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PŘEDMLUVA
Milí přátelé,
rok se s rokem sešel a Vám se dostává do rukou výroční zpráva Vzdělávacího a informačního střediska
Bílé Karpaty, o.p.s. – již desátá od
jeho vzniku. Zpráva popisuje i tentokráte pestrou činnost střediska, od
provádění ekologických výukových
programů, práce s mládeží až po
naučnou činnost formou přednášek
a seminářů pro pedagogické pracovníky a veřejnost. Nezapomíná
ani na spolupráci s různými dalšími
organizacemi v regionu, bez které
by práce samotná a výsledky našich
snažení byly o hodně chudší.
Při příležitosti 10. výročí existence a činnosti VIS Bílé Karpaty mi
dovolte, abych se na tomto místě
krátce ohlédl do historie VISu.
V roce 1997 jsme začali skromně,
ale s velkou ambicí kvalitně a odborně vzdělávat děti a učitele v oblasti
životního prostředí a ochrany přírody. Když se podíváme na počty
ekologických výukových programů
a exkurzí pro školy provedených
v loňském roce, myslím si, že není
příliš co dodávat. Kladli jsme si také
za cíl lépe informovat širší veřejnost
v tomto regionu. Postupné naplňování (ale ještě nesplnění!) tohoto
cíle je vidět nejen v nabídce materiálů v prostorách střediska, ale i na
různých místech v terénu. Dále bych
chtěl konstatovat, že si VIS Bílé


Karpaty za těch 10 let poctivé práce
v našem regionu, ba i v národním
měřítku, vybudoval dobré jméno,
což je nesmírně důležité při získávání nezbytných financí pro pokračování naší činnosti.
Chtěl bych proto srdečně poděkovat
všem, kteří jakýmkoliv způsobem za
tu dobu přispěli k rozsahu a kvalitě
našich služeb.
Zpět k roku 2006 – rád bych zmínil
důležitý projekt s názvem „Síť středisek environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v Jihomoravském
kraji” financovaný z grantu Evropského sociálního fondu (ESF). Jedná
se o projekt, který již druhým rokem
výrazně stabilizoval práci střediska,
jinak zcela závislého na dotacích,
grantech, příspěvcích a poplatcích.
Myslím, že se nám leccos podařilo, byť mnohé z problémů, kterými se v poslední době v souvislosti
s ochranou přírody a krajiny zabýváme, jsou spíše během na dlouhou
trať. Čas ukáže, zda si s nimi úspěšně dokážeme poradit i v budoucnu.
Ing. Jan W. Jongepier
statutární zástupce
a předseda Správní rady

1.

ORGANIZACE, PRACOVNÍCI
A VÝKONNÉ ORGÁNY

VIS Bílé Karpaty byl i v roce 2006 řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA a Sítě ekologických poraden ČR (STEP)  a MAS
Horňácko a Ostrožsko.
V letošním roce byli zaměstnáni na plný úvazek tito pracovníci: ve funkci ředitelky Marie Petrů, DiS., odborní pracovníci Mgr. Radka Piknerová
(od 17. června 2006 nástup na mateřskou dovolenou), Mgr. Martin Slanina
a Jana Urbančíková. Na částečný úvazek (0,8) pracoval Bc. Vladimír Šácha.
Podvojné účetnictví a administrativu zajišťovala Hana Pechalová.
Organizace účtuje v podvojném účetnictví a účetní závěrka za předcházející
rok byla provedena nezávislým auditorem.
Ve výkonných orgánech došlo v tomto roce jen k nepatrným změnám. Za
Město Veselí nad Moravou nedošlo u členů správní rady ke změnám, do
dozorčí rady byla nově jmenována Bc. Monika Žáčková. Agenturou ochrany
přírody byli jmenováni do správní rady Mgr. Lukáš Batoušek a do dozorčí rady Alena Jordáková, zastoupení u ZO ČSOP Bílé Karpaty ve správní
a dozorčí radě zůstalo beze změn.
Řádná společná zasedání správní rady a dozorčí rady proběhla 17. března
a 6. října 2006. 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 a plánem činností.
VIS patřil i nadále mezi profesionální nevládní neziskové organizace
s působností v regionu jihovýchodní Moravy, ale neztratil se ani v celorepublikovém měřítku.



Pracovníci VIS Bílé Karpaty

 Marie Petrů, DiS. – 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.

 Bc. Vladimír Šácha,
Jana Urbančíková 
– výukové programy pro 2. st. ZŠ a SŠ,
informační   a ekoporadenská činnost, speciální odborné projekty, výtvarná činnost
a další.

 Mgr. Radka Piknerová – výukové programy především pro MŠ a 1. st. ZŠ, odborné exkurze, příprava a realizace projektů,
publikační a ekoporadenská činnost.

 Mgr. Martin Slanina – výukové programy pro 2. st. ZŠ a SŠ, vedení odborných
exkurzí, speciální projekty, publikační činnost, řízení aktivit pro veřejnost, grafické
zpracování materiálů, ekoporadenská činnost, oddíl Karpaťáček a další.

 Hana Pechalová – vedení účetnictví
a administrativa, dokumentace, informační
činnost, pomoc při aktivitách pro veřejnost
a při realizaci projektů.


Organizační struktura VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
ZAKLADATELÉ

1. Český svaz ochránců přírody
- 58/06 ZO Bílé Karpaty
2. Město Veselí nad Moravou
3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

SPRÁVNÍ
RADA

Ing. Jan W. Jongepier
(předseda)
RNDr. Jaroslav Hanák
Lenka Sedlářová
Ing. Vojtěška Řičicová
PhDr. Petr Dolejský
Mgr. Lukáš Batoušek
Ing. Šárka Němcová
Mgr. Hana Korvasová
Mgr. Ladislav Peřestý

DOZORČÍ
RADA

Jitka Říhová
Alena Jordáková
Bc. Monika Žáčková

ŘEDITELKA

Marie Petrů, DiS.

ZAMĚSTNANCI

Mgr. Radka Piknerová
Bc. Vladimír Šácha
Mgr. Martin Slanina
Jana Urbančíková
Hana Pechalová

ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY



2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Výukové programy probíhaly většinou v době školního vyučování
nejčastěji formou hodinové nebo

dě exkurzí se řídila délkou exkurze
a počtem lektorů zajišťujících jejich
vedení. Výjimku tvořily programy

dvouhodinové lekce a účastní se
jich celá třída. Samotný program je
koncipován na praktických úlohách,
činnostech, dovednostech a skupinové práci. Klade si za cíl rozšířit
a zpestřit učivo, osvojit si ekologické myšlení a obohatit žáky o praktické poznatky získávané kontaktem
s přírodninami a aktivním pobytem
v terénu.  
Cena výukového programu byla
stanovena na 15 Kč za žáka, v přípa-

pořádané za finanční podpory podniku Lesy ČR, s. p., které jsou tímto
pro školy cenově přístupnější.
V roce 2006 bylo odučeno celkem 399 výukových programů
a 33 exkurzí. Z toho akcí pro školy
v okresech Hodonín 272, Uherské
Hradiště 118, Zlín 18, Brno-venkov
8,   Břeclav 6, Třebíč 3, Přerov 2,
Kroměříž 2, Brno-město 2 a okres
Blansko 1.



3. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
Jednou z dalších činností Vzdělávacího a informačního střediska jsou
odborné semináře a konference. Jedná se o jednodenní akce zaměřené na
konkrétní okruh témat. Touto formou
chceme představit metody zaměřené
na environmentální výchovu k odpovědnému vztahu k přírodě, zvířatům
a lidem a nechat účastníky, aby si je
vyzkoušeli. Spolupracovali jsme především se Střediskem služeb školám
v Uherském Hradišti.
Koncem března (29. března.) proběhl seminář pro pedagogické pracovníky s názvem „Biopotraviny, zdraví pro každého“. Náplní semináře
byla přednáška spojená s rozsáhlejší
ochutnávkou biopotravin. Všichni
účastníci obdrželi sborník, který byl
doplněn vybranými recepty.
Při prezentaci kulturního dědictví
Karpat na semináři „Účast veřejnosti a Karpatská úmluva“ ve Vsetíně (6. dubna) představil pracovník
našeho střediska 6 karpatských, geograficky vymezených, etnografických regionů. Účastníci byli seznámeni s jejich historií, osidlováním,
lidovou architekturou, dochovanými
památkami a významnými místy.
V polovině měsíce září (13. září)
se naše středisko aktivně podílelo
na III. Krajském veletrhu na podporu Environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve
školách, který probíhal v Semetíně,
v terénním středisku ALCEDA Vsetín. V průběhu celého veletrhu byla

prezentována činnost našeho střediska a ukázkově byl předveden výukový program Život v řece Moravě.
Dne 7. října jsme se s pedagogický-

mi pracovníky a veřejností vydali do
zahrady a ještě k tomu permakulturní. V zahradě Rozmarýnku v Brně
byl naším průvodcem Čestmír Holuša, který nás  s celou tamní zahradou
seznámil. Vylíčil, jak postupně vznikala a jaká úskalí museli při zavádění principů uzavřeného systému
zahrady její tvůrci překonat. Povídali jsme si o pěstování rozličných
rostlin, organizaci prostoru zahrady,
jezírkách, kořenové čističce „šedé“
vody z umyvadel, kompostovacím
záchodě, bylinkové spirále a mnoha
dalších zajímavých věcech.
Podzim (23. listopadu) patřil VI.
Krajské konferenci EVVO ve Zlínském kraji v Uherském Hradišti. Pracovník střediska seznámil zúčastněné s náplní činnosti našeho střediska
a k odprodeji i volnému odběru nabídl řadu vzdělávacích materiálů.


4. TERÉNNÍ EXKURZE
I v letošním roce se terénní exkurze
těšily velké oblibě. Většina z nich
probíhala v měsících květnu a červ-

nu, tedy v době, kdy je květena
bělokarpatských luk nejpestřejší.
Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na řeku Moravu, její slepá
ramena, či další významné lokality
v regionu jihovýchodní Moravy.
Do maloplošných chráněných území v CHKO Bílé Karpaty se s námi
vydali nejenom studenti základních

a středních škol, ale i široká veřejnost. Po konzultacích s pracovníky
Správy CHKO jsme dbali na to, aby
exkurze na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek byly vedeny pouze po
vyznačených cestách a mimo nejhodnotnější části těchto území. K vedení
inzerovaných exkurzí v NPR a NPP
středisko získalo potřebnou výjimku MŽP. Na nutnost ověřovat si při
objednávkách exkurzí, zda má příslušná instituce potřebnou výjimku,
jsme upozorňovali při schůzkách
ředitelů škol na Hodonínsku a Uherskohradišťsku na počátku školního
roku 2006/2007. Rozsah a četnost
exkurzí do nejpopulárnějších CHÚ
bude i nadále konzultován se Správou CHKO.
Celkem bylo provedeno 40 exkurzí pro 795 účastníků.

5. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kroužek Karpaťáček

Kroužek mladých ochránců přírody
(MOP) se pravidelně scházel každý čtvrtek na dobu dvou hodin, a to
v počtu 13 členů. Aktivity dětského
kolektivu jsou podporovány z prostředků MŠMT.

Návštěva Moravského
ZEMSKÉHO muzea

V sobotu 25. března navštívil oddíl Karpaťáček Moravské zemské
muzeum v Brně. Prohlédl si expozi

ci o Velké Moravě a mineralogickou
a geologickou expozici. Odpoledne
děti plnily úkoly na Stránské skále
a osvobodily zakletou šamanku.

Jarní pracovní
vycházka

Po zimě přišel na řadu jarní úklid.
V první fázi proběhlo vytipování
nejvíce znečištěných míst. Přišlo
jaro, zmizel sníh a odkryl odpadky,
které díky sněhové pokrývce v zimním období nebylo vidět. V prvních
dubnových dnech byl v okolí řeky
Moravy ve Veselí nad Moravou
zahájen úklid. S přesným harmonogramem byli účastníci úklidu seznámeni v předstihu pomocí nástěnek
umístněných ve městě. Bylo zapotřebí dát břeh řeky do pořádku,
odvézt staré železo, posbírat odpadky a shrabat staré listí. Sesbíraný
odpad jsme se snažili vytřídit tak,
aby jeho větší část bylo možno
použít k recyklaci.

Den Země

V rámci oslav Dne Země (22. dubna) se myslelo i na děti. V době, kdy
rodiče ochutnávali biopotraviny,
mohly si jejich ratolesti vyzkoušet,
jak jsou šikovné a zručné ve skládání puzzle „Brouci“ a „Hmyz v lese“.
Starší děti měly možnost vyluštit
křížovku na téma ekozemědělství,
odměnou za správné vyluštění byl
malý dárek.

Výtvarná soutěž
ke Dni Země

V rámci oslav Dne Země byly
vyhlášeny také výsledky literárně
– výtvarné soutěže s názvem „Já su

sedlák“. Všechny práce byly vystaveny ve foyer kina Morava ve Veselí nad Moravou.

Otvírání arboreta

Dne 25. dubna se v ZŠ v Mařaticích  
konalo slavnostní otevření školního arboreta. Projekt byl uskutečněn
s cílem seznámit děti se základními
druhy stromů našich lesů a parků      
a podílel se na něm celý učitelský
sbor spolu se všemi žáky mařatické
školy. Součástí slavnostního otevření bylo odhalení informačního panelu, který je věnován právě školnímu
arboretu, a který se nachází poblíž
vstupu do školního areálu. Následoval doprovodný program her a přírodovědných aktivit.

Zelená stezka
– Zlatý list

Ani ve 34. ročníku přírodovědné
soutěže, který se konal 13. května,
se naši členové kroužku Karpaťáček
„neztratili“. Neobsadili sice žádnou
z předních pozic, zato však získali
spoustu nových zkušeností a kamarádů.  

Poznávání VESELSKÉHO
zámeckého parku

4. května se děti z přírodovědného
kroužku MŠ Bukovany společně
se svou velmi aktivní a obětavou
paní učitelkou nejprve seznámily
s veselskou hvězdárnou. Podívaly
se do pozorovací kopule, povídaly si
o sluníčku a planetách naší sluneč

ní soustavy a pak se přesunuly do
nedalekého parku, ve kterém pokračovaly ve svých poznáváních přírody. Park plný jarních barev, zvuků
a vůní poskytl zajímavé podněty
pro přírodovědně zaměřené hrátky,
které se dětem i paní učitelce velmi
líbily.

Hra o stromy
aneb hravé dopoledne

Celá hra měla za úkol přiblížit dětem
život a význam stromů v našem
okolí a naučit je všímat si toho, co
stromy ke svému životu potřebují.

Hra se konala 27. září a byla připravena pro všechny mateřské školy z Veselí nad Moravou. Ty byly
nejprve seznámeny s programem
dopoledních aktivit v zámeckém
parku a následně byl vypracován
harmonogram, který zohledňoval
chod školek a vzdálenost školky od
místa konání. Pro zúčastněné bylo
vytvořeno několik stanovišť a na
každém z nich následovalo po splnění úkolu ohodnocení v podobě
různých odměn. Jednotlivá stanoviště reprezentovala vodu, vzduch,
sluníčko, opylování stromů, šíření
semen stromů, kůru stromů a různorodost listů a znázorňovala tedy
to, co stromy pro svůj život potřebují. Na posledním z řady zastavení
družstvo dětí předalo hrací kartu,
která je provázela během celého
putování a všechny děti si odnesly
sladkou odměnu.

6. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisné a přírodovědné večery

První čtvrtky v měsíci se staly tradiční svým setkáváním s cestovateli po
cizích zemích. Také v roce 2006 se uskutečnilo sedm večerů, kterými nás
provedli zcestovalí spoluobčané:
• Leden
• Únor
• Březen
• Duben
		
• Říjen
• Listopad
• Prosinec

Japonsko
Írán
Britská Kolumbie
Národní parky a hory
východní Afriky
Altaj
Jihoafrická republika
Japonsko očima keramika

Terezie Hrušková
Martin Škorpík
Markéta Krátká
Petr Pšurný
Pavel Lustyk
Antonín Červený
Nikola Seko

To, že cestopisné večery se těší své oblibě, dokazuje i jejich návštěvnost, která se většinou
pohybovala v rozpětí 30 až 50 osob.
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Jarní řez ovocných
stromů

Jarní řez ovocných dřevin se již tradičně uskutečnil v NPR Zahrady
pod Hájem ve Velké nad Veličkou,
tentokrát 25. března. Návštěvnost
byla hojná i přes sychravé počasí
a nevadily ani zbylé hromady sněhu.
Účastníci setkání přišli s řadou dotazů např. jak zapěstovat korunku, jak
chránit mladé stromky před okusem
nebo kdy je nejlepší doba řezu.

Přírodovědná přednáška

V podvečer před Dnem Země
(22. dubna) se v sále střediska uskutečnila přednáška   o našem největším hlodavci, bobru evropském.
Mgr. Jaroslav Maloň přednášel
15 zájemcům.

Ekojarmark

Ekojarmark trochu jiný než v předchozích letech. Kromě tradičního
prodeje map, informačních materiálů a publikací o regionu Bílých
Karpat rozšířilo Vzdělávací a informační středisko nabízený sortiment
o ochutnávku biopotravin. K zakousnutí byl kváskový chléb (získal titul
„Česká biopotravina roku 2005“)
s několika druhy domácích pomazánek vyrobených výhradně z bio
surovin. Nechyběly ani další pochutiny v bio kvalitě - čerstvá zelenina
a mošty, rovněž bylo možno svlažit
hrdlo biovínem (vítěz výstavy bio-

vín 2003). Návštěvníci jarmarku
měli možnost shlédnout také filmový magazín věnovaný soustavě
Natura 2000. V sále kina byl promítán film Opera ve vinici od režiséra
Jaromila Jireše.

Evropský Den parků

Při této příležitosti proběhla 20. května přírodovědná vycházka do PR
Horky u Milotic. Akce byla určena
všem, kteří měli zájem poznat stepní společenstva rostlin a živočichů.
Vzácností PR Horky je například
hadinec červený, pastarček celolistý, zvonek sibiřský nebo hlaváček
jarní. Celý průběh exkurze byl velmi
zdařilý, za zmínku stojí i věk zúčastněných - nejmladší účastnici bylo
12 měsíců a nejstaršímu účastníkovi
téměř 70 let. V polovině přírodovědné vycházky zpestřily program svým
vystoupením dívky z dramatického
kroužku ZUŠ Veselí nad Moravou,
které se rovněž přírodovědné exkurze zúčastnily. Malý kulturní zážitek
byl odměněn velkým potleskem.
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Bělokarpatské
biodožínky

Zájemci, především z řad zahrádkářů,
se s námi 19. srpna vydali do genofondového sadu v NPR Zahrady pod
Hájem u Velké nad Veličkou. Zde se
konala ochutnávka ovoce a pálenek.
Každý z účastníků si mohl přinést
vzorky starých odrůd ovoce k určení.
Při biodožínkovém jarmarku v centru
obce byli návštěvníci potěšeni možností ochutnat nabízené biopotraviny.

7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Časopis Bílé-Biele
Karpaty

Na počátku roku byla budoucnost
časopisu nejistá. Žádost o dotaci na
MŽP nebyla úspěšná a nebyly tedy
k dispozici finance na tisk časopisu.
Aby mohlo vyjít první číslo, byly
vyzvány obce regionu, předplatitelé, byla zveřejněna výzva v tisku,
až se nakonec podařilo shromáždit
částku potřebnou k vytištění. Právě
kvůli finančním problémům byl plánovaný počet 4 čísel za rok snížen
na vydání 2 čísel. Vydání druhého
čísla bylo z velké části podpořeno
z projektu „Tradície Bielych Karpát
– spoločný marketing regionálnych
produktov“ spolufinancovaný Európskou úniou z ERDF – Programu iniciatívy spoločenstva Interreg
III A. Bylo toho zároveň využito
k tématickému zaměření druhého
čísla, kdy se více prostoru věnovalo regionálním produktům v Bílých
12

Karpatech, místní produkci a regionálním známkám na české i slovenské straně hranice.

Regionální noviny,
místní zpravodaje

Průběžně byla veřejnost informována formou článků a tiskových
zpráv zasílaných do regionálních
novin (Slovácko, Naše Slovácko,
Rovnost, Dobrý den s Kurýrem aj.)  
i místních zpravodajů. Pravidelné
byly příspěvky do kabelové televize
Veselí nad Moravou, podle aktuálnostích událostí a akcí.

Šumárnická naučná
stezka s tajenkou

V květnu vydaný informační materiál je zaměřen především na dětské
návštěvníky stezky a provede nás po
celé její trase. Podle panelů stezky
děti doplňují tajenku a seznámí se
přírodními, kulturními a historický-

mi zajímavostmi. (Spolufinancováno
z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České
republiky v nákladu 2000 ks).

BIO, neBIO, aneb co při
nákupu nevidíme

K propagaci ekologického zemědělství byl vydán leták „BIO, neBIO“,
který je zaměřen na spotřebitele
potravin a přináší stručné informace
o tom, co to biopotraviny jsou, a přehled prodejních míst, kde je možné
je v našem regionu zakoupit. (Spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky v nákladu
2000 ks).

Bílé Karpaty, naučné
stezky a cyklotrasy

Záměrem letáku bylo seznámit veřejnost s jednotlivými bělokarpatskými
regiony a přiblížit trasy a dostupnost
naučných stezek v CHKO. (Spolufinancováno z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky v nákladu 2000 ks).

Obnova obecních sadů
v Pitíně

Ve spolupráci s obcí Pitín byl vydán
informační celobarevný leták k sadům Hřádky a Podhradiští, které
obec obnovovala v rámci grantového programu Nadace Partnerství.
Pro obě lokality jsme připravili také
2 informační tabule. Leták vyšel
v nákladu 500 kusů.

Nabídka výukových
programů, exkurzí
a publikací

Pedagogům a studentům všech stupňů škol byla určena aktualizovaná
tištěná nabídka výukových programů a terénních exkurzí s přírodovědnou a ekologickou tématikou.
Navázána byla spolupráce s místní
hvězdárnou. Programy s lesní tématikou byly finančně podpořeny Lesy
ČR, s. p.

VEŘEJNÉ Nástěnky

Ve městě Veselí nad Moravou
byli spoluobčané a přátelé přírody o našich akcích informováni na
čtyřech nástěnkách. Všechny byly
aktualizovány průběžně, s ohledem
na plánované činnosti, obsah byl
přizpůsobován ročním obdobím.
V obcích CHKO Bílé Karpaty byly
obměněny obecní nástěnky v letošním roce celkem dvakrát. Každá
obměna následovala po vydání
nového čísla časopisu Bílé-Biele
Karpaty, který na nich byl inzerován. V první polovině letošního
roku se tématicky věnovaly právě se
rozbíhajícímu projektu pod názvem
„Zachování biologické rozmanitosti
trvalých travních porostů v pohoří
Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových
mechanismů financování Evropské
unie“. Ve druhé polovině roku byl
obsah nástěnek zaměřen na informace o ptácích. V souvislosti se zim13

ním příletem krkavcovitých ptáků
ze severních oblastí Evropy, byly
informace věnovány rozlišovacím

znaků jednotlivých druhů (havran,
vrána, kavka).

8. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
Jednou ze služeb střediska určených
veřejnosti je naše informační centrum a ekologická poradna. Denně
je k dispozici nejméně jeden pracovník, který zodpovídá telefonické
dotazy a podává ústní a   písemné
informace. Návštěvníci ekoporadny a především turisté využívají
také možnosti osobních konzultací
a návštěv. Celkem bylo zaznamenáno 1 268 ústních, písemných a telefonických dotazů a žádostí.
Podklady pro informační a poradenskou činnost byly průběžně během
roku rozšiřovány a knihovna byla
doplněna o publikace dotýkající se
oblastí naší poradenské činnosti.
K problematice životního prostředí, ochrany přírody a ekologie lze
v informační kanceláři získat řadu
materiálů zdarma, některé publikace
je možné zakoupit, jiné vypůjčit.
Pravidelně zajišťujeme provoz
knihovny a videotéky pro veřejnost.
Vypůjčení je bezplatné a přístupné
všem spoluobčanům. V letošním
roce bylo evidováno 40 výpůjček.

TIC – turistické
informační centrum

Naše středisko funguje i jako turistické informační centrum certifikované Českou centrálou cestovního
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ruchu – CzechTourism.
V průběhu roku jsme podávali informace především o městě Veselí nad
Moravou a jeho
blízkém i širším
okolí. Mezi nejčastější témata
dotazů, tak jako
v předchozích
letech, patřilo
ubytování v regionu a informace
o Baťově kanálu. Zájem o ubytování se soustředí především na menší
objekty (chaty, penziony, chalupy).
Řada dotazů také směřovala na kulturní akce, především folklorního
zaměření. Zaznamenali jsme i nadále rostoucí zájem o cykloturistiku
– vinařské i dálkové cyklistické trasy. Velký zájem je také o památky
ve Veselí nad Moravou. Musíme,
bohužel, často turisty informovat
o jejich značně omezené přístupnosti. Díky turistické známce s motivem veselského zámku odpovídáme
na spoustu dotazů o tomto objektu.
Po zjištění, že je v havarijním stavu,
jsou turisté hodně zklamáni.  
V průběhu sezóny jsme postupně
doplňovali a obnovovali nabídku
propagačních materiálů (letáčky,
brožurky, pohledy) a turistických
map. Velký zájem je také o turis-

tickou známku města. Během roku
jsme evidovali celkem 990 dotazů,
většinu z nich v období turistické
sezóny.

Ekologická poradna

Během roku bylo v ekologické
poradně evidováno 278 dotazů.
Převážně se jednalo o poskytnutí či
zprostředkování informací a prodej
nebo půjčování dostupných materiálů.
Dotazy byly nejčastěji směrovány
na problematiku krajových odrůd
ovoce a na ekologické zemědělství.
Tato témata byla prezentována na
našich nástěnkách ve Veselí nad
Moravou a byly na ně zaměřeny

také některé z akcí pro veřejnost (řez
stromů, prezentace biopotravin na
Ekojarmarku). Značná část dotazů
se týkala domácí ekologie (odpady,
ekologické stavby) a veřejné zeleně
(povolení ke kácení stromů). Časté
byly i dotazy týkající se ochrany
živočichů (lesní mraveniště, ptačí
budky, handicapovaní živočichové,
opuštěná mláďata).
Byly poskytnuty konzultace ve
věcech zadání a vypracování bakalářských a diplomových prací, které
se svým zaměřením věnovaly
ochraně přírody
v Bílých Karpatech.

9. Realizované projekty a programy
Národní síť středisek
EVVO

Naše středisko se i v letošním roce
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.

Ekozemědělství

Pro propagaci ekologického zemědělství vydalo naše středisko leták
BIO, neBIO, který je zaměřen na
spotřebitele potravin a přináší struč-

né informace o tom, co jsou biopotraviny, a přehled prodejních míst,
kde je možné je v regionu zakoupit.
Od ledna 2006 si naše organizace pronajala vitrínu u vlakového
nádraží ve Veselí nad Moravou, kde
je velký pohyb lidí a možnost lepšího informování veřejnosti. V průběhu roku byly informace ve vývěsce
pravidelně obměňovány a kromě
představování různých témat spojených s ekozemědělstvím byly
také vyvěšovány pozvánky na akce
zaměřené na bio-produkci a šetrné
hospodaření.
Ve spolupráci s médii byla vyhlášena výtvarná soutěž pro ZŠ „Já su
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sedlák“, jejímž
tématem bylo
hospodaření
člověka
v krajině.
Program byl
podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Partnerství na projektu ”Síť
středisek envinronmentálního 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
nadále pokračovat i v roce 2007.
Projekt byl podpořen z grantu ESF
(Evropského sociálního fondu).

Okolím Bzenecké
Doubravy

Cílem projektu je především zvýšit
informovanost místních obyvatel
o specifikách jejich blízkého okolí
z hlediska přírodních hodnot, a tím
také iniciovat zájem o zapojení se
do dalších aktivit zaměřených na
zlepšování životního prostředí.
Projekt byl podpořen EU v rámci
opatření Leader+
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Lesníkova brašna

Výstupem je pomůcka, která dětem
přiblíží les z pohledu lesníka. Děti
se používáním „Lesníkovy brašny“
identifikují s lesníkem, který musí
svůj les nejen dobře poznat a naučit
se v něm dobře hospodařit, ale také
jej chránit. Seznámí se tak se vztahy mezi jednotlivými organismy,
s vývojem lesa v rámci ročního
a generačního cyklu a s možnostmi,
jak les hospodářsky, a přitom s ohledem na přírodu šetrně využít.
Projekt byl podpořen Lesy ČR, s.p.

Koš plný osvěty

Projekt tvořil soubor na sebe navazujících i každoročně se opakujících
tradičních jednorázových osvětových aktivit, které umožnily široké
veřejnosti získat informace o ochraně přírody regionu Hodonínska
s důrazem na ekologické zemědělství, případně se do realizace těchto
aktivit přímo zapojit.
Projekt byl podpořen z rozpočtu
Jihomoravského kraje.

Rozšíření nabídky TIC

Hlavním důvodem předložení projektu bylo nabídnout návštěvní-

kům našeho centra více služeb, a to
v podobě umožnění telefonického
zajištění ubytování, lodní dopravy, vypůjčení kola apod. Dále pak
vyhledání informací při dostatečně kvalitním připojení internetu,
s možností přečtení vlastní elektronické korespondence. V neposlední
řadě i vytvoření lepších webových
stránek, které přivedou klienty do
tak zajímavého regionu.
Projekt byl podpořen z rozpočtu
Jihomoravského kraje.

Historické a kulturní
dědictví Karpat v ČR

Cílem projektu je zvýšit povědomí
o unikátním historickém a kulturním
dědictví Karpat v České republice,
především v souvislosti s implementací Karpatské úmluvy. V rámci
projektu je postupně připravována
prezentace etnografických regionů
moravské a slezské části Západních
Karpat. V popisu je kladen důraz na
specifika regionů, jejich různorodost
a kulturních pestrost jednotlivých

oblastí. Regiony
jsou charakterizovány na základě
jednotné struktury – poloha regionu, popis krajiny,
historie, způsoby hospodaření,
architektura, kroje, zvyky, řemesla, kulturní akce, folklorní soubory,
významná místa regionu.
Projekt byl podpořen Nadací Partnerství

„KARPATSKÉ LOUKY“

Jeden z pracovníků střediska se
podílí na činnostech v rámci tříletého projektu zaměřeného na
zachování trvalých travních porostů
v Karpatech, zkráceně nazývaného
„Karpatské louky“.
Projekt je podporován UNDP
a GEF (Rozvojovým programem
OSN a Světovým fondem životního
prostředí).

10. OSTATNÍ ČINNOST
Vzdělávání pracovníků střediska

Podporovány byly různé formy dalšího vzdělávání, všem pracovníkům střediska byla umožňována účast na odborných seminářích a konferencích souvisejících s činností Vzdělávacího a informačního střediska.
• Nástroje a metody a produkty ekologického poradenství
– 5. ledna (CEV Pálava)
• Pasivní dům - 20. ledna (Hodonín)
• Školení školitelů - 15. – 17. února Chaloupky o.p.s.
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• Výběrové řízení marketingového pracovníka pro Tradice Bílých Karpat
– 28. února
• Konference EVVO v rámci Jihomoravského kraje - 3. března (Brno)
• Seminář komunikace s klientem – 7. března
• Školení školitelů – 15. – 17. března (Pálava)
• Účast na Valné hromadě v Tradicích Bílých Karpat – 21. března
• Koordinační schůzka k ekozemědělství - 23. března
• Účast na Valné hromadě střediska Pavučiny - 3. – 4. dubna
• Veletrh výukových programů ve Svatém Janu pod Skalou - 6. – 8. září

Zajišťování činnosti v rámci aktivit Úmluvy
o ochraně a udržitelném využívání Karpat

• Účast na semináři „Karpatská úmluva a účast veřejnosti“ a prezentace
o kulturním a historickém dědictví Karpat (Vsetín 6. dubna)
• Účast na workshopu WWF (Světový fond ochrany přírody) zaměřeném
na přípravu Akčního programu CBD (Úmluvy o biologické rozmanitosti)
pro chráněná území Karpat, spolu s představiteli WWF a dalšími zástupci
zemí Karpatské úmluvy (20.- 21. dubna, Petronell-Carnuntum, Rakousko)
• Účast na workshopu „Integrovaný management chráněných území“,
Program alpsko-karpatské spolupráce (1. - 3. června, Lučivná, Slovensko)
• Národní koordinace a aktivní práce na příprvě Protokolu o udržitelném
cestovním ruchu v rámci Karpatské úmluvy (červenec – srpen)
• Jednání se zástupci dalších nevládních neziskových organizací sdružených
v CERI (Carpathian EcoRegion Initiative) mezinárodní síti neziskových
organizací ze sedmi karpatských zemí (18. září  Brno)
• Seminář „Karpatská úmluva a účast veřejnosti II“ navazující na seminář
ze Vsetína. Schůzky se zúčastnili zástupci MŽP, CHKO, neziskových
organizací z Karpat a tentokrát také všech čtyř dotčených krajských
úřadů (25. září, Brno)
• Pracovní setkání k přípravě zprávy KEO. Setkání, které spolupořádal
UNEP a Ministerstvo ŽP SR, se zúčastnili zástupci všech zemí Karpatské
úmluvy. Hlavním bodem jednání bylo připomínkování připravované
zprávy o Karpatském regionu - KEO Carpathians Environment Outlook
(18. – 20. října, Banská Bystrica, Slovensko)

Zajišťování činnosti v souvislosti s CHKO Bílé
Karpaty jako biosférickou rezervací UNESCO
• Účast na schůzce zástupců biosférických rezervací UNESCO, MAB
(25. dubna, MěÚ Lednice)
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Zapojení se do Místní akční skupiny (MAS)
Horňácko a Ostrožsko

• Účast na Valné hromady MAS Horňácko a Ostrožsko ( 11. července)
• Zapojení se do zpracování společné strategie
• Spolupráce na vytvoření programového dokumentu pro Leader+

Překladatelská činnost

Průběžně byly prováděny korektury
přírodovědeckých článků a abstraktů
v anglickém jazyce a překlady korespondence pro Správu CHKO Bílé
Karpaty a Město Veselí nad Moravou týkající se zahraničních publikací, reprezentace (CHKO) a účasti na
zahraničních akcích a pořádání mezinárodních akcí (Město Veselí nad
Moravou). Do angličtiny byly přeloženy podklady pro přípravu Protokolu o udržitelném turistickém ruchu
v rámci Karpatské úmluvy. V roce
2006 byla provedena korektura 25
přírodovědeckých článků a abstraktů
v anglickém jazyce. Objednavateli
byly Botanický ústav Akademie věd
v Třeboni, Národní muzeum v Praze,  
Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká botanická společnost, Česká vědecká společnost pro mykologii
a dvě soukromé osoby.

dentka PdF Olomouc, 1 studentka
PřF Olomouc, 1 studentka Slezské
univerzity v Opavě.

Spolupráce S ČESKOU
TELEVIZÍ

Ve dnech 21.- 22. června se pracovníci naší organizace podíleli na natáčení spotů pro Českou televizi Praha
v rámci projektu „Živé srdce Evropy“. Program slouží k propagaci přírodních zajímavostí ČR a zároveň
poukazuje na nutnost jejich ochrany. Postupně jsme navštívili čtyři
významné lokality regionu Bílých
Karpat. Výsledkem práce byly dvouminutové spoty, ve kterých pracovníci našeho střediska krátce představili danou lokalitu, významný
rostlinný a živočišný druh vybraného území a upozornili na příčiny jeho
ohrožení.

Odborné praxe
pro studenty

Od počátku roku byly zajišťovány
odborné praxe pro studenty středních, vysokých a vyšších odborných
škol se zaměřením na ochranu přírody a životní prostředí. Praxi vykonalo 7 studentů ze SZeŠ Přerov, 1 stu19

11. FINANČNÍ ZPRÁVA
Komentář k hospodaření
společnosti za rok 2006

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 soudu v Brně, oddíl O,
vložka 41.
Od založení společnosti má VIS
k dispozici za symbolický pronájem 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
2006 získané finanční prostředky
na realizaci různých projektů a akcí
- dotace, granty a nadační příspěvky (středisko pro environmentální
výchovu a vzdělávání, Lipka – OP
RLZ, Jihomoravský kraj, Město
Uherské Hradiště a jiné).
Další významnou část výnosů tvořily příspěvky od jednotlivých
zakladatelů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Město Veselí
nad Moravou) a prostředky získané
vlastní činností společnosti. Jednalo
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se zejména o zakázky různých objednatelů (Lesy ČR, s. p., ZO ČSOP
Bílé Karpaty, Obec Lopeník, Obec
Pitín, Město Veselí nad Moravou,
FOA – Nadační fond pro ekologické
zemědělatví) s konkrétním předmětem poskytovaných služeb (grafická
příprava a tisk letáků, výroba a instalace informačních panelů naučných
stezek, výroba výukové pomůcky
– Lesníkova brašna apod.). Ostatní
výnosy představovaly finanční prostředky získané v rámci programu
Národní síť středisek ekologické
výchovy (NSSEV) Pavučina, výukové programy, terénní exkurze,
tržby za prodej výrobků (časopis
Bílé-Biele Karpaty), zboží, korektury a revize textů atd.
Největší položku nákladů za rok
2006 představovaly osobní náklady
zaměstnanců společnosti. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. zaměstnávalo od začátku
roku 2006 šest zaměstnanců, z toho
5 zaměstnanců na plný úvazek a jednoho na úvazek 0,8. V červnu odešla
na mateřskou dovolenou Mgr. Radka Piknerová. Dále dle získaných
projektů ostatní osobní náklady
– náklady na dohody o provedení
práce.
Další významnou část nákladů tvořily náklady na cestovné, služby
a materiál potřebný k realizaci výše
zmíněných projektů a akcí, z nichž
některé 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 konci roku došlo na doporučení auditorky Ing. Jarmily Bokorové
a členky správní rady Ing. Vojtěšky
Řičicové k odprodeji vlastněných
podílových listů. Prostředky z prodeje byly převedeny na bankovní
podúčet společnosti..
Na základě smlouvy, předložených
dokladů roční účetní závěrky, vykonaného ověřování správnosti a pravdivosti vykazovaných údajů byl dne

27. 6. 2006 vykonán audit účetní
závěrky společnosti Ing. Jarmilou
Bokorovou, číslo dekretu 000 882
a ve Zprávě nezávislého auditora
o prověření roční účetní závěrky
za rok 2005 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 2006.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Hospodaření Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s.

Výkaz zisků a ztrát sestavený k 31. 12. 2006

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky.............................................................................47 328,00
Tržby z prodeje služeb..............................................................................940 982,50
Tržby za prodané zboží..............................................................................34 626,00
Úroky . .........................................................................................................554,68
Jiné ostatní výnosy..........................................................................................496,00
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku................................................5 560,49
Přijaté příspěvky .......................................................................................15 000,00
Přijaté příspěvky (dary)...............................................................................3 500,00
Provozní dotace....................................................................................1 035 097,46
Výnosy celkem.....................................................................................2 083 145,13
NÁKLADY
Spotřeba materiálu...................................................................................286 727,98
Spotřeba energie.................................................................................................0,00
Prodané zboží............................................................................................29 950,70
Cestovné.....................................................................................................74 498,80
Náklady na reprezentaci.................................................................................450,00
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Ostatní služby...........................................................................................299 020,65
Mzdové náklady.......................................................................................882 969,50
Zákonné sociální pojištění.......................................................................268 072,00
Zákonné sociální náklady..........................................................................25 542,00
Ostatní daně a poplatky...............................................................................5 779,50
Jiné ostatní náklady...................................................................................16 519,90
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku............................22 189,00
Poskytnuté členské příspěvky.......................................................................4 000,00
Náklady celkem...................................................................................1 915 720,03
Hospodářský výsledek ..........................................................................167 425,10

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2006

AKTIVA..................................................................................................
Dlouhodobý majetek celkem....................................................... 77 592,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí......................... 77 592,00
Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí............................................................ -77 592,00
Krátkodobý majetek............................................................... 1 560 517,25
Zboží na skladě a v prodejnách...................................................... 64 892,70
Odběratelé........................................................................................ 5 212,00
Dohadné účty aktivní................................................................... 161 730,00
Pokladna......................................................................................... 45 333,00
Ceniny ............................................................................................. 6 717,00
Účty v bankách......................................................................... 1 276 470,61
Náklady příštích období...................................................................... 161,94
Aktiva celkem.......................................................................... 1 560 517,25
PASIVA
Vlastní zdroje celkem............................................................. 1 167 949,03
Vlastní jmění................................................................................ 831 806,24
Fondy ......................................................................................... 168 717,69
Účet výsledku hospodaření.......................................................... 167 425,10
Cizí zdroje................................................................................... 392 568,22
Dodavatelé....................................................................................... 5 197,50
Ostatní závazky.................................................................................. -850,00
Zaměstnanci................................................................................... 88 947,00
Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění.................................................. 44 499,00
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Ostatní daně z příjmu..................................................................... 11 067,00
Jiné závazky..................................................................................... 1 685,00
Výdaje příštích období........................................................................ 154,00
Výnosy příštích období................................................................ 241 868,72
Pasiva celkem......................................................................... 1 560 517,25

12. PODĚKOVÁNÍ

Činnost Vzdělávacího a informačního střediska by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací, institucí a jednotlivců. Za veškerou pomoc, přízeň,
důvěru i povzbuzení jsme vděčni a všem na tomto místě upřímně děkujeme.
V prvé řadě patří naše poděkování členům Správní a Dozorčí rady za jejich
dobrovolnou práci pro organizaci. Děkujeme všem členům redakce časopisu
Bílé-Biele Karpaty i těm, kteří svými příspěvky a postřehy náplň časopisu
obohatili.
Děkujeme také všem přednášejícím, kteří věnovali svůj čas a zážitky na cestopisných  a přírodovědných večerech.

Za dobrou spolupráci děkujeme následujícím organizacím:














Centru environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín
členským organizacím Sítě ekologických poraden STEP
členským střediskům Sdružení ekologické výchovy Pavučina
Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou
Klubu českých turistů
Krajským úřadům Jihomoravského a Zlínského kraje
Lipce, školskému zařízení pro environmentální vzdělávání
Městskému kulturnímu středisku Veselí nad Moravou
Pedagogickému středisku Hodonín
Službám města Veselí nad Moravou
Správě CHKO Biele Karpaty
Středisku služeb školám, Uherské Hradiště
Vlastivědnému muzeu Veselí nad Moravou

Poděkování za finanční a materiální pomoc:






Agentuře ochrany přírody a krajiny v ČR
Ministerstvu životního prostředí ČR
Městu Veselí nad Moravou
Jihomoravskému kraji
Nadaci Partnerství
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 Regionálnímu environmentálnímu centru pro střední a východní Evropu (REC) ČR
 Lesům České republiky, s. p.
 za příspěvek na časopis Bílé-Biele Karpaty obcím a městům: Bánov,
Blatnice, Blatnička, Bojkovice, Boršice u Blatnice, Březová, Bystřice pod
Lopeníkem, Dolní Němčí, Hostětín, Komňa, Lipová, Loučka, Malá Vrbka,
Nezdenice, Pitín, Rokytnice, Rudice, Rudimov, Sehradice, Slopné, Strání,
Strážnice, Tasov, Újezd, Valašské Klobouky, Velká nad Veličkou, Vlachovice a také ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici, Masarykově Základní
škole ve Velké nad Veličkou, ZŠ Osvětimany, ZŠ Rohatec, ZŠ Záhorovice, Knihovně B. B. Buchlovana, Městské knihovně v Dubňanech, Místní
knihovně ve Vnorovech, Muzeu J. A. Komenského, Slováckému muzeu,
Státnímu archivu v Uherském Hradišti, Státnímu okresnímu archivu ve Zlíně, Lesům ČR, s. p., LMC, s. r. o., Správě KRNAPu ve Vrchlabí, Žerotínu,
a. s., Strážnice.

ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY
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