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

Úvod
Vážení přátelé,
právě držíte v ruce výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Vzdělávací a informační středisko Bílé
Karpaty (dále jen VIS).

ZAKLADATELÉ
1. Č
 eský svaz ochránců přírody
– 58/06 ZO Bílé Karpaty
2. Město Veselí nad Moravou
3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

RNDr. Ivana Jongepierová (od jara 2010)

Alena Jordáková (od března 2011)

Lenka Sedlářová (od jara 2010)

Jaroslava Tomšejová (od června 2011)

Ing. Jiřina Gaťáková (od jara 2010, předsedkyně od června 2011)

Ing. Andrea Jarošová (předsedkyně od
června 2011)

VIS byl založen v roce 1997 a v roce 2012, který budeme v této výroční zprávě bilancovat, uběhlo 15 let
od jeho vzniku. Pro velké pracovní vytížení jsme na oslavu tak nějak zapomněli - důležitější však je, že
svoji činnost jsme vykonávali i nadále dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Výroční zpráva je příležitostí
k ohlédnutí a ke zhodnocení naší práce v uplynulém roce.
Děkujeme všem členům správní a dozorčí rady za zodpovědné vykonávání jejich funkcí bez nároků na odměnu. Rovněž děkujeme všem partnerům, bez jejichž podpory by nebylo možné činnost střediska úspěšně rozvíjet.
Děkujeme i Vám všem, kteří se s obsahem tohoto dokumentu seznámíte. Jsme rádi, že jsme s Vámi mohli
jeho prostřednictvím navázat komunikaci a prezentovat se před Vámi jako společnost, která má v oblasti
(nejen) environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty co nabídnout.

Mgr. Marie Kordulová (od jara 2010)
MUDr. Zdeněk Doupovec (od února 2011)
Mgr. Karel Fajmon (od června 2011)
Ing. Bohumil Jagoš (od července 2011)

ŘEDITELKA

Ing. Zbyněk Piro (od 1. ledna 2012)
Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.
(od 19. března 2012)

Marie Petrů, DiS.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
obecně prospěšná společnost

ZAMĚSTNANCI
Mgr. Vladimír Šácha
Jana Urbančíková

Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 518 322 545, fax: 518 324 792
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis
IČ: 255 045 25
Bankovní spojení: 144 324 63 89 / 0800

Ing. Petr Hrabina (do 31. března)
Mgr. Barbora Duží (do 8. června)
Jana Čížková (od 1. dubna 2012)
Mgr. Petr Večeřa (od 1. září 2012)
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1. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Zpráva o činnosti
v roce 2012

Ekologické výukové programy (dále jen EVP) byly i v roce 2012 jednou z nejdůležitějších činností střediska. Naše EVP představují jedno- až dvouhodinové bloky různých aktivit zaměřených na přírodovědná
a environmentální témata. Programy mohou být odučeny přímo u nás na středisku, v dané škole nebo venku (školní zahrada, okolí školy, škola v přírodě apod.).
Výukové programy pro mateřské školy si kladou za cíl seznamovat už velmi malé děti s přírodou a posilovat jejich vztah k ní. Obsahují herní, dramatické, smyslové a výtvarné aktivity, které přibližují žákům přírodu kolem nás, a to především formou vlastních prožitků a zkušeností (O ovečce, Můj strom, Kapr a jeho
kamarádi, Housenka a její kabátek, Jaké bude počasí?, Starosti lesní princezny aj.).

Programy pro starší žáky a studenty doplňují standardní výuku a navazují na tematické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě v blízkém okolí bydliště i o ekologických problémech v globálním měřítku. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají netradiční formy výuky (Živočichové lesa, Život v řece Moravě, Léčení s přírodou, CHKO Bílé Karpaty, Environmentální změny, Člověk a krajina venkova aj.).
Nabídka EVP pro školní rok 2012/2013 zůstala beze změny, v průběhu měsíce září byla nově zpracována její grafická podoba. V plném rozsahu pak byla zveřejněna i na webových stránkách střediska. V nabídce pro školní rok 2012/2013 figurovalo 21 EVP pro mateřské školy, 19 EVP pro 1. stupeň základních
6
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škol, 14 EVP pro 2. stupeň základních škol, 5 speciálních EVP o lese a 9 EVP pro střední školy. Kromě již
vytvořených EVP nabízí naše středisko možnost vytvoření projektového vyučování, přípravu a realizaci
projektových dnů, soutěží a jiných aktivit na libovolné environmentální, přírodovědné či regionální téma.
Cena EVP v roce 2012 zůstala ve stejné výši jako v předchozím roce, tj. 20 Kč na žáka a 1 vyučovací hodinu (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 2012 bylo odučeno celkem 338 EVP pro 6 402 dětí. ( Jen pro srovnání: v roce 2011 bylo realizováno 399 EVP pro 8 579 dětí, v roce 2010 488 EVP pro 9205 dětí, 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 2012 připadalo
253 na školská zařízení v kraji Jihomoravském, 78 v kraji Zlínském a zbývající 3 na školy z jiných oblastí ČR.

4. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Projektový den, Hlučín – 24. 4.
Den dětí ve Veselí nad Moravou - sobota 2. 6.
I v roce 2012 se u příležitosti Mezinárodního dětského folklorního festivalu Štěpy konalo v zámeckém
parku zábavné odpoledne pro děti. Pohádkový les i stezka pro starší přilákaly rekordní počet dětí. Naše
středisko se také účastnilo, mělo připraveno stanoviště „Beruška“. Úkolem starších dětí bylo správně sestavit všechny části berušky. Tento úkol se jevil velmi jednoduše, ale mnoho dětí se přesvědčilo o opaku.
Na malé děti čekala velká textilní beruška s odepínacími puntíky, které se nejdřív „ztratily“. Děti je měly
za úkol najít a vrátit zpět berušce na záda.

2. EXKURZE PRO ŠKOLY
Exkurze nebo také terénní výukové programy (dále jen TVP) do chráněných území vychovávají děti k péči
o přírodu a životní prostředí lépe než pouhé přednášky absolvované ve školních lavicích. Žáci se seznamují s ochranným režimem území, s bohatstvím rostlin a živočichů, krajinou a pravidly chování v chráněném
území. Bílé Karpaty i řeka Morava a její okolí nabízejí řadu výjimečných míst, kam stojí za to se podívat.
Exkurze spojují odborný výklad přiměřený věku účastníků s pohybovými aktivitami či soutěžemi (Za krásnými loukami, Poušť a řeka, Na zbojnickém chodníčku, Dobrodružství na řece Moravě aj.).
Celkově jsme v roce 2012 odvedli 8 TVP pro 287 žáků, z toho 1 zahraniční pro 27 studentů ekologie z univerzity v Sheffieldu (Velká Británie).

3. POBYTOVÉ EXKURZE
Od srpna 2012 začalo naše středisko s odbornou výukou na pobytových programech ve zrekonstruované budově bývalé cizinecké policie na Nové Lhotě, která nyní patří obci. Naši lektoři zajišťovali vzdělávací kurzy převážně pro děti ze slovenských obcí Kočovce a Brezová pod Bradlom, které zde absolvovaly třídenní ekologické programy.
Celkově jsme na Nové Lhotě odučili 38 pobytových programů pro 736 žáků.

Hurá do školy – sobota 27. 8.
Poslední prázdninovou sobotu 1. září od 14 hodin proběhla na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou tradiční akce „Hurá do školy“. Celé zábavné odpoledne pro děti organizuje a zastřešuje CA Baťův kanál, s.r.o.
a naše organizace se dlouhodobě podílí na jeho přípravě. Každý rok se vybere zajímavé téma a k tomu aktivita, která se bude líbit malým předškolákům a také dětem, které jdou do vyšších ročníků I. stupně ZŠ.
Smyslem akce je co nejvíce dětem zpříjemnit konec prázdnin, zopakovat jim probíranou látku a připomenout, že za několik dní začne školní rok. Námi připravené aktivity v roce 2012:
„Naše známé dřeviny“, „Komáří život - vývojový cyklus komára“, „Neviditelný život pod vodou (vodní bezobratlí)“, „Znáš naše řeky?“ a několik zajímavých pokusů: „Kdy vajíčko plave a kdy ne?“, „Jak velké máš
plíce?“, „S teplem roste vzduch“.
Často se ke stanovišti vracely stejné děti, z čehož soudíme, že je naše nabídka oslovila. Největší zájem byl
o zjišťování objemu vlastních plic. Pro nastávající prvňáčky byly připraveny dárečky, které zajistil Baťův kanál. Na našem stanovišti si každý za splněný úkol mohl vybrat samolepku s obrázkem rostlin a živočichů.
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5. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisné a přírodovědné večery
Čtvrtky podzimních a zimních měsíců (většinou vždy první v měsíci) byly opět věnovány cestopisným a přírodovědným večerům. Pro zájemce, kteří mají rádi cestování a přírodu, bylo připraveno 6 zajímavých večerů.

Zajištění propagace projektu Moravské a slezské ovocné stezky
25. 2. 2012 Košt slivovice, Ostrožská Nová Ves
4. 3. 2012 O nejlepší kysané zelé na Slovácku, Hluk
10. 3. 2012 Ochutnávka vín, Blatnice pod Svatým Antonínkem

Leden - Bangladéš – Lidé, voda, hurikán (Robert Stojanov)
Leden - Ladak očima českých botaniků ( Jiří Doležal)

31. 3. 2012 Košt trnek, Louka
8. 4. 2012 Košt slivovice, Hluk

Březen - Nepál (Ondřej Kozel)
Říjen - Tajemná Indonésie (Ivo Mitáček)

Ekojarmark ke Dni Země, Bartolomějské náměstí – 21. 4.

Listopad - Ostrovy Jáva, Sumatra (Ivo Mitáček)
Prosinec - Denní motýli jihovýchodní Moravy ( Jan Uřičář)

Ovocnářská průprava – 31. 3.
Jednodenní kurz věnovaný především místním odrůdám ovoce. Uskutečnil se v kulturním domě v Kuželově. Přednášel prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. Účastníci se seznámili s významem pěstování ovocných
stromů v dnešní době, s problematikou roubování, řezu a výchovy mladých stromků, s možnostmi šetrné
ochrany proti škůdcům a zpracování ovoce.

V sobotu 21. dubna 2012 proběhl na Bartolomějském náměstí v rámci oslav Dne Země tradiční Ekojarmark. Tématem oslav byla půda.
Aktivity pro veřejnost zahrnovaly širokou škálu činností, jejichž cílem bylo návštěvníky zábavnou formou
informovat o důležitosti ochrany přírody a o životním stylu šetrném k přírodě.
V rámci trhů bylo možné ochutnat a zakoupit nejrůznější rukodělné a ekologicky šetrné výrobky či potraviny.
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Questing – 14. 8. – 16. 8.
Questing je moderní způsob interpretace přírodního, kulturního a historického dědictví. Svým pojetím připomíná známou hru Honba za pokladem a kromě zábavy přináší i poučení. Hravé a interaktivní pojetí questingu umožňuje do přípravy zapojit veřejnost v místě, kde vzniká - zejména školy, místní spolky a občanská sdružení. Výsledek (quest, česky „hledačka“) může být atraktivní i pro turisty.
Třídenní seminář přípravy questingu spojil teoretickou přípravu v přednáškovém sále střediska s praktickou prací v terénu (prohlídka vhodných zajímavostí v centru Veselí). Odborným lektorem semináře byla
RNDr. Blažena Hušková.

Ozvěny Horňácka – Biodožínky, Velká nad Veličkou – 18. 8.

Exkurze pro veřejnost
29. 4. NPR Porážky, Gymnázium Chrudim
5. 5. Na zbojnickém chodníčku – PR Drahy, Rezekvítek Brno
24. 5. Za krásnými loukami – NPR Čertoryje, senioři Napajedla
10. 6. NPR Zahrady pod Hájem, pedagogové Lipka Brno
21. 6. NPR Porážky, pedagogové Lipka Brno
12. 8. Dobrodružství na řece Moravě, veřejnost
18. 8. Otevřené dny na louce – NPR Zahrady pod Hájem, veřejnost

V našem jarmarečním stánku ani letos nechyběly osvětové informační materiály z dílny našeho střediska
a kolegů z ostatních ekocenter.

Školení průvodců (část I.) – 8. 11. – 9. 11.
Dvoudenní školení pro stávající průvodce i vážné zájemce o průvodcovství na území Bílých Karpat se uskutečnilo v Hostětíně v Centru Veronica. Školením provázel Ing. Ladislav Ptáček – průvodce, školitel a poradce, který se aktivně věnuje interpretaci místního přírodního, kulturního a historického dědictví. Účastníci školení se v první části např. dozvěděli „Co je to interpretace a jak se liší od informace“, „Návštěvník – kdo to je a co o něm musíme vědět“, „Zásady efektivní komunikace“ a „Plánování výkladu a trasy“.

Karpatská úmluva – setkání stakeholderů 2012 : 22. 11. – 23. 11.
Brumov – Bylnice

Setkání zemědělců – 13. 12.
ve Vápenkách
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6. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

7. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Tvorba propagačních a metodických materiálů:

TIC – turistické informační centrum

Leták Stezky pro mobilní telefony (co jsou beetaggy a jak je využívat), náklad 2000 ks.
Sedm tváří ovocnářství
Tvorba beetaggů v oblasti jihovýchodní Moravy a CHKO Bílé Karpaty – 9 beetaggových „stezek“ (Horňácko, Chráněná území Bílých Karpat, Krajem vína a oskeruší, Lopeník, Moravské Kopanice, Podél Vlárské dráhy, Poklady pod zemí, Strážnicko a Za krásnými loukami), 170 tagglistů.

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

Certifikované turistické informační centrum (TIC) bylo otevřeno celoročně, a to v pracovní dny vždy od
8 do 16 hodin. Od června do září, v nejrušnějším období turistické sezony, byla otevírací doba opět rozšířena i na soboty od 9 do 15 hodin. 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 informační materiály zasílali poštou.
Nejvíce dotazů se týkalo kulturních akcí pořádaných ve Veselí nad Moravou a okolí, stravování, ubytování, kulturních a historických památek, turistických zajímavostí Veselí nad Moravou a okolí, dále mikroregionu Ostrožsko, Bzenecko, Strážnicko a především CHKO Bílé Karpaty. Mnoho návštěvníků se zajímalo
o historii města, region a provoz Baťova kanálu a veselského přístaviště. Turistům jsme nabízeli kromě informačních materiálů, map a publikací také upomínkové a propagační předměty – především pohlednice,
turistické známky či turistické vizitky. Mezi dotazy figurovaly i praktické dotazy ohledně vyhledání spojů,
kontaktů na služby, firmy, obchody, akce apod.

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.

Stále významnější kategorii turistických dotazů tvoří tipy 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.
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Středisko pravidelně aktualizuje webové stánky www.jizni-morava.cz. Návštěvníci TIC mohli i letos využít zdarma veřejného internetu.
Nejvíce turistů tradičně navštíví naše TIC během letní sezony, zvýšená návštěvnost trvá od června do srpna. Během celého roku 2012 jsme zaevidovali 805 dotazů od 1382 návštěvníků.

8. REALIZOVANÉ PROJEKTY A PROGRAMY
Rozšíření poskytovaných služeb střediska VIS BK
Zajištění rozšíření otevírací doby TIC na jeden den o víkendu, konkrétně každou sobotu v období červen
až září.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

Ekologická poradna

První quest pro Veselí nad Moravou

V rámci naší ekologické poradny se na nás lidé obraceli s různými dotazy, a to buď přímo prostřednictvím
návštěvy v naší kanceláři, nebo telefonicky, popř. prostřednictvím e-mailu. Veřejnost se často dotazovala
na možnost zapůjčení didaktických materiálů a pomůcek k environmentální výchově. Častými tématy dotazů byly: ekologická domácnost, CHKO Bílé Karpaty, regionální značky, ekologické zemědělství, bio výrobky a fair trade (férový obchod). Lidé dále vyhledávali pomoc s určováním rostlinných nebo živočišných
druhů a hub. V rámci pomoci studentům středních a vysokých škol jsme konzultovali několik studentských
prací a zapůjčili množství knižních titulů z naší odborné knihovny.

Cílem projektu bylo připravit první quest pro návštěvníky města Veselí nad Moravou.
Projekt byl podpořen z rozpočtu města Veselí nad Moravou

On-line informační systém CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní Moravy
Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní Moravy. Navržení, vytvoření a instalace beetaggů.
Projekt byl podpořen z Revolvingového fondu MŽP ČR

Během roku 2012 jsme evidovali celkem 61 „ekodotazů“ pro 81 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.
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9. OSTATNÍ ČINNOST
Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku
Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému na území MAS Ostrožsko-Horňácko a MAS Mikulovsko. Navržení, vytvoření a instalace beetaggů.
Projekt byl podpořen z Revolvingového fondu MŽP ČR

Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty
Cílem projektu je vytvoření Interpretačního plánu pro CHKO Bílé Karpaty a zkvalitnění živé interpretace průvodcovské služby.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

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 – Klíče pro život, Brno - Jezírko 24.–29. 3,
Účast na II. modulu Funkční studium – Klíče pro život, Rychnov nad Kněžnou 18.–21. 9.

Pracovníci se účastnili setkání, která vedla k prohloubení vzájemné spolupráce mezi NNO, státní správou a veřejnou správou v regionu:
Konzultace na 7 školách k projektu Školy pro venkov (MAS Horňácko-Ostrožsko), 16.–18. 1.
Ediční centrum Oříšek, Vsetín, 26. 1.
Setkání MAS k publikaci Sedmero tváří ovoce, Hranice na Moravě, 9. 2.
Řídící výbor Lísky o.s., Vsetín, 8. 3.
Valná hromada MAS Horňácko-Ostrožsko, Filipovo údolí, 14. 3.
Obhajoba školních koordinátorů EVVO MŠ, Semetín – Vsetín, 23. 3.
Jednání řídícího výboru, Karpatská úmluva, Banská Bystrica, 27. 3.
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Konference o krajině, Křtiny, 22.–24. 3.
Interpretace místního dědictví, Questing, Štramberk, 4.–5. 4.
Výkonný výbor STEP, Hostětín, 11. 4.
Valná hromada Tradice Bílých Karpat, o. s., Hostětín, 16. 4.
Prezentace projektu Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice, 16. 4.
Ediční centrum Oříšek, Vsetín, 17. 4.
Projektový den pro ZŠ Hlučín, 24. 4.
Seminář Interpretace místního dědictví, Brno, 3.–4. 5.
Ukončení projektu Moravské a slezské ovocné stezky, Bartošovice, 3.–4. 5.
Valná hromada SSEV Pavučina, Brno, 15. 5.
Valná hromada MAS Horňácko-Ostrožsko, Uherský Ostroh, 18. 5.
Řídící výbor, Členská schůze Líska o.s., Valašské Klobouky, 22. 5.
Valná hromada STEP, Brno, 27. 6.
XIX. Veletrh ekologických výukových programů, Malá Morávka, 4.–7. 9.
Ediční centrum Oříšek, Vsetín, 11. 9.
Time management, Strážnice, 12. 9.
Vedení pracovního týmu, Strážnice, 3. 10.
Domy přírody, Rudice, 3. 10.
Řídící výbor Lísky o.s., Vsetín, 16. 10.
Úvodní konference k Envicentru Nová Lhota, Skalica, 23. 10.
Referentské zkoušky, Veselí nad Moravou, 30. 10.
Koncepce EVVO pro ZLK, Zlín, 5. 11.
Školení průvodců CHKO BK - část. I., Hostětín, 8.–9. 11.
Seminář k ke kvalitě cestovního ruchu, Brno, 21. 11.
Týká Se To Také Tebe, Uherské Hradiště, 22. 11.
Setkání stakeholderů, Brumov, 22.–23. 11.
Valná hromada MAS Horňácko-Ostrožko, Nová Lhota, 29. 11.
NNO a nízkonákladová turistika, Zlín, 5. 12.
Komunikace, prevence řešení konfliktů, Strážnice, 12. 12.
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Překladatelská činnost:
Průběžně byly prováděny korektury přírodovědeckých článků a abstraktů v anglickém jazyce a překlady
korespondence pro Správu CHKO Bílé Karpaty týkající se zahraničních aktivit, reprezentace CHKO a účasti na
zahraničních akcích.

Odborné praxe pro studenty:
Také v roce 2012 byly zajišťovány odborné praxe pro studenty středních a vysokých škol se zaměřením na
ochranu přírody a životní prostředí. Svou praxi vykonali celkem 4 studenti, a to ze SŠPH Uherské Hradiště; VOŠ, SOŠ, SOU Bzenec; Jihočeská univerzita České Budějovice a Univerzita J. A. Komenského Praha.
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Finanční zpráva
2011

Lidské zdroje společnosti
Skutečný fyzický stav pracovníků za rok 2012 byl 6 zaměstnanců, stav přepočtený ve fyzických osobách
4; na úvazek 2,373.
Osobní náklady společnosti byly k 31. 12. 2012 vykázány v celkové výši 1 049,7 tis. Kč v následujícím členění:
náklady na mzdy ve výši 908,0 tis. Kč
náklady na ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 141,7 tis. Kč

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2012
Společnost v minulých účetních obdobích vytvářela rezervní fond – zůstatek fondu k 31. 12. 2012 Kč
394 818,67.

Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2012 a jejich struktura
Společnost vykázala k 31. 12. 2012 účetní hodnotu majetku (aktiv) ve výši Kč 2 533,7 tis. Kč (netto).
Společnost vykázala k 31. 12. 20112 závazky v celkové výši 244,8 tis. Kč.

Přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů
Náklady1
Celkové náklady společnosti byly k 31. 12. 2012 vykázány v celkové výši Kč 2 955,8 tis Kč, v následujícím
členění:
náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb ve výši 2 955,8 tis. Kč, z toho:
náklady na mzdu ředitele v celkové výši 0 Kč
náklady na odměnu členů správní rady v celkové výši 0 Kč
náklady na odměny členů dozorčí rady v celkové výši 0 Kč

1
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Povinné informace podle §19, odst. 1 a § 21, odst. 1, písm. f zákona o obecně prospěšných společnostech

23

Výnosy2

Změny osoby ředitele v průběhu účetního období5

Celkové výnosy společnosti byly k 31. 12. 2012 vykázány v celkové výši 2 958,04 tis. Kč v následujícím
členění:

Ke změně osoby ředitele v průběhu účetního období nedošlo.

přijaté příspěvky a dotace ve výši 2 167,14 tis. Kč

Informace dle zákona o účetnictví6

vlastní činnost (smlouvy o dílo, zakázky, výukové programy) ve výši 790,89 tis. Kč

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti významné pro naplnění účelu výroční zprávy.
Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky:
Společnost bude nadále vyvíjet aktivity v činnostech určených zakládací smlouvou.
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost vyvíjí aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

text

náklady

výnosy

rozdíl

002 Naplňování KÚ na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku 700 678,00

657 478,00

-43 200,00

022 Naplňování KÚ na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku 0,00
– TAGG

0,00

0,00

004 On line informační systém CHKO Bílé Karpaty

494 052,50

429 129,50

-64 923,00

0044 On line informační systém CHKO Bílé Karpaty–TAGG 461 700,00

461 700,00

0,00

007 Jihomoravský kraj – TIC

32 000,00

32 000,00

0,00

015 SF - Nadace Parnerství

323 843,34

291 458,56

-32 384,78

016 Město Veselí n. Moravou

265 752,00

265 752,00

0,00

031 Úřad práce Uherské Hradiště

16 000,00

16 000,00

0,00

046 První Quest pro Veselí nad Moravou

20 132,00

16 000,00

-4 132,00

611 SFŽP STEP

0,00

-187,48

-187,48

Celkem

2 314 157,84

2 169 330,58

-144 827,26

Roční účetní závěrka za rok 2012
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2012 v následujícím členění:
Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč
Příloha k účetní závěrce

Zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2012
Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2012.

Společnost vykázala k 31. 12. 2012 výsledek hospodaření ve výši 2,2 tis. Kč.

Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu účetního období3
V roce 2012 neproběhly změny Zakládací smlouvy.

Změny ve složení správní a dozorčí rady v průběhu účetního období4
V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady:
Členem správní rady se k 1. lednu 2012 stal Ing. Zbyněk Piro za člena Mgr. Lukáše Batouška, jemuž skončilo funkční období. Od 19. března se členem správní rady stal Ing. Mgr. Petr Kolařík Ph.D., který byl jmenován za paní Bronislavu Mašatovou, jíž skončilo funkční období.
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2

Povinné informace podle §19, odst. 1 a § 21, odst. 1, písm. f zákona o obecně prospěšných společnostech

3

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona

4

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona

5

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g zákona o obecně prospěšných společnostech

6

Povinné informace podle § 21, odst. 2, zákona o účetnictví
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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:

Seznam použitých zkratek:
CERI – Iniciativa pro karpatský ekoregion
CNPA – Soustava karpatských chráněných území
ESF – Evropský sociální fond
EVL – Evropsky významná lokalita
EVVO – environmentální vzdělávání výchova a osvěta
MAS – Místní akční skupina
NNO – nestátní nezisková organizace
(N) SSEV – (Národní) Síť středisek ekologické výchovy
WWF – Světový fond ochrany přírody

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.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 zemědělskému intervenčnímu fondu
ZO ČSOP Bílé Karpaty 58/06
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Zpráva auditora
k roční účetní závěrce
za rok 2012
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24. 6. 2013
26. 6. 2012

8. 5. 2013

26. 6. 2012

Příloha k účetní
závěrce sestavené
k 31. 12. 2012

