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Výroční zpráva Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody 
Veronica za rok 2017 

 

O Veronice 
Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu 
s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Na aktivity ekologické 
poradny a ekologického centra Veronica, rozvíjené po listopadu 1989, navázal v roce 1999 
Ekologický institut Veronica (EIV) jako profesionální pracoviště ZO ČSOP Veronica. 

EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environmentálních 
témat. Působí v Brně a Hostětíně a věnuje pozornost městskému i venkovskému prostředí. 
Vyvíjí činnost v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti, z Hostětína po 
Evropu, od praktické péče o přírodu po umělecké zpracování tématu.  

Hlavním posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním a 
kulturním hodnotám. 
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I. Naše úspěchy v roce 2017 
 

 Expertní výpočet  uhlíkové stopy Centra Veronica Hostětín přinesl vynikající výsledek - 
naše stopa je 7 - 8 krát menší než u jiných veřejných institucí. 

 Klimatická soutěž CO2 liga byla opět úspěšná. Účastnilo se jí na 60 škol z celé republiky a 

finální závěrečná konference byla velkolepá - v prostorách pražského Senátu. Pro soutěž 

jsme natočili novou upoutávku s názvem Nejtěžší pacient  

 Vytvořili jsme nový celoroční program pro školy věnovaný Doupným stromům. 

 Pokračujeme v úzké spolupráci se skupinami handicapovaných občanů. Uspořádali jsme 
tábor pro děti s diagnózou SMA (spinální svalová atrofie) a  programy pro nevidomé a 
slabozraké. 

 Přírodní zahrada v Hostětíně se pyšní novým altánem, kde konečně mohou probíhat 
výukové programy pro děti i za horšího počasí. 

 Hodiny Země, celosvětového happeningu za ochranu klimatu, se účastní rok od roku více 
lidí. Veronica koordinovala kampaň v České republice. 

 Naše ekologická poradna vyřizuje stovky dotazů ročně. Webové stránky navštívilo 569 000 
návštěv a měli jsme 710 000 zobrazených stránek. Nejvíce vyhledávaná na internetu je 
odpověď na otázku “Jaký je rozdíl mezi jedlou a prací sodou?” se skoro 16 tisíci 
zhlédnutími. 

 Mezi čtyřmi čísly  časopisu Veronica velmi zaujalo číslo věnované paradoxní ochraně 
přírody (2/2017). 

 Pobytové programy pro školy získaly novou tvář. Uspořádali jsme 9 ekopobytů pro školy 
z celé republiky, mnohé z nich se k nám vracejí. Inspiraci pro ochranu přírody jsme předali 
při výukových programech téměř 2000 žákům.  

 Mezi úspěšné vzdělávací akce patřila Letní škola ochrany klimatu, udržitelnosti a 
soběstačnosti. Stejně tak i 56 dalších jednodenních či vícedenních seminářů a exkurzí, 
například tesařský workshop, workshopy pro ovocnáře, semináře na téma veřejná zeleň a 
zahrádky bez herbicidů (glyfosátu), hospodaření s vodou, vycházky za hady aj. 

 Jsme hrdí na ekologický provoz našeho pasivního domu. V kuchyni nově nepoužíváme 
palmový olej a přijali jsme zde řadu dalších opatření pro to, aby se u nás připravovala jídla 
v souladu s požadavky ochrany klimatu.  
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II. Ochrana přírody a krajiny 
Ochrana přírody a krajiny je široký pojem zahrnující nejen práci v terénu, ale také šetrné hospodaření 
v krajině a minimalizaci dopadů spotřeby na ekosystémy. Ekologický institut Veronica se ochraně 
přírody věnuje na koncepční i praktické úrovni. Jako jedna ze základních organizací Českého svazu 
ochránců přírody se podílíme i na činnosti jeho ústředních orgánů. 

www.veronica.cz/ochranaprirody | www.veronica.cz/prirodnizahrady 

Výzkum a ochrana užovky stromové 

Veronica se podílela záchranném programu užovky stromové ve spolupráci se Správou 
Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V Sidonii, na pozemcích Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR jsme dobudovali další líhniště pro tyto hady.  

Pravidelně jsme monitorovali nejdůležitější biotopy a v rámci faunistického průzkumu hledali 
další lokality. V souvislosti s tím jsme uspořádali 3 exkurze za hady pro širší veřejnost do 
Vlárského průsmyku. Našimi aktivitami jsme významně přispěli k výzkumu a ochraně tohoto 
kriticky ohroženého druhu. 
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Výzkum a ochrana netopýrů a vrápenců 
Veronica se stará o 4 významná zimoviště netopýrů a vrápenců (Stříbrnice, Maršovská vodní, 
Machosluj, Valérie). Všechna zimoviště jsou uzavřena průletnou mříží a tím je zabezpečen klid 
pro zimují netopýry a vrápence. Všechny druhy, které zimují v námi sledovaných lokalitách, 
patří mezi kriticky či silně ohrožené druhy. Ve Valérii poklesly stavy zimujících vrápenců v 
posledních letech na jednoho přezimujícího jedince. Domníváme se, že pravděpodobně zanikla 
zdrojová letní kolonie, pro kterou sloužila štola Stříbrnice jako zimoviště. 

Netopýří záchranka a netopýří noc 

V roce 2017 jsme přijali a ošetřili 9 netopýrů. Kromě toho jsme řešili 3 případy telefonickou 
konzultací. Počet netopýrů, kterých se ujmeme v jednolitých letech, velice kolísá. Je to dáno 
především vývojem počasí (pokud dochází k prudkým ochlazením či oteplením, jsou častěji 
netopýři nalézáni na neobvyklých místech) a tím, zda si lidé vyhledají kontakt na naši 
organizaci na internetu nebo intuitivně volají přímo třeba do zoo anebo na městskou policii. 

Spolu se Správou Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, RS ČSOP Brno a dalšími partnery 
jsme organizovali 21. ročník Evropské noci pro netopýry v Domě přírody na Skalním mlýně a 
okolí. Účastnilo se jí 270 osob, z toho asi 35 % dětí. 

 

 

Mapování raků v oblasti Bojkovska 
Pokračovali jsme v mapování raků v oblasti Bojkovska. Monitorování probíhalo za odborného 
dohledu RNDr. Miloše Holzera na toku Kolelač v bezprostřední blízkosti obce Hostětín a 
prokázalo výskyt raka říčního. Proběhla přednáška a exkurze pro veřejnost a členy ČSOP. 
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Druhová rozmanitost a ochrana severní části 
Bílých Karpat    

V rámci projektu podpořeného z ČSOP Biodiverzita jsme uspořádali dvě oborová setkání 
spojená s terénní exkurzí. Při nich jsme seznámili veřejnost s druhovou rozmanitostí severní 
části Bílých Karpat a s možnostmi její ochrany a podpory. 

V první části přednáškového cyklu byla představena problematika 
rostlinné biodiverzity vybraného úseku Bílých Karpat na základě 
pedologicko-geologických podmínek a typu hospodaření. Druhá část 
přednáškového cyklu byla zaměřená na téma vysoké druhové rozmanitosti 
vybraných skupin hmyzu na základě druhové rozmanitosti biotopů. 

Účast v Ramsarském výboru 
Veronica prostřednictvím svého zaměstnance zastupuje celý ČSOP v Českém ramsarském 
výboru, který zaštiťuje mezinárodní ochranu významných mokřadů. 

Přírodní zahrady 
K principu přírodních zahrad se už po celé Evropě přihlásily 
tisíce lidí. Od roku 2009 do roku 2017 jsme v Jihomoravském 
kraji udělili více než sto plaket Přírodní zahrada a téměř osm 
desítek dalších v jiných krajích. V rámci naší stálé činnosti 
podporujeme trvale udržitelné malozahradnictví, přenos 
zkušeností, ukazujeme příklady dobré praxe, vzděláváme i 
certifikujeme přírodní zahrady. 

V roce 2017 jsme certifikovali přírodní zahrady ve Zlínském, Olomouckém, Pardubickém a 
Jihomoravském kraji a Praze. Celkem jsme certifikovali 15 zahrad, z toho 1 školní a 1 obecní. 
Zahrady průběžně zaznamenáváme na Ekomapu Ekologického institutu Veronica 
www.veronica.cz/ekomapa 

Po celý rok probíhaly komentované exkurze ukázkovou přírodní zahradou Centra Veronica, 
kde také předáváme své zkušenosti a motivujeme návštěvníky k přírodnějším způsobům 
hospodaření. Velké exkurze proběhly při Zahradní a Jablečné slavnosti. Zahradě byl také 
věnován jeden den při Letní škole. Mimo „domovskou“ půdu organizace jsme informovali o 
zkušenostech na setkání k tématu „zelených prostor“ v rámci projektu GrünRaum ve Valticích. 

Průběžně poskytujeme odborné poradenství o přírodních zahradách. Za uvedené období jsme 
odpověděli na 72 dotazů elektronicky či telefonem a 8-krát jsme konzultovali přímo na místě. 

 

rok počet zahrad, které Veronica 
certifikovala 

rok počet zahrad, které Veronica 
certifikovala 

2011 37 2015 25 

2012 30 2016 18 

2013 25 2017 15 

2014 24 Celkem 174 
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Managementová ochrana přírody 
Navrhli jsme management údržby lokality „V olší”, k.ú. Hostětín. V rámci tohoto 
managementu jsme provedli zásahy - odstranění náletových „dřevin a buřeně na  rozloze 0,2 
ha květnaté louky v lesním porostu s historickým výskytem orchidejí (vstavačovitých), zejména 
vstavače májového. V navržené údržbě budeme pokračovat v dalších letech. 
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Kácení dřevin v městě Brně 
V roce 2017  jsme sledovali kácení dřevin v rekordním počtu 
městských částí, a to celkově v devíti: Brno-sever, Brno-střed, Bystrc, 
Královo pole, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Řečkovice a Mokrá Hora, 
Žabovřesky a Židenice. Přijali a zveřejnili jsme na 147 oznámení o 
zahájení řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les, případně 
oznámení  kácení, která si nevyžadovala povolení, jako jsou kácení 
nebezpečných stromů v havarijním stavu. ZO ČSOP Veronica se 
přihlásila do 11 správních řízení.  

 

 

Divadlo o ochraně přírody 
V roce 2017 secvičil a sehrál soubor Verdis, působící při ČSOP Veronica, hru Tři zlaté klasy 
Dědyše Vševědyše aneb Tragikomická pohádka o půdě. Po představení zavládla dobrá nálada 
podepřená (tak jak je zvykem) aukcí, cimbálovkou, „žrautem“ připraveným v naší kuchyni v 
Hostětíně a vínem. 

 
 

Kulatý stůl ÚSES 

Jednou za měsíc se od jara do dubna 2017 v prostorách Domu ochránců přírody scházel kruh 
odborníků na územní systémy ekologické stability, aby prodebatovali aktuální témata a 
prezentovali příklady dobré praxe v zakládání těchto krajinných prvků. Celkem proběhla 4 
setkání. 

Velmi Vám děkuji za 
rychlou pomoc a 
podporu. Vážím si 
toho. Myslím, že jste 
udělali maximum. 
Budu Vás informovat 
jak se situace s 
kácením stromů 
vyvíjí.  
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Brněnský strom roku 2017 
Topol šedý v městské části Brno-Vinohrady byl vyhlášen za Brněnský strom roku 2017. Zvítězil 
v anketě s náskokem desítek hlasů před dalšími navrženými stromy. Topol je starší než celé 
vinohradské sídliště, podle vzpomínek pamětníků se jeho stáří odhaduje na 90-110 let. 
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III. Ochrana klimatu a efektivní 
využívání energie 

Základním východiskem našeho programu je ochrana zemského klimatu snižováním emisí oxidu 
uhličitého. Podporujeme alternativy, které eliminují spalování fosilních paliv a přispívají k efektivnímu 
využívání energie. Poskytujeme vzdělávání a osvětu, ale tématu se věnujeme také prakticky. Naším 
specifikem jsou pasivní stavby a ekologické stavitelství. Soustřeďujeme se na regionální úroveň, 
rozvíjíme koncept energeticky soběstačného území. Zkušenosti z modelových ekologických projektů v 
Hostětíně využíváme v městském prostředí. Publikujeme a pro veřejnost komentujeme překlady 

nejnovějších dokumentů ze světového dění v oblasti ochrany klimatu na www.veronica.cz/klima/. 
Veronica je členem České klimatické koalice (www.zmenaklimatu.cz). 
 

www.veronica.cz/energie | www.veronica.cz/klima | www.hodinazeme.cz 

Naše uhlíková stopa   
Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na zemský 
klimatický systém. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství 
skleníkových plynů, které odpovídá určité aktivitě či výrobku.  

Prostřednictvím experta Viktora Třebického z institutu CI2 jsme spočítali uhlíkovou stopu 
Centra Veronica Hostětín za roky 2014, 2015 a 2016. Po přepočtení na m2 plochy, i na 
zaměstnance pak celková stopa Centra vyšla několikanásobně menší (až 8 krát) než u 
podobných institucí. Přesto se zaměříme na její další snížení. 

Centrum Veronica sídlí v budově, která byla postavena v roce 2006 jako první česká veřejná 
budova splňující pasivní standard. Od toho se odvíjí nízká spotřeba energie, široké využívání 
obnovitelných zdrojů energie a celkově nízkouhlíkový provoz budovy. Díky ekologičnosti svého 
provozu neprodukuje Centrum Veronica žádné přímé emise z kotlů, vlastněných automobilů či 
klimatizace. Elektřinu i teplo nakupujeme z obnovitelných zdrojů, takže vznikající emise 
skleníkových plynů jsou nulové. Jediné emise spadají do kategorie nepřímých emisí, což je 
unikátní situace (ve srovnání s jinými veřejnými budovami či podniky, jejichž uhlíková stopa 
byla analyzována). Sem patří služební cesty zaměstnanců, spotřeba papíru, tonerů, nákupy 
počítačů, ukládání komunálních odpadů na skládku atp. 
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Koncept resilience ve zmírňování a adaptaci na 
klimatickou změnu 

Navázali jsme na výsledky dřívějších projektů zaměřených na resilienci obcí a regionů vůči 
klimatické změně a zformulovali jsme projekt, jehož součástí je i zpracování analýzy 
zranitelnosti území vůči hrozbám plynoucím z klimatické změny. Využíváme metodiky 
kombinující expertní přístup s participací stakeholderů v území. Jako primární cílovou skupinu 
jsme po dohodě zvolili Národní síť zdravých měst.  

Na jaře jsme pro zpracování analýz vyškolili 7 lidí. V září proběhly 2 semináře pro obce, jeden 
z nich přednostně pro členy Národní sítě zdravých měst. Sloužily k předání odborných 
poznatků i představení metodiky analýzy zranitelnosti. Při seminářích byl představen i Mobilní 
Autonomní REsilientní Kontejner MAREK. Projekt pokračuje v roce 2018 zpracováním analýz 
zranitelnosti v konkrétních místech.  

 

 

 

Projekt Od zranitelnosti k resilienci je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České 
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz, www.mzp.cz                       
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Vzdělávání o ochraně klimatu a efektivním 
využívání energie  

V rámci projektu Klima! Klima? Klima. se konaly 2 víkendové workshopy v Hostětíně, 
věnované ekologickému stavění (a tesařskému řemeslu) a hospodaření s vodou. Proběhly také 
Dny otevřených dveří v Hostětíně. 

 

 

Letní škola ochrany klimatu byla věnována tématům 
soběstačnosti a udržitelnosti. Účastníci počítali svou uhlíkovu 
stopu, dozvěděli se nejnovější poznatky o klimatické změně i 
novinky z klimatických vyjednávání. Absolvovali také 2 exkurze na 
zajímavá a inspirativní, tematicky související místa a potom se 
zaměřili na permakulturu, přírodní zahrady a možnosti jedlé 
přírody. V neposlední řadě přišla řeč na vodní stopu a nakonec si 
každý z účastníků vypracoval několik konkrétních návrhů jak 
zvýšit svou soběstačnost a udržitelnost. 

16 účastníků a 10 lektorů prožilo v inspirativním prostředí Centra 
Veronica Hostětín týden plný diskusí, výměny zkušeností a 
poznání.  

Projekt Klima! Klima? Klima. byl realizován za finanční podpory 

SFŽP ČR a MŽP.  

www.sfzp.cz., www.mzp.cz 

 

 

 
Co o Letní škole říkají účastníci? 
 

- S díky vzpomínám... nejsem si 
jist, jestli jsem od té doby měl 
příjemnější zážitky... (Petr). 

- Moji drazí, ráda bych vám 
poděkovala, že jste tak krásně a 
nenásilně vstoupili do mého 
života. Ten týden v Hostětíně 
byl super a vždy, když doma 
klepu kosu, s vděčností a 
láskou na vás vzpomínám... 
(Hela). 

- Co se nám po Letní škole 
podařilo? Máme osázenou a 
osetou zahrádku. Budeme 
stavět domečky pro čmeláky a 
škvoříny. Celý podzim jsme 
jezdili do práce na kole. Hned 
po návratu domů jsme vyměnili 
2 žárovky za LEDkové. Máme 
sdílenou lednici pro okolní 
komunitu. Podala jsem několik 
projektů, které úzce souvisely s 
tématem (někde jsem čerpala 
inspiraci i z Hostětína).... 
(Lenka). 

- Domácí úkol jsem si nezadal 
těžký - zkultivovat odvod ze 
střechy. Podařilo se to, takže 
10m3 vody přispívá k letnímu 
zalévání. (Petr). 
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Veroničí stránky o klimatu 

Vytvořili jsme novou strukturu našeho klimatického webu www.veronica.cz/klima. Obsahuje 
nabídku našich vzdělávacích programů pro obce i školy,  nabídku vzdělávacích textů a zvláštní 
záložky k našim nejvýznamnějším projektům. 
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Soutěž CO2 liga – celoroční školní soutěž 

s tematikou změny klimatu 

 

V roce 2017 proběhly dva cykly klimatické soutěže CO2 liga. 
Do května probíhal 7. ročník, již podruhé zaměřený na školy 
z celé České republiky. Do finále soutěže se dostalo 
32 základních a středních škol, jejichž týmy po celý školní rok 
plnily náročné úkoly. 

Soutěžní týmy se zabývaly pěti tématy souvisejícími s 
klimatickou změnou: adaptace, voda, doprava, jídlo a energie. 
V každém z těchto témat žáci a studenti plnili řadu praktických 
úkolů, zkoumali souvislosti, počítali úspory, tvořili nástěnky, 
reklamy, pořádali ankety, sdělovali zjištěné informace 
spolužákům i veřejnosti, zapojili se do kampaně Hodina Země.  

Vítězná družstva se zúčastnila závěrečné konference, která se 
konala v červnu, ve slavnostních prostorách Senátu 
Parlamentu České republiky v Praze. 

 

V říjnu 2017 jsme zahájili 8. ročník soutěže. Přihlásilo se do něj 
60 škol z celé republiky. Pro účastníky jsme uspořádali úvodní 
online webinář a vyhlásili dva úkoly. Ostatní je čekaly až v roce 
2018. 

 

Natočili jsme novou upoutávku pro CO2 ligu, s názvem Nejtěžší 
pacient. Profesionální tvůrkyně v ní využila celou řadu 
příspěvků mladých soutěžících. Můžete ji shlédnout  
na Youtube EkoInstitutu Veronica. 

 
 

Tým Anežčat z Ústí nad Labem 
shrnuje své úkoly v průběhu 
celého roku:  
 
"Od října 2016 do května 2017 
jsme plnili různě náročné úkoly: 
Více či méně úspěšně jsme se 
snažili měnit každodenní zvyky 
našich spolužáků, rodičů, ale i 
učitelů. Počítali jsme: kolik 
kilometrů nacestuje náš oběd a 
naši spolužáci do školy, kolik 
spotřebujeme oxidu uhličitého, 
jak moc je náročné vyrobit 
energii vlastními silami, 
uspořádali jsme k Hodině Země 
Lampionový průvod, paní 
učitelka si vyzkoušela jezdit 
měsíc do práce i z práce na 
kole, uspořádali jsme bezemisní 
den, složili jsme písničku, 
vytvořili celkem patnáct 
nástěnek a mnoho dalšího. 
 
Naše práce se nám zúročila tím, 
že dnes můžeme stát zde, v 
prostorách Valdštejnského 
paláce. Moc děkujeme.“ 
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Pasivní stavění 

V Centru Veronica využíváme unikátní zkušenosti s provozem budovy postavené v pasivním 
standardu. Poskytujeme zde poradenství, nabízíme exkurze a dny otevřených dveří či 
ubytování v pasivním domě. Monitorujeme chování domu (teploty, koncentraci CO2 v kanceláři 
či přednáškovém sále) a spotřebu domu (teplo, elektřina, spotřeba vody, množství využité 
dešťové vody). Data rovněž využíváme jako základ pro plánování dalších úspor a vylepšení, 
první návrhy jsou již připraveny.  

V nové elektronické publikaci Starý dům lepší než nový - Průvodce ekologickou opravou 
rodinného domu jsme shrnuli, jak je důležité uplatňovat poznatky a technologie ověřené při 
novostavbách pasivních domů pro rekonstrukci starých domů. Vylepšený starý dům může 
poskytnout to nejpříjemnější možné bydlení. Ještě k tomu může být zajímavý, inspirující, 
krásný. Knížka popisuje celou řadu technických řešení stavebních detailů i domovní techniky. 
Kniha je ke stažení na adrese http://www.veronica.cz/publikace-ke-stazeni?i=118 

 

 

Spolupráce v rámci Klimatické koalice 

Klimatická koalice (KliK) je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se 
zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. 
Jsme nadále jedním z členů, podílíme se na formulaci společných projektů. Zapojujeme se do 
komentování celosvětových jednání o závazné dohodě na ochranu klimatu, účastníme se akcí 
vědeckého fóra.  
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Hodina Země 

Společně s Klimatickou koalicí jsme v České republice koordinovali již podeváté českou část 
celosvětové akce na podporu ochrany klimatu – Hodiny Země (www.hodinazeme.cz), která 
proběhla v sobotu 25. března 2017. Více než stovka zapojených obcí i firem slíbila, že budou 
šetřit životní prostředí nejen hodinu, ale i během celého roku. Své závazky deklarovali také 
jednotlivci. 
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IV. Zelená domácnost,  
zelená instituce, zelená firma 
Ekologický institut Veronica poskytuje poradenství a ukazuje praktické příklady v oblasti snižování 
spotřeby, změny spotřebitelského chování, šetrného provozu domácností, veřejných institucí i firem. 
Zprostředkováváme veřejnosti vědecké poznání a vedeme k samostatnému promýšlení 
environmentálních souvislostí spotřebitelského chování. Šetrnými návody se sami řídíme v Domě 
ochránců přírody v Brně a v Centru Veronica Hostětín. 

www.veronica.cz/nakupovani | www.veronica.cz/zeleneuradovani | www.umenivybirat.cz  

Zelená domácnost 

 

Podíleli jsme se na přípravě celostátního vydání publikace Úspory v domácnosti - Rady, jak 

zdravě bydlet a ušetřit, která je určena pro skupinu znevýhodněných. Mezi znevýhodněné se 

počítají např. lidé s nízkým socioekonomickým statusem, věkem znevýhodnění, osoby s 

mírnou retardací, lidé žijící v podmínkách materiální chudoby, senioři. Součástí je i celostátní 

adresář ekoporaden a poraden (např. spotřebitelských, občanských, pro seniory). Materiál je 

určen přímo cílové skupině znevýhodněných, je psán velmi jednoduchým jazykem, obsahuje 

návodné ilustrace a velké písmo. Hlavním motivačním nástrojem na předání informací byly 

peníze, jejich úspora. Informace jsou k dispozici i na webových stránkách 

http://www.veronica.cz/uspory-v-domacnosti.  

 

Na webu přibylo sedm vypracovaných odpovědí na nové otázky v oblasti zelené domácnosti. 
Jednotlivé dotazy: Do čeho nalévat ve stánku na ulici kávu? Ohrožuje nás uvolňování vláken 
z mikrovláknové utěrky? Jak si ekologicky vybrat nádobí? Jak zjistit koncentraci radonu 
v domě? Jakou láhev na vodu zvolit pro opakované použití? Kam s účtenkami z termopapíru? 
Jak správně naložit se skoro nepoužívanými zdravotními pomůckami? 

 

Environmentálně šetrný provoz institucí 
Pro Síť ekologických poraden STEP jsme se podíleli na realizaci projektů zaměřených na 
alternativní postupy pro údržbu veřejných prostranství bez herbicidů, zejména bez glyfosátu, 
kdy proběhla dvě školení a vyšla metodika pro zadávání veřejných zakázek. Jde o další 
metodiku k již vydanému materiálu Odpovědné veřejné zakázky.  
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V. Podpora místní ekonomiky 
Život probíhá v regionu či místě. Udržitelnost a spokojený život spočívají ve znalosti místa po stránce 
„místního dědictví“ (přírodní danosti, místní tradice, historie, kulturní specifika místa) i po stránce 
„reálného fungování“ (sociální aspekty šetrnějšího života, možnosti lokálních ekonomik, skutečné 
možnosti obecní správy a jejich využívání, legislativa, občanská angažovanost místní komunity). 
Ekologický institut Veronica šíří environmentální aspekty regionálního rozvoje jak po obsahové, tak po 
procesní stránce. 

www.hostetin.veronica.cz/studie  

Regionální značka Tradice Bílých Karpat (TBK) 

Podílíme se na činnosti Tradice Bílých Karpat, z. s. - spolku podporujícího tradiční 
zemědělskou a řemeslnou produkci a zejména rozvoj tradičního ovocnářství.  

Regionální značka Tradice Bílých Karpat® je ochranná značka pro výrobky a služby z jedinečné 
krajiny Bílých Karpat. V roce 2017 byli certifikováni dva noví držitelé regionální značky a 
celkem jich je 48. Výrobky se značkou TBK jsme prezentovali na čtyřech akcích (slavnosti, 
jarmarky). 

Pokračujeme ve spolupráci pěti regionálních značek v regionu, kdy připravujeme společnou 
strategii a jednáme s představiteli Zlínského kraje o podpoře regionální produkce a odběru 
regionálních výrobků a potravin pro potřeby Krajského úřadu. 

www.tradicebk.cz  
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Jablečná slavnost v Hostětíně 

16. ročník tradiční slavnosti - oslavy bělokarpatského ovocnářství - představil na konci září 
jednomu a půl tisícům návštěvníků nejen hostětínské mošty a další výrobky se značkou 
Tradice Bílých Karpat, které vznikají díky práci regionálních zemědělců, řemeslníků či firem a 
odkazují na místní krajinu, tradice a dovednosti, ale i některá řemesla, jejichž ukázky byly při 
akci k vidění.  

Akce je věnována i ekologickému vzdělávání (dospělých i dětí). Nedílnou součástí je i 
ovocnářská výstava s ochutnávkou starých odrůd ovoce a poradenstvím, exkurze přírodní 
zahradou a ekologickými projekty, ekologická poradna. Pro děti byl připraven bohatý 
vzdělávací a zábavný program. Návštěvníci si mohli poslechnout vystoupení folklórních 
souborů a několika kapel, ochutnat hostětínské jablečné moučníky, bioguláš, kyselici a 
vegetariánské speciality. Slavnost jsme pořádali se spolkem Tradice Bílých Karpat, 
s Moštárnou Hostětín a obcí Hostětín. Při organizaci nám pomáhalo přes 100 dobrovolníků. 

Při slavnosti je výrazně propagován ekologický dopad akce. Lidé si mohou přečíst o 
ekologických přínosech, zúčastnit se ekoankety a všechny nápoje na akci jsou podávány ve 
vratných nápojových kelímcích. 

www.jablecna-slavnost.cz  

 

 

 

Brněnský biojarmark 

26. Brněnský biojarmark se konal v horní části Zelného trhu v pátek a v sobotu 6. a 7. října 
2017. Biojarmark se díky spolupráci s městskou částí Brno-střed stal součástí celoročního 
seriálu Trhy na Zelňáku – Akce na Zelňáku. Ekologičtí zemědělci na Biojarmarku nabízeli 
zeleninu, ovoce, mléčné i masné výrobky, pomazánky, marmelády, víno aj. Akce se zúčastnilo 
přibližně 1500 návštěvníků, 7 ekologických zemědělců a výrobců certifikovaných biopotravin, 
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3 místní výrobci poctivých potravin bez certifikátu, 4 bistra či obchody s nabídkou občerstvení 
a 4 neziskové organizace. V doprovodném programu si návštěvníci mohli vlastnoručně vyrobit 
a ochutnat čerstvý mošt z biojablek, zdarma poslat pozdrav z biojarmarku na pohlednici 
s motivem ekologického zemědělství nebo se přijít poradit o své zahrádce do ekologické 
poradny. 

 

 

 

  



22 

VI. Časopis Veronica 
Časopis pro ochranu přírody a krajiny Veronica je environmentálně orientované celorepublikové 
periodikum. Sleduje dlouhodobé trendy i aktuální problémy ochrany přírody a krajiny. Zapojením 
literárních a výtvarných prvků chce podnítit k prožívání a poetickému vnímání přírody a krajiny. 

www.casopis.veronica.cz  

 

V roce 2017, kdy časopis Veronica vycházel již 31. rok, představila redakce čtenářům 
následující témata: 

1/2017  Velcí kopytníci naší krajiny 

2/2017 Paradoxní ochrana přírody 

3/2017  Přehrady – mýty a fakta 

4/2017 Ptáci a hudci 
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 V čísle 1 se časopis zaměřil na problematiku velkých kopytníků a jejich vlivu na české 
lesy a českou krajinu. Číslo se věnuje stavům zvěře, introdukovaným druhům, využití 
pastvy volně žijících druhů pro management rozsáhlých přírodních území na jedné 
straně a na škody působené v lese a v zemědělských porostech na straně druhé. Číslo 
má i bohatý fotografický doprovod. Odborným garantem tématu byl doc. Ing. Jan 
Zejda, DrSc. Součástí tohoto čísla pro předplatitele byla i příloha o CHKO Český kras. 

 Číslo 2 bylo věnováno modernímu a nesmírně zajímavému tématu paradoxní ochrany 
přírody. Specifická přírodní stanoviště jsou v přírodním stavu udržována způsoby, 
které běžně nejsou považovány za nástroje ochrany přírody: Využívá se pojezdů 
vojenské techniky, trhavin pro hloubení tůní, čtyřkolek, ohně či herbicidů. Číslo bylo 
zpracováno pod odbornou garancí Ing. Viléma Jurka. V ochranářských kruzích i u 
veřejnosti vzbudilo velkou pozornost a řadu pozitivních ohlasů. Součástí tohoto čísla 
pro předplatitele byla příloha o CHKO Blanský les. 

 V čísle 3 se jeho autoři, pod vedením garantů čísla Ing. Tomáše Havlíčka a Ing. Davida 
Veselého, věnovali přehradám, těm existujícím i plánovaným. Píší o vodním díle Nové 
Mlýny i o plánované nádrži Skalička. Řada článků se však věnuje mýtům a faktům 
o přehradách obecně. Součástí tohoto čísla pro předplatitele byla příloha o CHKO 
Žďárské vrchy. 

 Číslo 4 připravovala redakce k devadesátinám čestného člena redakční rady, doc. 
RNDr. Karla Hudce, DrSc. Osud tomu bohužel chtěl, že doc. Hudec zemřel týden před 
datem svých narozenin a číslo tak vyšlo už jen jako vzpomínka na tohoto významného 
ornitologa, ochránce přírody a popularizátora vědy. Poctu mu složili jak vědečtí 
kolegové ve svých článcích, tak kmenoví ilustrátoři Rostislav Pospíšil a Jan Steklík. 
Speciální obrazovou gratulaci připravil Jan Dungel, ilustrátor a spoluautor řady 
Hudcových atlasů. Součástí tohoto čísla pro předplatitele byla příloha o CHKO Orlické 
hory. 

 

Všechna čísla byla doprovázena pravidelnými rubrikami Zajímavosti z přírody, Krajina mého 
srdce, Ekoporadna, Recenze, Z činnosti ČSOP. 

Časopis vychází bez profesionální redakce, s velkým využitím expertních i editorských kapacit 
členů redakční rady i externích garantů. Součástí webových stránek www.casopis.veronica.cz  
je i archiv, který mapuje celou třicetiletou historii časopisu.  
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VII. Centrum Veronica Hostětín 
Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných projektech a 
výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným 
hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit 
nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech. 

www.hostetin.veronica.cz  

 

Exkurze, vzdělávací pobyty, lektorované výlety do 
krajiny, kampaně, praktické workshopy 

 Připravili jsme řadu vzdělávacích akcí pro více než 5600 návštěvníků.  

 

19 exkurzí po hostětínských modelových ekologických projektech 

8 jednodenních seminářů 

12  vícedenních vzdělávacích akcí (například 4 ovocnářské semináře, tesařský workshop, 
seminář hospodaření s vodou, Letní školu ochrany klimatu aj.) 

11  osvětových akcí a praktických workshopů (5. ročník Zahradní slavnosti, 16. ročník 
Jablečné slavnosti, kurz pletení košíků, vánoční pečení aj.)  

7 pobytových akcí pro rodiče s dětmi a další cílové skupiny  

4 tematické vycházky za hady Bílých Karpat, exkurze s pozorováním raků v místním 
potoce, vycházky po stezce Naokolo Hostětína a do krajiny Moravských Kopanic na 
Žítkovou 
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Akce navštívili zastupitelé obcí a úředníci, odborníci z firem i neziskových organizací, učitelé i 
široká veřejnost včetně rodičů s dětmi.  

Jako členové Lísky se účastníme osvětových kampaní Ptáci, žijí tady s námi; Stromy; Fair 
Trade a kampaně Přírodní zahrady, ve které jsme krajským garantem. 

Kromě akcí ve standardní nabídce jsme „šili“ vzdělávání na míru. Centrum sloužilo i jako 
základna pro terénní praktika a workshopy řady vysokých škol, školení firem a dalších 
institucí. 

 

Programy pro školy 

Nabídka programů pro školy: www.hostetin.veronica.cz/skoly 

Environmentálně zaměřené výukové programy 

Navštívilo nás 574 žáků z 20 mateřských škol, 1006 žáků z 29 základních škol a 205 studentů 
z 9 středních škol z celé republiky (s převahou Zlínského kraje). 

Zrealizovali jsme celkem 58 ekologických výukových programů. Největší zájem je o programy 
týkající se hostětínských ekologických projektů (Kdyby tisíc Hostětínů, Tajemství obce v 
Karpatech, Kouzelný Hostětín). Velmi oblíbené jsou i sezónní podzimní programy (Piju mošty, 
což Ty?), programy v zahradě a sadu (Živá zahrada), dále také o terénní programy (Les barev, 
vůní a zvuků, Bělokarpatské poklady). 

Připravili jsme 9 ekologicky zaměřených pobytových programů pro žáky mateřských, 
základních a středních škol. S programy jsme začali jezdit i přímo do škol, především do 
mateřských a na první stupeň základních škol. 
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Pobytové programy s environmentálním 
zaměřením 

 

Školy z blízka i z daleka stále častěji využívají naší nabídky 
pobytových programů.  Nabízíme tvořivé programy pro MŠ a 
nejmladší žáky ZŠ s poutavým pohádkovým příběhem o 
objevování přírodních dějů, které se odehrávají v přírodě 
v každém ročním období.  

Pro starší žáky ZŠ nabízíme pobytový program  
“Bádej a hraj - poznej náš kraj” s prvky badatelsky 
orientovaného vyučování - žáci zjišťují, jak funguje pasivní dům, 
jak lze využít sluneční energii nebo jak se čistí voda a co žije 
v našem potůčku.  
Pro nejstarší žáky je určen program Za tajemstvím krajiny 
Bílých Karpat, který realizujeme ve spolupráci se Správou 
CHKO Bílé Karpaty.  

 

V nabídce programů je nově také  třídenní adaptačně-
environmentální kurz “Hvězdnou branou”, který nabízí 
jedinečné spojení zážitkové pedagogiky s environmentálním 
vzděláváním, které žákům umožní pochopit vybrané 
environmentální problémy planety Země. 

 

 

 

 

 

Dobrý den, 
 
syn Adam se nám vrátil ze 
třídenního výletu od Vás a byl 
moc nadšený.  
Vyprávěl o moštárně, sušírně, 
sadu, kořenové čističce 
odpadních vod i paní, která jim 
vyprávěla o bylinkách.  
Ze své osobní zkušenosti vím, 
jak náročné je zaujmout děti v 
tomto věku a době.  
Nedělám si iluze, že lze vždycky 
nadchnout všechny. O to víc 
člověku udělá dobře pozitivní 
zpětná vazba.  
Proto bych Vám rád poděkoval, 
že jste dokázali připravit tak 
zajímavý a hlavně inspirativní 
program!  
Je vidět, že svoji práci děláte s 
láskou a nadšením. 
 
Přeji Vám ať se celému 
kolektivu a Vašemu podniku 
daří. Mošt ať máte výborný 
jako vždy. A ať Vám nikdy 
nedojde chuť a síla dělat věci 
správně, i když tomu zrovna 
všechny okolnosti nepřejí! 
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Doupné stromy 

V roce 2017 vznikl celoroční terénní výukový program pro 7. třídu o lesním ekosystému 
s názvem Svět (okolo) doupného stromu. Jedná se o terénní výuku v propojení s využitím 
moderních technologií, která nabízí získávání praktických zkušeností a propojení poznatků z 
různých vědních disciplín. Tento terénní projekt je koncipován tak, aby pomohl žákům 
seznámit se ekosystémem lesa v nejbližším okolím školy a 
motivovat je k praktické ochraně životního prostředí v 
místě svého bydliště. Pilotního ověření programu se 
zúčastnilo 38 žáků ze ZŠ a gymnázia ze Slavičína. 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva 
životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.  
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Výuka v přírodní zahradě 

Přírodní zahrada v Hostětíně se pyšní novým altánem, kde konečně mohou probíhat výukové 
programy pro děti i za horšího počasí. 

 

 

 

 

Ekoškola 

Jsme koordinátory programu Ekoškola (www.ekoskola.cz) pro Zlínský kraj. Ekoškola (Eco 
Schools) je mezinárodní program, který vede k systematickému zlepšování stavu školy v 
oblastech odpadů, vody, energie a prostředí školy, a to především prostřednictvím činnosti 
žáků. Program podporuje spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. V rámci 
programu jseme prováděli konzultace a audity na zapojených školách.  
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Udržitelný cestovní ruch 

Centrum Veronica Hostětín je významným činitelem na poli 
udržitelného cestovního ruchu. Jednak svými aktivitami, které 
vedou lidi k zážitkům z poznávání přírody – a také typem 
ubytování, kdy ekopenzion nese certifikát Ekologicky šetrná 
služba. 

 

Samoobslužné aktivity a programy 

Samoobslužné aktivity jsou určeny individuálním 
návštěvníkům. Umožní jim, aby objevovali krásy okolní krajiny 
a historii tohoto kraje prostřednictvím pracovních listů, které si 
mohou stáhnout z webu a ve kterých nalézají zajímavé úkoly a 
kvízy. Ty je provedou Hostětínem a jeho okolím. 

V současné době jsou dostupné tyto aktivity: 

 Švihácká hledačka 

 Hledačka Živ-li´s s živly 

 Jabloně 

 Badatelská stezka 

 Procházka přírodní zahradou 

 
www.hostetin.veronica.cz/samoobsluzne-aktivity 

 

V roce 2017 jsme díky spolupráci se spolkem Tradice Bílých Karpat rozšířili portfolio 
samoobslužných aktivit o Badatelskou stezku. Při ní děti i dospělí bádají v přírodě a poznávají 
místní krajinu prostřednictvím úkolů z pracovních listů. Seznámí se s lesními pamětníky, kteří 
na krajinu vzhlíží přes sto let. Zjistí, že mrtvé stromy dávají lesu život. Prozkoumají život na 
pasece i v lese. A budou mít další spoustu zážitků a poznání.  

 

Ohlasy ubytovaných hostů 
 

Skvělé ubytování, skvělé 
jídlo, nádherné okolí, 
zahrada jak z pohádky (i 
když pod sněhem)... Těším 
se, až se do Hostětína 
znovu podívám. 

 
V Centru se nám moc líbilo! 
Ubytování bylo fajn, vše 
čisté a pokoj pěkný. 
Nádherná zahrada, 
vynikající kuchyně a moc 
milý personál! Velmi všem 
doporučujeme. 
Nemáme co vytknout :)  

 
Nádherné ubytování, 
úžasná zahrada, krásné 
okolí a vynikající kuchyň a 
mošty:) A jako třešnička na 
dort skvělí lidé:) Vřele 
doporučujeme 
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Spolupráce s handicapovanými 

Úzce spolupracujeme se skupinami handicapovaných občanů. Naším cílem je rozšířit 
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu k těmto cílovým skupinám. 

Uspořádali jsme tábor pro děti s diagnózou SMA - spinální svalová atrofie i semináře pro 
nevidomé a slabozraké.  
Navázali jsme a prohloubili spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými 
organizacemi působícími ve zdravotní a sociální oblasti a proškolili jejich pracovníky. 

 

Připravili jsme metodiku pro jednodenní a pobytové environmentální programy pro zrakově 
postižené a pro seniory. Prvním tématem programů je Přírodní zahrada. V rámci tohoto 
programu se cílové skupiny seznámí s konceptem přírodních zahrad, hospodaření v souladu 
s přírodou, potřebou podpory biodiverzity na zahradě i v sadu, vyzkouší si práci v Ukázkové 
přírodní zahradě Centra Veronica, využití planých rostlin i způsoby hospodaření. Vše je formou 
praktických aktivit, přímým kontaktem s živým materiálem, s využitím zážitkových aktivit pro 
rozvoj vnímání přírody.  Druhým tématem je Ekologická domácnost. V rámci tohoto programu 
se účastníci dozvědí o možnostech úspor energií 
v domácnostech, hospodaření s vodou, využití dešťové 
vody a ekologicky šetrném úklidu. Představujeme jim 
řadu praktických příkladů a možností, které mohou 
jednoduše následovat a uplatňovat je ve svém 
každodenním životě.  

Projekt „Starší nebo s handicapem…příroda je naším světem“ byl podpořen v grantovém řízení 
Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 
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Centrum Veronica - místo pro setkávání 

Prostory našeho centra neslouží pouze nám nebo externím organizacím, ale náš sál využilo 
také 7 nejen místních rodin (oslavy, křtiny, trachty), řadu svých akcí zde uspořádaly regionální 
organizace, spolky a firmy. 

Organizujeme také pravidelná setkávání s občany Hostětína a našimi příznivci u příležitosti 
vánoc a velikonoc a při každoročním otevírání naučné stezky Naokolo Hostětína. 
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VIII. Ekologická poradna 
Naším cílem je preventivní ochrana životního prostředí, nabízíme rady, analýzy i dlouhodobější 
konzultace. Poradna v centru v Brně je pro veřejnost otevřena od pondělí do čtvrtku; je dostupná 
telefonicky, e-mailem i přes webové rozhraní. Návštěvníci poradny mají k dispozici rozsáhlou 
knihovnu a studovnu. Specializované ekologické poradenství poskytujeme také na našem pracovišti v 
Hostětíně. Poradna naplňuje standardy Sítě ekologických poraden (STEP) a podílí se na vedení této 
střechové organizace. 

www.veronica.cz/poradna  

 

Ekologická poradna Veronica je dlouhodobě jednou z hlavních 
poraden v rámci Sítě ekologických poraden (STEP). Na činnosti 
této sítě se také významně podílí. 

V roce 2017 jsme odpověděli 445 evidovaných dotazů. Nejvíce 
jich směřovalo do oblasti odpadů (77). Druhou příčku obsadily 
dotazy na zahrady, vesměs přírodní (72) a na třetím místě dotazy 
na ekologickou domácnost, nakupování (54) a na dalším místě 
dotazy na živočichy, ať na domácí nebo na divoké (51). Další 
dotazy mířily na studánky, kácení stromů či úspory energie. 

 

Struktura poradenských dotazů 

Téma Počet 
dotazů 

Procenta 

odpady 77 17 % 

zahrady, včetně přírodních 72 16 % 

domácnost, ekospotřebitel, 
značení 

54 12 % 

živočichové 51 11 % 

studánky 41 9 % 

energie, stavitelství, klima 30 7 % 

zeleň, kácení 29 7 % 

ochrana přírody, pozemkové 
spolky, životní prostředí obecně 

27 6 % 

voda, praní, čištění 19 4 % 

zemědělství (i ekol.), ovocnářství 11 2 % 

právo, účast veřejnosti, územní 
plány 

4 1 % 

Ostatní 30 7 % 

Součet 445 100 % 

  

 
Dobrý den, chtěla jsem vám 
poděkovat za zaslání 
informací a možnost 
stažení inspirativní 
brožurky. Stále více se 
snažím do svého života 
zařazovat ekologičtější 
přístup, mám vztah k 
přírodě a velmi mě trápí její 
devastace apod. Přeji vám 
vše dobré a veliký dík za 
vaše konání. 

 
Děkuji Vám za bleskovou a 
milou reakci. Myslím, že 
svou prací zahájím 
především rešerší 
existujících řešení. Zatím 
děkuji moc za kontakty i 
Váš čas. 
 

Dobrý den, zapomněla jsem 
Vám poděkovat za opravdu 
obsáhlý e-mail, který jste 
mi poslala. Moc jste mi 
pomohla. :) Velice Vám 
děkuji za Váš čas a Vaši 
ochotu. 
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Díky zakázce Zelený telefon města Brna, podpoře různých donátorů, ale i individuálních dárců 
mohla poradna po celý rok být otevřena (pro osobní a telefonní styk) vždy v úterý, středu a 
čtvrtek. 

Během roku 2017 jsme na webové stránky přidali dalších 10 zodpovězených dotazů, celkem 
jich je pro čtenáře vypracováno již 429. Některé dotazy reagovaly na nová témata: “Kam s 
účtenkami z termopapíru?” či “Do čeho nalévat ve stánku na ulici kávu” 

Během roku jsme aktualizovali publikaci a webové stránky Praktický rádce Brňana. Jak 
chránit životní prostředí v Brně. Brňanky, Brňané se dozví, co se zraněným živočichem, kde 
jsou výkupny druhotných surovin či kde jim opraví boty, kabelku, nebo deštník. Kromě 
pracovníků a externistů se do činnosti poradny významně zapojili i stážisté, kterým patří naše 
poděkování. 

 

Webová prezentace 
Za rok 2017 měly naše webové stránky www.veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz a  
www.obchod.veronica.cza www.umenivybirat.cz  569 000 návštěv a 710 000 zobrazených 
stránek. 

Mezi nejnavštěvovanější stránky patřily:  Ekopenzion v Hostětíně (17 100), Dotaz: Jaký je 
rozdíl mezi jedlou a prací sodou? (15 800 zobrazení), Hodina Země (15 800), Dotaz: Kde 
koupit žížaly do kompostéru? (8 200), Rodinná dovolená a turistické zážitky v Bílých 
Karpatech (7 300), Ekomapa (7 200), Co dělat v Hostětíně (7100),  Dotaz: Dají se ojeté 
pneumatiky odevzdávat zdarma? (6800), Přírodní zahrady (6 600), Mapa studánek (5 600). 

Na facebooku @eiveronica máme přes 6200 fanoušků (za rok přibylo více než 1500 osob), 
zeď Centra Veronica @veronicahostetin sleduje cca 2300 fanoušků (nárůst o 1000 osob). 

Internetový elektronický emailový zpravodaj RozVerky posíláme přibližně 1× za tři týdny na 
přibližně 13 tisíc adres. 

 

Ekomapa 
Poradna vyvinula, rozvíjí, aktualizuje a využívá unikátní informační nástroj – internetovou 
Ekomapu dostupnou na adrese www.ekomapa.org. Ve více než čtyřiceti kategoriích z oblastí 
ekospotřebitel, odpady, příroda, stavby, instituce a další je zde zobrazeno více než 4500 
zajímavých a důležitých záznamů z celé republiky, nejvíce pokrývá oblast Jihomoravského a 
Zlínského kraje. Během roku 2017 do Ekomapy přibylo více než 774 nových objektů a stovky 
dalších byly revidovány. Vkládají je pracovníci Ekologického institutu Veronica, dobrovolníci, 
stážisté, ale i samotní uživatelé. 
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Studánková poradna 

Po celý rok 2017 fungovala pravidelně každé pondělí studánková poradna. Nejčastěji se lidé 
ptali na kvalitu vody různých studánek a pramenů, o které je známo, že se poslední roky stále 
zhoršuje. V rámci studánkové poradny v roce 2017 bylo zodpovězeno několik desítek 
telefonických dotazů a podobně i emailových. Během roku provedla 129 bezplatných 
(částečných) chemických rozborů kvality vody. 

Přes 600 studánek a pramenů po celé  České republice s fotografií a informacemi o kvalitě 
vody je aktuálně zaznamenáno v mapě  studánek https://www.veronica.cz/mapa-studanek a 
zároveň v Ekomapě (www.ekomapa.org). Během roku přibylo 267 nových studánek. 
Informace o stávajících jsou pravidelně aktualizovány. 

V každém pololetí se konala exkurze ke studánkám v okolí Brna. Během roku několikrát 
studánková poradna vystoupila v rozhlasových pořadech na Českém rozhlase Brno a 
zúčastnila se natáčení dvou příspěvků o stavu mělkých i hlubších podpovrchových vod. V 
rámci akce „Zachraňme studánky“ bylo pro Český svaz ochránců přírody vytipováno šest 
studánek s kvalitní vodou pro jejich obnovení. V rámci této kampaně poradna vystoupila i ve 
vysílání České televize na podporu ochrany a zlepšování stavu studánek a pramenů. 

 

Elektronický a kamenný obchod 
V našem elektronickém obchodě jsme během roku 2017 zpracovali objednávky od více než 
370 zákazníků za přibližně 112 tisíc Kč. Největší objem tvoří publikace vydané Ekologickým 
institutem Veronica. 
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Spolupráce se Sítí ekologických poraden STEP 
Pro Síť ekologických poraden STEP jsme se podíleli na realizaci projektů zaměřených na 
alternativní postupy pro údržbu veřejných prostranství bez herbicidů, zejména bez glyfosátu, 
kdy proběhla dvě školení a vyšla metodika pro zadávání veřejných zakázek. Jde o další 
metodiku k již vydanému materiálu Odpovědné veřejné zakázky. Dva pracovníci Veroniky 
pracovali ve výkonných orgánech STEP.  

Podíleli jsme se na organizaci a na vystoupení na prvním ročníku Konference 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, která se 
konala na podzim v Brně. Podíleli jsme se na přípravě studijní cesty v rámci česko-valonské 
spolupráce v oblasti ekoporadenství do Valonska a Bruselu, která se uskutečnila se v listopadu 
2017. Účastnili se jí zástupci neziskových organizací a zástupci Ministerstva životního 
prostředí. Na valonské straně exkurzi vzorně nachystal l’Institut Eco-Conseil z Namuru. 

 

. 

IX.  Spolupracujeme a propojujeme 
Ekologický institut Veronica a jeho pracovníci se podílí na vedení a činnosti řady nevládních 
asociací a sítí. 

Pracujeme  v Radě Zeleného kruhu, Předsednictvu Ústřední výkonné rady ČSOP, Výkonném 
výboru Sítě ekologických poraden STEP. Podílíme se na činnosti Ramsarského výboru, Tradice 
Bílých Karpat, z. s., Klimatické koalice. Působíme v programovém výboru Místní akční skupiny 
Bojkovsko. 

Jsme členy Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., Sdružení středisek ekologické 
výchovy ve Zlínském kraji - Líska, z. s., projektu Ekopobyt, který sdružuje pobytová střediska 
environmentální výchovy z celé republiky a projektu Přírodní zahrady bez hranic ČR. 

Podílíme se také na činnosti pracovní skupiny pro EVVO na Ministerstvu životního prostředí a 
pracujeme ve Výboru pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj a ve Výboru 
pro EU Rady vlády pro NNO a v Monitorovacím výboru Integrovaného regionálního operačního 
programu. 

 



37 

X. Finanční zpráva 

Přehled o aktivech a pasivech k 31. 12. 2017 
(Rozvaha ve zkráceném rozsahu) 

 Částka v Kč Částka v EUR 
Dlouhodobý majetek 27 754 665 1 086 714 
Finanční majetek 103 000 4 033 
Oprávky k dlouhodobému majetku -12 454 171 -487 634 
Zásoby 267 384 10 469 
Krátkodobý finanční majetek (pokladna, 
banka) 904 161 35 402 
Pohledávky 1 083 718 42 432 
Jiná aktiva 56 719 2 221 

Aktiva celkem 17 715 477 693 637 

   
Krátkodobé závazky 587 410 23 000 
Výnosy příštích období-zůstatky 
nevyčerpaných projektů -673 028 -26 352 
Jiná pasiva 43 558 1 705 
Vlastní jmění 19 286 505 755 149 
Výsledek hospodaření minulých let -1 475 204 -57 761 
Výsledek hospodaření roku 2017 -53 765 -2 105 

Pasiva celkem 17 715 477 693 637 

Výsledovka 
Přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2017, 1 EUR = 25,54 Kč 

Náklady Částka v Kč Částka v EUR 
Materiálové náklady 1 073 407 42 028 
Služby  1 434 895 56 182 
Tisk 264 325 10 349 
Mzdové náklady včetně sociálního a zdrav. 
pojištění 4 718 697 184 757 
Daně a poplatky 5 511 216 
Ostatní náklady 30 730 1 203 
Odpisy 927 425 36 313 
Poskytnuté členské příspěvky 26 722 1 046 
Náklady celkem 8 481 712 332 095 

Výnosy 

Nadační příspěvky, dary od fyzických i právnických osob: 

Nadace Veronica  83 932 3 286 

DM Drogerie 86 000 3 367 

LIKO-S  20 000 783 
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Výtěžek veřejné sbírky 16 738 655 

Dary individuálních dárců 484 764 18 981 

Členské příspěvky 7 500 294 

Přijaté dotace: 

Dotace ze státního rozpočtu ČR 246 390 9 647 

Dotace z rozpočtu města Brna 164 000 6 421 

Dotace ze SFŽP 1 907 275 74 678 

Dotace ze státního rozpočtu ČR – Úřadu práce 325 170 12 732 

Dotace z AOPK ČR 6 000 235 

Služby: 

Tržby z prodeje časopisu Veronica, ostatních 
tiskovin a zboží 

870 016 34 065 

Tržby za služby Centra Veronica Hostětín 
(strava, ubytování, pronájem, exkurze) 

2 286 774 89 537 

Ostatní služby 986 099 38 610 

Ostatní: 

Odpisy majetku pořízeného z dotací 926 225 36 266 

Jiné ostatní výnosy 11 065 433 

Výnosy celkem 8 427 947 329 990 
 

Hospodářský výsledek za období -53 765 -2 105 
 
 

Nemáme ze zákona povinnost auditu účetnictví, naše účetnictví prošlo revizí a celá účetní 
závěrka včetně příloh a revizní zprávy je k dispozici v sídle naší organizace. 

 

Přehled přijatých dotací za rok 2017 
 

Státní rozpočet 

Částka 
(Kč) 

Popis Poskytovatel 
Provoz / 
investiční 

199 652 107/32/17 Svět (okolo) doupného stromu 
Ministerstvo 
životního prostředí 

Provoz 

199 612 
108/32/17 Starší nebo s hedikepem...příroda 
je naším světem 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Provoz 

150 000 
Č.j. MZP/2018/320/13 Dotace na přípravu 
projektové dokumentace Národní výzvy 
programu LIFE 2017 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Provoz 
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Územně samosprávní celky 

Částka 
(Kč) 

Popis Poskytovatel 
Provoz / 
investiční 

72 000 
Smlouva číslo 4217091230 "Veronica - 
časopis pro ochranu přírody ak rajiny, již 4. 
desetiletí" - 

Statutární město 
Brno 

Provoz 

28 000 
Smlouva číslo 421709131 "Staré domy - 
poradenství a opatření pro úspory energie" 

Statutární město 
Brno 

Provoz 

54 000 
Smlouva číslo 421709132 "Ekomapa pro 
Brňačky a Brňany" 

Statutární město 
Brno 

Provoz 

10 000 
Smlouva číslo MCBS/2017/0027376/BILH 
“Tři zlaté klasy Dědyše Vševědyše aneb...“ 

Statutární město 
Brno, městská část 
Brno-střed 

Provoz 

Státní fondy 

Částka 
(Kč) 

Popis Poskytovatel 
Provoz / 
investiční 

956 030 
Sml. č. 03241562 „Klima? Klima. Klima!“ - 
převod z roku 2016 

Státní fond 
životního prostředí 

Provoz 

199 660 
Sml. 01951662 „Hostětín jako živá učebnice 
udržitelného rozvoje“ 

Státní fond 
životního prostředí 

Provoz 

751 585 
Sml. č. 01071662 „Od zranitelnosti k 
resilienci...“ (dohadná položka na 1.PZ z 
celkové dotace 1 537 882 Kč) 

Státní fond 
životního prostředí 

Provoz 

Jiné 

Částka 
(Kč) 

Popis Poskytovatel 
Provoz / 
investiční 

325 170 Dotace na zaměstnance Úřad práce ČR Provoz 

6 000 Dotace z AOPK ČR – kosení louky v Hostětíně AOPK ČR Provoz 
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XI. Zaměstnanci/zaměstnankyně 
Radka Batelková, Renata Bolečková, Lucie Čáslavová (rodičovská dovolená), Jolana Čuprová, 
Kateřina Elefantová (rodičovská dovolená), Yvonna Gaillyová, Markéta Honzová, Kateřina 
Kohoutová, Kateřina Plesková Koželouhová (rodičovská dovolená), Marie Křiváková, Petr Ajs 
Kucka, Petr Ledvina, Hana Machů, Radka Matějíčková, Rudolf Pecháček, Jan Pospíšil, Zdeňka 
Psotová, Jitka Ryšavá, Anna Spáčilová, Ludmila Stašová, Eliška Suchanová (rodičovská 
dovolená), Lenka Šlahorová, Alena Šuráňová (rodičovská dovolená), Kateřina Švachová, Jan 
Talaš, Jana Tesařová (rodičovská dovolená), Karla Vincenecová, Mojmír Vlašín. Dlouhodobí 
externí spolupracovníci a spolupracovnice: Bohdana Fabiánová, Jan Hollan, Radim Machů, 
Jana Lebedová, Miroslav Procházka, Jiří Turek, Michaela Vondrášková. 

  

XII. Rada Ekologického institutu 
Veronica 

Rada Ekologického institutu Veronica 
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. († březen 2018) 

RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. 

Doc. Ing. Helena Králová, CSc. 

RNDr. Miroslav Kundrata (předseda Rady EIV) 

Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. 

 

Výbor ZO ČSOP Veronica 
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. († březen 2018) 

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. 

Ing. Marie Křiváková 

Mgr. Hana Machů 

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. 

 

Redakční rada časopisu Veronica 
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ing. Vilém Jurek, Mgr. Pavel Klvač 
(předseda), RNDr. Miroslav Kundrata, doc. Ing. Jan Lacina, CSc., (místopředseda), RNDr. Olga 
Lepšová-Skácelová, Ph.D., Ing. Tomáš Rothröckl, Mgr. Tomáš Růžička, RNDr. Jana Ružičková, 
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PhD., doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., Ing. Jiří Turek (korektury), Ing. David Veselý, 
Ing. Roman Zajíček 

 
Čestní členové: 
†doc. Ing. Antonín Buček, CSc., Ing. Ivo Dostál, †doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., Ing. arch. 
Jarmila Kocourková, prof. PhDr. Libor Musil, CSc., RNDr. Jitka Pellantová, †Jan Steklík, 
RNDr. Mojmír Vlašín 

 

XIII. Poděkování 

Za spolupráci, pomoc a podporu, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a 
institucím: 

  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Arnika, Ateliér Fontes, Calla, Centrála cestovního ruchu - 
Východní Morava, Centrum pasivního domu, Centrum pro dětský sluch Tamtam,O.P.S., Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Centrum pro zdravotně postižené ZK, Česká asociace 
vzácných onemocnění (ČAVO), Český svaz ochránců přírody Ústřední výkonná rada, Česká společnost 
pro ochranu netopýrů (ČESON), Debra ČR, Diakonie Uherské Hradiště, Divadlo Husa na provázku, 
Domov pro mne,z.s., Domov pro seniory Nezdenice, EEA Grants, Ekumenická akademie Praha, 
Energetická agentura Zlínského kraje, Frank Bold, Generali Investments, a.s., Gymnázium Jana Pivečky 
Slavičín, Hnutí DUHA, Charita Hranice, Jihomoravský kraj, Katedra environmentálních studií FSS MU, 
Klimatická koalice, Lesy České republiky, Lesy města Brna, Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání Brno a její detašovaná pracoviště, Líska, z.s. a její členové,  MAS Opavsko, Kloboucká lesní 
a.s., Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s., Kosenka Valašské Klobouky, Kovovýroba Hoffmann s.r.o., 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Moštárna Hostětín s.r.o., Muzeum Bojkovska, Nadace Partnerství, 
Nadace Veronica, Národní síť zdravých měst,  NESEHNUTÍ, NET4GAS- Blíž přírodě, Národní park 
Podyjí,  obec Hostětín, Občanské sdružení Přírodní zahrada, Státní fond životního prostředí, Tradice 
Bílých Karpat, z.s., Ptačí centrum, Rebio, Rezekvítek, ČSOP Regionální sdružení v Brně, Sdružení celiaků 
České republiky,  Sdružení Práh Brno, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Síť ekologických 
poraden STEP, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín (SONS), Správy chráněných 
krajinných oblastí Bílé Karpaty a Moravský kras, Státní fond životního prostředí, Statutární město Brno, 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, Základní škola Vlára Slavičín, Zelený kruh, Zlínský kraj. 

 

Jednotlivcům: 
 
Zuzana Adamcová, Libor Ambrozek, Sabina Báňová, Michaela Barnetová, Adam Baroš, Eduard Bartoš, 
Stáňa Bártová, Andreas Beckmann, Martin Bednár, Oldřich Bednář, Blanka Bendová, Eva Bernadová, 
Stanislav Boček, Michal Broža, Jiří Bublan, Antonín Buček †, Josef Cvachovec, Petr Čáslava, Magda 
Čáslavová, Barbora Čechová, Petr Čermák, Ladislav Čmel, Pavel Daněk, Pavel Danihelka, Kamila 
Danihelková, Pavel David, Petr Daniš, Jitka Dejmanová, Denisa Deuseová, Jakub Dlabka, Radka 
Dobisíková, Aleš Dostál, Ivo Dostál, Jana Drápalová, Ladislav Drápela, Petr Drha, Johana Drlíková, Miloš 
Dvořák, Michala Duschková, Jiřina Dušánková, Jitka Dušánková, Barbora Dušková, Miloš Dvořák, 
Rebeka Ebringerová, Julie a Edgar Faberovi, Zbyněk Fiala, Dagmar Filgasová, Jasna Flamiková, Jiří 
Flousek, Roman Franc, Michal Friedl, Ivan Fürst, Renata Gaillyová, Jiří Gajda, Zuzana a Darek Galle, Ivo 
Gottvald, Daniel Grmela, Naďa Hamšíková, Tomáš Hájek, Romana Halabrin, Pavel Hanzelka, Pavel 
Haupt, Jaroslav Hauser, Tomáš Havlíček, Petr Havlík, Juraj Hazucha, Milan Havel, Jan Hejna, Vlastimil 
Hela, Josef Hladký, Radim Hnátek, Marie Holbová, Jan Hollan, Pavel Holman, Miroslav Homolka,  Andrea 
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Hrabalová, Marie Hrabicová, Karel Hudec†, Blažena Hušková, Lucie Chalupová, Hana Chalupská, 
Vladimír Jál, Světlana Jálová, Radka Jarušková, Josef Jarý, Michaela Jelenová, Petr Jelínek, Jiří Jeřábek, 
Iva Jílková, Martin Jiřička, Josef Jiřičný, Martin Márty Janča, Robert Janota, Hana Janulíková, Kateřina a 
Petr Jelínkovi, Iva Jílková, Martin Jiřička, Naděžda Johanisová, Vilém Jurek, Ivan Juřica, Aleš Kein, 
Ladislava Kalasová, Petr Karásek, Ivan Kasalický, Jakub Kašpar, Hana Kašpaříková, Tomáš Kelemen, 
Stanislava Klíčová, Eva Klusáčková, Pavel Klvač, Karel Knesl, Miroslava Knotková, Marie Kociánová, 
Jarmila Kocourková, Martina Komárková, Hana Korvasová, Pavla Koudelková, Iva Koutná, Michaela 
Kozáčiková, Jiří Koželouh, Lenka Kožňárková, Petr Krabica,  Zdeněk Král, Ondřej Kramoliš, Tomáš 
Krásenský, Jiří Krist, Mira Kroča, Hana Kocour Kroupová, Jan Kruml, Marie Křenová, Jan Křivský, Petr 
Kučera, Irena a Petr Kučerovi, Radek Kučera, Miroslav Kundrata, Pavel Kupka, Stanislav Kutáček, 
Vladimír Kutal, Jana Kypúsová, Igor Kyselka, Jan Lacina, Jiří Landa, Jiří Lehký, Petr Lelek, Olga Lepšová-
Skácelová, Hana Librová, Jaroslav Linka, Miriam Macurová, Petr Maděra, Markéta Macháčková, Aleš 
Máchal, Přemysl Mácha, Jindřiška Machatová, Radim Machů, Monika Machů, Jarmila Matějíčková, Petr 
Matuška, Jiří Matyáš, Soňa Matulová, Richard Medal, Jakub Míček, Blanka Mikátová, Vladimír Mikeš, 
Zdeněk Miklas, David Mikolášek, Tomáš Mitáček, Radim Měřička, David Měřička, Pavel Mikšovský, 
Bedřich Moldan, Martin Michael Monz, Aleš Moravec, Radek Mrhač, Kaya Akile Nazli, Ondřej Navrátil, 
Marie Nebojsová, Ivo Nečesánek, Jiří Nedoma, Petr Nehyba, Pavel Němeček, Jana Ondráčková, David 
Oplatek, Karel Oprchal, Lucie Oprchalová, Alexandr Orálek, Peter Oríšek, Jana Palátová, Iva Páleníková, 
Zdeňka Papoušková, Miroslav Patrik, Zdeněk Pazdera, Libuše Pazderová, Rudolf Pecháček, Milan Peňáz, 
Radim Ajša Pešek, Pavel Pešout, Karel Petrlík, Marie Petrů, Petra Pilátová, Veronika Plavcová, Miroslav 
Plesník, Jiří Poláček, Antonín Polášek, Radek a Jan Popelkovi, Gabriela Popelková, Martin Posolda, Jan 
Pospíšil, Rostislav Pospíšil, Ivana Přibylová, Aleš Procházka, Petra Procházková, Ladislav Ptáček, 
Jaromíra Radlová, Pavel Reich, Hana Rejmanová, Martina Repáňová, Martin Rexa, Tomáš Rothröckl, 
Miloš Rozkošný, Jaroslav Rožnovský, Ivanka Rutarová, Tomáš Růžička, Milena Rychnovská, Jitka Ryšavá, 
Petr Řehořka, Vilém Řiháček, Marcel Savočka, Eva Sedláčková, Jitka Schneiderová, Christian Schrefel, 
Edvard Rejža Sequens, Hynek Skořepa, Václav Skřeček, Anna Slaninová, Ivo Slavík, Václav Somol, Lenka 
Sotáková, Dušan Soudek, Yvona Soukupová, Karel Srdečný, Iva Steinerová, Ivo Stehlík, Jan Steklík †, 
Gabriela Studenská, Eduard Stuchlík, Petr Stýblo, Jiřina Sückerová, Milan Sukeník, Viktor Surý, Klára 
Sutlovičová, Michal Stránský, Mirek Struhař, Viktor Surý, Lukáš Svatoň, Karolína Svobodová, Jan 
Šabata,  Olga Šafaříková, Jan Sáňka, Jakub Šebík, Dan a Olga Šenkeříkovi, Martin Šerák, Zdeněk Ševčík, 
Jiřina Ševčíková, Petr Šimoník, Michal Škrabánek, Jitka Šlitrová, Iva Šmídová, Jana Špeldová, Ondřej 
Šrubař, Václav Štěpánek, Ludmila Štěpánková, Miroslav Šuta, Petr Švec, Jan Švéda, Zdeněk Tauš, Mirek 
Tichý, Helena Továrková, Monika Tranová, Vladislav Trefil, Ludvík Trnka, Erika Trtalová, Jana Trusinová, 
Jiří Turek, Viktor Třebický, Andrea Uherková, Jan Uhlík, Petr Uhlík, Taťána Uhlíková, Zbyněk Ulčák, 
Jaroslav Ungerman, Renata Vaculíková, Jan Vařeka, David Veselý, Martin Veselý, Ondřej Veverka, Helena 
Vlašínová†, Veronika Vlčková, Jiří Volavka, Marie Vondrová, Jan Vytlačil, Pavel Vysloužil, Michaela 
Wolná,  Jaroslav Záhora, Jan Zachoval, Roman Zajíček, Milena Zajíčková, Petr Zákostelecký, Jaroslav 
Záruba, Mariana Zbořilová, Romana Zbořilová, Jan Zejda, Miroslav Zelinka, Lenka Zemčíková, Dagmar 
Zichová, Jan Zounek, Dana Zvařičová, Věra Zvonečková, Zdeňka Žáková. 
  
Mnozí z těchto dárců nás podporují pravidelně – jsou členy Klubu přátel Veronica. Prostřednictvím 
sponzorského předplatného časopisu Veronica, e-obchodu, webu i osobně nás podpořilo dalších více 
než 100 jednotlivců. Všem za jejich podporu srdečně děkujeme. Bez jejich pomoci by naše práce nebyla 
možná. 
 
Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, členům ZO ČSOP Veronica, Nadaci Veronica a jejím 
pracovnicím, rodinám našich zaměstnanců, odborným spolupracovníkům a lektorům vzdělávacích akcí, 
autorům textů, fotografií a kreseb v časopise a dalších publikacích, studentům na stáži a dalším 
praktikantům, muzikantům cimbálové muziky Veronica, členům divadelního souboru Verdis, více než 
100 dobrovolníkům Jablečné slavnosti i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhali 
během celého roku 2017.  
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XIV. Klub přátel Veronica 

Staňte se členy/členkami Klubu přátel Veronica a 
podpořte naši práci! Děkujeme. 

 

 

 

 

www.veronica.cz/klub 
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XV. Fotografie z naší činnosti  
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ZO ČSOP Veronica 

Panská 9, 602 00 Brno 

tel. 542 422 750 

e-mail: veronica@veronica.cz 

www.veronica.cz 
  

Centrum Veronica Hostětín 

Hostětín 86, 687 71 Bojkovice 

tel. 572 630 670 

e-mail: hostetin@veronica.cz 

www.hostetin.veronica.cz 
  

Bankovní spojení: 1342270339/0800 

IČ: 13693620 

DIČ: CZ13693620 

  

Výroční zpráva ZO ČSOP Veronica za rok 2017 

  

Vydal Ekologický institut Veronica, Brno 2018 

Neprošlo jazykovou úpravou. 

 


