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PŘEDMLUVA
Milí přátelé,
dříve než jen prolistujete nebo si
naopak důkladně pročtete výroční
zprávu Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s. za
rok 2008, dovoluji si vyzdvihnout
pár skutečností, které byste jinak
složitě museli hledat mezi řádky.
Dvanáctý rok fungování střediska ukázal, že práce VIS Bílé Karpaty
je stále velice žádána a oceňována.
Dokazuje to trvalý, a v posledních
letech dále narůstající, zájem o výukové programy, terénní exkurze
a akce pro veřejnost (např. Den
Země, Evropský den parků, Biojarmark na horňáckých Biodožínkách).
Značná je i poptávka po konzultacích k přípravě školních projektů –
znalostí a dlouholetých zkušeností
střediska využívá mnoho pedagogů
škol v regionu.
Mnohem méně příznivá je však
situace finanční a pracovníci VIS
Bílé Karpaty museli strávit spoustu času hledáním dodatečných finančních zdrojů k zajištění chodu
střediska. Vynaložené úsilí a čas
strávený rozsáhlým plánováním
projektových aktivit a vyplňováním
obsáhlých formulářů (především
u žádostí o dotace z evropských fondů) se bohužel nakonec jen málokdy
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zúročily. Můžeme mluvit o štěstí,
že díky tomuto nepříznivému vývoji
v oblasti dotační politiky zaměřené
na nestátní neziskový sektor nedošlo
v roce 2008 k utlumení činnosti střediska, jako tomu bylo u řady jiných
nevládních neziskových organizací
v ČR.
Pro ty z Vás, kteří práci VIS Bílé
Karpaty ještě dobře neznají, rád
opakuji, že středisko považuje za nezbytné intenzivně spolupracovat nejen se svými zakladateli - Správou
CHKO Bílé Karpaty, ZO ČSOP Bílé
Karpaty a Městem Veselí nad Moravou, ale i s řadou dalších organizací v regionu jihovýchodní Moravy.
Za jejich podporu jim děkuje.
Jan W. Jongepier
statutární zástupce
a předseda správní rady

1. ORGANIZACE, PRACOVNÍCI
A VÝKONNÉ ORGÁNY
I nadále patříme mezi profesionální nevládní neziskové organizace s působností v regionu jihovýchodní Moravy a neztratili jsme se ani v celorepublikovém měřítku.
V  roce 2008 byli zaměstnáni na plný úvazek tito pracovníci: ve funkci
ředitelky Marie Petrů, DiS.,jako odborný pracovník Jana Urbančíková, podvojné účetnictví a administrativu zajišťovala Hana Pechalová. Na částečný
úvazek pracovali Bc. Vladimír Šácha (0,8) a do 30. 6. 2008 Ing. Hana Poková (0,8).
Naše organizace účtuje v podvojném účetnictví a audit účetní závěrky za
předcházející rok byla opět proveden nezávislým auditorem.
Ve výkonných orgánech došlo v tomto roce k těmto změnám: za Město
Veselí nad Moravou byl na podzimním zasedání představen nově jmenovaný
člen správní rady, RNDr. Jaroslav Hanák, u členů v dozorčí radě nedošlo
k žádným změnám.
Řádná společná zasedání správní rady a dozorčí rady proběhla 18. března  
a 21. října 2008. 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 2008 řádným členem Sdružení středisek
ekologické výchovy PAVUČINA, Sítě ekologických poraden ČR (STEP)  
a MAS Horňácko a Ostrožsko.
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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
(do podzimu 2008)
RNDr. Jaroslav Hanák
(od podzimu 2008)
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
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Pracovníci:

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.
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.

2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Cílem našich ekologických výukových programů je nenásilné, tvořivé
a aktivní vedení dětí k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních
prožitků, zkušeností a získaných informací. Jednotlivé programy tvoří vždy
jedno až dvouhodinový blok
a využívají řadu
didaktických
pomůcek a přírodnin. Školám
doporučujeme
realizaci programů venku – v terénu mimo školu, v okolí školy
a na školních zahradách.
Nabídka výukových programů je každoročně zpracovávána v průběhu
prázdnin. Na přelomu srpna a září je pak distribuována do škol a školských
zařízení převážně v okresech Hodonín a Uherské Hradiště. Poštou a elektronicky je zasílána také dalším zájemcům. Pro školní rok 2007/2008  jsme na5

bízeli 28 programů po mateřské školy, 33 programů pro 1. stupeň základních
škol, 25 programů pro 2. stupeň základních škol a 10 programů pro střední
školy.
Cena výukového programu byla stanovena na 18 Kč/žáka na 1 vyučovací
hodinu. Pro výuku přímo na středisku je to 15 Kč/žáka.
V roce 2008 bylo odučeno celkem 406 výukových programů pro 7 619
dětí (pro srovnání - v roce 2007 to bylo 418 výukových programů pro 7656
dětí). Z těchto aktivit bylo 301 realizováno pro školy v kraji Jihomoravském
a 105 pro školy v kraji Zlínském.
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3. VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO
PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
V. Krajský veletrh aktivit a programů
na podporu EVVO Zlínského kraje - 24. 9.
Veletrh proběhl v příjemném prostředí střediska volného času Alcedo
Vsetín. Účastníkům jsme prezentovali naši činnost pomocí banerů (10 let
VIS) a představili jsme zde také část výstavy Proč ne smrk, kterou připravilo
ZO ČSOP Bílé Karpaty a na jejíž tvorbě se VIS BK podílel. Lesní tématice
jsme věnovali i výukovou dílnu, která nabídla možnost seznámit pedagogy
z celého kraje se strukturou našich výukových programů zaměřených na les.
Prezentovali jsme zde nové výukové pomůcky, na jejichž tvorbě se podílíme
společně s Lesy ČR. Účastníci dílny si mohli vyzkoušet práci s Lesníkovou
brašnou, Krabicí plodů a semen a dřevěným puzzle lesního hmyzu a brouků.
Díky této prezentaci jsme navázali kontakt a spolupráci se Střední lesnickou
školou v Hranicích, která se zabývá lesní pedagogikou. Následná reciproční
výměna některých výukových materiálů byla přínosná pro obě strany.
VII. Krajská konference o EVVO – TSTTT
(Reduta Uherské Hradiště) - 27. 11.
I zde jsme pedagogům prezentovali činnost střediska. Dílna pod názvem
Náměty a hříčky k ekologické výchově byla v obou blocích navštívena především pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ. Dílna nabízela náměty pro aktivity,
které lze využít při tvorbě vlastních ekologických výukových programů.
Také zde, v prostorách Reduty, jsme prezentovali výstavu Proč ne smrk. I letos jsme pro návštěvníky konference připravili prodejní pult s publikacemi
a dalšími tištěnými materiály, které se vztahují k environmentální výchově.
Akci jsme využili k distribuci naší nabídky výukových programů, exkurzí
a projektového poradenství.

4. TERÉNNÍ EXKURZE
Většina exkurzí proběhla ve vegetační sezóně, a to zejména v květnu a červnu. Největší zájem byl již tradičně o lokality s květnatými loukami. Dalším
vyhledávaným cílem našich exkurzí byly Váté písky a Strážnické Pomoraví
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– v nabídce je pod názvem Poušť a řeka. Realizovali jsme několik exkurzí do
oblasti slepého ramene řeky Moravy u Kněžpole (Kněžpolský les) a exkurzí
spojených se zážitky z plavby po řece Moravě, ať už spojené s cestou na lodi
(Lodí k lužnímu lesu) či pádlováním na gumových člunech (Dobrodružství
na řece). Exkurze
objednávaly hlavně
základní školy (2.
stupeň) a střední školy, a dále zájmové
skupiny (např. různé ZO ČSOP). Díky
povolení ke vstupu
do národních přírodních rezervací (NPR)
a národních přírodních památek (NPP)
jsme mohli provádět
návštěvníky i na místa, kam by se běžný turista vydat neměl. Ve školním roce 2007/2008 bylo
v naší nabídce 9 exkurzí. Jejich trasy lze přizpůsobit požadavku objednatele,
ovšem pokud jsou vedeny chráněnými územími národní kategorie, je změna
trasy vždy konzultována s pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty.
V rámci Evropského dne parků byla připravena exkurze do NPP Na Adamcích a do nedaleké PR Sovince.
Celkem bylo provedeno 40 exkurzí pro 799 účastníků.

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 8 členů. Součástí
letošních aktivit byly i následující dvě samostatné výpravy:
Návštěva hvězdárny – 16. 5.
Aby se děti lépe seznámily s vesmírem a přístroji, které se k jeho pozorování používají, připojily se k pravidelnému pátečnímu pozorování pro
veřejnost pořádanému veselskou hvězdárnou. Na programu bylo pozorování
8

Měsíce a Saturnu, na něž navázal krátký doprovodný film. Večer pokračoval
pozorováním souhvězdí pod širým nebem.
Výprava za včelařem – 12. 6.
Namísto poslední schůzky školního roku 2007/2008 se děti vydaly na terénní výpravu a návštívily pana Josefa Buzíka ve Velké nad Veličkou. Tento vyhlášený včelař je nositelem regionální známky Tradice Bílých Karpat
a své úly má umístěny přímo v NPR Zahrady pod Hájem. Cestou se děti
zastavily na loukách v rezervaci. Pan Buzík otevřel jeden z úlů, aby jim
názorně ukázal, jak to vypadá uvnitř. Velmi zajímavě povídal o tom, co obnáší včelaření. Děti se od něj dozvěděly spoustu zajímavých věcí o včelách
a měly možnost med i ochutnat.

Žabkování – 21. 4.

Společně se Základní školou Jana Amose Komenského Veselí nad Moravou jsme naplňovali téma školního projektového dne Žabkování. Cílem aktivity bylo seznámit žáky se životem našich obojživelníků a s problematikou
jejich ochrany. Akce probíhala formou powerpointové prezentace ve třídách
školy. Zúčastnili se jí všichni přítomní žáci 1. – 5. ročníku. Důraz byl kladen
na vysvětlení proč vůbec dochází k problémům s křížením migračních tras
žab se silniční sítí a jinými komunikacemi. Dětem a pedagogům byly prezentovány možnosti bezpečného transferu obojživelníků. V rámci programu
mohly děti obdivovat i živé žáby, které byly po ukončení programu repatriovány zpět do přírody.
Podle
slovního hodnocení dětí i jejich
učitelského doprovodu
celá
akce pozitivně
ovlivnila jejich
vztah k obojživelníkům. Mnozí
z posluchačů se
díky nám poprvé
podrobněji seznámili se zajímavostmi ze ži9

vota žab, mloků a čolků. Na Žabkování v jednotlivých třídách pod vedením
učitelů navazovaly tématicky zaměřené výtvarné aktivity.

Den dětí - neděle 1. 6.

Společně s dalšími místními organizacemi a dobrovolníky jsme se podíleli na zabezpečení zábavného odpoledne ke Dni dětí v Zámeckém parku ve
Veselí nad Moravou. Naše aktivity využívaly výukové pomůcky Krabice
plodů a semen a byly připraveny především pro starší děti. „Lovení“ dřevěných destiček s plody a semeny však přilákalo také spoustu menších dětí
a jejich rodičů. Hlavním pořadatelem akce, které se zúčastnilo přibližně 250
dětí s rodiči, bylo Město Veselí nad Moravou spolu s místní Poradnou pro
ženy a dívky.

Hurá do školy - sobota 30. 8.

Poslední sobotu v srpnu měly veselské děti příležitost zakončit letní prázdniny aktivně a s úsměvem na rtech. V přístavišti Baťova kanálu pro ně byla
připravena řada lákavých zastavení, z nichž dvě připravilo naše středisko - na
jednom stanovišti měly děti za úkol přemístit se pomocí „ledových ker“ za potravou, velkým tuleněm
a malou rybkou, odvážnější děti si
později mohly vyzkoušet
svou šikovnost v nejpopulárnější
aktivitě letošní
akce
- běhu přes
pohyblivou
vodní lávku.
Všichni soutěžící si za svou statečnost vysloužili sladkou odměnu a vítězové ze dvou
věkových kategorií byli navíc odměněni drobnými dárky.
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6. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisné a přírodovědné večery

První čtvrtky v měsíci byly tradičně věnovány setkáním s cestovateli (nejen) po cizích zemích. Letos se uskutečnilo devět večerů pro milovníky přírody a příznivce cestování:
•
Leden
Bílé Karpaty
(Vladimír Šácha, VIS Bílé Karpaty) – náhradní program
				
Kapverdy
(Vít Grulich, Masarykova univerzita Brno)
•
Únor
Kolumbie
(Eva Fraňková, Masarykova univerzita Brno)
•
Březen
Strážnické Pomoraví
(Karel Šimeček, Česká společnost ornitologická)
•
Duben
Yellowstone
(Jiřina Lovecká, Univerzita Palackého Olomouc)
•
Září
Od Atlantiku k Pacifiku
(Antonín Červený, Avale Brno)
•
Říjen
Žítkovské bohyně
(Jiří Jilík, publicista a novinář)
•
Listopad
Čína
(Dan a Marie Rozbrojovi)
•
Prosinec
Keňa
(Martin Škorpík, NP Podyjí)
Cestopisné večery se stále těší oblibě veřejnosti. Dokazuje to i jejich návštěvnost, která se většinou pohybovala v rozpětí 30 až 50 osob.

Ekojarmark – sobota 19. 4.

Na již tradičním ekojarmarku jsme návštěvníkům nabízeli ochutnávku biopotravin (několik druhů pomazánek, slané i sladké pečivo). Nabídku doplňoval košt jablečných moštů vyráběných v bělokarpatské moštárně v Hostětíně
a medu a medoviny od čerstvého držitele regionální známky Tradice Bílých
Karpat, pana Buzíka z Velké nad Veličkou. Opět jsme pozvali své kolegy
z Brna, kteří ve vedlejším stánku prezentovali Fair Trade výrobky.
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Evropský Den parků
– sobota 24. 5.

Cílem letošní exkurze byla
Národní přírodní památka
Na Adamcích poblíž Želetic
u Kyjova, kde v tomto období na velké ploše rozkvétá
vzácná třemdava bílá. Našimi průvodci byli botanikové
Ivana Jongepirová (botanička
Správy CHKO Bílé Karpaty)
a její manžel, J. W. Jongepier.
Výběr lokality byl motivován
snahou poukázat na důležitost
zachování podobných stepních
lokalit v poměrně intenzivně
využívané zemědělské krajině. K naší exkurzi se tentokrát
připojili i místní obyvatelé ze
Želetic a jejich zájem nás velmi potěšil.

Zahrada Moravy – sobota 21. 6.

Ve dnech 21. - 22. června se konal v prostorách Střední odborné školy
a gymnázia ve Starém Městě 15. ročník výstavy Zahrada Moravy. Středisko
na přehlídce prezentovalo svoji činnost, nabídlo své informační materiály
a publikace (nejen se zemědělskou tématikou) a sortiment svého propagačního stánku zpestřilo malou ochutnávkou bioproduktů.

Bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem – sobota 23. 8.

I na biodožínkovém jarmarku v centru obce Velká nad Veličkou návštěvníci
využili u našeho stánku možnosti ochutnat občerstvení vyrobené z biopotravin. O nabízené bioprodukty byl velký zájem. Návštěvníci zároveň získali podrobné informace o tom, co vlastně značka Bio představuje. Nedílnou součástí
nabídky byly i osvětové informační materiály z dílny našeho střediska a kolegů z ostatních ekocenter.
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Vaření trnek – sobota 6. 9.

Naše středisko se letos poprvé zúčastnilo jarmarku, který byl součástí tradičního Vaření trnek v Dolním Němčí. Organizátoři této akce si od naší účasti slibovali odborné informování návštěvníků zajímajících se o přírodu Bílých Karpat. K tomuto účelu nám byl vyhrazen jeden z jarmarečních stánků.
V něm jsme návštěvníkům nabídli tiskové materiály a publikace zaměřené
nejen na turistické zajímavosti Bílých Karpat, ale i na způsoby ochrany zdejší přírody. Součástí byla také tematická ekoporadna zaměřená na pěstování
starých a krajových odrůd ovoce. O nabídnuté informační a poradenské služby byl velký zájem a využilo jich několik desítek návštěvníků jarmarku.

Žáby bijí na poplach – 10. 9.

K organizacím, které se připojily z akci Českého svazu ochránců přírody
nazvané Žáby bijí na poplach, se přidala i knihovna v Uherském Ostrohu.
Pracovníci knihovny vyhlásili nejprve výtvarnou soutěž pro děti. Tématem
soutěže byly žáby a problematika jejich ochrany. Výtvarná dílka soutěžících
byla vystavena v prostorách knihovny a pro jejich malé autory uspořádala
knihovna ve spolupráci s naším střediskem přednášku o obojživelnících nazvanou Není žába jako žába. Přednáška, které se zúčastnilo 17 dětí s rodiči,
byla zakončena losováním vítězů soutěže a čtením pohádek o žabkách.

Medová exkurze – sobota 27. 9.

V rámci projektu Medový rok jsme uspořádali tzv. medovou exkurzi
k bělokarpatskému včelaři panu Karlu Beníčkovi z Bystřice pod Lopeníkem,
který je stejně jako pan Josef Buzík z Velké nad Veličkou držitelem regionální známky Tradice
Bílých Karpat. Počasí
se vydařilo, a tak se
mohli všichni účastníci exkurze vydat na
procházku k jednomu
ze čtyř včelařských
stanovišť pana Beníčka na okraji lesa nad
Bystřicí. Obletováni
včelkami, které vylákalo slunečné počasí,
jsme vyslechli pouta13

vé povídání o životě včel, o vzniku medu a dalších včelích „výrobků“ i o potěšeních a trampotách včelaření. Nahlédli jsme také do úlů, které si pan Beníček sám vyrábí. Po návratu nás čekalo malé občerstvení přichystané paní
Beníčkovou a ochutnávka medů – lesního, lipového, akátového a smíšeného,
a také medoviny a medových perníčků a řezů. Na zahradě jsme si mohli prohlédnout funkční úl vyrobený z vydlabaného kmene na způsob původních
klátů a samozřejmě zakoupit kterýkoli z ochutnaných medů oceněných na
zemědělské výstavě v Lysé nad Labem titulem „Med roku 2008“.

Jablečná slavnost – neděle 28. 9.

Podobně jako v předchozích letech bylo naše středisko přizváno ekocentrem Veronica ke spolupráci na pořádání Jablečné slavnosti v Hostětíně. Naše
stanoviště se nacházelo v sadě za budovou centra a připravené aktivity byly
zaměřeny především na dětské návštěvníky. S velkým ohlasem se setkal
„jablíčkový bodypainting“ - příchozí děti měly možnost si nechat namalovat
na tvář nebo na ruku jablíčko. Dále si mohly zahrát pomologické pexeso
a kvarteto a získat pěknou odměnu (v podobě již zmíněných pexes a kvartet).
U našeho stanoviště se vystřídalo přibližně 180 dětí.

Přednáška o ekologickém zemědělství – 1. 10.

První říjnový podvečer připravilo středisko na žádost Farního sboru Československé církve evangelické v Javorníku nad Veličkou v místním sborovém domě přednášku na téma ekologické zemědělství. Přednášky, která
následně přešla do besedy s mnoha dotazy, se zúčastnilo asi patnáct zájemců
o problematiku šetrného zemědělského hospodaření.

7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Tvorba propagačních a metodických materiálů:
•
		
•
		
•
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Naučná stezka Šumárnická, panel č.1
- grafická příprava, tisk a instalace
Naučná stezka Javořinská, panel č. 11
- grafická příprava, tisk a instalace
Naučná stezka Květná, panely č. 8 a 15
- grafická příprava, tisk a instalace

•
•
•
•
•
•
		
•
		
		

Ochrana přírody a meandry řeky Moravy, 9 panelů
- grafická příprava a tisk
Naučná stezka Hrnčířské louky, 5 panelů
- grafická příprava
Naučná stezka Květná
- grafická příprava a tisk letáku v nákladu 2000 ks
Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
- grafická příprava a tisk letáku v nákladu 2000 ks
Ochrana přírody a meandry řeky Moravy
- grafická příprava a tisk letáku v nákladu 2000 ks
Mapa příkladů karpatského dědictví ve Zlínském kraji
grafická příprava materiálu
Časopis Bílé-Biele Karpaty
- vedení, redakce, příprava článků, grafická příprava, zajištění tisku,
distribuce a administrace 2 čísel bilaterálního časopisu v rozsahu
24 stran, náklad 1300 ks (ve spolupráci s dalšími partnery).

Nástěnky

Pravidelně byly aktualizovány 3 nástěnky VIS Bílé Karpaty ve Veselí nad
Moravou. Při distribuci časopisu Bílé-Biele Karpaty byly aktualizovány také
nástěnky v obcích na území CHKO (v roce 2008 dvakrát).

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2007 byla připravena v rozsahu 28 stran a vytištěna
v nákladu 200 ks.

Veselské listy

V tomto roce byly na základě dotazů ekoporadny připraveny dva články,
jeden o čápech ve veselském Hájku a druhý o ježcích.   

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.
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Seriál článků v časopise Malovaný kraj

Malovaný kraj je periodikum, které vychází 6x ročně a populárně naučnou formou zprostředkovává čtenářům národopisné a vlastivědné informace z oblasti Slovácka. V roce 2008 byl do časopisu zařazen seriál Příroda
za humny, který se věnuje různým přírodním fenoménům na Hodonínsku
a Uherskohradišťsku. Autorem článků je Vladimír Šácha. Seriál je redakcí
časopisu plánován na dva roky.
V roce 2008 byly v Malovaném kraji publikovány následující příspěvky:
1/2008 – Moravská Sahara
(Vývoj biotopu vátých písků. Kavyl písečný a ještěrka zelená.)
2/2008 – Strážnické Pomoraví
(Dynamika říčního toku. Meandr, výsep a jesep. Významné druhy ptáků
hnízdících v oblasti Strážnického Pomoraví.)
3/2008 – Afrika v Bílých Karpatech
(Druhová rozmanitost květnatých luk v Bílých Karpatech. Evropské orchideje.)
4/2008 – Moravské Kopanice
(Krajinná mozaika Kopanic. Užovka stromová. Vylidňování okrajových
oblastí Bílých Karpat.)
5/2008 – Ovocný kraj
(Staré a krajové odrůdy ovoce. Ovoce Bílých Karpat a Jablečná slavnost
v Hostětíně.)
6/2008 – Z mořského dna až na vrchol Javořiny
(Geologický vývoj jihovýchodní Moravy. Flyš a sesuvy.)

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.
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8. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ
ČINNOST
TIC – turistické informační centrum

Turistické informační centrum (TIC) bylo otevřeno
během všedních dnů po celý rok. O prázdninách jsme
vzhledem k probíhajícímu vrcholu turistické sezóny
rozšířili otevírací dobu i na sobotní dopoledne. Návštěvníci města této skutečnosti plně využívali.
Mezi způsoby kontaktování našeho TIC převládaly
osobní návštěvy přímo v kanceláři. Řada dotazů byla řešena také e-mailem nebo telefonicky. V případě žádosti dotazovatele, jsme
některé materiály zasílali i poštou. Co se týče obsahu, převládaly dotazy na
probíhající kulturní akce v regionu a možnosti ubytování a stravování v blízkém okolí. Mnoho návštěvníků se zajímalo o historii města, region a provoz Baťova kanálu a veselského přístaviště. Část návštěv infocentra byla
motivována koupí upomínkových a propagačních předmětů – pohlednic,
turistických známek, propagačních letáčků, knih atd. Významnou kategorii
náročnějších dotazů tvořilo plánování výletů pro větší skupiny – doporučovali jsme vhodné trasy výletů a pomáhali s odhadem času potřebného na absolvování jednotlivých aktivit. Zahraniční turisté u nás získávali informace
v anglickém a německém jazyce.
Nejvíce turistů tradičně navštíví naše středisko během letní sezóny, zvýšená návštěvnost trvá od června do srpna. Během celého roku 2008 jsme
zaevidovali 1 576 dotazů.

Ekologická poradna

V rámci našich ekoporadenských činností se snažíme aktivně zúčastňovat
řady hromadných akcí, na nichž dotazovatele můžeme informovat přímo na
místě v kontextu případného problému. Příkladem mohou být různé místní
a regionální slavnosti zaměřené na problematiku ekologického hospodaření
v krajině. Na každoročně pořádaném Ekojarmarku ve Veselí nad Moravou
jsme uspořádali ochutnávku medu a biopotravin a odpovídali jsme na dotazy
o dostupnosti, způsobu výroby a označení těchto produktů. Již tradičně jsme
se zúčastnili biojarmarku na biodožínkách v rámci Horňáckých ozvěn ve
Velké nad Veličkou. Zde jsme kromě prezentace našeho střediska zodpovídali řadu dotazů týkajících se biopotravin, ale i zásad správného pohybu
turistů v CHKO Bílé Karpaty. Podobnou akcí byla Jablečná slavnost v Hos17

tětíně, kde jsme opět zprostředkovávali informace o biopotravinách a ekologickém zemědělství.
Další typem osvětových aktivit jsou exkurze pro veřejnost. Na jaře jsme
u příležitosti Evropského dne parků pozvali zájemce na botanickou exkurzi. V průběhu akce jsme řešili množství dotazů týkajících se péče o krajinu
a včelařství. Na včelařské téma jsme se zaměřili i při Medové exkurzi za
včelařem Karlem Beníčkem.
Mezi aktivní způsoby oslovování veřejnosti patří publikování v médiích.
Ve Veselských listech jsme informovali o čápech, jejich životě, možných
interakcích s člověkem a řešení případných problémů. Na podzim se jako
velmi aktuální téma ukázala péče o ježky. Pro časopis Malovaný kraj středisko připravilo sérii článků cyklu Příroda za humny. Také zde byl věnován
prostor možným střetům zájmů člověka a přírody. Jednalo se především respektování omezení pohybu v chráněných územích a manipulaci s chráněnými druhy rostlin a živočichů.
S množstvím dotazů se na nás lidé obraceli buď přímo, prostřednictvím
návštěvy v kanceláři, nebo telefonicky. Mezi časté dotazy řešené tímto způsobem patřila především péče o veřejnou zeleň v obcích a ve městech, zimování netopýrů a nakládání s handicapovanými živočichy. Při zodpovídání
dotazů, které se týkaly živočichů, jsme často využívali možnosti konzultace
problémů s odborníky ze stanic handicapovaných živočichů v Buchlovicích
a v Jaroměři.
K důležitým činnostem naší ekoporadny patřily konzultace odborných,
bakalářských a diplomových prací zaměřených na ochranu přírody. V rámci
pomoci studentům jsme zapůjčili množství titulů odborné literatury. Během
roku jsme evidovali celkem 579 „ekodotazů“.

9. REALIZOVANÉ PROJEKTY
A PROGRAMY
•
Naše středisko se i v  roce 2008 přihlásilo do programu Národní síť
středisek EVVO, který řídí Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, a to do tří modulů:
Modul 1 Ekologické výukové programy
Modul 2 Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol
Modul 4 Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti
Projekt byl podpořen MŽP a MŠMT ČR
18

•
Dřevěný koláč. Projekt zajistil přípravu a výrobu výukové pomůcky, která studentům přibližuje dřevo 10 různých druhů dřevin. Žáci se s její
pomocí naučí dřevo jednotlivých dřevin rozpoznávat, seznámí se s jeho charakteristikou a využitím.
Projekt byl podpořen Lesy ČR, s.p.
•
Časopis Bílé-Biele Karpaty - zajištění přípravy, tisku a distribuce 2 čísel časopisu Bílé - Biele Karpaty (dvoubarevná obálka, černobílý tisk, 24 stran)
Projekt byl podpořen MŽP ČR
•
Medový rok. Projekt tvořil soubor osvětových aktivit, které umožnily širší veřejnosti získat nové a doplnit si stávající informace o ekozemědělství a jeho vazbách na ochranu přírody regionu Hodonínska. Tematicky
byl zaměřen na včelařství a místní produkci medu jako dobrý příklad závislosti kvality potravin na kvalitě a čistotě prostředí. Projektové aktivity
byly připraveny pro všechny věkové kategorie a akce probíhaly o víkendech
a v odpoledních a večerních hodinách pracovního týdne v průběhu celého
roku.
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 vzdělávali, rozvíjeli činnost v souladu s posláním svého střediska a poskytovali informační
služby.
Projekt byl podpořen z grantu ESF (Evropského sociálního fondu)
•
Projekt Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních
porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného
využití nových zdrojů financování Evropské unie byl zaměřen na zvyšování povědomí široké veřejnosti o zásadách managementu v chráněných
krajinných oblastech Bílé Karpaty a Beskydy, podporu šetrného hospodaření
zemědělců v těchto územích s důrazem na kosení a pastvu.
Projekt byl podpořen UNDP a GEF
•
Rozšíření otevírací doby a zkvalitnění služeb TIC. Projekt umožnil rozšíření otevírací doby turistického informačního centra o jeden den
o víkendu a zkvalitnění služeb zákazníkům (nabídka veřejného internetu).
Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje
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10. OSTATNÍ ČINNOST
Vzdělávání pracovníků střediska:

Podporovány byly různé formy dalšího vzdělávání. Pracovníkům střediska byla umožňována účast na odborných seminářích a konferencích.
•
Školení poradců Právo životního prostředí, 3. 1.
•
Exkurze ekoporadců Güssing - alternativní zdroje energie,
pasivní domy, 5. - 7. 3.
•
Školení ekoporadců Právní nástroje životního prostředí, 18. 8.
•
Kurz pro žadatele Leader u MAS Ostrožsko – Horňácko, 14. 8.
•
Veletrh ekologických výukových programů Prudká, 2. - 5. 9.

Pracovníci se účastnili setkání, která vedla k prohloubení
vzájemné spolupráce mezi NNO, státní správou a veřejnou
správou v regionu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasedání k regionální známce Tradice Bílých Karpat, 11. 1.
Schůzka k informačním centrům ve Městě Veselí nad Moravou, 26. 2.
Setkání představitelů KÚ Jihomoravského kraje se zástupci NNO, 6. 3.
Valná hromada Tradic Bílých Karpat, o. s., 4. 4.
Valná hromada SEV Pavučina, 6. 4.
Konference Význam a role SEV v krajských systémech, 7. - 8. 4.
Valná hromada MAS Ostrožsko – Horňácko, 24. 4.
Valná hromada STEPi, 21. - 22. 5.
Setkání pracovníků AOPK ČR EVVO – 29. 5.
Zdravé město Veselí nad Moravou, 9. 9.
Setkání pracovníků TIC v JMK, 7. 11.

Zajišťování činnosti v rámci naplňování Karpatské úmluvy

Mezinárodní Úmluvě o ochraně a udržitelném využívání Karpat se i v roce
2008 aktivně věnovala naše pracovnice Jana Urbančíková, která je kontaktní osobou Karpatské soustavy chráněných území pro Českou republiku.
Účastnila se pracovních jednání, 2. konference smluvních stran Karpatské
úmluvy a jako členka Řídícího výboru Karpatské soustavy chráněných území (CNPA) se podílela i na přípravě 1. konference CNPA. VIS Bílé Karpaty
je zároveň členem Pracovní skupiny pro udržitelný turistický ruch v rámci
Karpatské úmluvy.
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Řídící výbor CNPA

Řídící výbor Karpatské soustavy chráněných území (CNPA) zasedal
v roce 2008 celkem třikrát. Na jarním zasedání v Sibiu (Rumunsko) 2. – 4.
4. byli přítomni jmenovaní zástupci České republiky, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Hlavním úkolem byla příprava návrhu budoucí organizační
struktury Karpatské soustavy chráněných území, která byla ustavena v rámci Karpatské úmluvy na zasedání 1. konference smluvních stran v Kyjevě
v prosinci 2006. Na zasedání navázalo jednání Řídící skupiny pro projekt
WWF: 2012 – Program chráněných území Karpat. Členové projektového
týmu WWF seznámili zástupce jednotlivých zemí s postupem práce na aktivitách projektu a záměrem získat další finanční prostředky díky dodatečnému fundraisingu.
Na následujícím setkání tohoto Řídící výboru a Řídící skupiny dne 19. 6.
v Bukurešti (Rumunsko) byla hlavním bodem opět diskuze o organizační
struktuře CNPA a vyjasňovaly se výhrady některých zemí (výhrady k názvu Valná hromada, jakým způsobem bude národními zástupci vybírán člen
Řídícího výboru, interní pravidla pro CNPA – hlasování). Výhrady měli
pouze zástupci Polska a Maďarska, ostatní souhlasili s návrhem struktury
vypracovaným a předloženým na žádost smluvních stran Karpatské úmluvy
kolegy z Alpské soustavy chráněných území. Problém nebyl na této schůzce
vyřešen. Dále se probírala příprava 1. konference CNPA plánované na září
2008 a příprava střednědobé strategie pro práci CNPA a plánu aktivit pro
rok 2009.
Celkově 5. zasedání Řídícího výboru CNPA (třetí v roce 2008) dne 22. 9.
v Poiana Brasov (Rumunsko) bezprostředně předcházelo 1. konferenci
CNPA a jeho smyslem bylo řešit aktuální otázky související s organizací
a náplní nadcházející konference. 6. zasedání původně plánované na 28. –
29. 11. ve Vídni (Rakousko) bylo zrušeno. Náhradní termín byl předběžně
stanoven na březen 2009.

1. konference CNPA

Historicky první konference Karpatské soustavy chráněných území
(CNPA) v Poiana Brasov (23. – 24. 9.) se zúčastnili zástupci chráněných
území ze všech 7 karpatských států. Za Českou republiku se jí (kromě naší
pracovnice Jany Urbančíkové) zúčastnili vedoucí správ CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy. Přítomní představitelé karpatských chráněných území
byli podrobněji seznámeni s účelem vzniku Karpatské soustavy chráněných
území a možnostmi, které jim CNPA přináší. V průběhu konference měli
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možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy z ostatních zemí (práce v tematických pracovních skupinách) a vyjádřit se k připravovaným dokumentům
- střednědobé strategii a pracovnímu plánu CNPA. Připomínky a návrhy
k oběma dokumentům, které z jednání vzešly, budou do dokumentů zapracovány a ty budou následně předloženy ke schválení Řídícímu výboru. Podle názoru účastníků jsou klíčovými tématy, na které by se aktivity CNPA
a celé Karpatské úmluvy měly zaměřit: 1) vývoj strategických plánů pro
udržitelný rozvoj chráněných území, a především 2) koordinace aktivit mezi
jednotlivými strukturami v rámci Karpatské úmluvy (práce pracovních skupin, projektové záměry, jednání Implementačního výboru Karpatské úmluvy
a Řídícího výboru CNPA, apod.).

Pracovní skupina Karpatské úmluvy pro udržitelný
turistický ruch

Letošní (a celkově 2.) zasedání této Pracovní skupiny, které předsedá Česká republika, proběhlo v Krakově (Polsko) ve dnech 23. - 25. 4. Hlavním
cílem bylo prodiskutovat a schválit pracovní verzi Protokolu o udržitelném
turistickém ruchu v Karpatech, jehož finální verze by měla být oficiálně
podepsána smluvními stranami na 3. konferenci smluvních stran Karpatské úmluvy. Členy pracovní skupiny jsou mimo jiné i zástupci karpatských
chráněných území, kteří jsou nuceni v rámci své práce řešit otázky spojené
s rozvojem turismu. Velkým problémem je pro ně obecně absence závazných strategických plánů pro šetrný rozvoj chráněných území, které by zahrnovaly i turistický ruch a vhodnou formu propagace území. Pracovní verze
Protokolu byla následně prezentována na 2. konferenci smluvních stran (viz
níže).

2. Konference smluvních stran Karpatské úmluvy

Konference 17. – 19. 6. v Bukurešti byla významná především tím, že na
ní smluvní strany Karpatské úmluvy podepsaly tzv. Protokol o biodiverzitě.
Na žádost mezinárodních organizací, které vyvíjejí v karpatském regionu
aktivity zaměřené na implementaci (naplňování) Karpatské úmluvy (WWF,
ANPED, CERI, apod.), vystoupilo Vzdělávací a informační středisko Bílé
Karpaty s příspěvkem, jehož cílem bylo zhodnotit stav skutečného naplňování Úmluvy z pohledu stakeholderů (zainteresovaných vládních i nevládních
organizací, obcí, jednotlivců) karpatského regionu, tedy z pohledu „zdola“.
Příspěvek bylo hodnocen velmi kladně ze strany všech velkých mezinárodních organizací.
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Řídící rada CERI

Zasedání Řídící rady Iniciativy pro karpatský ekoregion (CERI) 18. – 20.
11. v Bratislavě (Slovensko) se zaměřilo hlavně na diskuzi o budoucnosti
CERI a jejím dalším zapojení do aktivit při naplňování Karpatské úmluvy.
Hlavní otázkou bylo, zda má smysl, aby CERI nadále fungovala jako síť nevládních organizací, protože někteří z nových členů mají i jiné než výhradně
biodiverzitní zaměření. Jednoznačně bylo konstatováno, že existence celoregionální organizace jako je CERI je pro karpatský region velmi důležitá kvůli společnému postupu, zastupování zájmů menších organizací a lobbyingu
na mezinárodní úrovni. CERI se bude v budoucnu zaměřovat na spolupráci
s Pracovní skupinou Karpatské úmluvy pro biodiverzitu, a také se CNPA,
která má implementovat karpatský Protokol o biodiverzitě. Větší projekty,
na kterých se CERI chce podílet, budou také zaměřeny na biodiverzitu, ale
prostřednictvím svých členů bude tato síť přispívat i k činnosti pracovních
skupin Karpatské úmluvy týkajících se karpatského dědictví a komunit a šetrného turismu. Byly projednány náměty na budoucí projekty a prodiskutovány organizační záležitosti týkající se koordinačních aktivit sítě.

Seminář REC k naplňování Karpatské úmluvy

Seminář 10. – 11. 6. v Rožnově pod Radhoštěm byl pojat jako kulatý stůl
a navazoval na cyklus kulatých stolů Karpatská úmluva a účast veřejnosti
a Ochrana přírodního a kulturního dědictví Karpat, které proběhly v letech
2006 a 2007. Kulaté stoly jsou platformou pro setkávání stakeholderů a příležitostí pro prezentování problémů či naopak příkladů dobré praxe týkajících se především ochrany přírody a šetrného rozvoje karpatského regionu.
Toto setkání bylo zaměřeno na dvě stěžejní témata: územní a strategické plánování a ochranu přírodního a kulturního dědictví. Jednání se zúčastnili také
vedoucí Správ CHKO Beskydy (Mgr. F. Jaskula) a Bílé Karpaty (Mgr. J.
Němec). Na podobných implementačních aktivitách (kulaté stoly, semináře, příprava informačních materiálů apod.) podporujících účast veřejnosti
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. spolupracuje s MŽP
a Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s.

Další jednání

Dne 25. 7. proběhla v Bratislavě (Slovensko) pracovní schůzka k přípravě
střednědobé strategie pro práci CNPA a plánu pro rok 2009. Na schůzce
byli přítomni členové Řídícího výboru CNPA z České republiky, Slovenska
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a Rumunska, zástupci Dočasného sekretariátu Karpatské úmluvy, Iniciativy pro karpatský ekoregion a zástupci Alpské soustavy chráněných území
(ALPARC), kteří pracovní verzi obou dokumentů připravovali z pověření
Konference smluvních stran Karpatské úmluvy na základě zkušeností s přípravou podobných dokumentů pro potřeby členů Alpské soustavy chráněných území.
Na ministerstvu životního prostředí v Praze se konalo několik konzultací.
Dne 14. 3. proběhla konzultace k vypracování souhrnné zprávy z národních
setkání se stakeholdery zaměřených na ochranu přírodního a kulturního dědictví Karpat. Jednání shrnovalo práci Pracovní skupiny pro přírodní a kulturní dědictví. Konzultovány byly výstupy ze schůzek v jednotlivých zemích
Karpatské úmluvy. Na jejich základě byla vypracována souhrnná zpráva,
která byla předložena 2. konferenci smluvních stran Karpatské úmluvy v Bukurešti.
Proběhly i tři konzultace s Mgr. Janou Vavřinovou, kontaktní osobou pro
Karpatskou úmluvu. Cílem konzultace 19. 8. bylo seznámit ji s dosavadními výsledky jednání o organizační struktuře CNPA, přípravě Konference
CNPA a přípravě střednědobé strategie a plánu pro rok 2009. Bylo potřeba
projednat body, v nichž se jednotlivé státy neshodují a koordinovat další postup z pozice České republiky jako signatáře Karpatské úmluvy. Dne 21. 10.
byla Mgr. Vavřinová seznámena s průběhem diskuzí na 4. a 5. zasedání Řídícího výboru CNPA a průběhem 1. konference CNPA, z nichž jasně vyplývá
nezbytnost lepší koordinace mezi jednotlivými strukturami v rámci Karpatské úmluvy. Byly prodiskutovány možné postupy řešení. O měsíc později, 21. 11., byla Mgr. Vavřinová seznámena s posledním vývojem jednání
CNPA a CERI. Konzultován byl další postup a koordinace aktivit v nadcházejícím roce 2009.

Zastupování CHKO Bílé Karpaty jako biosférické rezervace UNESCO

21. 11. jsme se z pověření Správy CHKO Bílé Karpaty zúčastnili v Praze zasedání národního komitétu MAB. Na tomto zasedání proběhla volba
nového komitétu. Účast na zasedáních MAB zajišťujeme podle potřeby po
konzultacích s vedením Správy CHKO.

Zapojení se do MAS Horňácko a Ostrožsko

Účast na Valné hromadě MAS Horňácko a Ostrožsko 24. 4. 2008.
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Překladatelská činnost

Průběžně jsou 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. V tomto roce jsme se navíc podíleli na korekturách anglického textu knihy Louky Bílých Karpat.

Odborné praxe pro studenty

Od začátku roku 2008 byly zajišťovány odborné praxe pro studenty středních škol se zaměřením na ochranu přírody a životní prostředí. Praxi vykonalo 9 studentů ze SŠZE Přerov, 1 student SŠZE Staré Město.
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11. FINANČNÍ ZPRÁVA
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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
Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s.
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 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.
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Seznam použitých zkratek:
ANPED
CERI
CNPA
ESF
EVL
EVVO
MAS
NNO
(N) SSEV
SEV
UNDP a GEF
WWF

– Severní aliance pro udržitelnost
– Iniciativa pro karpatský ekoregion
– Soustava karpatských chráněných území
– Evropský sociální fond
– Evropsky významná lokalita
– environmentální vzdělávání výchova a osvěta
– Místní akční skupina
– nestátní nezisková organizace
– (Národní) Síť středisek ekologické výchovy
– Středisko ekologické výchovy
– Rozvojový program OSN a Světový fond životního
   prostředí
– Světový fond ochrany přírody

ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY

Výroční zpráva Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s., za rok
2008. Počet stran: 28, náklad 200 ks, sazba a grafická úprava Marek Procházka.
Vydáno v červnu 2009. Vytištěno na recyklovaném papíře.
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