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PŘEDMLUVA
Milí přátelé,
v rukou máte výroční zprávu
Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s. za rok
2007. Již po jedenácté odpovídá na
otázku, zda a jak středisko v uplynulém roce splnilo své poslání poskytovat veřejnosti služby v oblasti
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, ve funkci turistického informačního centra a ekologické poradny. S radostí konstatuji,
že VIS Bílé Karpaty tento důležitý
úkol nemuselo (ale ani nechtělo)
vykonat samo: činnost probíhala
v plodné spolupráci s řadou dalších organizací v regionu, nejen se
svými zakladateli - Správou CHKO
Bílé Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty a Městem Veselí nad Moravou,
ale i s různými subjekty jak v místě,
kde sídlí, tak i jinde na jihovýchodní Moravě.
Rok 2007 byl i jubilejní rokem uběhlo 10 let od založení naší obecně prospěšné společnosti v roce

1997. V každodenní práci to na středisku poznat nebylo, nezměnili jsme
kvůli tomu ani logo, ani webové
stránky. Na podzim jsme však našli
vhodnou chvíli na netradiční oslavu
tohoto jubilea: uspořádali jsme turnaj ve volejbale za účasti našich zakladatelů a ocenili jsme i účast dvou
z dalších partnerů – Jihomoravského kraje a „domácích“ starostů
mikroregionu Horňácko. Turnaj se
odehrál ve sportovní hale ve Velké
nad Veličkou.
Stejně jako naši turnajoví „soupeři“ jsme se potom všichni rychle
vrátili k rušné a značně pestré práci. Školní děti a jejich učitelé čekali na zajímavé ekologické výukové
programy, bylo potřeba dokončit
informační panely, splnit uzávěrky
pro podání žádostí o granty, dostavili se zájemci o informace nebo
odbornou radu... A tím se téměř
nepozorovaně uzavřel již jedenáctý
rok existence VIS Bílé Karpaty.
Ing. Jan W. Jongepier
statutární zástupce
a předseda Správní rady
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1. ORGANIZACE, PRACOVNÍCI A VÝKONNÉ
ORGÁNY
I nadále jsme patřili mezi profesionální nevládní neziskové organizace s působností v regionu jihovýchodní Moravy, ale neztratili jsme
se ani v celorepublikovém měřítku.
V letošním roce byli zaměstnáni
na plný úvazek tito pracovníci: ve
funkci ředitelky Marie Petrů, DiS.,
odborný pracovník Jana Urbančíková, podvojné účetnictví a administrativu zajišťovala Hana Pechalová.
Na částečný úvazek pracovali Bc.
Vladimír Šácha (0,8) a ing. Hana
Poková (0,8).
Naše organizace účtuje v podvojném 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

byl na jarním zasedání představen
nově jmenovaný člen správní rady
ing. Martin Bedrava, u členů v dozorčí radě nedošlo k žádným změnám.
Řádná společná zasedání správní rady a dozorčí rady proběhla 29.
března  a 9. října 2007. 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 aktivit.
VIS Bílé Karpaty bylo i v roce
2007 řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA, Sítě ekologických poraden
ČR (STEP)  a MAS Horňácko a Ostrožsko.
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Pracovníci:

Pracovníci Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty. Zleva: Hana Pechalová, Jana Urbančíková, Ing. Hana Poková, Bc. Vladimír Šácha, Marie Petrů, DiS.

Marie Petrů, DiS.
■ řízení organizace, spolupráce
s jinými 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.
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Hana Pechalová
■ vedení účetnictví a administrativa, dokumentace, informační
činnost, asistence při aktivitách pro
veřejnost a při realizaci projektů.
Ing. Hana Poková
■ výukové programy pro MŠ
a 1. st. ZŠ, vedení odborných exkurzí, speciální projekty, publikační činnost, řízení aktivit pro veřejnost, grafické zpracování materiálů,
ekoporadenství, oddíl Karpaťáček
a další.

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)
Ing. Martin Bedrava
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
Bc. Vladimír Šácha
Jana Urbančíková
Hana Pechalová
Ing. Hana Poková

ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY

5

2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Cílem ekologických výukových
programů je nenásilné, tvořivé a aktivní vedení dětí k ekologickému
myšlení a jednání na základě vlast-
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ních prožitků, zkušeností a získaných informací. Program tvoří jedno
až dvouhodinový blok, při kterém
je využívána řada specifických po-

můcek, přírodnin, pracovních listů.
Je snaha podnítit ve školách zájem
o práci ve venkovním prostředí –
v okolí školy a na školních zahradách.
Nabídka je každoročně zpracovávána v průběhu prázdnin a na
přelomu měsíce srpna a září distribuována na všechny školy a školská
zařízení v bývalém okrese Hodonín, na řadu škol v okolí Uherského
Hradiště a dalším zájemcům. Pro
školní rok 2007/2008 bylo v nabídce 28 programů po mateřské školy,

33 programů pro 1. stupeň základní
školy, 25 programů pro 2. stupeň
základní školy a 10 programů pro
střední školy.
Cena výukového programu byla
od září 2007 stanovena na 18 Kč/
žáka na 1 vyučovací hodinu.
V roce 2007 bylo odučeno celkem
418 výukových programů pro 7 656
dětí, roce 2006 bylo odučeno 399
výukových programů pro 7306 dětí.
Z toho bylo akcí pro školy v kraji
Jihomoravském 245, ve Zlínském
kraji 171.

3. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
Cyklus environmentálních přednášek v Uherském Hradišti
chráněnými územími v okolí UherVe spolupráci s Centrem celoského Hradiště. Přednášky byly preživotního vzdělávání Marlin byly
zentovány s ohledem na maximální
v Uherském Hradišti realizovány
2 několikadenní
cykly
přednáZIMNÍ CYKLUS:
šek s tématikou
3. ledna
Domácí ekologie
ochrany život5. ledna
Územní ochrana přírody ČR
ního
prostředí
10. ledna
Zákon 114/1992 Sb.
12. ledna
Globální problémy
a ekologie. Byly
zaměřeny na reLETNÍ CYKLUS:
kvalifikující se
14. srpna
Domácí ekologie
ženy po mateř15. srpna
Územní ochrana přírody ČR
ské
dovolené.
20. srpna
Globální environmentální problémy
Účastnice se seznámily se zápraktické využití předkládaných inkladními tématy domácí ekologie
formací. Celkem se obou cyklů zúi globálních environmentálních
častnilo 21 žen.
problémů a také se zajímavými
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Specializační studium pro školní koordinátory EVVO
z Jihomoravského kraje
Spolu se Školským vzdělávacím
střediskem Lipka
z Brna se naše středisko podílelo na
organizaci a lektorování semináře
pro pedagogy Jihomoravského
kraje. Kromě pomoci
s organizačním zajištěním bylo naším
úkolem seznámit
účastníky několika- Exkurze pro koordinátory EVVO v NPR Čertoryje.
denního semináře
s prací našeho střediska jako centjekty, např. místní hvězdárnou či
ra ekologické výchovy a vysvětlit,
městem (využití městského parku).
co takové středisko může školám
Součástí školení byla také odborná
nabídnout. Důležité bylo vysvětlit
terénní exkurze do NPR Čertoryje,
možnost spolupráce při vytváření
jako názorná ukázka využití potentzv. ŠVP, tedy školských vzdělávaciálu chráněných území pro vzděcích programů. Dále poukázali na
lávaní jak studentů, tak pedagogů.
možnost spolupráce s jinými subExkurzi odvedli naši lektoři.

IV. Krajský veletrh na podporu EVVO Zlínského kraje
V polovině měsíce září se naše
středisko aktivně podílelo na IV.
Krajském veletrhu na podporu
EVVO ve školách, který se konal ve
středisku volného času Alcedo ve
Vsetíně. V průběhu celého veletrhu
byla prezentována činnost našeho
vzdělávacího střediska a ukázkově
8

byla předvedena nová výuková
pomůcka Lesníkova brašna. S její
pomocí se děti seznamují s druhovým složením lesa, jeho generačním cyklem, způsobem těžby dřeva
a následné obnovy lesa. Součástí aktivit je měření výšky stromu
a obvodu a průměru kmene.

4. TERÉNNÍ EXKURZE
V roce 2007 tvořily terénní exkurze významnou část činnosti střediska ve  vegetační sezóně, zejména
v květnu a červnu. Jako tradičně se
přihlásila celá řada zájemců o květnaté louky Bílých Karpat a tamní orchideje. Mezi velmi oblíbené exkurze v naší nabídce však patří i Poušť
a řeka – návštěva stepní NPP Váté
písky a nedaleké PP Osypané břehy.
Dále jsme realizovali řadu návštěv
slepého ramene u Kněžpole (Kněž-

Z exkurze Poušť a řeka.

polský les) a mezi oblíbené patří exkurze spojené se zážitky z plavby, ať
už se jednalo o cestu lodí po Baťově
kanále (Lodí k lužnímu lesu) nebo
pádlování na gumových člunech  
po řece Moravě (Dobrodružství na
řece). Exkurze objednávaly hlavně

základní školy (2. stupeň) a střední
školy a dále zájmové skupiny (např.
ZO ČSOP). V nabídce našeho střediska je pro školní rok 2007/2008
devět tras exkurzí. V individuálních
případech je možnost trasu změnit
dle domluvy s objednatelem.
Byly organizovány exkurze pro
veřejnost, ta tradiční – v rámci Evropského dne parků – vedla na Javořinu
a zájem veřejnosti byl nebývalý.
Povolení ke vstupu do NPR a NPP,
které
VIS
BK obdržel
v loňském
roce, bylo
prodlouženo
a díky němu
jsme mohli provádět
návštěvníky
i na místa,
kam by se
obyčejný turista vydat
neměl. Trasy exkurzí,
jejich rozsah a únosné
množství návštěvníků jsou konzultovány s pracovníky Správy CHKO
Bílé Karpaty.
Celkem bylo
provedeno 33 exkurzí
pro 759 účastníků.
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5. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kroužek Karpaťáček

Kroužek mladých ochránců přírody se v průběhu školního roku pravidelně scházel každý čtvrtek na dobu
dvou hodin, a to v počtu 10 členů.
Aktivity dětského kolektivu jsou
podporovány z prostředků MŠMT.

Zelená stezka – Zlatý list

V letošním 35. ročníku této přírodovědné soutěže si naši Karpaťáčci
vedli velmi dobře. Prověřili své znalosti a přivezli si domů ocenění za
krásné druhé místo. Soutěž se konala 19. května v Hodoníně.

Den dětí

3. června se uskutečnilo v Zámeckém parku ve Veselí nad Moravou
soutěžní odpoledne nejen pro děti,
ale i jejich rodiče. Program s názvem „Veselé hraní ke Dni dětí“ navštívilo na 280 dětí se svými rodiči.
Ke zdárnému průběhu celé akce přispělo Město Veselí nad Moravou,
Poradna pro ženy a dívky a celá řada
dobrovolníků.

Dětský letní tábor na
Littneru

Dne 23. července se všechny děti
z letního tábora Littner zúčastnily
výukového programu Život v řece
Moravě. V jeho průběhu se hravou
formou seznámily se základními
zeměpisnými údaji řeky Moravy,
10

Oblíbenou aktivitou bývá lovení ryb.

životem ryb i dalších vodu vyhledávajících živočichů. Bylo poukázáno
také na potřebu ochrany vodních
zdrojů v naší republice. Výukového
programu se postupně v několika
skupinkách zúčastnilo celkem 94
dětí.

Hurá do školy

V sobotu 1. září se naše středisko
podílelo na II. ročníku akce „Hurá
do školy“! Tuto akci  pořádá Baťův
kanál, o.p.s., Město Veselí nad Moravou a CA Baťův kanál, s.r.o. Zábavné odpoledne probíhalo na veselském přístavišti a našich aktivit se
zúčastnilo kolem 80 dětí. Na prvním
stanovišti bylo jejich úkolem doká-

zat svoji šikovnost – dopravit kapku
vody z jednoho konce kusu pergamenového papíru na druhý. Dětem
úkol ztěžovaly nejen díry v papíru,
ale také pofukující větřík. Splněním
úkolu si vysloužily platidlo, kterým
zaplatily převozníkovi a ten je pak
přepravil na další stanoviště. Zde se

úkol týkal koloběhu vody v přírodě.
Odměna byla dvojího druhu, sladká
pro ty menší a svědomití školáčci si
vybírali odměnu praktickou – školní úkolníček. Aktivity se líbily jak
dětem, tak jejich doprovodu. S naší
spoluprací na přípravě akce se počítá i do dalších let.

6. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisné a přírodovědné
večery

První čtvrtky v měsíci byly tradičně věnovány setkáním s cestovateli
po cizích zemích. Letos se uskuteč-

nily čtyři večery.
Cestopisné večery se stále těší oblibě veřejnosti. Dokazuje to i jejich
návštěvnost, která se většinou pohybovala v rozpětí 30 až 50 osob.

Leden

Sardinie (Petr Slinták, redaktor Českého rozhlasu)

Únor

Za studiem do Indie, Nepálu, Tibetu a Peru
(Jarmila Lamačová, Agentura rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje)

Březen

Mali (Martin Škorpík, Národní park Podyjí)

Duben

Žijeme se zvířaty
(Roman Zajíček, AOPK ČR - Brno)

Září

Putování za ornamentem
(Vladimír Šácha - VIS BK)

Říjen

Andalusie (Martin Škorpík, Národní park Podyjí)

Listopad

Latinská Amerika svět kontrastů
(Irena a Zdenek Opršalovi)

Prosinec

Ukrajina (Kateřina Karlová)
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Jarní řez ovocných
stromů

I v letošním roce se 31.
března v genofondovém
sadě ve Velké nad Veličkou
v NPR Zahrady pod Hájem
konala tradiční přednáška
věnovaná řezu ovocných
dřevin. Téměř 60 sadařů se
přišlo podělit o zkušenosti ze
svých zahrad a poslechnout
si odborný výklad a rady odborníků. Své znalosti předá- Vinařská exkurze na Pálavu.
val prof. Řezníček, který pak
lých hnojiv již 15 let. Přímo na místě
společně s L. Tomčalou také předjsme měli možnost podívat se, jaké
váděl praktické ošetřování stromů.
metody se používají při pěstování i následné výrobě vína. Součástí
Ekojarmark 2007
byla i ochutnávka biovín. Rovněž
Kromě tradičního prodeje map,
jsme byli seznámeni se systémem
informačních materiálů a publikací
pěstování bylin a technologií jejich
o regionu Bílých Karpat rozšířilo
zpracování v certifikované BIO
naše středisko nabízený sortiment
kvalitě. Celkem se akce zúčastnilo
o ochutnávku biopotravin. K za38 lidí.
kousnutí bylo pečivo s bio pomazánkami a také něco sladkého, jak
Evropský Den parků  
jinak než v bio kvalitě. Letos jsme
V sobotu 19. května jsme se vypozvali i kolegy z Brna, kteří ve
dali na exkurzi do NPR Javořina.
vedlejším stánku představili výrobNašimi průvodci byli lesák Spráky a filozofii Fair Trade, tedy férovy CHKO Bílé Karpaty Bohumil
vého obchodu.
Jagoš a botanik J. W. Jongepier.
Tato NPR byla pro exkurzi vybráNávštěva ekologického
na záměrně, protože později v průvinařství pod Pálavou
běhu roku 2007 došlo k jejímu
Exkurze do ekovinařství rodiny
rozšíření o více než jednu třetinu.
Abrlovy z Pavlova se uskutečnila
Předmětem ochrany v rezervaci je
12. května. Abrlovi s úspěchem pěsunikátní původní prales s velkým
tují klasické odrůdy vinné révy bez
zastoupením javoru klenu. Účastpoužití škodlivých postřiků a uměníci exkurze se shodli na tom, že
12

procházet se javořinským pralesem je opravdový zážitek. Akce se
zúčastnilo 66 lidí.

Kurz domácího zpracování
mléka a mléčných výrobků.

Na terénní stanici Správy CHKO
Bílé Karpaty v Hrubé Vrbce se
o víkendu 16. - 17. června konal

správně zahřívat a srážet mléko,
jak krájet sýřeninu na drobné zrno,
odebírat syrovátku, ale hlavně jak
z toho všeho vyrobit sýry. Vyráběly se sýry několika typů – oštěpek,
parenica, korbáčky a cottage. Cennou informací bylo i to, že každý
druh mléka má jiné složení a lze
z něj vyrobit jiné množství sýra z 10 litrů ovčího mléka vyrobíte
2,5 kg sýra, z kozího jenom ¾ kg
a z kravského 1 kg. Prostory terénní stanice se tak postupně plnily
různými nádobami se syrovátkou
a postupně usedajícími sýry. Instruktáž zahrnovala i konečnou
úpravu sýrů, nasolení, lakování
a voskování. Vyrobené sýry se
průběžně ochutnávaly. Za odměnu
si pak všichni s sebou domů odvezli spoustu chuťově zajímavých
vlastnoručně vyrobených dobrot.

Dny dobré vůle Velehrad

Účastníci kurzu pomáhali při zpracování
mléka.

praktický kurz zpracování mléka.
Kurz byl určen drobným chovatelům ovcí, koz a hovězího dobytka,
pracovníkům ekocenter a dalším
zájemcům. Pod vedením zkušeného lektora Petra Guby z Košic se
16 účastníků učilo základům zpracování mléka. Během dvoudenního pobytu se skupina naučila jak

Již osmým rokem se 4. července
na Velehradě uskutečnil projekt,
jehož vlajkovou lodí je Večer lidí
dobré vůle. V rámci této akce bývá
již pravidelně v Archeoskanzenu
v Modré u Velehradu pořádána akce
prezentující organizace zabývající
se ochranou přírody a ekologickou
výchovou v regionu Slovácka. Naše
středisko zde prezentovalo svoji
činnost stanovištěm s aktivitami pro
děti a prodejním stánkem s materiály zaměřenými na ekologickou výchovu a přírodu Bílých Karpat.
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Bělokarpatské biodožínky
s biojarmarkem

Zájemci, především z řad zahrádkářů, se s námi 18. srpna vydali do

genofondového sadu v NPR Zahrady pod Hájem. Zde se stejně
jako loni konala ochutnávka čerstvého i sušeného ovoce a pálenek.
Každý z účastníků si mohl
přinést vzorky starých
odrůd ovoce k určení. Na
biodožínkovém jarmarku
v centru obce Velká nad
Veličkou návštěvníci využili také možnosti ochutnat občerstvení vyrobené
z biopotravin.
O vystavené zboží je na velickém Biojarmarku tradičně velký
zájem.

7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Veselské listy

Pravidelně prostřednictvím Zeleného okénka měli obyvatelé Města
Veselí nad Moravou možnost nahlédnout do jeho tajů a zamyslet se
nad tím, zda by v té či oné oblasti
každodenního života nemohli začít
jednat více ekologicky.   

Časopis Bílé-Biele Karpaty

Během roku 2007 se podařilo připravit, redigovat, vydat a distribuovat 2 čísla bilaterálního časopisu
moravsko-slovenského pomezí Bílé-Biele Karpaty. Každé číslo vyšlo
v nákladu 1 250 kusů, s celobarevnou obálkou a mělo 24 stran.
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Regionální noviny,
místní zpravodaje

Veřejnost byla průběžně informována formou článků a tiskových
zpráv do regionálních novin (Slovácko, Naše Slovácko, Rovnost, Dobrý
den s Kurýrem aj.) i místních zpravodajů. Pravidelné byly příspěvky
ve vysílání kabelové regionální televize Veselí nad Moravou, a to podle
aktuálních událostí a akcí.

Mapa Zajímavosti Bílých
Karpat s pravidly pro
návštěvníky

Mapu jsme vydali ve spolupráci
se Správou CHKO Bílé Karpaty.

Nejedná se o klasickou turistickou mapu, ale o tématickou mapu,
ve které jsou vyznačena všechna
chráněná území v oblasti Bílých
Karpat, a kde je zároveň stručně
vysvětleno, proč jsou jednotlivá
území chráněna. Jsou zde zahrnuta
i území patřící do evropské soustavy chráněných území Natura 2000.
Součástí mapy jsou také výtvarně
zpracovaná pravidla pro chování
se návštěvníků a jsou zde vysvětleny i některé pojmy vtahující se
k CHKO Bílé Karpaty a jevy, se
kterými se návštěvník při toulkách
krajinou může setkat. (Vydáno
v nákladu 2000 ks).

Naučná stezka U Svodnice

Ve spolupráci s Městem Veselí
nad Moravou bylo připraveno, graficky zpracováno a instalováno 6
informačních panelů naučné stezky,
která byla vybudována s cílem popularizovat komplexní pozemkové
úpravy provedené v městské části
Milokošť. Ke stezce bylo vydáno
2000 ks celobarevného informačního letáku.

Leták BIOzemědělcem
můžeš být i ty

Tento dvoubarevný osvětový
materiál byl vydán pro podporu
a propagaci drobného ekologického
zemědělství a zahrádkářství bez chemie. (Vydáno v nákladu 2000 ks).

Leták Živočichové Bílých
Karpat – Natura 2000

Úzce zaměřený informační materiál vznikl ve spolupráci se Správou
CHKO Bílé Karpaty s cílem seznámit širší veřejnost s živočichy Bílých Karpat zahrnutých do seznamu
chráněných živočichů v síti Natura
2000. (Vydáno v nákladu 2000 ks).

Soubor informačních
materiálů Okolím Bzenecké
Doubravy

Práce na tomto souboru zahrnovala obsahovou a grafickou přípravu,
tisk a instalaci 6 kusů informačních
panelů, přípravu a tisk 4 druhů informačních letáků a 1 sady pohlednic. Panely seznamují návštěvníky
oblasti Bzenecké Doubravy se zdejšími kulturními, historickými, ale
také přírodními zajímavostmi. Projekt umožnil připravit, a zčásti i aktualizovat, materiály k maloplošným
chráněným územím v této oblasti
a nově vyhlášené ptačí oblasti sítě
Natura 2000.
■ Ptačí oblast Bzenecká Doubrava
– Strážnické Pomoraví
■ Přírodní rezervace Písečný rybník
■ Přírodní rezervace Horky
■ Váté Písky v oblasti Bzenecké
Doubravy (zahrnuje NPP Váté
písky, PP Vojenské cvičiště Bzenec
a EVL Bzenecká střelnice)
Všechny letáky jsou celobarevné
a každý byl vydán v počtu 2000 ks.
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Brožurka Z hadího
království Bílých Karpat

Poutavě představuje jak slovem,
tak i na skvělých fotografiích a kres-

je základní orientaci v relevantních
evropských fondech a uvádí odkazy
na další zdroje využitelné pro financování jednotlivých managementových činností. Součástí brožury jsou
i všechny důležité kontakty související s jednotlivými finančními zdroji.
(Vydáno 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. Programy s lesní tématikou
byly finančně podpořeny Lesy ČR,
s. p.

bách všech pět druhů našich volně
žijících hadů. Těm menším jsou určeny vtipné pohádky a zvídavé děti
i dospělí si mohou získané znalosti
prověřit při deskové hře Čas krmení,
která publikaci doplňuje. (Vydáno
v nákladu 500 ks).

Brožura Možnosti
financování ochrany
přírody v Karpatech

V prosinci jsme společně s centrem Veronica Hostětín vydali brožuru, která nabízí stručný přehled
současných dotačních zdrojů na
ochranu přírody a krajiny. Umožňu16

Spolupráce na tvorbě
pořadu Náš venkov

13. srpna jsme se podíleli na natáčení publicistického pořadu Náš
venkov. Díl nazvaný „Člověk v krajině“ začínal natáčením u nás ve
středisku, po něm následovalo putování za lidmi, kteří žijí v moravské
části karpatského regionu.

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 a obsah byl
přizpůsobován ročním obdobím.

V obcích CHKO Bílé Karpaty byly
obměněny obecní nástěnky v letošním roce celkem dvakrát. Každá ob-

měna následovala po vydání nového
čísla časopisu Bílé-Biele Karpaty,
který na nich byl inzerován.

8. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
TIC – turistické informační
centrum

Služby turistům v rámci turistického informačního centra (TIC)
patří mezi výrazné činnosti našeho
střediska, zejména v období turistické sezóny. Protože je TIC otevřeno celoročně, je každý všední
den k dispozici pracovník střediska,
který se věnuje příchozím návštěvníkům. V současné době – po změně
podmínek udělování známky TIC
agenturou CzechTourism – je v řešení otevírací doba o víkendu. Služeb TIC využívají zejména turisté
při návštěvě města, naši pracovníci
však zodpovídají i telefonické a emailové dotazy, které se v sezóně týkají vesměs ubytování, míst regionu
vhodných k návštěvě a akcí převážně folklórních konaných v regionu.
Středisko nezajišťuje ubytování přímo (pouze v případě cizinců poskytujeme asistenci), ale udržuje registr
poskytovatelů ubytování a zájemce
odkazuje na poskytovatele přímo.
Často podáváme informace o cyklostezkách, Baťově kanále a velký
zájem je také o plavební jízdní řády.
Mimo sezónu jsou dotazy zaměřeny
na orientaci ve městě, služeb pra-

videlně využívají přepravní firmy,
které hledají konkrétní adresy ve
Veselí nad Moravou. Nezanedbatelnou součástí TIC je prodej doplňkového sortimentu – map, průvodců, turistických známek, pohlednic,
známkových aršíků, knih o přírodě
a její ochraně aj. Ve středisku jsou
k dispozici letáčky s informacemi
o turistických cílech v okolí, přírodě Pomoraví, Bílých Karpat, o městě Veselí nad Moravou.
Během roku jsme evidovali celkem 1126 dotazů, většinu z nich
v období turistické sezóny.

Ekologická poradna

Během roku bylo v ekologické poradně evidováno 231 dotazů.
Počet dotazů v ekologické poradně
není tak četný, jako je tomu u našich
kolegů ve větších městech. Přesto je
existence poradny žádoucí – pokud
mají obyvatelé pocit, že jejich problém souvisí s ochranou přírody,
často zamíří právě k nám. Skutečnost, že se jejich podnětem někdo seriózně zabývá, podporuje jejich vědomí, že ochrana přírody má smysl.
Dotazy zasahují do širokého spektra
ochrany přírody. Poměrně časté jsou
dotazy ohledně záchrany zraněných
volně žijících živočichů, často jsou
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žádány také informace o starých
odrůdách ovocných dřevin, jejich
pěstování a možnostech nákupu.
V rámci šíření osvěty jsme začali
spolupracovat s místním měsíčníkem Veselské listy, kde má naše
organizace pravidelnou rubriku
Zelené okénko. Každý měsíc je
zpracováno jedno téma, které je
vlastní všem rodinám, a v článku
jsou uvedeny jednoduché návody, jak žít „zeleněji“. Kromě toho
působíme také na jednorázových
akcích, kde se snažíme přiblížit
lidem alternativní životní postoje
– Fair Trade (Ekojarmark 2007),
ekologické zemědělství a biopotraviny (návštěva biovinařství
Abrlovi v Pavlově, Ekojarmark
v roce 2007).

Naše knihovna je veřejnou univerzální knihovnou. Vytváří a uchovává fondy odborné literatury, periodik a dalších materiálů v rozsahu
a složení odpovídajícím její funkci.
Jejím posláním je poskytovat informace, literaturu a periodika v oblasti ochrany přírody, zemědělství,
ekologického zemědělství, ekologie, životního prostředí a odpadů.
Knihovna zdarma poskytuje služby
široké veřejnosti. V letošním roce
bylo evidováno 47 výpůjček.
I nadále byly poskytovány konzultace a informace pro zpracovatele bakalářských a diplomových
prací, které jsou zaměřeny na problematiku ochrany přírody v Bílých
Karpatech. Letos této pomoci využilo deset studentů.

9. REALIZOVANÉ PROJEKTY A PROGRAMY
Národní síť středisek EVVO

Naše středisko bylo i v tomto roce
přihlášeno do výše uvedeného programu, který řídí SSEV Pavučina, a to do
všech čtyř modulů. Jednalo se o:

Krabice plodů a semen

Jedná se o výukovou pomůcku,
která obsahuje dvě sady dřevěných
destiček opatřených háčkem. Prostřednictvím této pomůcky by se
děti měly zábavnou
formou seznámit s poModul 1: Ekologické výukové programy
Modul 2: Vzdělávání studentů vyšších odborných dobou semen a plodů
našich základních dřea vysokých škol v oblasti EVVO
vin. Kromě správného
Modul 3: Vzdělávání odborné veřejnosti
určení plodů a semen
v oblasti EVVO
si při chytání na udičModul 4: Vzdělávání a osvěta veřejnosti
ku mohou trénovat
v oblasti EVVO
i svoji pohotovost.
Projekt byl podpořen Lesy ČR, s.p.
Projekt byl podpořen MŽP ČR
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Okolím Bzenecké Doubravy

Cílem projektu bylo především zvýšit informovanost obyvatel v okolí Ptačí oblasti Bzenecká

Nebojte se hadů

Cílem projektu bylo přiblížit lidem hady Bílých Karpat v osvětové
brožuře. Ta obsahuje část faktickou
a část populární, zpracovanou
formou krátkých naučných
pohádek, protože publikace je
určena také dětem. V brožuře
je uveden i kontakt na odborníky. Projekt má přispět k bezkonfliktnímu soužití obyvatel
Bílých Karpat s hady a minimalizovat rizika střetů vyznívajících za současné situace
jednoznačně v neprospěch
zdejších hadích populací.
V okolí Bzenecké Doubravy byly rozmístěny infor- Projekt byl podpořen MŽP ČR
mační panely.

Doubrava – Strážnické Pomoraví
o specifikách tohoto území. Soubor
informačních panelů a letáčků má
upozornit na přírodní hodnoty této
oblasti, a tím iniciovat zájem obyvatel o zapojení se do dalších aktivit
zaměřených na zlepšování životního
prostředí.
Projekt byl podpořen EU v rámci
opatření Leader+

Časopis Bílé-Biele Karpaty

Předmětem řešení projektu byla
redakce, příprava a vydávání bilaterálního časopisu moravsko-slovenského pomezí Bílé-Biele Karpaty,
který informuje o ochraně přírody
a krajiny, ale i o kulturním dění
v oblasti Bílých Karpat.
Projekt byl podpořen MŽP ČR

Jak roste a chutná příroda

Projekt měl umožnit širší veřejnosti i školou povinným dětem a jejich pedagogům doplnit si stávající
a získat nové informace, nejlépe
účastí na akcích přímo v terénu (cíleně tematicky zaměřené exkurze,
jarní úklid remízků a sběr odpadu,
ošetřování starých odrůd ovocných
dřevin, ochutnávky produktů pocházejících z regionu aj.).
Projekt byl podpořen z rozpočtu
Jihomoravského kraje

Doplnění sítě středisek EVVO
v Jihomoravském kraji

Cílem projektu bylo doplnit a posílit síť organizací, které fungují
jako střediska EVVO na území Jihomoravského kraje. Členové sítě se
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vzdělávali, rozvíjeli činnost v souladu s posláním svého střediska a poskytovali informační služby.
Projekt byl podpořen z grantu
ESF (Evropského sociálního fondu)

„Karpatské louky“

most alej třešní. Jednalo se o staré a krajové odrůdy, tedy zároveň
vznikla malá kolekce odrůd, které
z naší krajiny již téměř vymizely.
V posledních letech narostla populace bobra evropského na Baťově kanále natolik, že celá řada stromů v okolí toku uschla v důsledku
ohryzu. Aby podobně neskončily
také vysazené třešně, snažili jsme

Projekt pod oficiálním názvem
„ Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů
v pohoří Karpat v České
republice prostřednictvím
cíleného využití nových
zdrojů financování Evropské unie“ si klade za cíl
zvyšování povědomí široké veřejnosti o zásadách
managementu v chráněných krajinných oblastech
Bílé Karpaty a Beskydy,
podpora šetrného hospodaření zemědělců v těchto
území s důrazem na kosení
a pastvu. Projekt poběží do Dobrovolníci zabezpečili třešně ochranným pletivem
proti bobrům.
poloviny roku 2008.
Je podporován UNDP
se získat finance na jejich oplocea GEF (Rozvojovým programem
ní. V letošním roce se podařilo zísOSN a Světovým fondem životního
kat prostředky i dostatek pomocníprostředí
ků k oplocení téměř 100 stromků.
Dobrovolníci z řad zaměstnanců
Oplocení třešní na Baťově
GE Money - GE Volunteers pokanálu ve Veselí nad
mohli v sobotu 27. července také
Moravou
s prací při oplocování jednotlivých
Před 10 lety u Baťova kanálu
stromů.
dobrovolníci ZO ČSOP Bílé KarPotřebné finance věnovala spopaty vysázeli na pravém břehu kanálu od hvězdárny po železniční
lečnost GE Money
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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:
• Environmentální ekonomie a etika - školení poradců - 25. ledna
• Setkání Správy CHKO se starosty
obcí Bílých Karpat - 20. března
• Seminář udržitelného cestovního
ruchu - 7. – 8. června
• Seminář Prezentační a komunikační dovednosti - 29. června
• Veletrh ekologických výukových
programů Vernířovice, Šumperk
- 4. – 7. září
• Seminář WWF CADSES - Využití možností financování ochrany přírody v Karpatech, Jak reagovat na ohrožení zájmů ochrany
přírody v Karpatech, Hostětín - 3.
– 4. října
Dále se pracovníci účastnili setkání,
která vedla k prohloubení vzájemné
spolupráce mezi NNO, státní správou a veřejnou správou v regionu,
mimo jiné např.:
• Setkání představitelů Jihomoravského kraje se zástupci nestátních
neziskových organizací - 6. března

• Valná hromada Sítě ekologických
poraden STEP - 22. března
• Zasedání k regionální známce
Tradice Bílých Karpat - 10. května
• Setkání nestátních neziskových
organizací – Koncepce EVVO
v JMK - 21. června

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

• 26. ledna proběhlo ve Vídni první
zasedání řídícího výboru Karpatské soustavy chráněných území
(CNPA) ustavené v rámci Karpatské úmluvy na zasedání Konference smluvních stran v Kyjevě
v prosinci 2006. Na ně přímo navázalo zasedání řídící skupiny pro
projekt WWF: 2012 - Program
chráněných území Karpat. Jednání se zúčastnila Jana Urbančíková, jmenovaný český zástupce
CNPA pro naplňování Úmluvy
o ochraně a udržitelném rozvoji
Karpat a zároveň jmenovaný zástupce ČR pro zasedání v řídící
skupině k projektu WWF: 2012.
• 2. – 5. dubna se konala na Mikulčině vrchu první schůzka mezinárodní Pracovní skupiny pro
udržitelný turistický ruch v rámci
Karpatské úmluvy. Cílem bylo
konzultovat a dále pracovat na
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přípravě Protokolu, který bude
pro země Karpatské úmluvy důležitým dokumentem v oblasti
rozvoje cestovního ruchu. Na přípravě podkladů pro Protokol se
v předešlém roce podíleli i naši
pracovníci.
• 17. – 18. května v Bratislavě zasedala řídícího výboru Iniciativy
pro Karpatský ekoregion (CERI).
Hlavním bodem schůzky tohoto
volného sdružení nevládních neziskových organizací v regionu
bylo dohodnout společný postup
v dalším období, včetně otázky
spolupráce a uplatnění se v rámci
Karpatské úmluvy, financování
apod.
• 26. června se ve Zlíně konala 1.
schůzka věnovaná ochraně kulturního dědictví Karpat v ČR.
V rámci Karpatské úmluvy vzniká tzv. Seznam karpatského kulturního dědictví. Na jeho tvorbě
a odborných konzultacích se podílí i naše středisko.
• 22. – 23. října se v Uherském Hradišti konala 2. pracovní schůzka
na téma Ochrana přírodního a kulturního dědictví Karpat. Toto setkání svou náplní navazovalo na
předchozí setkání ve Zlíně. Cílem
bylo iniciovat diskusi o způsobech ochrany kulturního a přírodního dědictví karpatského regionu
v souvislosti s naplňováním Karpatské úmluvy v ČR. Výstupy
budou důležitým podkladem pro
práci expertní skupiny.
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• 22. – 23. listopadu v   Budapešti
proběhlo 2. zasedání řídícího výboru Karpatské soustavy chráněných území (CNPA). První den
projektový tým zástupců WWF
seznámil členy řídícího výboru
7 karpatských zemí s postupem
projektu a některými konkrétními
aktivitami. Druhý den proběhlo
zasedání řídícího výboru Karpatské soustavy chráněných území
(CNPA). Náplní jednání byla diskuse o přípravě Pracovního plánu
pro nejbližší období a také Strategie CNPA, jejíž návrh by měl být
předložen 2. Konferenci smluvních stran Karpatské úmluvy, která se bude konat v roce 2008 v Rumunsku.
• 5. – 7. prosince se v rumunském
Brašově konala valná hromada
členů Iniciativy pro karpatský
ekoregion (CERI). Na pořadu
jednání byla budoucnost této sítě
neziskových organizací a především spolupráce s dalšími strukturami a organizacemi v rámci
Karpatské úmluvy. Součástí zasedání byla i pracovní schůzka
řídícího výboru, ve kterém naše
organizace zastupuje zájmy českých členů CERI.
Zastupování CHKO Bílé Karpaty
jako biosférické rezervace UNESCO
a účast na zasedáních MAB probíhá
po konzultacích s vedením Správy
CHKO podle potřeby.

Zapojení se do MAS
Horňácko a Ostrožsko

• Účast na Valné hromadě MAS
Horňácko a Ostrožsko 31. srpna

Překladatelská činnost

Průběžně byly prováděny korektury přírodovědeckých článků a abstraktů v anglickém jazyce a překlady
korespondence pro Správu CHKO
Bílé Karpaty týkající se zahraničních publikací, reprezentace CHKO
a účasti na zahraničních akcích.

Odborné praxe pro
studenty

Od začátku roku 2007 byly zajišťovány odborné praxe pro studenty
středních a vysokých škol se zaměřením na ochranu přírody a životní

prostředí. Doposud praxi vykonalo 6 studentů ze SŠZE Přerov, 1
student SŠZE Staré Město, 2 studentky MZLU Brno, 1 student PřF
Olomouc a 1 studentka Biologické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Oslavili jsme deset let
existence

Kulaté jubileum oslavili zaměstnanci spolu se svými příznivci
a spolupracovníky sportovně 22.
listopadu. V hale ve Velké nad Veličkou se uskutečnil turnaj ve volejbale za účasti týmů Jihomoravského
kraje, starostů obcí Horňácka, Města
Veselí nad Moravou, Správy CHKO
Bílé Karpaty a současných i bývalých pracovníků střediska.

K našemu kulatému jubileu jsme obdrželi spoustu krásných dárků, mezi jinými také narozeninový dort.
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11. FINANČNÍ ZPRÁVA
Komentář k hospodaření
společnosti za rok 2007
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 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 2007 získané finanční prostředky na realizaci různých projektů a akcí - dotace, granty a nadační
příspěvky (MŽP, Lipka – středisko pro environmentální výchovu
a vzdělávání – OP RLZ I a OP RLZ
II, Jihomoravský kraj, EU + RČR,
GE ELFUN).
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Další významnou část výnosů tvořily příspěvky a dotace od jednotlivých zakladatelů (Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Město Veselí
nad Moravou) a prostředky získané
vlastní činností společnosti. Jednalo
se zejména o zakázky různých objednatelů (Lesy ČR, s.p., ZO ČSOP
Veronica, Město Veselí nad Moravou, SCHOK – Svaz chovatelů ovcí
a koz) s konkrétním předmětem poskytovaných služeb (grafická příprava a tisk letáků, grafická příprava,
tisk, výroba a instalace informačních panelů naučných stezek, výroba výukové pomůcky – Krabice plodů a semen, apod.). Ostatní výnosy
představovaly finanční prostředky
získané v rámci programu 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
2007 představovaly osobní náklady
zaměstnanců společnosti. Vzdělávací a informační středisko Bílé
Karpaty, o.p.s. zaměstnávalo od
začátku roku 2007 pět zaměstnanců, z toho 3 zaměstnance na plný
úvazek a 2 na úvazek 0,8. 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
a jiné.
Na základě smlouvy, předložených dokladů roční účetní závěrky,
vykonaného ověřování správnosti
a pravdivosti vykazovaných údajů
byl dne 20. 7. 2007 vykonán audit

účetní závěrky společnosti ing. Jarmilou Bokorovou, číslo dekretu  
882 a ve Zprávě nezávislého auditora o prověření roční účetní závěrky
za rok 2006 bylo konstatováno, že
účetní uzávěrka společnosti poskytuje věrný a pravdivý obraz o finanční situaci společnosti k 31. prosinci
2006 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 2007.

25

26

Spotřebované nákupy celkem

NÁKLADY

Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Služby celkem
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
			 Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
			 Ostatní náklady celkem
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
			 Tvorba opravných položek celkem
Tvorba opravných položek
			 Poskytnuté členské příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky
				
Výnosy celkem
2 421 501,42		Náklady celkem
Hospodářský výsledek
275 537,72			
		

Tržby za vlastní výkony			
a za zboží celkem
1 209 898,50
Tržby za vlastní výrobky
49 765,00
Tržby z prodeje služeb
1 129 774,50
Tržby za prodané zboží
30 359,00
Ostatní výnosy celkem
1 336,40
Úroky
1 336,40
Přijaté příspěvky celkem
56 567,00
Přijaté příspěvky (dary)
56 567,00
Provozní dotace celkem
1 153 699,52
Provozní dotace
1 153 699,52

Výkaz zisků a ztrát sestavený k 31. 12. 2007
VÝNOSY

		

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

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

2 145 963,70

173 152,30
24 718,28
723 829,93
138 725,80
14 396,50
570 707,63
1 199 781,00
882 395,00
286 998,50
30 387,50
3 605,00
3 605,00
16 176,28
658,78
15 517,50
1 700,91
1 700,91
3 000,00
3 000,00

197 870,58
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0,00		 Vlastní zdroje celkem
77 592,00		Jmění celkem
Vlastní jmění
77 592,00
-77 592,00
Fondy

Aktiva celkem
1 576 837,85		Pasiva celkem
				
				

-77 592,00

Zpracovala: H. Pechalová

1 576 837,85

400,00
400,00

42 484,00
8 417,00
1 323,00

133 351,10
132 951,10
5 903,10
74 824,00

275 537,72
275 537,72

336 142,79

1 443 486,75
1 167 949,03
831 806,24

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
				
Krátkodobý majetek celkem
1 576 837,85		 Cizí zdroje
Zásoby celkem
59 651,03		 Krátkodobé závazky celkem
Zboží na skladech a v prodejnách
59 651,03
Dodavatelé
Pohledávky celkem
168 432,40
Zaměstnanci
Odběratelé
46 494,00
Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
Dohadné účty aktivní
121 938,40
Ostatní přímé daně
Krátkodobý finanční majetek celkem 1 344 586,73
Jiné závazky
Pokladna
19 819,50
Ceniny
1 248,50
Účty v bankách
1 323 518,73
Jiná aktiva celkem
4 167,69		 Jiná pasiva celkem
Náklady příštích období
4 167,69
Výnosy příštích období
		

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k samostatným movitým
věcem a souborům movitých věcí

AKTIVA			 PASIVA

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2007			

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
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:
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Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvu životního prostředí ČR
Městu Veselí nad Moravou
Jihomoravskému kraji
Nadaci Partnerství
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 v regionu.

