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PŘEDMLUVA
Milí přátelé,
výroční zpráva Vzdělávacího a informačního střediska Vám předkládá
výčet činností, které jsme v roce 2010
vykonali.
Opět se jedná o aktivity z oblasti tzv.
EVVO – environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty a turistické informační
činnosti.
Za těmito názvy se skrývají konkrétní akce se všemi věkovými skupinami,
počínaje malými dětmi z mateřských
škol, konče seniory. Jsou to tradičně
ekologické výukové programy, exkurze,
přednášky, příprava publikací a metodických materiálů, informačních panelů, nebo poskytování turistických informací, ekologických rad a další.
Při této práci nejde pouze o jednostranný proces předávání informací,
znalostí a dovedností, ale vzájemné
obohacování a inspiraci. Reakce dětí
i dospělých (někdy i ty negativní) nám
poskytují zpětnou vazbu na naši práci
a nabízejí příležitost zamyslet se také
nad jejím smyslem.
Musíme přiznat, že se dennodenně
setkáváme převážně se zvědavými dotazy, nadšením a dalšími příklady ocenění
a uznání naší práce. Tím mediálně nejvýraznějším je Cena za přínos k rozvoji
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2010,
kterou dostala ředitelka Marie Petrů,
DiS. na krajské konferenci o ekologické výchově v rámci festivalu TSTTT
v Uherském Hradišti.
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Zatímco tato ocenění potěší, menší
útěchu nám poskytuje finanční a administrativní stránka chodu organizace.
Tím myslíme opět objem, náročnost přípravy a administrace těch projektů, které nám byly schváleny, ale také nutnost
vyrovnat se s faktem, že jiné plány a vize
zůstanou pouze na papíře.
V letošní zprávě se dočtete, že deštivé počasí v roce 2010 nepřálo jarním
exkurzím pro školy, zato je zde bohatá
úroda vzdělávacích akcí pro veřejnost.
Objevujeme nová témata a spolupracujeme na nich s různými NNO. Ta pak
pomáhají rozšiřovat úzké pojetí ochrany přírody, jako jsou interpretace přírodního a kulturního dědictví, ochrana
přírody a cestovní ruch, nebo role řemesel a ruční práce v současnosti.
Snažíme se také jít s dobou, a tak
zpracováváme své prezentace na tzv.
„rollerech“, v cestovním ruchu využíváme nové technologie, jako jsou turistické informace do mobilu – tzv. beetagy, část výukových programů nabízíme
v powerpointové prezentaci...
Nezapomínáme však na to, že i ve
věku informačních technologií zůstává možnost přímého prožitku stále nikým a ničím nenahraditelná, o což se
v rámci našich programů také snažíme.
Závěrem děkujeme všem, kteří naše
středisko podporují finančně i jiným
způsobem.
Ing. Šárka Němcová,
předsedkyně správní rady

1. ORGANIZACE, PRACOVNÍCI
A VÝKONNÉ ORGÁNY
VIS Bílé Karpaty se svým týmem stále pracuje s plným nasazením a snaží se naplňovat cíle, které si dalo do vínku při svém založení. I po více než 10 letech existence mezi ně patří zejména vzdělávání, výchova, osvěta veřejnosti v oblasti ochrany
přírody a životního prostředí, dále poskytování turistických informací se zaměřením
především na region jihovýchodní Moravy.
V roce 2010 byli zaměstnáni na plný úvazek tito pracovníci: Marie Petrů, DiS.
(ředitelka), Jana Urbančíková (odborná pracovnice) a Bc. Hana Pechalová (podvojné
účetnictví a administrativa). Ing. Petr Hrabina pracoval do konce listopadu na plný
úvazek, od prosince na částečný 0,8. Na částečný úvazek pracovali dále Mgr. Vladimír Šácha (0,4 úvazku) a Monika Trlidová (0,5 úvazku), a to do konce prosince
2010. Od listopadu nastoupila (návrat z rodičovské dovolené) Mgr. Barbora Duží
(0,8 úvazek).
Naše organizace účtuje v podvojném účetnictví a audit účetní závěrky za předcházející rok byl opět proveden nezávislým auditorem.
Ve výkonných orgánech došlo v roce 2010 ke změnám. Ing. Jana W. Jongepiera
nahradila ve funkci předsedy správní rady Ing. Šárka Němcová. Po jarním konání
SR ukončili členství Jan W. Jongepier, Petr Dolejský, Vojtěška Řičicová a Hana
Korvasová, místo nich nastoupili Ivana Jongepierová, Jiřina Gaťáková, Lenka Sedlářová a Marie Kordulová.
Řádná společná zasedání správní rady a dozorčí rady proběhla 9. března a 23.
listopadu. 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 2010 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

SPRÁVNÍ
RADA
Ing. Šárka Němcová
(předsedkyně)
Ing. Jan W. Jongepier
(do jara 2010)
RNDr. Ivana Jongepierová
(od jara 2010)
Ing. Vojtěška Řičicová
(do jara 2010)
Lenka Sedlářová (od jara 2010)
PHDr. Petr Dolejský
(do jara 2010)
Ing. Jiřina Gaťáková (od jara 2010)
Mgr. Lukáš Batoušek
Mgr. Hana Korvasová
(do jara 2010)
Mgr. Marie Kordulová
(od jara 2010)
Mgr. Ladislav Peřestý
Bronislava Mašatová
RNDr. Jaroslav
Hanák
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DOZORČÍ
RADA
Alena Jordáková
Jaroslava Tomšejová
Bc. Monika Žáčková

ŘEDITELKA
Marie Petrů, DiS.

ZAMĚSTNANCI
Mgr. Vladimír Šácha
Jana Urbančíková
Bc. Hana Pechalová
MOnika Trlidová
Ing. Petr Hrabina
Mgr. Barbora Duží

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.
Marie Petrů a Vladimír Šácha
Jana Urbančíková – zajištění a koordinace naplňování aktivit ČR v rámci Karpatské úmluvy (na národní
i mezinárodní úrovni), turistická informační činnost, publikační a překladatelská
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.
Mgr. Barbora Duží - výukové programy pro MŠ a 1. a 2. st. ZŠ, SŠ, publikační
činnost, aktivity pro veřejnost, ekoporadenství.
Ing. Petr Hrabina – výukové programy pro MŠ, 1. a 2 st. ZŠ, vedení odborných
exkurzí, publikační činnost, aktivity pro veřejnost, ekoporadenství, výtvarná činnost.

Zleva: Bára Duží, Monika Trlidová, Jana Urbančíková, Hana Pechalová, Petr Hrabina.
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2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Naše ekologické výukové programy (dále jen EVP) představují jedno až dvouhodinový blok různých aktivit zaměřených na přírodovědná a environmentální témata.
Programy mohou být odučeny přímo na středisku, v dané škole, nebo venku (školní
zahrada, okolí školy apod.).
Pro mladší děti a žáky je stěžejní kombinace herních, dramatických, smyslových
a výtvarných aktivit s cílem přiblížit hravou a nenásilnou formou přírodu kolem nás,
nebo jsou připravena jednotlivá témata okolního světa (Ptačí říše, Stopy, Tajemství
včel, Stateček, O poslední vlaštovce,
Brouci, Návštěva u krtka, Mraveneček, Kouzelná jabloň apod.).
U starších žáků a studentů již hodiny mění formu směrem k procvičování argumentace při diskusích
a řešení problémů životního prostředí, konfrontace s různými postoji,
práci s informacemi (vyhledávání,
vyhodnocování a prezentování)
apod. Tematicky převládají nejen
Petr Hrabina předvádí ekologický výukový program
témata přírody a životního prostřes lesní tématikou.
dí, ale také vztahu společnosti a životního prostředí, nebo kulturního a přírodního dědictví (Proč je les nemocný, Co
nepatří do popelnice, Chráněná území ČR, Voda, Od plamínku k žárovce, Malovaný
kraj).
Nabídka EVP byla v roce 2010 doplněna o několik nových programů a zpracovávána v průběhu letních prázdnin. Na rozhraní měsíce srpna a září byla 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
2010/2011 figurovalo 20 EVP pro mateřské školy, 16 EVP pro 1. stupeň základních
škol, 10 EVP pro 2. stupeň základních škol, 5 speciálních EVP o lese a 7 EVP pro
školy střední.
Kromě již vytvořených EVP nabízí naše středisko možnost vytvoření projektového vyučování, soutěží a jiných aktivit na zadané téma.
Cena EVP se v roce 2010 zvýšila z 18 Kč na 20 Kč za žáka a 1 vyučovací hodinu (z 30 Kč na 38 Kč za dvouhodinový blok). Za výuku přímo na našem středisku
platil jeden žák stále neměnnou zvýhodněnou cenu 15 Kč (25 Kč za dvouhodinovou
lekci).
V roce 2010 bylo odučeno celkem 488 EVP pro 9205 dětí. Jen pro srovnání –
v roce 2009 to bylo 468 EVP pro 8 472 dětí, v roce 2008 bylo odučeno 406 EVP
pro 7 619 dětí. Z počtu odučených EVP za rok 2010 připadalo 221 na školy v kraji
Jihomoravském, 16 v kraji Zlínském a zbývajících 251 z celé ČR.
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3. VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGICKÉ
PRACOVNÍKY
Toulavý autobus pro paní učitelky z MŠ Zlínského kraje 13. 5. 2010
Ve středisku proběhla praktická ukázka ekologického výukového programu „Tajemství včel“. Petr Hrabina účastnicím předvedl ukázkovou výuku tohoto programu,
představil pomůcky a postup výuky a další drobné aktivity a náměty pro ekologickou výchovu, tzv. „drobničky“. Všichni také dostali k dispozici metodické materiály
k programu.

Toulavý autobus pro paní učitelky z MŠ Jihomoravského
kraje - 28. 5. 2010.
Dopoledne se účastnicím věnoval Vladimír Šácha. Provedl je Národní přírodní
rezervací Čertoryje a představil jim hodnoty této lokality – květnaté orchidejové
louky, floru a faunu. Dále ukázal badatelské pomůcky a drobné hry, které lze v rámci
exkurze realizovat. Odpoledne proběhla ve středisku praktická ukázka ekologického
výukového programu „Pan Pavouk“, který prezentoval Petr Hrabina. Opět nechyběla ukázka postupu výuky, výukových pomůcek a další drobniček ekologické výchovy, včetně věnovaných metodických listů.
Toulavé autobusy byly oboustranně prospěšné akce. Učitelky měly možnost nahlédnout do „kuchyně“ střediska ekologické výchovy a v návaznosti na tuto akci si
pak některé mateřské školy (poprvé) objednaly výukové program od našeho střediska.

VII. ročník Krajský veletrh výukových programů a aktivit
na podporu EVVO ve Zlínském kraji, Muzeum regionu Valašska Vsetín - 16. 9. 2010
Petr Hrabina zde prezentoval činnost VIS Bílé Karpaty a správy CHKO Bílé Karpaty. Představil především rollery vyrobené při příležitosti výročí 30 let založení
CHKO Bílé Karpaty (1980) s názvem „Bílé Karpaty našima očima“. Jedná se o tři
kusy rollerů, které znázorňují dětské kresby, literární práce a mapu CHKO s ikonami
rostlin, živočichů a managementu prováděného v jednotlivých maloplošných chráněných územích.

VII. Krajská konference o EVVO – TSTTT (Reduta Uherské
Hradiště) - 27. 11. 2010
Marie Petrů zde opět prezentovala rollery Bílé Karpaty našima očima. Akci jsme
také využili k distribuci naší nabídky výukových programů, exkurzí a projektového
poradenství.
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4. TERÉNNÍ EXKURZE
Terénním exkurzím, přestože patří v jarních měsících (duben, květen, červen)
k těm nejzajímavějším aktivitám s největším efektem, v roce 2010 nepřálo počasí.
Vzhledem k deštivému počasí na jaře a následné komáří kalamitě jsme byli nuceni
řadu exkurzí zrušit, případně zajistit náhradní program v budově střediska.
Z nabídky 8 exkurzí byly nejčastěji realizovány: Za krásnými loukami, Zahrady
pod hájem, Poušť a řeka, a Kněžpolský les.
Celkem bylo provedeno 25 exkurzí pro 580 účastníků.
Na podzim 2010 se rozběhl projekt Za Naturou na túru! Realizuje jej o. s. Asus
ve spolupráci se SSEV Pavučina. V rámci projektu bylo na území České republiky
vybráno několik lokalit chráněných území soustavy NATURA 2000 a sem směřují
terénní exkurze určené pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Cílem exkurzí je oživení výuky
přírodovědných předmětů a umožnění přímého prožitku přírody a krajiny, pozorování a bádání v terénu, vyzkoušení aktivizujících metod výuky. VIS Bílé Karpaty
vyhrálo ve výběrovém řízení 2 exkurze.
První, s názvem
Expedice do Moravské Amazonie,
směřuje do zbytku lužního lesa
a slepému rameni
PR Kanada u řeky
Moravy v blízkosti
Uherského Hradiště. Jedná se o evropsky významnou
lokalitu Kněžpolský les. Na podzim
proběhly první exkurze v rámci projektu.
Žáci obdivují krásy květnaté louky v NPR Čertoryje.
Druhá exkurze Na
Zbojnickém chodníčku zavede účastníky do oblasti nad obec Horní Němčí, těsně
pod nejvyšší vrchol CHKO Bílé Karpaty Velkou Javořinu. Na rozdíl od první exkurze v nížině se účastníci pohybují horském svažitém terénu bučin, kde nechybí
terénní sesuvy – PR Uvezené – a dále scházejí na orchidejové louky a staré ovocné
sady – PR Drahy. Do této lokality byly exkurze naplánovány až na rok 2011.

8

5. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nedělní ekoškola pro ZŠ Vnorovy - 25. 4.
U příležitosti Dne Země pořádala ZŠ Vnorovy celoškolní akci s názvem „Nedělní
ekoškola“. Pomůckami jsme tematicky vyzdobili přidělenou třídu v přízemí školy.
Pro dokreslení celkové atmosféry jsme přehrávali CD se zvuky volně žijících živočichů, po škole byly dále rozloženy části pomůcek z některých výukových programů

Monika Trlidová předvádí, jaké breberky lze najít v hromádce hlíny.

s cílem prezentovat je návštěvníkům. Účastníci si vyzkoušeli například chytání ryb,
předpověď počasí, přírodovědné pexeso a další.

Den dětí ve Veselí nad Moravou - sobota 5. 6.
Tradiční pohádkový les se tentokrát konal v parku Petra Bezruče před Církevní
základní školou. Děti si společně s námi zahrály pexeso s přírodní tematikou. Naše
organizace VIS BK zajišťovala chod jednoho stanoviště pro starší děti. Děti měly za
úkol přiřadit k obrázku název zobrazeného živočicha.
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Dopoledne s ekocentrem pro ZŠ Vnorovy, rekreační oblast
Lučina - 7. 6.
Pro první stupeň základní školy byl připraven program na celé dopoledne. Zpracovali jsme výukový program „Jak se rodí a jak rostou“. Cílem bylo seznámit žáky
s vývojem některých skupin živočichů – hmyzem, rybami, obojživelníky, plazy, ptáky a savci. Každá skupina měla své stanoviště a na posledním si děti mohly ověřit,
jestli úkol správně splnily.

Hurá do školy - sobota 21. 8.
Společně s CA Baťovým kanálem jsme pro místní děti vytvořili zábavné odpoledne před začátkem školního roku na přístavišti Baťova kanálu. V letošním roce
si děti roztřídily odpadky a diskutovaly o smyslu jejich opětovného využití nebo
recyklace.

Benefice fest, kulturněvýchovný areál ZOO Hodonín
- neděle 4. 9.
Akci pořádala Jihomoravská komunitní nadace a Klub přátel Jihomoravské komunitní nadace. Smyslem odpoledne bylo výchovně pobavit a informovat děti i dospělé, proto jsme vybrali co nejpestřejší pomůcky z naší dílny.

Benefice fest v ZOO Hodonín.
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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 šest večerů pro milovníky přírody a příznivce
cestování.
•
Leden
Skandinávie (Karel Šimeček)
•
Únor
Český Banát (Radek Bartoníček)
•
Duben
Sluneční škola v Kargyaku (Jiří Nešpor)
•
Říjen
Slovácko očima novinářky (Lenka Fojtíková)
•
Listopad
Jemen (manželé Cigánkovi)
•
Prosinec
Réunion (Vít Grulich)

Ukázka cestopisného večeru.

Níže uvedený soupis seminářů a exkurzí je součástí projektu Vzdělávání k šetrné
interpretaci přírodního a kulturního dědictví, financovaného z Programu obnovy
venkova. Jednalo se o cyklus šesti vzdělávacích akcí:

1) Turistický ruch a přírodní bohatství našeho regionu,
Komunitní centrum Milotice - 21. 1.
Tento seminář byl zaměřen na začínající podnikatele a provozovatele služeb turistického ruchu v oblasti Kyjovského Slovácka. Přednášeli pracovníci správy CHKO
Bílé Karpaty. Jeho cílem bylo ukázat, jak lze předcházet konfliktům mezi podnikatelskými záměry v oblasti turistického ruchu a orgány ochrany přírody.
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2) Turistický ruch a tradiční způsob života na venkově
– část 1: LIDÉ A KRAJINA, Komunitní centrum Milotice - 25. 3.
Seminář byl věnován přínosu tradičního využívání krajiny a důležitosti zachování
podoby a hodnot krajiny, ve které účastníci kurzu žijí a rozvíjejí podnikatelské aktivity turistického ruchu.

3) Turistický ruch a tradiční způsob života na venkově –
část 2: MÍSTNÍ VÝROBKY A ŘEMESLA, Komunitní centrum
Milotice - 8. 4.
Seminář volně navázal na předchozí seminář našeho cyklu věnovaný lidem a krajině. Představil možnosti využití tradičních řemesel a místních výrobků ke zvýšení
atraktivity regionu z hlediska turistického ruchu (např. regionální známky). Prezentoval možnosti využití místní ruční práce při výrobě suvenýrů.

4) Turistický ruch a služby turistických informačních center, Komunitní centrum Milotice - 29. 4.
Seminář byl zaměřen na prezentaci služeb turistických informačních center působících v regionu a sloužil především k navázání fungující spolupráce mezi potencionálními subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu a pracovníky turistických
informačních center.

5) Okolím Bzenecké Doubravy na kole - exkurze 15. 5.
Cílem exkurze bylo přiblížit nejen návštěvníkům ze vzdálenějších regionů, ale
i místním obyvatelům přírodní, kulturní i historické pozoruhodnosti tohoto území,
seznámit je s rozličnými způsoby ochrany přírody a poukázat na opomíjené souvislosti propojení přírody a lidské kultury.

6) Okolím Bzenecké Doubravy pěšky - exkurze 5. 6.
Během exkurze jsme zavedli účastníky na místa, která jsou cyklisticky nedostupná, a proto nemohla být zakomponována do programu květnové exkurze. Jedná se
o NPP Váté písky a PP Osypané břehy.

Příroda jihovýchodní Moravy, Knihovna Kyjov - 22. 4.
Obrazová procházka zajímavými místy Bzenecké Doubravy a Strážnického Pomoraví. Povídání o přírodních, historických a kulturních zajímavostech.
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Ekojarmark ke Dni
Země, Náměstí
Míru - 24. 4.
Již tradiční akce prezentace ekologických a řemeslných aktivit, kterou organizovalo město Veselí nad
Moravou. Nám byly určeny
2 stánky. Jeden z nich byl
pro děti, kde jsme připravili aktivity na téma ptáci
a voda. Ve druhém byly
všem návštěvníkům poskytovány informace a nabízena možnost ochutnávky
moštů a sirupů.

Pracovníci VIS - Petr Hrabina a Monika Trlidová ve stánku na Ekojarmarku.

Exkurze ke Dni parků, Ždánický les - 22. 5. 2010
Cílem exkurze bylo poukázat na geologické zajímavosti území (ropné vrty v oblasti) a především názornou formou informovat o významu odumřelého dřeva v lese
a o přírodě příznivých způsobech hospodaření v lesích.

Ropný šejk Vladimír Šácha přednáší o geologické minulosti Ždánického lesa.
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Přednáška jihovýchodní Moravy, Přednáškový sál střediska - 21. 5.
Obrazová procházka zajímavými místy Bzenecké Doubravy a Strážnického Pomoraví. Povídání o přírodních, historických a kulturních zajímavostech.

Botanické repetitorium, NPR Čertoryje - 6. 6.
Cílem exkurze bylo poznávání rostlinných druhů včetně orchidejí. Trasa vedla od
potoka Járkovce k chatě „U Holubáře“ a pak nahoru svahem, návrat kolem hotelu
Radějov (bývalá Letka). Vzhledem k vysokému počtu zájemců byli rozděleni na tři
skupiny.

Příroda Lednického parku, Lednice - 19. 6.
Autobusový zájezd pro veřejnost ve spolupráci s CEV Pálava. Zájemci absolvovali zajímavou a poučnou akci s možností nahlédnutí do jednoho z nejzajímavějších
koutů Biosférické rezervace Dolní Morava a Lednicko-valtického areálu, kulturní
památky UNESCO.

Procházka Lednickovaltickým areálem.

Ozvěny Horňácka - Biodožínky, Velká nad Veličkou - 21. 8.
Nedílnou součástí naší nabídky byly již tradičně osvětové informační materiály
z dílny střediska a kolegů z ostatních ekocenter.
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Jablečná slavnost, Hostětín - 26. 9.
Již 9. ročník slavnosti, jejímž cílem je představení místních a regionálních producentů a také tradičních řemesel. Naše středisko na slavnosti vytvořilo zastavení pod
názvem „V ptačím království“.

Příběh vody v krajině aneb revitalizace (exkurze Velička),
Velká nad Veličkou - 16. 10.

Ukázka revitalizace Veličky v terénu.

Podzimní exkurze
byla určena široké veřejnosti a jejím účelem
bylo přiblížit a vysvětlit lidem podstatu
revitalizačních úprav
vodních toků: proč se
k nim přistupuje, jak
mohou pomoci re-gulovat stavy vody v krajině, jakou roli hraje
tvar koryta vodního
toku při extrémních
stavech vody, z jakých
zdrojů jsou úpravy financovány apod.

Kurz paličkování, přednáškový sál střediska - 5. až 6. 11.
Kurz vedla držitelka regionální značky
Tradice Bílých Karpat paní Monika Němečková. V rámci dílny se účastníci učili
základní techniku paličkování.

Monika Němečková ukazuje, jak vykouzlit krajku
v rámci kursu paličkování.
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7. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Tvorba propagačních a metodických materiálů:
•
•
•
•
•
•

K 30 letům výročí Správy CHKO BK 3 ks populárně naučných rollerů Bílé
Karpaty našima očima.
Tvorba vzdělávacího programu pro školy Karpatské dědictví na Jablůnkovsku
v počtu 30 kusů (včetně verze na CD).
Mapa příkladů karpatského dědictví v Jihomoravském kraji, náklad 2000 ks.
Grafická příprava a tisk 6 informačních panelů NNP Váté Písky.
Populárně naučný informační materiál Kam za přírodou ve Veselí nad Moravou
k NS U Svodnice a Hrnčířské louky.
Využití nové technologie „geocashing“ ve Velké nad Veličkou.

Nástěnky
Pravidelně jednou za měsíc byly aktualizovány 3 nástěnky VIS Bílé Karpaty ve
městě Veselí nad Moravou.

Výroční zpráva
Výroční zpráva za rok 2009 byla vytištěna v rozsahu 28 stran a nákladu 50 ks.

Ukázka výukového plátna programu Karpatské dědictví na Jablůnkovsku.
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8. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
TIC – turistické informační centrum
Turistické informační centrum (TIC) bylo otevřeno během všedních dnů celoročně. Od června do září jsme měli vzhledem k probíhajícímu vrcholu turistické sezony
opět rozšířenou otevírací dobu od 9 do 15 hodin. 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.
Ze strany turistů převládaly dotazy týkající se stravování, ubytování, kulturních
a historických památek, turistických zajímavostí Veselí nad Moravou a okolí, dále
mikroregionu Ostrožsko, Bzenecko, Strážnicko a CHKO Bílé Karpaty. Mnoho návštěvníků se zajímalo o historii města, region a provoz Baťova kanálu a veselského
přístaviště. Turistům jsme nabízeli také upomínkové a propagační předměty – pohlednice, turistické známky, mapy, propagační letáky, knihy atd. Mezi dotazy figurovaly také praktické dotazy ohledně spojů, kontaktů na služby, firmy, obchody, akce
apod.
Velmi kladný ohlas jak u stálých zaměstnanců, tak u brigádníků zaznamenalo
absolvované školení o historii města, které jistě přispělo i ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Pracovníci TIC i návštěvníci také velmi kladně hodnotili funkčnost
počítačové sítě, resp. technické zajištění služby veřejného internetu. Naše středisko
také pravidelně aktualizuje webové stánky www.jizni-morava.cz
Stále významnější kategorii turistických dotazů tvoří plánování tipů na výlety
v průběhu několikadenního pobytu – doporučení různých tras, turistických cílů, míst
vhodných k odpočinku a občerstvení apod. včetně jejich časového odhadu. K tomu
nám napomáhaly turistické materiály regionu Slovácko, mikroregionu Ostrožsko
a další.
Nejvíce turistů tradičně navštíví naše středisko během letní sezony, zvýšená návštěvnost trvá od června do srpna. Během celého roku 2010 jsme zaevidovali pouze
501 dotazů od 832 návštěvníků. Tato snížená návštěvnost byla z velké míry zapříčiněna tím, že turisty odradil nepříjemný stavební ruch v průběhu rekonstrukce Bartolomějského náměstí a uzávěrka silnice Bzenec - Veselí nad Moravou. Rekonstrukce
probíhala v průběhu roku až do konce listopadu.

Ekologická poradna
S množstvím dotazů se na nás lidé obraceli buď přímo prostřednictvím návštěvy
v kanceláři, nebo telefonicky. Mezi časté dotazy patřily informace o možnosti zapůjčení výstavy „Proč ne smrk“, didaktické materiály k ekologické výchově, eko17

logická domácnost, určování druhů rostlin nebo živočichů, konzultace studentských
prací, informace o CHKO Bílé Karpaty, regionální značky, bio a fair trade výrobky,
zelená úsporám. V rámci pomoci studentům jsme zapůjčili množství titulů odborné
literatury.
Během roku 2010 jsme evidovali celkem 322 „ekodotazů“ pro 454 osob.
Důležitou součástí ekoporadenské práce je účast na akcích pro veřejnost, v rámci
níž můžeme představit naši činnost, prezentovat různé informační materiály a komunikovat s veřejností o aktuálních tématech a problémech.

Příklady:
•
Ekojarmark ve Veselí nad Moravou, v rámci něhož se také snažíme
o ekologickou osvětu, kde jsme prezentovali ekoporadenské materiály v jednom
stánku a v druhém měli aktivity pro děti. Tématem roku 2010 bylo vodní ptactvo
a zacházení s vodou v domácnosti.
•
Účast na
Biojarmarku v rámci Horňáckých ozvěn
ve Velké nad Veličkou.
Zde jsme prezentovali
naše středisko a odpovídali na dotazy (turistika a ochrana přírody,
chráněné druhy rostlin
a živočichů, chráněná
území apod.).

Biojarmark ve Velké nad Veličkou - Vladimír Šácha obsluhuje, poskytuje informace.

•
Účast na Jablečné slavnosti v Hostětíně. Zde jsme připravili opět aktivity
pro děti a zprostředkovávali informace o biopotravinách a ekologickém zemědělství.
•
Exkurze pro veřejnost. Při příležitosti Dne parků jsme vedli exkurzi do
Ždánického lesa. Mezi další exkurze pro veřejnost patřily: Okolím Bzenecké Doubravy pěšky, Okolím Bzenecké Doubravy na kole, Botanické repetitorium v NPR
Čertoryje, Příroda Lednického parku, Revitalizace Veličky.
Mezi aktivní způsoby oslovování veřejnosti patří publikování v médiích. V roce
2010 vzbudil značnou mediální pozornost přechod rodiny labutí z rybníku v Kozojídkách na řeku Moravu ve Veselí nad Moravou. Dále následovalo několik článků
18

vztahujících se k 30 letům založení CHKO Bílé Karpaty, nebo několik článků prezentující činnost VIS Bílé Karpaty.

Botanické repetitorium - opakování botaniky v NPR Čertoryje.
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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.
•
„Ještě stále nejsme za vodou“
Cílem projektu je 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“
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“
Středisko v projektu zajišťuje ochranu přírody a krajiny, obnovu 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“
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.
•
„Vzdělávání k šetrné interpretaci přírodního a kulturního dědictví“
Projekt se skládal ze vzdělávacích aktivit zaměřených na turistický ruch a přírodní
bohatství regionu, tradiční způsob života na venkově, služby turistických informačních center, pěší a cykloturistické aktivity v oblasti Bzenecké Doubravy, dodržování
omezení při pohybu v území Natura 2000 a vhodné aktivity v této oblasti a přilehlých
maloplošných chráněných územích. (Podpořen ze SZIF, MAS Kyjovské Slovácko)
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Účast na I. modulu Funkční studium „Úspěšný ředitel“ - Klíče pro život,
Hrotovice 18. - 20.
Exkurze Gűssing, Rakousko, 17. 2.
Školení Fundraisingu, Horský hotel Cáb Dušná, 25. - 26. 2.
Účast na II. modulu Funkční studium „Úspěšný ředitel“ - Klíče pro život,
Ostrava, 22. - 25. 3.
Školení pro poradenská centra Zelená úsporám, Brno, 24. 3.
Školení na informační portál cestovního ruchu JMK, Brno, 1. 4.
Setkání zaměstnavatelů ZLK, Uherské Hradiště, 20. 4.
Účast na III. modulu Funkční studium „Úspěšný ředitel“ - Klíče pro život,
Krucemburk - Štíří důl, 3. - 6. 5.
Školení Fundraisingu, Liptál, 14. 5.
Školení Fundraisingu, Vsetín, 17. 5.
Školení pro pracovníky TIC VIS BK - teoretická část, Veselí nad Mor., 21. 6.
Školení pro pracovníky TIC VIS BK - praktická část, Veselí nad Mor. 22. 6.
Účast na IV. modulu Funkční studium „Úspěšný ředitel“ - Klíče pro život,
Tatranská Štrba, 21. - 24. 9.
Seminář k novele zákona o o.p.s.
Seminář ekopsychologie, přednáškový sál střediska, 20. - 22. 10.

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

Porada partnerů projektu ZLK SFŽP, Vsetín, 5. 1.
Porada partnerů projektu STEP SFŽP, Brno, 6. 1.
Schůzka všech ekoporadenských sítí v ČR, Praha, 13. 1.
Projektová schůzka STEP SFŽP, Praha, 20. 1.
Setkání středisek ekologické výchovy a ekoporaden ve ZLK, Pulčín, 16. 2.
Schůzka sítě JMK SFŽP, Brno, 23.2.
Porada partnerů projektu ZLK SFŽP, Želetice u Zlína, 2. 3.
Projektová schůzka STEP SFŽP, Brno, 22. 3.
Valná hromada Tradice Bílých Karpat, o. s., Hostětín, 30. 3.
Valná hromada SSEV Pavučina, Prachatice, 12. - 14. 3.
Porada partnerů projektu ZLK SFŽP, Hostětín, 15. 4.
Valná hromada STEPi, Vlašim, 26. -. 27. 4.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektová schůzka STEP SFŽP, Praha, 10. 5.
Porada partnerů projektu ZLK SFŽP, Starý Hrozenkov, 11. 5.
Schůzka k tvorbě a realizaci terénních ekologických výukových programů,
Praha, 18. 5.
Zasedání k regionální značce Tradice Bílých Karpat, Hostětín, 25. 5.
Seminář k ekoporadenství, Hostětín, 8. 6.
Setkání pracovní skupiny k Domům přírody, Brno, 22. 6.
Porada partnerů projektu JMK SFŽP, Brno, 23. 6.
Zajištění vernisáže na MŽP Příklady dobré praxe, Praha, 24. 6.
Mapování stavu NS Lopeník, Lopeník, 8. 7.
Porada partnerů projektu ZLK SFŽP, Hostětín, 8. 9.
Účast na setkání starostů obcí Bílých Karpat, Lopeník, 9. 9.
Zasedání k regionální značce Tradice Bílých Karpat, Hostětín, 16. 9.

Zajišťování činnosti v rámci aktivit mezinárodní Úmluvy o ochraně a udržitelném využívání Karpat (Karpatská
úmluva) – jako zástupce ČR pro Karpatskou soustavu
chráněných území:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zasedání Řídícího výboru Karpatské soustavy chráněných území a Řídícího výboru projektu WWF: 2012 Chráněná území pro živou planetu, Vídeň,
14. a 15. 1.
Konzultace s AOPK ČR a MŽP k naplňování Karpatské úmluvy v ČR a ke
konkrétním aktivitám, Praha, 19. 1., 1. 4., 13. 5., 22. a 23. 11.
Vyplňování dotazníku k zapojování veřejnosti do řízení chráněných území
na regionální a národní úrovni, Správa CHKO BK Luhačovice, 1. 2.
Mezinárodní konzultace ke koordinaci aktivit a navazujících projektů
v rámci Karpatské úmluvy, Sekretariát Karpatské úmluvy Vídeň, 15. 3.
Mezinárodní schůzka k problematice změn klimatu v souvislosti se správou chráněných území a prací s veřejností, AOPK ČR Praha, 7. 4.
Národní a regionální semináře k připravovanému Clearing House Mechanismu pro chráněná území v Karpatech, MŽP Praha, 21. 4. a Správa CHKO
Luhačovice, 22.4.
Zasedání řídícího výboru Karpatské soustavy chráněných území a Pracovní skupiny pro biodiverzitu, Poiana Brasov, Rumunsko, 18. - 19. 5.
Jednání pracovní skupiny Karpatské úmluvy pro šetrný cestovní ruch a pracovní skupiny pro Karpatské dědictví, Rytro, Polsko, 8. - 10. 9.
Jednání pracovní skupiny k připravovanému Karpatskému Clearing House Mechanismu v rámci projektu WWF, Národní park Bukk, Maďarsko, 4. - 6. 10.
Zasedání Implementačního výboru Karpatské úmluvy, Sekretariát Karpatské úmluvy Bratislava, 29. a 30. 11.
Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy 2010, Horní Lomná, 9. a 10. 12.

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.

Odborné praxe pro studenty:
Od začátku roku 2010 jsou zajišťovány odborné praxe pro studenty středních škol
se zaměřením na ochranu přírody a životní prostředí. Do 15. listopadu u nás praxi
zatím vykonali 4 studenti ze SŠZE Přerov a 5 studentů SŠZE Staré Město.

Seminář Ekopsychologie.
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Komentář k hospodaření společnosti za rok
2010
Obecně prospěšná společnost Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty,
o.p.s. je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 41.
V roce 2010 největší část výnosů tvořily získané finanční prostředky na realizaci
různých projektů a akcí – dotace, granty (SFŽP, SZIF, Jihomoravský kraj). Další významnou část výnosů tvořily příspěvky a dotace od zakladatelů (Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Město Veselí nad Moravou) a prostředky získané vlastní činností společnosti, zejména o zakázky různých objednatelů s konkrétním předmětem
poskytovaných služeb. Ostatní výnosy představovaly finanční prostředky získané
v rámci SSEV, za realizované výukové programy a terénní exkurze.
Největší položku nákladů za rok 2010 představovaly osobní náklady zaměstnanců společnosti. V roce 2010 měla organizace 6 zaměstnanců, 3 na plný úvazek a 3
na úvazky zkrácené V říjnu 2010 se vrátila jedna zaměstnankyně z rodičovské dovolené. Dále dle získaných projektů ostatní osobní náklady – dohody o provedení
práce. Další část nákladů tvořily náklady na cestovné, služby a materiál potřebný
k realizaci akcí a projektů. Ostatní náklady souvisely s běžným provozem střediska
– autoprovoz, telefony, nákup kancelářských potřeb, materiálu aj.
Pozn. V době sestavování výroční zprávy probíhaly práce na auditu, uvedená
účetní závěrka 2010 nebyla zatím zauditována.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2010 ( v Kč)
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
V.
V.
VII.
VII.

1.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
16.
24.
32.

B.
B. I.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
D.

I.
2.
I.
3.
IV.
IV. 15.
VI.
VI. 27.
VII.
VII. 29.

NÁKLADY
Hl. činnost
Spotřebované nákupy celkem
140 859
Spotřeba materiálu
106 453
Prodané zboží
34 406
Služby celkem
756 818
Cestovné
46 421
Náklady na reprezentaci
1 973
Ostatní služby
708 424
Osobní náklady celkem
1 480 066
Mzdové náklady
1 115 092
Zákonné sociální pojištění
327 891
Zákonné sociální náklady
34 683
Ostatní sociální náklady
2 400
Daně a poplatky celkem
1 050
Ostatní daně a poplatky
1 050
Ostatní náklady celkem
12 842
Jiné ostatní náklady
12 842
Poskytnuté příspěvky
4 000
Poskytnuté členské příspěvky
4 000
NÁKLADY CELKEM
2 395 635

Hosp. činnost

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

Celkem

140 859
106 453
34 406
756 818
46 421
1 973
708 424
1 480 066
1 115 092
327 891
34 683
2 400
1 050
1 050
12 842
12 842
4 000
4 000
2 395 635

VÝNOSY
Hl. činnost Hosp. činnost Celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
1 115 969 21 000
1 136 969
Tržby z prodeje služeb
1 073 089 21 000
1 094 089
Tržby za prodané zboží
42 880
0
42 880
Ostatní výnosy celkem
1 163
0
1 163
Úroky
1 163
0
1 163
Přijaté příspěvky celkem
5 000
0
5 000
Přijaté příspěvky (dary)
5 000
0
5 000
Provozní dotace celkem
1 267 849
0
1 267 849
Provozní dotace
1 267 849
0
1 267 849
VÝNOSY CELKEM
2 389 981 21 000 2 410 981

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
- 5 654 21 000
34. Daň z příjmu
0
0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
- 5 654 21 000

15 346
0
15 346
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AKTIVA
A.

Stav k 1. dni
účetního obd.
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

A.

II.

A.

II. 4.

A.

IV.

A.

IV. 7.

B.
B.
B.
B.
B.
B.

I.
II. 7.
II.
II. 1.
II. 12.

B.

II. 13.

B.
B.
B.
B.
B.
B.

III.
III.
III.
III.
IV.
IV.

1.
2.
3.
1.

0
0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
77 592
77592
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
77 592
77592
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
-77 592
-77 592
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
-77 592
-77592
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
1 672 828
1 667 555
Zásoby celkem
36 123
19 662
Zboží na skladě i v prodejnách
36 123
19 662
Pohledávky celkem
227 621
551 466
Odběratelé
32 000
48 400
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
165 001
481 332
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC
30 620
21 734
Krátkodobý finanční majetek
1 402 289
1 379 190
Pokladna
11 840
73 079
Ceniny
1 690
3 314
Účty v bankách
1 365 660
1 015 462
Jiná aktiva celkem
29 893
4 571
Náklady příštích období
29 893
4 571
AKTIVA CELKEM
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Stav k posl.dni
účetního obd.

1 672 828

1 667 555

PASIVA
A.

Stav k 1. dni
účetního obd.

Stav k posl.dni
účetního obd.

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

A.
A.
A.
A.
A.
A.

I.
I.
I.
II.
II. 1.
II. 2.

A.

II. 3.

B.
B.
B.
B.
B.

III.
III. 1.
III. 5.
III. 7.

B.
B.
B.
B.
B.

III. 9.
III. 17.
IV.
IV. 1.
III. 2.

1 470 776
Jmění celkem
1 226 625
Vlastní jmění
831 806
Fondy
394 819
Výsledek hospodaření celkem
244 151
Účet výsledku hospodaření
x
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
39 404
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
204 746

1 486 322
1 226 625
831 806
394 819
259 697
15 546
x
244 151

CIZÍ ZDROJE CELKEM
202 052
181 232
Krátkodobé závazky celkem
202 052
131 833
Dodavatelé
78 332
2 306
Zaměstnanci
75 992
81 809
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav.
pojištění
38 543
40 121
Ostatní přímé daně
7 620
5 821
Jiné závazky
1 564
1 775
Jiná pasiva celkem
0
49 399
Výdaje příštích období
0
1 792
Výnosy příštích období
0
47 607
PASIVA CELKEM

1 672 828

1 667 555
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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 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 environmentálných aktivit (CEA) Trenčín
•
členským organizacím Sítě ekologických poraden (STEP)
•
členským střediskům 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 Bílé Karpaty
•
Správě CHKO Biele Karpaty
•
Středisku služeb školám, Uherské Hradiště
•
Ústavu pro ekopolitiku, o.p..
•
Vlastivědnému muzeu Veselí nad Moravou
•
Rezekvítku o.p.s.
•
Lísce o.s.
Poděkování za finanční a materiální pomoc:
•
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
•
Ministerstvu životního prostředí ČR
•
Městu Veselí nad Moravou
•
Jihomoravskému kraji
•
Nadaci Partnerství
•
Státnímu fondu životního prostředí
•
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
•
ZO ČSOP Bílé Karpaty 58/06
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Seznam použitých zkratek:
CERI
CNPA
ESF
EVL
EVVO
MAS
NNO
(N) SSEV
UNDP a GEF
WWF

– 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
– 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
2010. Počet stran: 28, náklad 50 ks, sazba a grafická úprava Marek Procházka.
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