Ing. Janě Hajduchové, Ing. Olze Hamšíkové,
Ing. Bohumilu Jagošovi, Davidu Jongepierovi, RNDr. Ivaně
Jongepierové, členům Junáku, Pavlu Meislovi, Kamilu Nekardovi,
Ing. Šárce Němcové, Mgr. Jiřímu Němcovi, obecnímu úřadu Strání
a Lopeník, Karlovi Ovesnému, Mgr. Vilému Pechancovi, Pavlovi Petrů,
Ing. Haně Pokové, Davidu Prachařovi, praktikantům ze Střední
zemědělské školy v Přerově a Starém Městě, Davidu Procházkovi,
Markovi Procházkovi a Jaroslavě Tomšejové.
Děkujeme také všem přednášejícím, kteří věnovali svůj čas
a zážitky na cestopisných a přírodovědných večerech.

Za dobrou spolupráci děkujeme i následujícím
organizacím:
• Centru environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín
• členským střediskům Sdružení ekologické výchovy PAVUČINA
• členským organizacím Sítě ekologických poraden STEP
• Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou
• Lipce - školskému zařízení pro environmentální vzdělávání
• Městskému kulturnímu středisku Veselí nad Moravou
• Vlastivědnému muzeu Veselí nad Moravou
• Krajským úřadům Jihomoravského a Zlínského kraje
• Klubu českých turistů
• Správě CHKO Biele Karpaty
• Pedagogickému středisku Hodonín
• Službám města Veselí nad Moravou
• Středisku služeb školám Zlínského kraje Uherské Hradiště
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Poděkování za finanční a materiální pomoc
si zaslouží:
• Město Veselí nad Moravou
• Správa ochrany přírody ČR
• ZO ČSOP Bílé Karpaty
• Ministerstvo životního prostředí ČR
• Evropský sociální fond
• Lesy České republiky, s. p.
• Nadace Partnerství
• Jihomoravský kraj
• Regionální environmentální centrum pro střední
a východní Evropu (REC) ČR

• obce za příspěvek na časopis Bílé – Biele Karpaty:
Bánov, Bojkovice, Boršice u Blatnice, Brumov – Bylnice, Březová,
Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Lhota, Haluzice, Horní Lhota,
Hostětín, Hroznová Lhota, Javorník, Kněždub, Komňa, Korytná,
Křekov, Lipov, Lipová, Lopeník, Loučka, Luhačovice, Malá Vrbka,
Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Nezdenice, Nová Lhota,
Petrov, Pozlovice, Poteč, Rokytnice, Rudice, Sehradice,
Slavičín, Slopné, Strání, Suchá Loz, Suchov, Starý Hrozenkov,
Strážnice, Sudoměřice, Tasov, Újezd, Valašské Klobouky,
Vlachovice, Vlčnov.
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