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PŘEDMLUVA
Milí přátelé,
i ve výroční zprávě Vzdělávacího
a informačního
střediska
Bílé
Karpaty, o.p.s. za rok 2009 najdete
přehled všech činností, ve kterých
byla tato organizace vloni aktivní.
Byly to především ekologické výukové
programy pro školy, různé ekologickovýchovné akce pro děti a mládež,
vzdělávání pedagogických pracovníků
a terénní exkurze do přírody v regionu.
O zmíněné aktivity byl i v roce 2009
již tradičně velký zájem. Poptávka
veřejnosti po terénních exkurzích
stále vzrůstá.
Kromě toho se VIS Bílé Karpaty
věnovalo i dalším akcím pro
veřejnost, vydalo publikace, vyrobilo
informační panely, fungovalo jako
ekologická poradna a podávalo
turistické informace. A nezapomeňme,
že z Veselí nad Moravou se koordinují
mezinárodní aktivity vyplývající
z Rámcové úmluvy o ochraně
a udržitelném rozvoji Karpat.
Trend z předchozích 2 let, kdy
z objemu práce organizace začala
opravdu výrazný kus ukrajovat
příprava a administrace projektů
a shánění financí, bohužel pokračoval
i letos. Zajištění činnosti a chodu
střediska na současné úrovni a při
zachování stávající šíře služeb je stále
obtížnější. Čas věnovaný vymýšlení
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a psaní projektů a vyplňování
obsáhlých formulářů jde na úkor
veřejnosti určených „viditelných“
aktivit. Část provozu je sice zajištěna
spoluprací se zakladateli – Městem
Veselí nad Moravou, AOPK ČR
a Správou CHKO Bílé Karpaty
a ZO ČSOP Bílé Karpaty, ale i přes
finance např. z Národní sítě EVVO
a Evropských fondů to nepokrývá
náklady na základní činnosti. Nepostradatelná role nevládních neziskových
organizací v naší společnosti by si
přitom jistě zasloužila soustavnější
podporu
ze
strany
státních
i regionálních institucí, jako je tomu
v řadě západoevropských zemích.
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 2009 byli zaměstnáni na plný úvazek tito pracovníci: Marie Petrů,
DiS. (ředitelka), Jana Urbančíková (odborný pracovník) a Bc. Hana Pechalová (podvojné účetnictví a administrativa). Na částečný úvazek pracovali
mgr. Vladimír Šácha (do srpna 2009 na 0,8 úvazku a od září 2009 na 0,4
úvazku) a Monika Trlidová (0,5 úvazku). Od srpna 2009 řady pracovníků VISu
rozšířil na plný úvazek ing. Petr Hrabina.
Naše organizace účtuje v podvojném účetnictví a audit účetní závěrky za
předcházející rok byl opět proveden nezávislým auditorem.
Ve výkonných orgánech nedošlo v roce 2009 k žádným změnám. Řádná
společná zasedání správní rady a dozorčí rady proběhla 17. března a 22. října
2009. Při zasedáních se členové zabývali především projednáváním zpráv
o činnosti, finanční zprávou a finančním zabezpečením organizace a plánem
aktivit.
VIS Bílé Karpaty bylo i v roce 2009 řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA, Sítě ekologických poraden ČR (STEP) a Místní
akční skupiny (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

→

→

DOZORČÍ RADA

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

Alena Jordáková
Jaroslava Tomšejová
Bc. Monika Žáčková

→

SPRÁVNÍ RADA

→

ŘEDITELKA
Marie Petrů, DiS.

→
ZAMĚSTNANCI
Mgr. Vladimír Šácha
Jana Urbančíková
Bc. Hana Pechalová
Monika Trlidová
Ing. Petr Hrabina
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Pracovníci:
Marie Petrů, DiS. – řízení organizace, spolupráce s jinými institucemi, další
vzdělávání pedagogických pracovníků, příprava, řízení a realizace projektů,
publikační a ekoporadenská činnost.
Mgr. Vladimír Šácha – výukové programy pro 2. st. ZŠ a SŠ, informační
a ekoporadenská činnost, speciální odborné projekty, výtvarná činnost a další.
Jana Urbančíková – zajištění a koordinace naplňování aktivit ČR v rámci
Karpatské úmluvy (na národní i mezinárodní úrovni) a turistická informační
činnost.
Bc. Hana Pechalová – vedení účetnictví a administrativa, dokumentace,
informační činnost, asistence při aktivitách pro veřejnost a při realizaci
projektů.
Monika Trlidová – výukové programy pro MŠ a 1. st. ZŠ, aktivity pro děti.
Ing. Petr Hrabina – výukové programy pro MŠ, 1. a 2 st. ZŠ, vedení odborných exkurzí, publikační činnost, aktivity pro veřejnost, ekoporadenství,
výtvarná činnost.
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2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Naše ekologické výukové programy (dále jen EVP) představují jedno- až
dvouhodinový blok environmentálně („ekologicky“), resp. přírodovědně
zaměřených aktivit. Tyto aktivity (herní, dramatické, smyslové a výtvarné)
přibližují žákům přírodu kolem nás, a to především formou vlastních prožitků
a zkušeností. Naším cílem je posilovat v dětech jejich přirozenou fantazii,

empatii a tvořivost, a tím v nich povzbuzovat i přirozenou touhu po poznání.
Obsah EVP, s nimiž k žákům přicházíme do škol, je podněcuje k vnímání
přírody v širších souvislostech. Neopomíjíme ani současné problémy vztahující
se k životnímu prostředí a poukazujeme zároveň na možnosti jejich řešení. Ze
zkušeností s realizací EVP víme, že počet dětí ve skupině by měl být maximálně
15 až 30, proto se tyto počty snažíme vždy dodržovat.
Nabídka EVP byla v roce 2009 doplňována a zpracovávána v průběhu letních prázdnin. Na rozhraní měsíce srpna a září je poté distribuována na všechny
školy a školská zařízení v bývalém okrese Hodonín, řadu škol v okolí Uherského Hradiště a dalším zájemcům. Na našich letáčcích pro školní rok 2009/2010
figurovalo 21 EVP pro mateřské školy, 18 EVP pro 1.stupeň základních škol,
11 EVP pro 2. stupeň základních škol, 6 speciálních EVP o lese a 8 EVP pro
školy střední.
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Cena EVP pro rok 2009 zůstala ve stejné výši jako v předchozích letech,
tedy 18 Kč za žáka a 1 vyučovací hodinu (30 Kč za dvouhodinovku). Za výuku
přímo na našem středisku platil jeden žák rovněž neměnnou zvýhodněnou cenu
15 Kč (25 Kč za dvouhodinovku).
V roce 2009 bylo odučeno celkem 468 EVP pro 8 472 dětí, jen pro srovnání
v roce 2008 bylo odučeno 406 EVP pro 7 619 dětí. Z počtu odučených EVP pro
rok 2009 připadalo 219 na školy v kraji Jihomoravském, 82 v kraji Zlínském
a zbývajících 167 z celé ČR.

3. VZDĚLÁVACÍ AKCE
PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
VI. Krajský veletrh programů a aktivit na podporu environmentálního vzdělávání - 23. září
Téměř stovka účastníků si nenechala ujít šestý veletrh programů
a aktivit v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání, který se uskutečnil
na základní škole v Rokytnici ve
Vsetíně (Zlínský kraj). Cílem akce
bylo shromáždit co nejvíce výukových
programů,
pomůcek,
publikací a příkladů dobré praxe na
jednom místě, abychom školám, ale
i zástupcům veřejného a soukromého sektoru ukázali cesty jak učit
nebo v praxi využít environmentální
výchovu a provádět osvětu.
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4. TERÉNNÍ EXKURZE
Během roku 2009 jsme odvedli celkem 42 exkurzí pro 839 účastníků. Na
rozdíl od předchozích let neskončila sezona exkurzí společně se školním rokem,
ale protáhla se tentokrát až do září. Další odlišností byl i zvýšený počet realizovaných exkurzí pro veřejnost. Příčinou těchto změn byla reportáž o Moravské
Sahaře a Strážnickém Pomoraví v televizním pořadu Toulavá kamera, na
jejímž natáčení se podílelo i naše
středisko. Odvysílaná reportáž pak
během letních prázdnin motivovala řadu zájemců k tomu, aby se
na zmiňované lokality přijeli sami
podívat - díky tomu výrazně stoupl
zájem o exkurzi, kterou nabízíme
pod názvem Dobrodružství na
řece Moravě. Ze strany základních
škol byl během školního roku
tradičně největší zájem o exkurzi
Za krásnými loukami. Celkový
zájem základních škol o exkurze
oproti minulým letům mírně klesl.
Naopak potěšitelný byl nárůst
zájmu o exkurze pro střední školy.

5. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Úklid Baťova Kanálu – 22. 4.
Žáci devátých tříd Základní církevní školy z Veselí nad Moravou přispěli
v rámci oslav Dne Země k ochraně a zlepšení životního prostředí. 22. dubna se
společně se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty a lodním dopravcem z plavební komory Vnorovy Janem Šulcem aktivně zapojili do úklidu
Baťova kanálu. Jejich cílem bylo vyčistit vodní tok a jeho břehy od Veselí až
do Vnorov. Povinně vyzbrojeni ochrannými rukavicemi sbírali účastníci akce
nalezený odpad, který do přírody nepatří. Sběrné igelitové pytle se postupně
plnily především plastovými láhvemi, nechyběly však ani takové úlovky jako
záchodová mísa či část koberce. I takové věci lidé do přírody „odkládají“.
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Den dětí – neděle 6. 6.
6. června 2009 se konal ve Veselí Den dětí.
Malé i velké děti si mohly projít Pohádkový
les – dvacet stanovišť s úkoly v zámeckém
parku, z nichž jedno stanoviště připravilo i VIS
Bílé Karpaty. Poznat osm karet obojživelníků
rozmístěných po trávě se některým dařilo
velmi rychle, jiní potřebovali pomoc plakátu
s fotografiemi nebo určovacího klíče. Napovídali i rodiče. Stanovištěm postupně prošlo
cca 400 dětí, občas se jich ale objevilo i dvacet najednou – to pak poznávačka
připomínala zběsilý závod, kdo dřív najde svoji žábu nebo čolka. Křížek do
kartičky, o nějž tu šlo, nakonec dostali všichni - i batolátka, která alespoň napodobila zvuk žáby.

Hurá do školy – sobota 29. 8.
Poslední prázdninový víkend se na Baťově kanále konal již IV. ročník akce
„Hurá do školy“.
Na přístavišti byly pro všechny děti, ale hlavně pro předškoláčky, připraveny
různé zajímavé aktivity. Naše aktivita byla tentokrát pohybová - mezi stromy
jsme natáhli lana, po kterých měly děti za úkol přejít bez pádu na druhou stranu.
Závěr přechodu byl nejsložitější. Přesto, že to bylo hodně složité a fyzicky
náročné, dětem se aktivita líbila. Některé se
za námi několikrát vrátily a znovu a znovu se
pokoušely být lepší a lepší - což nás opravdu
moc těšilo, a tak jsme s radostí každý odvážný
výkon odměnili malou sladkostí. Škoda jen, že
počasí nám příliš nepřálo - zajímavá stanoviště
jsme původně plánovali dvě. I tak to ale bylo
hezké odpoledne a rodiče a děti, které neodradilo deštivé počasí, od nás odcházeli spokojení
a s úsměvem. Lanovou dráhu připravil Tomáš
Pukšic z Veselí nad Moravou, který se sám
věnuje lezení a výškovým pracem. Pevnost
a bezpečnost dráhy pro děti dostatečně prověřil.
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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. V roce 2009 se uskutečnilo šest večerů pro milovníky přírody
a příznivce cestování:
•
•
•
•
•

Leden
Únor
Březen
Říjen
Listopad

• Prosinec

Peru (manželé Cigánkovi)
Jižní Afrika (manželé Trávníčkovi)
Norsko (Břetislav Lebloch)
Chřiby (Jiří Jilík)
Život na pomezí – Francie, Švýcarsko
(Jana Hajduchová)
Arménie (Gašpar a Tereza Čamlíkovi)

Příroda Bzenecké Doubravy – 9. 2., Milotice
V rámci spolupráce s Komunitním centrem a Základní školou v Miloticích
jsme si mohli poprvé vyzkoušet environmentální výchovu pro seniory. Zatímco dopoledne bylo věnováno výukovým programům pro žáky místní ZŠ,
odpoledne jsme do prostor školy pozvali na přednášku o přírodě Bzenecké
Doubravy všechny zájemce seniorského věku.
Příchozí se dozvěděli spoustu zajímavostí týkajících se historického
vývoje zdejší krajiny, zjistili jak vypadají typické druhy rostlin a živočichů
polopouštního biotopu Vátých písků i mnohem vlhčího nedalekého Strážnického
Pomoraví. Seznámili se také se systémem ochrany přírody a současnými ekologickými problémy, které s oblastí Bzenecké Doubravy souvisí.

Příroda v okolí Milotic – 16. 2., Milotice
Jelikož přednáška Příroda Bzenecké Doubravy byla přijata velmi kladně,
připravili jsme i další pokračování přírodovědného besedování, tentokrát se
zaměřením na přírodní zajímavosti nacházející se v bezprostředním okolí Milotic - přírodní rezervace Horky a Písečný rybník. Akce se konala v prostorách
Komunitního centra na zámku v Miloticích. Během odpoledne byla přednáška
s besedou realizována celkem dvakrát - poprvé byla určena místním seniorům,
podruhé široké veřejnosti.
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Folklor is not dead – 27. 3., Milotice
Třetí cyklus přednášek byl uspořádán opět ve spolupráci s Komunitním
centrem a základní školou. Během dopoledne se jednotlivé třídy zúčastnily
výukového programu Malovaný dvůr, který je věnován lidovému ornamentu.
Odpolední blok s názvem Folklor is not dead byl určen především dospělým
a jeho cílem bylo upozornit na vzájemné propojení ochrany přírody a tradiční
kultury na Slovácku. Součástí přednášky byla i výstava krojů a milotických
krojových výšivek připravená a odborně komentovaná znalcem místní kultury
panem Ladislavem Lungou. Celý blok proběhl během odpoledne dvakrát.

Ekojarmark ke Dni Země – sobota 18. 4.
Ve třech stáncích našeho střediska na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou
jsme nabízeli odborné publikace s ekologickou tematikou, k ochutnání i ke koupi byl bio jablečný mošt, k zakousnutí čtyři druhy biopomazánek a sladké buchty z bio mouky. Ochutnávku si již tradičně většina návštěvníků Ekojarmarku
pochvalovala. Nezapomněli jsme ani
na soutěže pro malé i velké; zatímco ti
starší měli za úkol vymyslet co nejvíce
slov začínajících písmeny ze slova
RECYKLACE, mladší přiřazovali
obrázky různých druhů odpadu do
správných kontejnerů a ti nejmladší
skládali kontejnerové puzzle. V části
jednoho stánku kolega ze zlínského
ekocentra Čtyřlístek nabízel výrobky
FairTrade, neboli „férového obchodu“.

Evropský Den parků – sobota 23. 5.
Exkurze byla určena široké veřejnosti a jedním z jejích cílů bylo poukázat
na souvislosti problematiky obnovitelných zdrojů energie, konkrétně výstavbu
fotovoltaických elektráren, s ochranou přírody. Abychom lidem přiblížili provoz a technologii fotovoltaických elektráren, navštívili jsme první takovou
elektrárnu, která v našem okolí vznikla (Ostrožská Lhota). Odborný výklad byl
zajištěn ve spolupráci s provozovatelem a účastníci exkurze byli velmi zvídaví.
To jistě odráželo i kladný dopad celostátní propagační kampaně o dostupných
dotačních titulech na podporu využití této technologie pro rodinné domy
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(Zelená úsporám). Druhým zastavením byla přírodní rezervace Drahy za
obcí Horní Němčí, kde jsme lidem ukázali výsledky praktické péče o zvláště
chráněná území a přírodovědně hodnotná místa v krajině.

Malovaný dvůr v Hluku – pátek až neděle 7. - 9. 8.
V pátek večer proběhlo na památkových domcích v Hluku promítání ornamentové animace, na kterou v dalších dnech navázaly tvořivé dílny. Během
soboty a neděle jsme pro návštěvníky hodů vytvořili také malý informační
koutek s letáčky o turistických zajímavostech v regionu Slovácka a o významu
péče o karpatské přírodní a kulturní dědictví. Naše středisko nově zařadilo
téma lidových ornamentů i do své nabídky výukových programů pro školy.
Domníváme se totiž, že ochrana přírody a tradiční kultury spolu velmi úzce
souvisí. Z tohoto důvodu jsme pomohli i při organizaci podobně zaměřeného
Malovaného dvora, který je součástí hluckých hodů.

Bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem – sobota
22. 8.
V našem jarmarečním stánku ve Velké nad Veličkou se návštěvníci mimo
jiné setkali s Košem řemesel a měli za úkol určit k čemu slouží nebo sloužily
předměty nalezené na půdách našich babiček. Nedílnou součástí nabídky byly
již tradičně osvětové informační materiály z dílny našeho střediska a kolegů
z ostatních ekocenter.

Exkurze k ekozemědělcům – sobota 12. 9.
I tato podzimní víkendová exkurze byla určena široké veřejnosti. Jejím cílem bylo přiblížit běžným spotřebitelům ekologickou zemědělskou prvovýrobu
a umožnit jim osobní setkání s lidmi, kteří se ekologickým zemědělstvím živí.
Exkurzi jsme zahájili u ovocnáře pana
Jiřího Kargera v jeho ekologickém sadu
v Nětčicích u Zdounek na Kroměřížsku.
Naší další zastávkou byl tříhektarový
pozemek manželů Josefa a Danuše
Vymětalových v Břestu. Kromě velmi
živých diskuzí s pěstiteli a výměny
zkušeností si účastníci exkurze mohli
nabízené výpěstky také koupit. Mnozí
této příležitosti rádi využili.
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Jablečná slavnost – neděle 27. 9.
Obdobně jako v předešlých letech bylo naše středisko přizváno k organizaci
Jablečné slavnosti v Hostětíně. Stanoviště s naší aktivitou pro děti bylo situováno za budovou Centra Veronica Hostětín. Tentokrát měly děti určovat
roční období reprezentovaná čtyřmi dřevěnými modely stromů. Aktivita se
setkala s velkým zájmem a u našeho stanoviště se během odpoledne postupně
vystřídalo přibližně 200 dětí.

Kurz zdobení perníků – 27. 11.
Poslední listopadový pátek se v Centru Veronica Hostětín v atmosféře podbarvené zvuky koled a svitem plápolajících svíček konal kurz zdobení perníků. Na
30 účastníků se osobně naučilo jak perníky krásně nazdobit. Vše jim předvedla
a názorně ukázala držitelka regionální známky paní Silvie Macháčková-Machalová. Začala tím, že všechny „zdobitele“ seznámila se způsobem přípravy
polevy, která je podle slov
mnohých zúčastěných kamenem úrazu při zdobení
doma. Poté následovala
výroba vlastního kornoutu
z celofánu, rovněž velmi
důležitého
nástroje
na
cestě k úspěchu. Spokojení
účastníci kurzu si s sebou
odnesli nejen vlastnoručně
ozdobené perníčky, ale i kus
té pravé, klidné a voňavé
atmosféry
nadcházejících
Vánoc.
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7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Tvorba propagačních a metodických materiálů:
• grafická příprava a tisk propagační záložky do knihy v nákladu 2 000 ks
• grafická příprava, tisk a instalace 5 panelů – Naučná stezka Hrnčířské
louky
• grafická příprava a tisk letáku Veselí nad Moravou v nákladu 2000 ks
• grafická příprava a tisk propagačního banneru střediska
• grafická příprava letáku Jak stavět v CHKO Bílé Karpaty – Praktická
příručka pro stavebníky
• zpracování a grafická příprava letáku Lidová architektura v CHKO Bílé
Karpaty
• příprava textových i obrazových podkladů pro leták Mapa příkladů karpatského dědictví v Moravskoslezském kraji

Nástěnky
Pravidelně byly aktualizovány 3 nástěnky VIS Bílé Karpaty ve městě Veselí
nad Moravou. V první polovině roku byly aktualizovány nástěnky v obcích Bílých Karpat, tentokrát na téma Zelená úsporám.

Výroční zpráva
Výroční zpráva za rok 2008 byla připravena v rozsahu 28 stran a vytištěna
v nákladu 200 ks.

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.

Seriál článků v časopise Malovaný kraj
Malovaný kraj je periodikum, které vychází 6x ročně a populárně naučnou
formou nabízí čtenářům národopisné a vlastivědné informace z oblasti Slovácka. V roce 2009 pokračoval v časopise seriál Příroda za humny, jenž se věnuje
různým přírodním fenoménům na Hodonínsku a Uherskohradišťsku. Autorem
článků byl opět Vladimír Šácha.
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Natáčení reportáže k seriálu Toulavá kamera 22. května
2009
Celá oblast Moravské Sahary se vyznačuje unikátními přírodními fenomény, které jinde v České republice nemají obdoby. Proto se zde televizní
štáb TV Morava z Olomouce rozhodl natočit jednu z reportáží do seriálu
Toulavá kamera. Filmařům jsme poskytli podkladové materiály pro sestavení
předběžného scénáře, a také jsme je po celou dobu natáčení provázeli přímo
na lokalitě. Stručným komentářem vybraných přírodních jevů jsme se zapojili
i do samotného natáčení. V reportáži se našel prostor pro informace o vzniku
navátých písků, zalesňování Moravské Sahary, Strážnickém Pomoraví a také
o současné ochraně území. Zmíněny byly i některé typické druhy rostlin (kavyl písečný) a živočichů (mravkolev, ještěrka zelená). Závěr reportáže patřil
pověsti o Žilkově dubu.
Toulavá kamera s reportáží o Moravské Sahaře byla vysílána 21. června 2009
na televizním kanále ČT1. Během června jsme také poskytli podklady pro nakladatelství Freytag&berndt, které ve spolupráci s Českou televizí připravuje
výstupy z vybraných reportáží v podobě publikace Toulavá kamera.

Publikace Toulavá kamera, díl 9
Reportáže Toulavé kamery vycházejí také knižně (viz. výše). V návaznosti
na reportáž Moravská Sahara jsme připravili i podklady pro sestavení článku,
jenž na rozdíl od televizní podoby reportáže umožnil upozornit na problémy,
které působí neukázněné chování návštěvníků této oblasti v souvislosti s touto
atraktivní lokalitou.
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8. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ
ČINNOST
TIC – turistické informační centrum
Turistické informační centrum (TIC) bylo otevřeno
celoročně během pracovních dnů od 8.00 do 16.00 hodin.
V období od června do září jsme vzhledem k turistické
sezoně rozšířili otevírací dobu i na sobotu od 9.00 do
15.00 hodin. V převážné většině případů lidé využili služeb
našeho informačního centra formou osobní návštěvy, řada
dotazů však byla řešena také e-mailem nebo telefonicky.
Některé informační materiály jsme na žádost dotazovatele 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, turis-tických známek, map, 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 TIC během letní sezóny, zvýšená
návštěvnost zpravidla trvá od června do srpna. Během celého roku 2009 jsme
zaevidovali 1 489 dotazů. Rekonstrukce Bartolomějského náměstí ve Veselí nad
Moravou zahájená uprostřed turistické sezony 2009 zkomplikovala přístup do
informačního centra pro motoristy, cyklisty i pěší, což především v srpnu a září
2009 ovlivnilo také počet návštěvníků.
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Ekologická poradna
V průběhu roku 2009 se na naše středisko obrátilo s ekologicky zaměřeným
dotazem 481 lidí. Dotazy se týkaly především obecnějších témat v oblasti
ochrany přírody, dále enviromentální výchovy či ekologického zemědělství.
V menší míře nechyběly ani další obvyklá poradenská témata jako péče o handicapované živočichy, kácení zeleně ve městě nebo energetické úspory.
Značná část dotazů z oblasti
ochrany přírody se týkala
Strážnického Pomoraví a souvisela se snahou optimalizovat
pohyb návštěvníků v této oblasti
s ohledem na hnízdící ptactvo.
Tuto problematiku jsme prezentovali nejen na jednáních a konzultacích s experty a veřejnými
institucemi, ale i v médiích
(např. televizní pořad Toulavá
kamera). Velká část dotazů byla
směřována také na management
květnatých luk v Bílých Karpatech a souvisela s vydáním publikace Louky Bílých Karpat. Dalším tématem,
kterým jsme se v rámci ekoporadenské činnosti intenzivně zabývali, byla
environmentální výchova. Jednalo se především o konzultace k výukovým
programům a pomůckám, které jsme poskytovali učitelům a kolegům z jiných
ekocenter. Na environmentální výchovu jsme kladli důraz také při projektovém
poradenství poskytovaném základním školám. Dotazy a rady k ekologickému
zemědělství byly směřovány zejména na dostupnost biopotravin a regionálních
produktů. Výraznější podíl dotazů k tématu energie souvisí s vyhlášením programu Zelená úsporám. Při exkurzi Výprava za Sluncem do solární elektrárny
v Ostrožské Lhotě jsme zájemcům zprostředkovali informace týkající se alternativních zdrojů energie.
Kromě zodpovídání ekodotazů patří k důležitým činnostem našeho střediska
také konzultace odborných, bakalářských a diplomových prací se zaměřením
na region jihovýchodní Moravy a na ochranu přírody. V tomto roce využilo této
nabídky 15 studentů středních a vysokých škol.
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9. REALIZOVANÉ PROJEKTY
A PROGRAMY
• Naše středisko se i v tomto roce přihlásilo do programu Národní síť
středisek EVVO, který řídí SSEV Pavučina, a to do modulů:
1 Ekologické výukové programy
2 Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol
4 Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti.
• „Zdravá krajina - zdravé jídlo - zdravá krajina“. Cílem projektu bylo
umožnit širší veřejnosti získat nové a doplnit si stávající informace o ochraně
přírody a krajiny a o ekozemědělství účastí na akcích přímo v terénu (cíleně
tematicky zaměřené exkurze, ochutnávky biopotravin a medu pocházejících
z regionu aj.). Podpořeno Jihomoravským krajem.
• „Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji“ (projekt poběží do dubna 2011). Cílem projektu je posílit síť organizací, které
fungují jako střediska EVVO na území Jihomoravského kraje. Členové sítě
se vzdělávají, rozvíjejí činnost v souladu s posláním svého střediska a poskytují informační služby. Podpořeno Státním fondem životního prostředí (SFŽP),
MŽP a Jihomoravským krajem.
• „Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských
a informačních center ve Zlínském kraji“ (projekt poběží do dubna 2011).
Středisko v projektu zajišťuje téma ochrany přírody a krajiny, obnovy tradic,
přírodního a kulturního dědictví v regionu. Nese odpovědnost za realizaci vlastních navržených aktivit vedoucích k posílení environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty. Podpořeno ze SFŽP a MŽP.
• „Poradenství - metody, příklady, certifikace“ (projekt poběží do dubna
2011). Středisko se na projektu podílí především analýzou dostupných materiálů
v oblasti ekoporadenství, tvorbou připomínek, návrhů a úprav k připravovaným
certifikačním standardům a normám. Podpořeno ze SFŽP a MŽP.
• „Rozšíření otevírací doby a zkvalitnění služeb TIC“. Projekt byl
zaměřen na rozšíření otevírací doby TIC a zkvalitnění služeb zákazníkům.
Podpořeno Jihomoravským krajem.
• „Čerstvý vítr do krabic - inovace stávajících výukových programů
MŠ, ZŠ a SŠ.“ Cílem projektu bylo zkvalitnění stávající nabídky EVP a služeb
v oblasti EVVO. Podpořeno MŽP.
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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.
• Exkurze (Jeseníky) k problematice ÚSES a revitalizací, 23. - 24. 4.
• Lektorské dovednosti I. + II., 15. - 16. 7.
• Metodické školení ke Školním vzdělávacím programům (ŠVP),
29. 10.

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

Valná hromada Pavučina, 19. - 20. 1.
Zasedání k regionální známce TBK, 23. 2.
Setkání představitelů KÚ Jihomoravského kraje se zástupci NNO, 4. 3.
Zasedání pracovní skupiny Zdravé město Veselí nad Moravou, 5. 3.
Setkání pracovníků EVVO (AOPK ČR), 2. 4.
Valná hromada Tradic Bílých Karpat, o. s., 3. 4.
Setkání držitelů regionální známky, 3. 4.
Valná hromada SEV Pavučina,
6. 4
Valná hromada STEP,
7. - 8. 4.
Setkání pracovníků TIC
v JMK, 14. 4.
Setkání bělokarpatských
starostů, 28. 4.
Veletrh ekologických výukových programů, 1. - 4. 9.
Zasedání pracovní skupiny Zdravé
město Veselí nad Moravou, 9. 9.
Kulatý stůl k hodnocení krajského
systému EVVO ve ZLK, 21. 10.
Valná hromada MAS Ostrožsko – Horňácko, 22. 10.
Krajský kulatý stůl k vyhodnocení systému EVVO v JMK, 23. 11.
Seminář k realizaci projektů Leader, MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu, 24. 11.
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Zajišťování aktivit v rámci naplňování Karpatské úmluvy
Mezinárodní Úmluvě o ochraně a udržitelném využívání Karpat se aktivně
věnovala naše pracovnice Jana Urbančíková, která je kontaktní osobou Karpatské soustavy chráněných území (CNPA) za Českou republiku. Účastnila se
řádných zasedání i mimořádných jednání a pracovních schůzek. Na aktivitách
týkajících se naplňování úmluvy v oblasti přírodního a kulturního dědictví
a zapojení veřejnosti pracoval také Vladimír Šácha.
VIS Bílé Karpaty je členem Pracovní skupiny pro udržitelný turistický
ruch v rámci Karpatské úmluvy a českým zástupcem ve Výkonné radě sítě
neziskových organizací karpatského regionu - Iniciativy pro Karpatský Ekoregion (CERI). V roce 2009 se řádná zasedání této pracovní skupiny ani CERI
nekonala, byla však průběžně konzultována témata související s dalšími celokarpatskými aktivitami (především vzdělávacími aktivitami a s databází vznikajícího karpatského Clearing House Mechanismu – viz dále v textu).

Řídící výbor CNPA
Řídící výbor Karpatské soustavy chráněných území (CNPA) zasedal v roce
2009 oficiálně pouze jednou, a to v rámci tzv. Karpatských dnů biologické
rozmanitosti (Carpathian Biodiversity Days) pořádaných Dočasným sekretariátem Karpatské úmluvy ve Vídni 2. – 4. 3. 2009. Součástí několikadenních
jednání bylo velmi důležité První společné zasedání Řídícího výboru Karpatské
soustavy chráněných území (CNPA) a Pracovní skupiny Karpatské úmluvy pro
biodiverzitu, jehož iniciátorem byla i ČR, která se zasazovala o zprůhlednění
organizační struktury vytvořené v rámci Karpatské úmluvy a lepší koordinaci aktivit. Jedním z přetrvávajících problémů byl nejasný statut Karpatské
soustavy chráněných území (CNPA) a jejího Řídícího výboru. Názory na jejich
fungování a kompetence se radikálně lišily mezi některými zeměmi, a dále také
mezi zástupci ministerstev a samotnými představiteli chráněných území. Díky
přítomnosti právníků UNEP na tomto společném zasedání konečně padla jasná
stanoviska a Řídícímu výboru CNPA bylo v důsledku toho doporučeno upravit
program jeho navazujícího 6. řádného zasedání (4. 3.). Členové Řídícího výboru
CNPA se měli především pokusit shodnout na tom, jakou roli mají hrát orgány
pověřené správou jednotlivých chráněných území ve struktuře Karpatské úmluvy a Karpatské soustavy chráněných území (CNPA) - rozhodnutím výboru
mohlo podle právníků UNEP být už jen to, že se výbor shodne, nebo že se neshodne. Po záporném vyjádření Polska k existenci CNPA Konference (tj. Valné
hromady neboli platformy pro chráněná území sdružená v Karpatské soustavě
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chráněných území) jako oficiální organizace ve struktuře Karpatské úmluvy
bylo jasné, že shody nebude možné dosáhnout. Návrh Ukrajiny zněl, aby CNPA
Konference byla nazvána alespoň „oficiální aktivitou“ Karpatské úmluvy.
Po diskuzi o pro a proti udělení oficiálního statutu se ostatní přítomné země
shodly na tom, že návrh Ukrajiny podpoří a nebudou se nadále snažit prosadit
požadavek na ustavení CNPA jako oficiální organizace, jelikož tento požadavek
budou vždy některé země blokovat. ČR se vyjádřila v tom smyslu, že pokud
bude statut CNPA jako „oficiální aktivity“ Karpatské úmluvy zaručovat, že při
rozhodování budou zohledňovány názory správ chráněných území, není pro ni
původně požadovaný oficiální statut CNPA jako organizace Karpatské úmluvy
důležitý.

Konference Ochrana mokřadů v Karpatech – Conservation of Wetlands in the Carpathians
Na konferenci v Tatranské Štrbě (16. – 19. 11.) byli přítomni zástupci všech
sedmi karpatských zemí, zástupci Dočasného sekretariátu Karpatské úmluvy
a institucí a nevládních organizací, kteří se ve své činnosti zabývají výzkumem,
ochranou a péčí o mokřady v Karpatech. První část konference byla věnována
setkání členů Karpatské mokřadní iniciativy (CWI – Carpathian Wetlands Initiative, oficiálně uznána Sekretariátem Ramsarské úmluvy), zjišťování potřeb
v jednotlivých zemích a plánování dalších aktivit. Druhá část byla věnována
především konkrétním revitalizačním a monitorovacím projektům, které mohou
sloužit k předávání zkušeností.

Kulatý stůl - setkání stakeholderů Karpatské úmluvy
V roce 2009 proběhlo oproti minulým letům pouze jedno setkání
stakeholderů (Štramberk, 25. – 26. 11.). Program setkání byl již tradičně zahájen informacemi MŽP a dalších spolupracujících subjektů o aktuálním dění
v Karpatské úmluvě. Náplň setkání byla zaměřena na další vývoj aktivit v rámci
mapování a péče o přírodní a kulturní dědictví Karpat. Zástupci organizací ze
státní správy, samospráv i neziskových organizací, kteří se setkání zúčastnili, se
dohodli na průběžné výměně informací a koordinaci dalších aktivit v roce 2010
a spolupráci na přípravě budoucích projektů.
Hlavními organizátory setkání bylo MŽP a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. ve
spolupráci se ZO ČSOP Salamandr a Vzdělávacím a informačním střediskem
Bílé Karpaty, o.p.s.
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Karpatské projekty a projektové aktivity
Koordinace
16. 3. proběhla ve Vídni pracovní schůzka k připravovanému projektu
ECONNET-C (název později změněn na BIOREGIO). Schůzka byla iniciována
ČR. Účelem jednání, kterého se dále zúčastnili zástupci Dočasného sekretariátu Karpatské úmluvy a Světového fondu životního prostředí – Dunajskokarpatského programu (WWF DCP), byla koordinace aktivit a návaznost
připravovaného projektu (ale i dalších projektů připravených v budoucnu)
na ostatní již realizované či právě probíhající projekty v regionu Karpat.
Zdůrazněna byla potřeba vzájemně se dostatečně o probíhajících aktivitách
informovat. Komunikace mezi velkými, převážně mezinárodními NNO v regionu, je především díky ČR velmi dobrá. Zlepšit by se však měla výměna
informací mezi jednotlivými v současné době běžícími karpatskými projekty
a Dočasným sekretariátem Karpatské úmluvy.

Projekt WWF: 2012 PA4LP (Světový fond životního
prostředí: Chráněná území pro živou planetu)
Proběhla dvě zasedání Řídící rady projektu, a to 18. 5. ve Vídni a 18. – 20. 6.
v maďarském Pilisvörösvaru.
V roce 2009 byla v rámci tohoto projektu v ČR zásadní práce na dvou aktivitách – přípravě celokarpatské interaktivní databáze chráněných území (tzv.
Karpatský Clearing House Mechanism - CHM) a nástroje pro monitorování
efektivity správy chráněných území (CPAMETT). K jejich přípravě významně
přispěla dvě zasedání Pracovní skupiny Karpatské úmluvy pro Clearing House
Mechanism (Vídeň, 19. 5. a 7. - 8. 12.). ČR doporučovala postavit kostru CHM
tak, aby mohl sloužit i potřebám jiných tematicky zaměřených pracovních
skupin Karpatské úmluvy, nejen zástupcům správ chráněných území v CNPA
a Pracovní skupině pro biodiverzitu. Jelikož jednou z výhod CHM bude i jeho
schopnost generovat mapy s různými tematickými vrstvami, mohly by systému
využívat např. i pracovní skupiny pro přírodní a kulturní dědictví (doplňování
dat o Karpatském dědictví) a udržitelný turistický ruch (propagace zařízení
a programů šetrného turistického ruchu, příklady dobré praxe). Připravený
monitorovací nástroj ke zjišťování efektivity správy jednotlivých chráněných
území (CPAMETT – Carpathian Protected Area Management Effectiveness
Tracking Tool) byl postupně otestován v jednotlivých karpatských zemích.
V ČR proběhlo testování ve spolupráci se dvěma karpatskými chráněnými
územími, CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty (24. a 30. 7.). Cílem on-line
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testování bylo zjistit, jak nástroj funguje, zda je vhodně nastaven, na kolik srozumitelné a časově náročné je jeho používání pro pracovníky správ CHKO, atd.
Při testování byl zároveň prověřován český překlad a korektnost použité terminologie. Se správou chráněných území souvisí i projektová aktivita, jejímž cílem je zlepšení podílu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech spojených
se správou chráněných území. Za tímto účelem připravila WWF DCP dotazník,
který umožní získat přehled o stávající situaci v jednotlivých zemích. V ČR byl
dotazník vyplněn opět za spolupráce CHKO Beskydy a Bílé Karpaty.

Projekt MOVE4NATURE
Projekt MOVE4NATURE je jedním ze dvou karpatských projektů, v rámci
nichž byly připraveny vzdělávací materiály pro environmentální výchovu
(druhým je dále zmíněný projekt Svet Karpát). Projekt vznikl z iniciativy
UNEP, který funguje jako Dočasný sekretariát Karpatské úmluvy. Jedná se
o první vzdělávací projekt oficiálně podpořený Dočasným sekretariátem (mimo
tento projekt v regionu běží pouze vzdělávací projekty národních a mezinárodních nevládních organizací). Cílem projektu MOVE4NATURE bylo vytvořit
metodiku a interaktivní výukový program, který by se zabýval tematikou
územního plánování a šetrného rozvoje chráněných území. Živelný rozvoj
těchto území je totiž problémem, kterému musí v současné době čelit většina
karpatských chráněných území ve všech 7 zemích. Kromě metodiky a pomůcek
byly dalším prvkem projektu workshopy pro učitele a školitele, kteří budou
výukový program realizovat.
Projekt byl sice zaměřen pouze na Rumunsko, výhledově je však žádoucí
přenést podobné aktivity i do dalších karpatských zemích. Velmi důležitým
přínosem pro jednání a další práci na projektu byly naše zkušenosti, kontakty
a následně i koordinační aktivity, které do projektu pomohly zapojit odborníky
z Rumunska i mezinárodních organizací působících v celém regionu Karpat.
Naše účast na projektové schůzce (Trenčín, 29. – 30. 1.) tak významně přispěla
ke zlepšení koordinace aktivit v rámci Karpatské úmluvy.

Projekt Svet Karpát – World of Carpathians
Projekt Svet Karpát realizovala Iniciativa pro Karpatský ekoregion (CERI).
Jedním z dílčích cílů tohoto projektu bylo vytvořit vhodnou metodiku a učební
pomůcky, které by srozumitelným jazykem a zároveň přitažlivým způsobem
přiblížily rozmanitost karpatské přírody, kulturních tradic a života obyvatel
celých Karpat. Zároveň měly poukázat na faktory, které ohrožují karpatskou
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biodiverzitu a na možnosti její ochrany. Základní verze metodické příručky byla
připravena v angličtině a v rámci projektu byla přeložena ještě do slovenštiny.
Připravený vzdělávací materiál byl poprvé představen na semináři určeném
vzdělavatelům z chráněných území a členům Pracovní skupiny pro environmentální výchovu Iniciativy pro Karpatský ekoregion (CERI), kteří se budou
v oblasti Karpat podílet na osvětě a environmentální výchově (Tatranská
Štrba, 17. 11.). Účastníci semináře diskutovali o praktickém využití metodiky
i pomůcek v jednotlivých zemí a vyjádřili velký zájem o spolupráci na dalších
vzdělávacích projektech.

Další jednání
Na ministerstvu životního prostředí v Praze proběhlo několik konzultací.
Cílem konzultace s kolegy z MŽP a AOPK ČR, která se konala 25. 3., bylo
seznámit se navzájem s výsledky dosavadních jednání na různých úrovních
struktur Karpatské úmluvy, především jednání v rámci Karpatských dnů
biodiverzity (Vídeň, 2. – 4. 3., viz výše). Další konzultace proběhly na MŽP
15. 9. a 11. 11. a byly zaměřeny na aktuální informace týkající se realizace
běžících projektů (viz výše projekty WWF DCP 2012 PA4LP, Svět Karpat,
Move4Nature). Diskutováno bylo zapojení ČR do jednotlivých projektových
aktivit a další kroky pro období do konce roku 2009 a první pololetí roku 2010.
Projednány byly i připravované či běžící projekty na podporu naplňování Karpatské úmluvy (ECONNET-C/BIOREGIO aj.) a byly vytipovány aktivity na
národní úrovni, které by bylo vhodné podpořit. Zdůrazněna byla potřeba zachování stávající dobré úrovně koordinace mezi různými subjekty zapojenými
do jednotlivých aktivit a také zachování kontinuity při zajišťování agendy
k naplňování úmluvy – v této souvislosti byla doporučena účast J. Urbančíkové
na zasedání Implementačního výboru Karpatské úmluvy (Vídeň, 10. – 11. 12.),
kterého se jinak účastní většinou pouze kolegové z MŽP.

Zastupování CHKO Bílé Karpaty jako biosférické
rezervace UNESCO
15. - 17. 10. se VIS Bílé Karpaty společně s vedoucím Správy CHKO Bílé
Karpaty zúčastnili zasedání národního komitétu MAB, který byl spojen se
seminářem Biosférické rezervace – laboratoře udržitelného rozvoje. Cílem setkání byla diskuze k návrhu nového konceptu biosférických rezervací v ČR.
Účast na zasedáních MAB byla zajišťována podle potřeby po konzultacích
s vedením Správy CHKO.
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Zapojení se do MAS Horňácko a Ostrožsko
Účast na Valné hromadě MAS Horňácko a Ostrožsko 22. 10.

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 2009 Byly zajišťovány odborné praxe pro studenty středních
škol se zaměřením na ochranu přírody a životní prostředí. Praxi vykonalo 9
studentů ze SŠZE Přerov, 2 studenti SŠZE Staré Město, 1 studentka z Fakulty
sociálních studií MU Brno a 1 studentka z VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec.
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11. FINANČNÍ ZPRÁVA
A.

NÁKLADY

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
II. Služby celkem
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady
VII. Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky

165 696
136 032
29 664
496 552
53 829
544
442 179
1 242 204
943 589
268 362
28 468
1 785
520
520
28 077
28 077
4 200
4 200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

165 696
136 032
29 664
496 552
53 829
544
442 179
1 242 204
943 589
268 362
28 468
1 785
520
520
28 077
28 077
4 200
4 200

NÁKLADY CELKEM

1 937 249

0

1 937 249

B.

Hlavní
činnost

VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
IV. Ostatní výnosy celkem
Úroky
Kurzové zisky
VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
VII. Provozní dotace celkem
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
D.
PO ZDANĚNÍ
C.
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Hospodářská
činnost

Celkem

930 468

0

930 468

891 014
39 454
1 548
1 542
6
82 000
82 000
962 637
962 637

0
0
0
0
0
0
0
0
0

891 014
39 454
1 548
1 542
6
82 000
82 000
962 637
962 637

1 976 653

0

1 976 653

39 404

0

39 404

0

0

0

39 404

0

39 404

AKTIVA
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
II. Samostatné movité věci a souboty
movitých věcí
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
IV. Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
I. Zásoby celkem
II. Zboží na skladě i v prodejnách
II. Pohledávky celkem
II. Odběratelé
II. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
státním rozpočtem
II. Nároky na dotace a ostatní zúčtování
s rozpočtem orgánů ÚSC
III. Krátkodobý finanční majetek
III. Pokladna
III. Ceniny
III. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
IV. Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM
I. Jmění celkem
I. Vlastní jmění
I. Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
II. Účet výsledku hospodaření
II. Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
II. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
B. CIZÍ ZDROJE CELKEM
III. Krátkodobé závazky celkem
III. Dodavatelé
III. Zaměstnanci
III. Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění
III. Ostatní přímé daně
III. Jiné závazky
PASIVA CELKEM

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období
dni účetního období
0
0
77 592
77592
77 592

77592

-77 592

-77 592

-77 592

-77 592

1 516 308
44 715
44 715
65 710
65 710

1 672 960
36 256
36 256
239 116
32 000

0

176 496

0

30 620

1 402 289
1 379 190
13 970
9 147
1 475
1 690
1 386 844
1 368 353
3 594
29 893
3 594
29 893
1 516 308
1 672 828
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období
dni účetního období
1 431 371
1 470 776
1 226 625
1 226 625
831 806
831 806
394 819
394 819
204 746
244 151
x
39 405
-10 254

x

215 000

204 746

83 035
83 035
5 247
47 827

202 052
202 052
78 332
75 993

27 385

38 543

1 640
936
1 514 406

7 620
1 564
1 672 960
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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 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
Správě CHKO Biele Karpaty
Středisku služeb školám, Uherské Hradiště
Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s.
Vlastivědnému muzeu Veselí nad Moravou
Rezekvíku o. s.
Lísce o. s.

Poděkování za finanční a materiální pomoc:
•
•
•
•
•
•

Agenturě ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvu životního prostředí ČR
Městu Veselí nad Moravou
Jihomoravskému kraji
Nadaci Partnerství
Státnímu fondu životního prostředí
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Seznam použitých zkratek:
CERI
CNPA
EVVO
MAB
MAS
MŽP
NNO
SFŽP
SSEV
WWF
UNEP

– Iniciativa pro karpatský ekoregion
– Karpatská soustava chráněných území
– environmentální vzdělávání výchova a osvěta
– Man and Biosphere – program UNESCO Člověk a biosféra
– Místní akční skupina
– ministerstvo životního prostředí
– nestátní nezisková organizace
– Státní fond životního prostředí
– Síť středisek ekologické výchovy
– Světový fond ochrany přírody
– Program OSN pro životní prostředí

