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SLOVO NA ÚVOD –  ROZKVETLA JAK ROZRAZIL

d r o b n ý m i  s i c e  k v ě t y,  a l e  o t o  h u s t ě j i …

Rok 2003 byl pro jedinou moravskou nadaci na
ochranu přírody opravdovým rokem změny. Po
letech spíše dobrovolnického stylu práce se Na-
dace Veronica začala profesionalizovat. Správní
rada s využitím odborného zázemí příznivců Ve-
roniky upřesnila priority a pravidla pro své
grantové programy a intenzivně se zabývala dlou-
hodobým rozvojem nadace. Nadace Veronica
plně využila pobídkového grantu v rámci progra-
mu CEE Trust a zahájila získávání nových pro-

středků. Mezi nejúspěšnější nové počiny loňského roku patřila aukce uměleckých děl ve prospěch výkupu kar-
patského lesa. Také s naší pomocí tak mohla ZO ČSOP Kosenka ve Valašských Kloboukách začít naplňování
své dlouhodobé vize komplexu soukromých přírodních rezervací na jižním Valašsku.

Chci poděkovat všem příznivcům, přátelům a dárcům, kteří nás v loňském roce podpořili. Zůstaňte s námi
v dalších letech a pomáhejte nám propojovat kulturu s ochranou přírody!

Děkuji také kolegyním a kolegům, kteří za Nadaci Veronica převzali odpovědnost v její správní a dozorčí
radě a se ctí jí dostávají. Zejména pak děkuji ředitelce, Jasně Flamikové, která v roce 2003 odvedla kus dobré
práce.

Miroslav Kundrata
předseda správní rady

O NADACI  VERONICA

Lidé  Nadace  Veronica
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SPRÁVNÍ  RADAPATRONKA NADACE

RNDr. Miroslav Kundrata
předseda

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
místopředseda a ornitolog

Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
lesník a biogeograf

PhDr. Jitka Vitásková
kurátorka Domu umění města Brna 

a zástupkyně ředitele

Ing. Aleš Máchal
ekopedagog

Rostislav Pospíšil
výtvarník

Ing. JUDr. Martin Flora
právník

Ing. Jana Tomaníčková
jako dobrovolnice pomáhala s přípravou 

benefiční aukce (od června 2004 pro nadaci
pracuje profesionálně jako ekonomka

a grantová asistentka).

Markéta Ondrášková
byla ekonomickou poradkyní 

a hlavní zpracovatelkou účetnictví.

Mgr. Andrea Rezková
zajišťovala právní otázky nadace 

a komunikaci s nadačním rejstříkem 
Krajského soudu.

PhDr. Nora Obrtelová
dramaturgyně ČT Brno

Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc.

DOZORČÍ  RADA

Magdalena Kožená
mezzosopranistka

EXTERNÍ  SPOLUPRACOVNÍCI

ŘEDITELKA

Mgr. Jasna Flamiková
pokračovala v postupné profesionalizaci 
práce nadace, mimo jiné byla editorkou 

rozvojového plánu nadace, organizátorkou 
benefiční aukce uměleckých děl, zároveň

fundraiserkou a jedinou úřednicí.



ČINNOS T NADACE VERONICA V ROCE 2003

Vzhledem ke strategii být nadací pružnou a nebyrokratickou využíváme nadační potenci-
ál především k podpoře projektů třetích osob. Většina programové činnosti nadace je usku-
tečňována ve spolupráci nebo prostřednictvím spolupracujících občanských sdružení či ji-
ných subjektů (především o.s. Tradice Bílých Karpat a ZO ČSOP Veronica).

Inst i tuc ioná ln i  rozvoj  nadace  –  program CEE Tr ustu

Koncem roku 2002 se Nadace Veronica přihlásila do výběrového řízení programu CEE
Trustu k posílení regionálních nadací příjemců z NIF (Nadačního investičního fondu). Na zá-
kladě zpracování podrobného rozvojového plánu mohlo do druhého kola postoupit pouze pět
nadací. Nadace Veronica v této obtížné části uspěla a jako jediná nadace z Moravy byla vybrá-
na do druhé části tohoto programu.

Příprava rozvojového plánu nás přiměla zastavit se a zamyslet se nad budoucností nada-
ce. Při jeho přípravě správní a dozorčí rada a ředitelka nadace spolu s širším okruhem přátel
a spolupracujících odborníků Veroniky zahájili diskuse o směřování a posilňování nadace
(strategické plánování). Výstupy tohoto procesu by měly vést k trvalé udržitelnosti nadace
a k větším možnostem v naplňování jejího poslání.

CEE Trust byl a je pro naši nadaci velkou příležitostí. Kromě finanční podpory rozvoje na-
dace nám umožnil absolvovat řadu vzdělávacích seminářů z různých oborů, týkajících se naší
činnosti. Jeho další důležitou součástí byly inspirativní pracovní workshopy, v rámci kterých
jsme s dalšími nadacemi – partnery v programu – mohli sdílet a vyměňovat si zkušenosti.

Další z příležitostí programu byla možnost získání pobídkového grantu až 400 tisíc korun
za peníze získané od nových dárců – každá získaná koruna se násobila dvěma. Nadace Veroni-
ca i zde uspěla a pobídkový grant za rok 2003 získala v plné výši. Tento pobídkový grant bude
využitý z části na programy nadace, na regrantování třetím subjektům a k vytvoření rezervního
fondu. Možnost získat pobídkový grant máme za stejných podmínek i v roce 2004.

Děkujeme CEE Trustu a Janě Zahradníčkové z Nadace Via, která tento program admi-
nistruje, konzultantům Josefovi Štogrovi a Zdeňkovi Jakubkovi, Fóru dárců, které zajišťuje vzdě-
lávací část, i našim partnerům v programu – zástupcům Komunitní nadace v Ústí nad Labem,
Nadace Euronisa z Liberce, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Nadace Bratří Ča-
píků z Putimi.

Děkujeme rovněž přátelům z okruhu Veronik, kteří se s námi podíleli na diskusích o budou-
cím směřování Nadace Veronica: RNDr.Mojmíru Vlašínovi a Ing. Jaroslavu Ungermanovi, Csc.,
doc. Ing. Antonínu Bučkovi, CSc. a Ing. Jaroslavě Bučkové, RNDr. Václavu Štěpánkovi, PhDr.,
RNDr.Yvonne Gaylliové, CSc. a doc. Ing. Petru Kučerovi, CSc.

Rovněž děkujeme Ing. Maje Zelenákové z PDCS Bratislava, která s námi průběžnou podo-
bu rozvojového plánu konzultovala.
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Pos lán í  Nadace  Veronica  

Posláním Nadace Veronica je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného
vztahu k přírodě.

Hodnot y,  ze  kter ých  vycház íme

Inspiračním zdrojem těchto hodnot jsou tradiční formy využívání přírody v harmonické kul-
turní krajině. Jsou projevem hlubokého zakořenění člověka v jeho kraji a pochopení ekologických
mezí, které prověřily minulé generace. Tento myšlenkový proud nachází svoji odezvu v hudbě, vý-
tvarném umění, praktikující ochraně přírody i při výchově dětí. Je proto přirozené, že hodnotová
východiska Nadace Veronica mají své ekologické a umělecké směřování. Nadace nerozvíjí pouze
přírodovědně zaměřené programy, ale podporuje celý soubor aktivit odrážejících umělecká, kul-
turní, filozofická i biologická východiska pro hledání harmonického vztahu k přírodě.

Cí le  nadace

Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kultur-
ních hodnot krajiny; zejména na Moravě a Slezsku.

Pomocí místním vůdčím osobnostem chce nadace zdůrazňovat význam „malých lidských
činů“ v úsilí ctít a ochraňovat životní prostředí, vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci
různých osobností a skupin vedených společným úsilím vnímat jednotu lidského života, umě-
ní, tradic a životního prostředí.

Dlouhodobým cílem nadace je shromáždit nadační kapitál, jehož výnosy by umožnily
trvale naplňovat poslání nadace.

Str učná  h istor ie  Nadace  Veronica

Nadace Veronica byla založena 10. září roku 1992 významnými představiteli některých
brněnských ekologických a kulturních kruhů s cílem získávat další zdroje na podporu ochra-
ny přírody. Jejími zakladateli a prvními členy správní rady se stali přírodovědec Doc. Ing. An-
tonín Buček, CSc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc.,
RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, socioložka prof. RNDr. Hana Libro-
vá, CSc. a výtvarník Rostislav Pospíšil. Předsedou správní rady byl v letech 1992–1998 Antonín
Buček; od roku 1998 je předsedou správní rady Nadace Veronica Miroslav Kundrata.

Nadace Veronica byla registrována u Magistrátu města Brna dne 5. 10. 1992. 16. prosin-
ce 1998 byla Nadace Veronica zapsána Krajským obchodním soudem v Brně do obchodního
rejstříku – rejstříku nadací a nadačních fondů.

Na konci roku 1998 se Nadace Veronica sloučila s Nadací pro záchranu lužního lesa
a spravuje její majetek na zvláštním fondu určeném pro výkup pozemků a ochranu lužní krajiny.
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76

přírodního bohatství, umět se v přírodě pohybovat a přitom neškodit. Občanské sdružení vý-
znamně pomáhá zdravotně a mentálně postiženým dětem formou hippoterapie. 10 000,–

Společnost „Život na venkově“ Třinec
Provedení vnitřních úprav
Příspěvek je určen na materiál na opravu unimobuněk, které společnost získala zdarma a kte-
ré mají po opravách sloužit jako sál, knihovna a šatny pro zaměstnance a brigádníky u provo-
zované ukázkové zahrady. Práce na opravách budou provedeny dobrovolnicky. 5 000,–

Občanské sdružení Klub přátel Boskovic
Údržba a opravy panelů naučných stezek
Klub přátel Boskovic buduje v okolí města naučné stezky s panely. Ke stezkám vydali i průvod-
ce. Podle ohlasů veřejnosti jsou panely hodnoceny kladně. Příspěvek je určen na průběžné
opravy panelů po zásazích vandalů, které jsou prováděny za režijní cenu učňovským středis-
kem. 10 000,–

Občanské sdružení Vita Ostrava
Ekolyceum škola za školou
Jedná se o celoroční, zajímavý zábavně-vzdělávací program pro studenty – besedy, terénní ex-
kurze na zajímavá místa, pracovní víkendové akce v krajině (např., kosení luk) a další. Studen-
tům je umožněno zapojit se do dalších aktivních činností ať již v rámci samotného Ekolycea,
v rámci celé Vity nebo i jiných organizací, se kterými spolupracujeme. 9 121,–

ZO ČSOP Veronica Brno
Pořádání výstav (5×) s krajinářskou náplní
Grant je určen na uskutečnění 5 výstav se zaměřením na naši krajinu. Čtyři z výstav se uskuteč-
ňují v Domě ochránců přírody v Brně, jedna v Pouzdřanech. Výstavy jsou příležitostí pro setká-
ní veřejnosti a ochránců přírody a ročně je zhlédnou stovky návštěvníků. 20 000,–

2. Ekologická výchova  
Zde působí Nadace Veronica v celostátním měřítku. Cílem programu je podporovat
budování vztahu k přírodě, zvyšování povědomí lidí o jejich závislosti na přírodě a život-
ním prostředí a posilování ohleduplnosti a odpovědnosti člověka k přírodě a k životní-
mu prostředí, vůči sobě i druhým.
Podpora je směřována především malým a začínajícím organizacím a jednotlivcům,
kteří  se věnují ekologické výchově na místní úrovni. Jejich možnosti získat finanční
prostředky jsou vzhledem k jejich působnosti značně omezené. Jsou to lidé a organi-
zace, kteří relativně „malé“ peníze dovedou využít jako „velké“, efektivně a šetrně.

• Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací
věnujících se ekologické výchově. Výše příspěvku do 5 000,- Kč.

Gr antová  č innost

Celkem bylo v roce 2003 na nadačních příspěvcích rozděleno 448 563,– Kč, z toho z NIF
198 563,- Kč a z nájmu za moštárnu 250 000,– Kč.

I .NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Z PROS TŘEDKŮ NIF

V roce 2003 začala nadace rozdělovat v otevřeném grantovém řízení nadační příspěvky
z výnosů svého nadačního jmění, které pochází z příspěvku Nadačního investičního
fondu (NIF).
Celkem bylo z NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole 198 563,- korun.

1. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny;
zejména na Moravě a Slezsku
• Osvěta a vzdělávání v kontextu ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví, využití

umění pro ochranu přírody.
• Místní projekty trvale udržitelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro

jiné komunity.
• Rozvoj myšlenky péče o krajinu založené na účasti místních obyvatel, podpora kon-

ceptu pozemkových spolků a dalších inovativních metod ochrany přírody a krajiny.

ZO ČSOP Veronica Brno
Podpora hudebního souboru Veronica
Zakoupení violy pro hudební soubor, který zdarma vystupuje na různých akcích ekologických
organizací v Brně a okolí. 13 000,–

Arnika Ostrava
Kampaň za záchranu parků v Ostravě–Porubě
Projekt reaguje na plán necitlivé úpravy parků a tím snížení objemu zeleně. Cílem je omezit ká-
cení v parcích na minimum, zlepšit komunikaci radních a místních občanů a vyvolat veřejnou
diskusi o budoucí podobě parků. Jde o součást projektu zapojení místních obyvatel do péče
o parky a organizace akcí na jejich údržbu. 10 000,–

Arnika Ostrava
Kampaň za záchranu řeky Opavy
Cílem je zapojit veřejnost do projednávání projektu stavby přehrady v Nových Heřminovech
a nastínit účinná alternativní protipovodňová řešení jak na řece Opavě, tak na jejím přítoku
Opavici. Po sérii kroků správce toků a krajských zastupitelů Arnika usiluje, aby tímto opatřením
byla řešena protipovodňová ochrana v celém Moravskoslezském kraji. 10 000,–

Občanské sdružení „Setřená slza“ Rýmařov
Kůň, příroda, bezpečí
Projekt „Kůň, příroda, bezpečí“ by měl děti vést k šetrnému vztahu k přírodě, umět si vážit



Ekocentrum Brno
Materiálové zajištění ekovýchovného výukového programu
Cílem je zajistit kvalitní materiál a didaktické pomůcky k rozšíření stávajícího programu pro
děti brněnských ZŠ a připravit nový program cyklu „Jak se dělá voda“. Většina pomůcek je
zhotovována svépomocí, jen v nutných případech je zhotovení pomůcky zadáno externí
firmě. 4 000,–

ZO ČSOP Jihlava 59/11
Ekoinfocentrum
Podpora založení Ekoinfocentra, které bude sloužit k zprostředkování informací o životním
prostředí – zdraví, energetické úspory, odpady, znečišťování ovzduší, voda, půda apod. – k be-
sedám, přednáškám pro děti i dospělé.  5 000,–

Petr Krása
Obyčejná příroda zeleného Sokolovska
V sokolovském a karlovarském kraji i na úřadech je absence informací o zdejší přírodě. Proto
byl zkušebně a amatérsky zprovozněn web Obyčejná příroda zeleného Sokolovska (www.soko-
lov.cz/priroda). Cílem je zdokonalit tento web, přinášet nové informace a zprovoznit interne-
tovou encyklopedii zdejší přírody. 4 000,–

Terrigeria
Přiblížení přírodních věd dětem
Většina lidí není téměř informována o cenných přírodních hodnotách v blízkosti svého bydliš-
tě. Cílem je proto poodhalit co nejširšímu okruhu dětí z okolí Prahy obzory, které nabízí věda
o zemi a vývoji života. Paleontologické aktivity, akce v terénu a putovní tábor. 2 000,–

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Vrané nad Vltavou
Krabičky
ZO ČSOP chce pokračovat v projektu sběru tetrapakových krabiček, který již jeden rok v obci
probíhal. Cílem je zapojení dětí i veřejnosti do sběru krabiček, ulehčení životnímu prostředí
o krabičky a ukázka pro širokou veřejnost, že i takovýto materiál se dá dál úspěšně využít ve vý-
robě nábytku. 2 000,–

ZŠ Štramberk
Tulipán
Cílem je dlouhodobé začleňování do práce s dětmi výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. Realiza-
ce celoročního plánu aktivit (projekt Les ve škole – škola v lese), spolupráce s ekologickými organi-
zacemi, sběr papíru, PET lahví, žaludů a kaštanů, informace k veřejnosti a rodičům. 3 000,–

ZO ČSOP Křižánky
Projekt na podporu ekovýchovných aktivit ZŠ Nová Paka
Mimoškolní ekologická výchova a exkurze do ekocenter a zajímavá místa v CHKO. 3 000,–
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Ekocentrum Čtyřlístek Zlín
Vybavení ekocentra
Nakoupení pomůcek a vybavení prostor k rozšíření programu ekologické výchovy. 4 992,–

Petra Konvalinková, České Budějovice
Výstava Ekodoteky
Nákup a zhotovení panelů na putovní výstavu na základních a středních školách v Českých Bu-
dějovicích. 2 000,–

Rezekvítek Brno
Dobrovolnický tábor v severní části CHKO Moravský kras
Založení tradice dobrovolnických ochranářských táborů v CHKO Moravský kras, kde podob-
né aktivity v současné době neprobíhají, pro věkovou skupinu 14–18 let. Částka je určena na
pracovní pomůcky a materiál, jízdné a pronájem tábořiště. 5 000,–

ZŠ Vrané nad Vltavou
Ekologická výchova
Rozšíření ekologické výchovy na škole, nákup a zhotovení nových pomůcek. 5 000,–

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček Vrané nad Vltavou
Projekty ekologické výchovy
Zajištění a organizace drobných ekologických akcí a soutěží pro děti a mládež, včetně veřej-
nosti. 5 000,–

Společnost pro soudobou dokumentaci Praha
Zpracování fondu materiálů organizací působících v oblasti ekologie
Jedním z fondů je soubor publikací a materiálů v oblasti ekologie působících občanských sub-
jektů, časově od roku 1988. Jedná se o nejrozsáhlejší takto orientovaný soubor v ČR. Činnost
společnosti je zajišťována výhradně dobrovolnicky. Cílem projektu je komplexní zpřístupnění
fondů ekologik. 5 000,–

Ekocentrum Čtyřlístek Zlín
Propagace výukových programů v ekocentru
Ekocentrum Čtyřlístek realizuje ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy. Je však
nezbytné dát o této činnosti vědět jak pedagogickým pracovníkům, tak rodičům dětí i široké
veřejnosti. 4 000,–

ZŠ Ostrava
Realizace literárně výtvarného projektu „Perem ke štětci“
Jedná se o realizaci celoškolní soutěže, která se bude odvíjet ve dvou liniích – literární a výtvar-
né, které se nakonec spojí v jeden kompaktní celek prezentovaný slavnostní školní vernisáží nej-
lepších výtvarných prací a textovým přednesem literárních děl žáků. 5 000,–
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Speciální škola pro tělesně postižené Kociánka Brno
Rozšíření možností ekologické výchovy pro tělesně handicapované žáky
Cílem je umožnit tělesně handicapovaným žákům-vozíčkářům zapojení do pěstitelských prací mi-
mo třídu u speciálního stolu vyrobeného stolařem. Příspěvek nadace spolu s příspěvkem školy,
sponzorů a Společnosti přátel Kociánky je určen na zhotovení tohoto stolu. 5 000,–

MŠ Chrudim IV.
Kouzelná zahrada
MŠ má hektarovou zahradu. Cílem je vybudovat zde různé koutky a zastávky, které by sloužily
pro přímý kontakt dětí s přírodou, pro přímé poznávání života hmyzu, pro práci s půdou, sle-
dování bylin a rostlin např. Voňavá bylinková spirála, Kamenný rybník, Motýlí zahrádka a Zá-
honky pro radost. 3 000,–

ZŠ a MŠ Ochoz u Brna
Enviromentální výchova
Znalosti dětí vyrůstajících v CHKO Moravský kras o potřebě chránit tuto přírodu jsou velmi
nízké. Cílem je proto vytvořit podmínky k pronikání principů ekologické výchovy a úcty k pří-
rodě mezi děti v malé venkovské škole a jejich prostřednictvím k veřejnosti obce. 3 000,–

ZŠ Štramberk
Školní pozemek
Úprava školního pozemku na naučnou stezku k bezprostřednímu kontaktu dětí s přírodou.

5 000,–

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček Vrané nad Vltavou
Rozšíření a provoz zookoutku II.
Dokončení projektu z jarního grantového kola. 5 000,–
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• Podpora jednotlivců, kteří se v regionech dlouhodobě věnují ekologické výchově.
Nadační příspěvek je určen na vzdělávání v oboru ekologické výchovy. Výše příspěvku
do 2 000,- Kč.

Petr Krása
Vzdělávání
Příspěvek je určen na nákup odborných knih a předplatného časopisů. 2 000,–

• Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kon-
taktu s přírodou (např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy apod.). Výše
příspěvku do 5 000,-Kč.

Masarykova ZŠ, Klášterec nad Orlicí
Biozahrada
ZŠ provozuje biozahradu, na které řeší ekologické projekty, např. ozon, kyselé deště, měření
dešťových srážek a pěstuje zde méně známé kulturní rostliny. V roce 1995 byl postaven skleník,
foliovník a lahvovník. Grant je 50% příspěvkem na zakoupení nového foliovníku. 2 500,–

Sdružení rodičů a přátel školy Frýdek-Místek
Projekt venkovní učebny
Vybudování venkovní učebny. Dřevo na lavice bylo poskytnuto zdarma za pomoc v lese, příspěvek
je určen na impregnační nátěr a zabudování lavic a stolů z kulatiny a nákup keřů. 5 000,–

Petr Kosmák
Zookoutek hospodářských zvířat na statku U Jáňů
Zbudování zookoutku s domácími zvířaty pro děti a školy z okolí. 4 950,–

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček Vrané nad Vltavou
Rozšíření a provoz zookoutku I.
Zajistit úpravu a rozšíření zookoutku v prostorách centra ekologické výchovy Zvoneček, předě-
lání elektroinstalace a vybudování terária. 5 000,–

Společnost Život na venkově
Vybudování krytých prostor
Vybudování krytých prostor k již provozované ukázkové zahradě se starými, místními druhy
kulturních rostlin. Grant je určený na dovoz a sestavení darovaných unimobuněk. V krytých
prostorách bude možné pořádat výstavy, přednášky, besedy a kurzy. 5 000,–

Společnost Život na venkově
Středisko ekologické výchovy
Využití ukázkové zahrady k ekologické výchově dětí. Příspěvek je určený k zakoupení potřebných
materiálů (panely, manuály, knihy, pomůcky k pozorování vodní hladiny aj.). 2 000,–



I I .  NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Z NÁJMU
ZA MOŠTÁRNU V HOS TĚTÍNĚ

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat
Týden pro jablko
Finanční zabezpečení akce „Týden pro jablko
v Hostětíně“. 16 000,–

ZO ČSOP Veronica Brno
Dostavba skladu
Příspěvek je určen na dostavbu meziskladu na jablečné mošty v Hostětíně. Dostavba skladu
umožní lépe zorganizovat výrobu a prodej moštu a zvýšit jeho produkci. 234 000,–
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Moštárna v Hostětíně

3. Výroční cena Nadace Veronica  
Výroční cena je oceněním za činnost nebo realizovaný zajímavý projekt, především
malým začínajícím organizacím, přednostně na venkově a v  regionech. S udělením
ceny je spojena finanční částka 10 000,- Kč. 

Správní rada Nadace Veronica poprvé udělila výroční cenu, kterou po zásluze získalo
sdružení Slunečnice při školní družině Olbramice za projekt „Umíme si hrát“. Cenu obdržel
kolektiv pracovníků malotřídky v Olbramicích, který svou nepřetržitou aktivitou a nadšením
ovlivňuje pozitivně nejen děti ve škole a školce, ale i celou obec a okolí. Ve škole realizují kromě
jiného i řadu miniprojektů s ekologickým zaměřením (Drakiáda, Umíme to sami, výroba re-
cyklovaného papíru, ekologická módní přehlídka apod.). 10 000,–

Čestné uznání bylo uděleno Pavlu Juříkovi a Petru Menšíkovi ze ZŠ Svitavy za projekt
„Nech brouka žít.“

Sdružení Slunečnice, ŠD Olbramice



ulici. Přítomní zhlédli filmy: „Ze života kavylu pýřitého“, „Českomoravská vysočina“ a „Sbo-
hem staré řeky“.

VÝS TAVY V DOMĚ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Všeobecně vítanou se stala tradice výstav v prostorách Domu ochránců přírody, a to jak fotografií, tak

kreseb a obrazů, inspirovaných přírodou a krajinou.
Desátý ročník výstavní činnosti zahájila retrospektivní výstava z archivu časopisu Veronica,

věnovaná 15. výročí jeho pravidelného vydávání. Návštěvníci měli možnost zhlédnout výběr
kreseb a fotografií od řady autorů, s nimiž redakce během své ediční činnosti spolupracovala.

Na tuto exhibici navázala výstava fotografií Rudolfa Drápala, kreseb a textů Olgy Skácelo-
vé a textů Rudolfa Pecháčka nazvaná Studánky Brna a okolí.

Kolekci kreseb, pastelů a fotografií, jež vznikala několik desetiletí, prezentoval v květnu pod
názvem Cestovní obrázky dlouholetý spolupracovník Veroniky Jaroslav Ungerman.

V druhé polovině roku představil své fotografie František Zoubek výstavou nazvanou Rok
pod Pálavou.

DEN ZEMĚ V POUZDŘANECH
V roce 1995 Nadace Veronica podpořila rekonstrukci části historické památky – renesančního domu

v Pouzdřanech na Břeclavsku a vznik galerie U Klimešů. Pravidelně se zde na jaře u příležitosti Dne Země ko-
nají výstavy fotografů a výtvarníků. Výstavy přispívají k propojování lidí z oblasti ochrany přírody s kulturními
osobnostmi a širokou veřejností.
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I I I .  NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 
NA ZÁCHRANU 
KARPAT SKÉHO LESA

V roce 2003 Nadace Veronica pořádala ně-
kolik akcí na záchranu karpatského lesa, po-
drobnosti na str. . Výnosy z těchto akcí byly na
účet ZO ČSOP Kosenka převedeny v lednu 2004
po závěrečném vyúčtování.

Progr amy k propojování  ekolog ie ,  ku l tur y  a umění

Organizace a podpora různých akcí pro veřejnost, propojujících kulturní tradice i moder-
ní umění ve spojení s tématem přírody a krajiny (výstavy, happeningy, publikace, kulturně–spo-
lečenská setkávání).

PROMÍTÁNÍ  F ILMŮ MILOŠE SPURNÉHO
Dnes již historické snímky naší krajiny tohoto vynikajícího fotografa a přírodovědce byly

před zaplněným sálem mladších i starších promítnuty 6. března v Design centru na Radnické
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Miloš Spurný – Zaplavené louky s hlavatými vrbami u Mušova (1956)Podrost v karpatském lese



HOS TĚTÍN –  CENTRUM MODELOVÝCH VENKOVSKÝCH PROJEK TŮ
V roce 1997 padlo rozhodnutí o nákupu venkovské nemovitosti s polnostmi a lesem (CHKO

Bílé Karpaty – Biosférická rezervace UNESCO – obec Hostětín) s cílem ukázat na praktickém pří-
kladu, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může i ekono-
micky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech. Proto v le-
tech 1999–2000 investovala nadace značné prostředky do rekonstrukce nemovitosti v Hostětí-
ně a do výstavby moštárny, která se spolu se zakoupenými pozemky stala součástí nadačního
jmění. V roce 2000 byl úspěšně zahájen její provoz, zároveň došlo k rozvoji dalších aktivit smě-
řujících k vybudování Centra modelových venkovských projektů v Hostětíně, rozvoji ovocnářské-
ho programu, ekologického zemědělství, místních řemesel a marketingu místních produktů.

Spolu s dalšími partnery (ZO ČSOP Veronica, obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, ZO
ČSOP Bílé Karpaty, Zdeněk Ševčík ze Slavičína, Středisko pro rozvoj Moravských Kopanic) Na-
dace Veronica založila občanské sdružení „Tradice Bílých Karpat“ a později jeho prostřednic-
tvím i stejnojmennou s. r.o., která moštárnu v současnosti provozuje.

Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu, kde pod-
poruje další rozšiřování ekologického ovocnářství.

Centrum pro modelové projekty v Hostětíně kromě moštárny se slunečními kolektory za-
hrnuje práci kořenovou čistírnou odpadních vod, výtopnu na biomasu, s rekonstruovanou su-
šírnou ovoce a s dalšími ekologickými projekty okolních obcí a neziskových organizací. V sou-
časnosti se zde připravuje i výstavba školicího střediska podle nejmodernějších poznatků
nízkoenergetického stavění.

Centrum v Hostětíně je pilotním příkladem životaschopného směřování k trvalé udrži-
telnosti na venkově. Je to zároveň model k ověření hospodářské činnosti neziskových organiza-
cí s cílem částečného samofinancování a mezisektorové spolupráce.
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Již posedmé se v Pouzdřanech na Břeclavsku sešli příznivci „všech Veronik“ (časopisu, na-
dace, ČSOP, cimbálové muziky) z řad přátel, veřejnosti i výtvarníků, aby společně oslavili Den
Země. Dopoledne se konala tradiční přírodovědná vycházka na Pouzdřanskou step pod vede-
ním zkušených odborníků Antonína Bučka a Karla Hudce.

Odpolední vernisáž kreseb Jana Steklíka, Annegret Heinl a Karla Nepraše „Něco z Kří-
žovnické školy“ otevřela ředitelka nadace Jasna Flamiková a Tomáš Mazač. K poslechu hrála
již tradičně cimbálová muzika Veronica. Oproti jiným rokům byl letos program rozšířen o vý-
tvarnou dílnu pro děti. Bylo radostí sledovat, jak děti nejdříve ostýchavě, ale potom s nadše-
ním malovaly na šnečí ulity i dřeva opracovaná vodním dílem Nové Mlýny. Podívat se přijeli
členové rakouské strany Zelených a zastavil se zde i zájezd francouzských přátel.

EXKURZE NA ČIS TÍRNU V MODŘICÍCH
V sobotu 22. listopadu jsme uspořádali exkurzi na právě rekonstruovanou čistírnu odpad-

ních vod pro město Brno v Modřicích. Tato čistírna byla poprvé uvedena do provozu v roce
1960 a již tehdy patřila k nejmodernějším v Evropě.

Překvapila nás rozsáhlost technického díla, které čistí vodu z celého Brna a Kuřimi (asi od
400 tisíc obyvatel a průmyslových podniků). Tato vodohospodářská investice patří v současné
době k největším ve střední Evropě, celkové náklady na rekonstrukci čistírny převyšují 2 miliar-
dy korun.

Děkujeme vedoucímu projektu Modřice Ing. Miroslavu Klosovi z Brněnských vodáren a ka-
nalizací za odborné vedení exkurze a čas, který nám věnoval.
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Mar ket ing  reg ioná ln ích  produktů

V průběhu roku o.s. TBK připravovalo „Katalog regionálních produktů“ Bílých Karpat,
který byl vydán na jaře 2004 a obsahuje informace jak o potravinářských výrobcích v kvalitě bio
(mošty, sušené ovoce, čaje, hovězí maso), tak o řemeslných výrobcích (např. papuče z ovčích
kůží, tkané koberce). Podrobnější informace www.tradicebk.cz.

Další rozvoj obchodních aktivit v rámci občanského sdružení již nebyl možný, bránily tomu
zejména legislativní a organizační příčiny. Proto v červenci 2003 byla založena obchodní orga-
nizace „Tradice Bílých Karpat s.r.o.“, která od svého vzniku řídí odbyt regionálních zeměděl-
ských a řemeslných produktů pod značkou Tradice Bílých Karpat. Jednatelem obchodní spo-
lečnosti se stal Radim Machů z Hostětína.

Týden pro  jab lko  v Hostět íně

V týdnu od 22. do 28. září 2003 v Hostětíně probíhal již druhý
ročník propagačně-vzdělávací akce nazvané Týden pro jablko za-
měřené na popularizaci ovocnářství jako tradičního zemědělského
oboru pro Bílé Karpaty.

Do obce Hostětín od 22. září zavítalo během 5 dnů asi 120 dětí
ze základních škol Bílých Karpat. Během celého týdne probíhaly
různé vzdělávací programy a hry pro malé návštěvníky zaměřené na

zdejší ovocnářství a ochranu přírody. Třiadvacátého září navštívili Hostětín v rámci svého vý-
jezdního zasedání i pracovníci zemědělského výboru Zlínského kraje.

Týden pro jablko vyvrcholil v neděli 28. září Jablečnou slavností. K největším lákadlům slav-
nosti patřila výstavka a ochutnávka jablečných moučníků, které připravily kuchařky z Hostětína

i okolních obcí. Účastníci mohli ochutnat guláš
z biohovězího, čerstvě lisovanou jablečnou a řepo-
vou šťávu, sušené ovoce i další místní produkty.

Slavnosti se zúčastnila asi tisícovka návštěv-
níků, mezi nimi i řada významných hostů –  např.
i ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambro-
zek. Součástí slavnosti byly ukázky výroby moštu
z jablek i z červené řepy, sušení ovoce v tradiční
sušárně a exkurze po ekologických projektech
v obci. Jako v předchozím roce ani tentokrát ne-
chyběl malý trh regionálních zemědělských a ře-

meslných produktů a výstavka tradičních regionálních odrůd ovoce (97 exponátů). Na náměstí
vyhrávala lidová muzika Veronica a vystoupily také děti ze souboru Klobučánek. Příchozí měli
možnost absolvovat soutěžní putování po dřevěných sochách v okolí Hostětína nebo si vyzkou-
šet střelbu z luku.

Nedělní Jablečnou slavnost zakončilo vystoupení hudební skupiny Jablkoň. Na přípravě ak-
ce se podílela většina členů TBK i další subjekty.
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MOŠTÁRNA V ROCE 2003

Výst avba sk ladu lahvových  moštů

Na konci srpna ZO ČSOP Veronica začala na stavebním pozemku před moštárnou s vý-
stavbou meziskladu, který je nutný pro zvýšení výroby moštu. Významnou inovací vzhledem
k běžným stavebním standardům je masivní izolace. Tu bude představovat 40 cm silná vrstva
ze slaměných balíků, která bude připevněna k obvodovým stěnám a na lícové straně omítnu-
ta. Sklad tak bude dokonale chráněn proti výkyvům teploty, a to jak v zimním mrazech, tak
v letním parnu.

Výroba moštu

V roce 2003 bylo vykoupeno 185 tun jablek na moštování, z nichž převážná část (85 %)
byla jablka z certifikovaného ekologického zemědělství. Vzhledem k předchozí sezóně jde
o mírný nárůst přibližně o 14 tun. Vedle jablek se v tomto roce v moštárně začala zpracovávat
i červená řepa, které bylo vykoupeno 12 tun.

Na jaře roku 2003 byl na trh uveden nový výrobek z produkce moštárny – jablečný mošt
s červenou řepou. Tato míchaná šťáva je dalším krokem k rozšíření sortimentu. Jedná se o kva-
litní výrobek výtečné chuti, navíc s příznivými účinky na lidské zdraví.

Během zpracovatelské sezóny – od 16. září do 14. listopadu –  bylo v moštárně vyrobeno
celkem 122 280 lahví (z toho bylo 12 000 lahví jablečného moštu s červenou řepou, 17 000
lahví selského moštu a 93 200 lahví biomoštu) a do zásobních nádrží uloženo téměř 42 m3

pasterované šťávy pro další lahvování (z toho 35 m3 biomoštu). Úhrnem se tedy bio-produkce
podílí na celkovém objemu výroby přibližně 86 %.
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Nadace Veronica se rozhodla pro získání potřebné částky na výkup lesa uspořádat bene-
fiční aukci uměleckých děl a zároveň oslovit část vzdělanostní elity města Brna s prosbou o pří-
spěvek na pomoc karpatskému lesu.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět a stali se tak symbolickými spoluvlastníky vzácného
karpatského lesa. Vzhledem k jejich velkému počtu uvádíme pouze dárce částek od 400 korun.
Děkujeme:

Prof. Ing. Ladislavu Blažkovi, CSc. z Brna
RNDr. Igoru Čejpkovi z Brna
Prof. RNDr. Martinu Černohorskému z Brna
Doc. Ing. Aleši Drastichovi, CSc. z Brna
Doc. MVDr. Petru Dvořákovi, CSc. z Brna
JUDr. Františku Faldynovi, CSc. z Brna
Doc. Ing. Aloisi Fialovi, CSc. z Brna
Doc. Ing. Ladislavu Fikezovi, CSc. z Brna
Doc. Ing. Jiřímu Hanákovi, CSc. z Brna
Ing. Haně Haslbachové z Brna
RNDr. Mojmíru Hrádkovi, CSc. z Brna
Prof. Ing. Josefu Hruškovi, CSc. z Brna
Zdeňku Chmelovi z Brna
Prof. PhDr. Milanu Jelínkovi z Brna
Mgr. Josefu Kabáthovi z Brna
MUDr. Pavlíně Knöttigové z Brna
Prof. RNDr. Janu Knozovi, CSc. z Brna
Prof. Ing. Jaroslavu Koblížkovi, CSc. z Brna
Prof. PhDr. Ctiradu Kohoutkovi z Brna
Doc. PhDr. Rudolfu Kohoutkovi, CSc. z Brna
Dr. Aloizi Kozubíkovi z Brna
Bořivoji Kramáři z Brna
JUDr. Vladimíru Kratochvílovi, CSc. z Brna
Zdeně a Doc. Ing. Otakaru Kurkovým z Brna
Dr. Petru Marvanovi
Eduardu Matykiewiczovi z Karvinné
MUDr. Zdeňku Mertovi, CSc. z Brna
RNDr. Janě Paláčkové, CSc. z Lelekovic
MUDr. Mileně Plchové, CSc. z Brna
Dr. Ing. Adolfu Pokornému, CSc. z Brna
RNDr. Ladislavu Pospíšilovi, CSc. z Brna
Ireně Postbieglové z Brna
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PROGRAM PODPORY POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

Myšlenka pozemkových spolků, které jsou nejčastější formou ochrany přírody především ve Velké Britá-
nii, USA nebo v Holandsku, vychází z přesvědčení, že nejúčinnější formou ochrany přírody je moudrá a šetrná
péče vlastníků půdy. S myšlenkou citlivé ochrany přírody pozemkové spolky kupují a pronajímají si přírodně
cenné plochy a spolupracují s vlastníky takovýchto cenných ploch při jejich šetrném obhospodařování formou
rady a materiální či finanční pomoci.

Dnešní pozemkové spolky navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků, které se staraly o ucho-
vání cenného přírodního a kulturního dědictví naší vlasti.

Záchr ana sto letého kar patského lesa

Nadace Veronica se rozhodla podpořit
projekt ochránců přírody ve Valašských Klo-
boukách v Bílých Karpatech na záchranu pů-
vodního karpatského lesa, kterému hrozilo vy-
kácení.

Tento nádherný les je jedním z posledních
zbytků původní karpatské krajiny, která již mizí
a ustupuje ekonomicky výhodnějším porostům.
Zastoupeny jsou zde převážně jedle a buky, me-
zi nimiž jsou stromy mimořádných rozměrů. Ty-
to lesy se dostávají do mýtního věku a platný
hospodářský plán je umožňuje vykácet a osadit
z větší části nepůvodním smrkem. Tím by bylo
stávající přírodní bohatství zcela zničeno.

Současný vlastník jedné takové jedlobučiny
nabídl ZO ČSOP Kosenka posečkat do konce
roku 2003 s kácením svého stoletého porostu
a tento les za dohodnutou částku 650 000 Kč
prodat. Tato prodejní cena byla díky vstřícnosti
majitele polovinou odhadní ceny. Jako vlastník
má nyní ČSOP právo navrhnout přeřazení lesa
do kategorie „les zvláštního určení“ a vytvořit
„soukromou přírodní rezervaci“, která bude
první svého druhu v České republice. Taková re-
zervace může být později uznána státem, jak
tomu bylo např. u původně čistě soukromých
rezervací Žofínský prales nebo Boubín na jihu
Čech. O les bude pečovat pozemkový spolek
Kosenka.
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RNDr. Milanu Potáčkovi z Brna
Doc. Ing. Antonínu Řehořovi, CSc. z Brna
Doc. Ing. Jaroslavu Říčkovi, CSc. z Brna
Ing. Karlu Sehořovi z Frýdku-Místku
RNDr. Jitce Seitlové z Lipníka nad Bečvou
Dr. Ing. Vladislavu Singulemu, CSc. z Brna
Heleně a Rudolfu Slámovým z Brna
Ing. Tomáši Slavíkovi z Brna
Ing. Jiřímu Stodůlkovi z Napajedel
Prof. Jaroslavu Surynkovi z Brna
Dagmaře Šamalíkové z Brna
Doc. RNDr. Zdeňku Šedovi, CSc. z Brna
Prof. MUDr. Pavlu Ševčíkovi, CSc. z Brna
Prof. RNDr. Miroslavu Šimkovi, DrSc. z Brna
RNDr. Lence Šindlerové z Brna
Ing. Janu Škopíkovi ze Zlína
RNDr. Pavlu Švancarovi z Brna
Doc. PhDr. Jiřímu Trávníčkovi
Doc. PhDr. Otakaru Trhlíkovi z Brna
PhDr. Zoře Trňáčkové, CSc. ze Slavkova u Brna
RNDr. Janu Tušlovi, CSc. z Brna
Ing. Josefu Vaculíkovi z Uherského Hradiště
Marii Vaňatkové ze Šlapanic
Doc. PhDr. Dobromile Vaňkové, CSc. 

z Ochozu u Brna
Libuši Viturkové z Brna
Lidmile Vysoudilové
Doc. RNDr. Janu Zimovi, DrSc. z Brna
RNDr. Karlu Zubíkovi, CSc. z Brna
rodině Žažových z Brna
Prof. RNDr. Alexandru Ženíškovi, DrSc. z Brna
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Benef ičn í  aukce  uměleckých  dě l

Benefiční aukci uměleckých děl na záchranu stoletého jedlobukového karpatského lesa
jsme uspořádali 1. prosince v Domě umění města Brna.

Do aukce věnovalo svá díla přes 80 výtvarníků z celé republiky, mezi nimiž byla řada zná-
mých a respektovaných umělců. Díla byla vystavena týden před aukcí v zasedací místnosti Na-
dace Partnerství a v Domě umění města Brna. Aukci zahájil ředitel Domu umění města Brna
Dr. Radek Horáček, ředitelka Nadace Veronica Jasna Flamiková a Bolek Polívka, který svým
jménem celou akci zaštítil. Posléze již začala aukce pod vedením zkušeného dražitele Radka
Pavlíčka z aukční síně Art Consulting. Na pódiu se před plným sálem v rychlém sledu střídala
děvčata s nabízenými obrazy. Podle očekávání se největší bitva strhla o sošku Olbrama
Zoubka, která z vyvolávací ceny 12 tisíc korun vylétla na 29 tisíc.

Celkem se prodaly téměř dvě třetiny dražených děl a bylo získáno 235 700,–  Kč. Dojemné
bylo vystoupení Miroslava Janíka z Kosenky na závěr aukce, který poděkoval brňanům za pod-
poru a záchranu lesa. Po aukci následovala společenská část večera, ochutnávka vína a jableč-
ných moštů a vystoupení cimbálové muziky Veronica. Při zajištění aukce asistovalo 16 dobro-
volníků, přítomno bylo asi 140 lidí.

Celou částku získanou aukcí nadace předala v lednu 2004 Kosence. Ohlas na aukci byl vel-
mi pozitivní jak mezi výtvarníky a veřejností, tak v médiích.

Poděkování patří Domu umění města Brna za spolupráci, České spořitelně za zapůjčení
platebního terminálu, Bolku Polívkovi a Radku Pavlíčkovi, dobrovolníkům, kteří zdarma po-
máhali s průběhem celé aukce, Stáně Bártové, Janě Tomaníčkové, Šárce Janíčkové, Barboře
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Výběr uměleckých děl na Benefiční aukci v Domě umění města Brna

a Kristíně Hruškovým, Barboře Flamikové, Tereze Kučerové, Markétě Ondráškové, Petře
Vejrostové, Pavle Tesařové, Hertě Mátlové, cimbálové muzice Veronica a především všem vý-
tvarníkům, bez jejichž dobré vůle a odhodlání pomoci karpatskému lesu by se aukce nemohla
uskutečnit. Děkujeme:

Václavu Balšánovi z Karlových Varů
Petru Baranovi z Brna
Lojzovi Baránkovi z Poteče
Vlastě Baránkové z Brna
Marii Blaboliové z Prahy
Rudolfu Brančovskému z Prahy
Janu Bružeňákovi z Brna
Michalu Cihlářovi z Prahy
Tomáši Císařovskému z Prahy
Varvaře Divišové z Dalovic
Luďku Dostálovi z Olomouce
Vladimíru Drápalovi z Tvarožné
Oldřichu Eichlerovi z Brna
Jiřímu Eliškovi z Brna
Lacovi Garajovi z Jinačovic
Sonymu Halasovi z Brna
Dagmaře Hochové z Prahy
Bohdanu Holomíčkovi z Janských Lázní
Petru Horákovi z Brna
Evě Hudcové z Brna
Milivoji Husákovi z Brna

Benefiční aukce v Domě umění města Brna Socha Olbrama Zoubka

Adamu Chalupovi z Nového Boru
Daliboru Chatrnému z Brna
Liboru Jarošovi ze Žatčan
Janě Jemelkové z Olomouce
Josefu Jeřábkovi z Valašských Klobouků
Lefterisu Joanidisovi z Brna
Petru Jochmannovi z Olomouce
Olze Karlíkové z Prahy
Cyrilu Klimešovi z Brna
Svatopluku Klimešovi z Prahy
Inge Koskové z Olomouce
Jiřímu Krtičkovi z Olomouce
Aleně Kučerové z Prahy
Petru Kvíčalovi z Brna
Haně Langové-Vepřekové z Brna
Vítu Mádrovi z Brna
Milanu Magnimu z Kuřimi
Václavu Malinovi z Plzně
Markétě Malinové z Prahy
Zdeňku Matyášovi z Valašských Klobouků
Ondřeji Michálkovi z Olomouce



Pozemkový  spolek  Nadace  Veronica

Třináct hektarů zemědělské a lesní půdy okolo Hostětína a Pitína tvoří základ pro budoucí
rozvoj Pozemkového spolku Veronica. Pozemky, které nadace vlastní od roku 1998, jsou roz-
ptýleny na území zmíněných katastrů a nadace samotná obhospodařuje zatím díky spolupráci
se spřízněnou Tradicí Bílých Karpat jen část zemědělských pozemků v Hostětíně. Postupně však
chceme tyto pozemky obhospodařovat tak, aby přispívaly k pestrosti a rovnováze bělo-
karpatské krajiny. V minulých letech se Pozemkový spolek Veronica zaměřil zejména na tradič-
ní ovocnářství v Bílých Karpatech, a to jak sázením ovocných stromků, tak podporou sušení
v tradiční roubené sušírně ovoce v zahradě za moštárnou.

V roce 2003 se podařilo díky podpoře z programu Péče o krajinu Ministerstva životního
prostředí vysadit 430 sazenic listnáčů, keřů, ale i ovocných dřevin. Na příkrém, zorněném svahu
Jahodisek mezi Hostětínem a Pitínem totiž každoročně deště splavují ornici a navíc na místech
necitlivě rekultivovaných v sedmdesátých letech začaly vznikat sesuvy. Brněnští dobrovolníci
společně s místními právě na tato místa vysázeli stromky, které jednak pomáhají stabilizovat
sesuvná místa a rovněž v dolní části svahu rozčleňují velký celek orné půdy, a omezují tak vodní
erozi. Většina vysazených stromků roste právě na nadačních pozemcích, nicméně bez aktivního
přístupu uživatele ostatních pozemků, kterým je ZS Pitín, a.s., by nebylo možné účelně stromky
vysázet na celé erozí či sesuvy ohrožené ploše.

25

mladé stromky okolo Hostětína

Zdeňku Mikeskovi z Valašských Klobouků
Janu Mládkovi z Jilemnice,
Jiřímu Netíkovi z Brna
Bohuslavě Olešové z Brna
Vítu Ondráčkovi z Kunštátu
Dagmaře Petráškové ze Želešic
Přemyslu Pitříkovi z Brna
Marii Plotěné z Brna
Rostislavu Pospíšilovi z Brna
Bohumíru Prokůpkovi z Prahy
Zdeňce Psotové z Valašských Kloubouků
Jaroslavu Pulicarovi z Brna
Janu Rajlichovi z Brna
Janu Rajlichovi ml. z Brna
Jiřímu Ročákovi z Valašských Klobouků
Josefu Ruzselákovi ze Zlína
Oldřichu Unarovi z Poteče
Dagmaře Sochorové z Brna
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Janu Steklíkovi z Ústí nad Orlicí
Janu Svobodovi z Radňovic
Ondřeji Svobodovi z Radňovic
Miroslavu Šimordovi z Brna
Jaroslavu Škarohlídovi z Brna
Jindřichu Štreitovi z Bruntálu
Ivanu Štroufovi z Brna
Jakubu Švédovi z Prahy
Vlastě Švejdové z Brna
Petru Veselému z Brna
Janu Vičarovi z Mladkova u Boskovic
Miroslavu Vyšínovi z Prahy
Janu Wolfovi z Brna
Radce a Aleši Zábojovým z Brna
Olbramu Zoubkovi z Prahy
Miroslavu Zvonkovi z Valašských Klobouků
Dušanu Ždímalovi z Brna.

Po úspěchu aukce jsme rozhodnuti ji v dalších letech opakovat s cílem věnovat získané pro-
středky na výkup ohrožených a přírodně cenných lokalit.

Benefiční aukce v Domě umění města Brna
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Finanční  zpráva  za  rok  2003 –  Rozvaha
AKTIVA stav k 1/1/2003 stav k 31/12/2003 
Stálá aktiva
Budovy, haly a stavby 3 542 568,03 Kč 3 542 568,03 Kč 
Oprávky k budovám, halám, stavbám –131 433,00 Kč –251 892,60 Kč 
Drobný hmot. dlouhodobý majetek 300 597,50 Kč 300 597,50 Kč 
Oprávky k drobnému hmot.  maj. –21 350,00 Kč –21 350,00 Kč 
Pozemky 471 425,73 Kč 471 425,73 Kč 
Majetkový podíl v ZD 72 106,20 Kč 72 106,20 Kč 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 15 842 865,53 Kč 
Stálá aktiva celkem 4 233 914,46 Kč 19 956 320,39 Kč 
Oběžná aktiva
Materiál na skladě – dřevo 40 000,00 Kč 40 624,00 Kč 
Publikace Moravské krajiny 10 750,00 Kč 9 700,00 Kč 
Pokladna 1 867,10 Kč 30 757,50 Kč 
Bankovní účty 13 921 601,09 Kč 6 191 295,90 Kč 
Ceniny –   Kč 700,00 Kč 
Odběratelé 37 230,29 Kč 284 361,00 Kč 
Poskytnuté provozní zálohy 6 000,00 Kč –   Kč 
Ostatní pohledávky 566 682,80 Kč 527 982,85 Kč 
Daň z příjmů 322,00 Kč –   Kč 
Kurzové rozdíly aktivní 117 750,84 Kč 84 664,23 Kč 
Dohadné účty aktivní 250 000,00 Kč 5 668,37 Kč 
Náklady příštích období 200,00 Kč 
Příjmy příštích období 102 797,63 Kč 
Oběžná aktiva celkem 14 952 204,12 Kč 7 278 751,48 Kč
Aktiva celkem 19 186 118,58 Kč 27 235 071,87 Kč
PASIVA stav k 1/1/2003 stav k 31/12/2003 
Vlastní zdroje 

Nadační jmění 13 992 340,00 Kč 20 334 593,00 Kč 
Nadační jmění – nezapsané 3 314 000,00 Kč 
Ostatní jmění 817 418,04 Kč 1 719 758,04 Kč 
Fondy 308 152,87 Kč –2 484 185,80 Kč 
Oceňovací rozdíly z přeceň. maj. –181 107,91 Kč 
Nerozdělený zisk z min. let 184 204,91 Kč 
Výsledek hospodaření 477 409,37 Kč 
Vlastní zdroje celkem 15 302 115,82 Kč 23 180 466,70 Kč 
Cizí zdroje 

Dodavatelé 4 200,00 Kč 11 022,00 Kč 
Ostatní závazky 22 200,00 Kč 17 029,00 Kč 
Zaměstnanci 3 020,00 Kč 12 004,00 Kč 
Ostatní závazky vůči zaměstnancům –   Kč 5 542,00 Kč 
Zúčtování s institucemi SP a ZP 1 642,00 Kč 6 287,00 Kč 
Ostatní přímé daně –   Kč 1 575,00 Kč 
Ostatní daně a poplatky –   Kč 2 118,00 Kč 
Výdaje příštích období –   Kč 8 460,37 Kč 
Výnosy příštích období 3 125 141,03 Kč 3 522 525,94 Kč 
Kurzové rozdíly pasivní 106 971,03 Kč 74 944,46 Kč 
Dohadné účty pasivní 10 795,44 Kč 11 640,00 Kč 
Bankovní úvěry 610 033,26 Kč 381 457,40 Kč 
Cizí zdroje celkem 3 884 002,76 Kč 4 054 605,17 Kč 
Pasiva celkem 19 186 118,58 Kč 27 235 071,87 Kč

HOSPODAŘENÍ  NADACE VERONICA
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Náklady na správu nadace
náklady nadace za rok 2003 celkem 1.478.528,77 Kč 
- převody nespotřebovaných darů do fondu, použití na činnost v roce 2004 -350.007,20 Kč 
náklady po odečtu převodu do fondu 1.128.521,57 Kč 
nadační příspěvky 458.563,00 Kč 
náklady na správu nadace 669.958,57 Kč 
zapsané nadační jmění k 31. 12. 2003 20.334.593,00 Kč 
Náklady na správu nadace v % k nadačnímu jmění 3,29 %

V souladu s ustanovením §22 odst. 1 písmene c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech má
nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejícíh se správou nadace, a to do maximální výše 30 %
nadačního jmění k 31. 12. běžného roku. Náklady související se správou nadace činily v roce 669 958,57 Kč – tj.
3,29 % ze zapsaného nadačního jmění, které činí 20 334 593,- Kč, tudíž jsme toto pravidlo nepřekročili.

Nadace Veronica použila výnosy z nadačního jmění NIF za rok 2002 v roce 2003 v souladu se smlouvou z FNM
– čerpání výnosů – 20 % režie organizace, 80 % nadační příspěvky.

Dne 17. 12. 2003 byla z FNM ČR převedena částka 3 314 000,- Kč do nadačního jmění Nadace Veronica. K 31.
12. 2003 nebyla zapsána v nadačním rejstříku a částka byla uložena  na běžném účtu nadace u České spořitel-
ny, a.s.  994404-0449155002/0800

Výnosy z nadačního jmění NIF za rok 2003 činí 423 638,47 Kč a budou rozděleny v souladu se smlouvou FNM
ČR.

ULOŽENÍ  NADAČNÍHO JMĚNÍ  K 31.  12.  2003

Použití výnosů z nadačního jmění NIF za rok 2002 v roce 2003 částka procenta
Výnosy z nadačního jmění za rok 2002 celkem 248.152,87 Kč 100 %
Poskytnuté nadační příspěvky 198.563,00 Kč 80 %
Režie organizace 49.589,87 Kč 20 %
z toho: osobní náklady 15.120,00 Kč 

služby 33.223,87 Kč 
materiálové náklady 1.146,00 Kč 
ostatní náklady 100,00 Kč 

Zůstatek –   Kč 

a) z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) 
Podílové listy ŽB Trust  Balancovaný fond nadací 6.090.000,00 Kč 
Portfolio CP Česká spořitelna, a.s. (komisonářská smlouva) 11.392.000,00 Kč 
mezisoučet NJ NIF 17.482.000,00 Kč 

b) nepeněžitý majetek zapsaný v nadačním jmění (vlastní zdroje)
Pozemky v k.ú. Hostětín LV č. 38 531.900,00 Kč 
Pozemky a nemovitost (moštárna)  v k.ú. Hostětín LV č. 38 2.320.693,00 Kč 
mezisoučet NJ vlastní 2.852.593,00 Kč 

Zapsané nadační jmění k 31. 12. 2003 celkem 20.334.593,00 Kč

Náklady  a  výnosy  organizace
NÁKLADY Celkem 
Kancelářské potřeby 12 981,50 Kč 
Drobný hmot. dlouhodobý majetek 24 990,00 Kč 
Spotřeba energie 45 557,03 Kč 
Prodané publikace 1 050,00 Kč 
Cestovné 13 026,60 Kč 
Náklady na reprezentaci 4 035,60 Kč 
Poštovné 19 078,40 Kč 
Ostatní služby –  fotopráce, kopírování, odborné konzultace 60 826,80 Kč 
Telefony 5 209,10 Kč 
Zpracování účetnictví 24 520,00 Kč 
Právní poradenství 39 038,00 Kč 
Tisk, grafické úpravy 30 496,00 Kč 
Semináře, vzdělávání 7 794,00 Kč 
Nájem 4 500,00 Kč 
Mzdové náklady včetně pojištění a stravenek 158 929,00 Kč 
Daň z nemovitosti 3 617,00 Kč 
Kurzové ztráty 3 775,88 Kč 
Ostatní náklady – bankovní poplatky, zákonné pojištění zam., prodaný materiál 24 798,31 Kč 
Odpisy dlouhodob majetku – moštárna 120 459,60 Kč 
Prodané cenné papíry 15 275,75 Kč 
Nadační příspěvky 458 563,00 Kč 
Členský příspěvek – o.s. Tradice Bílých Karpat 50 000,00 Kč 
Převod nevyčerpaných prostředků do roku 2004 350 007,20 Kč 
Náklady celkem 1 478 528,77 Kč 
Hospodářský výsledek 477 409,37 Kč 
Obrat 1 955 938,14 Kč
VÝNOSY Celkem 
Prodej publikací 1 980,00 Kč 
Nájem moštárny a moštovacích strojů 334 400,00 Kč 
Přefakturace  energie 45 557,03 Kč 
Úroky a jiné finanční výnosy 443 519,08 Kč 
Jiné ostatní výnosy 12 066,51 Kč 
Aktivace materiálu – vlastní dřevo 10 243,20 Kč 
Kurzové zisky 210,24 Kč 
Zúčtování fondů 492 357,78 Kč 
Tržby za prodej dřeva 9 628,00 Kč 
Dar od Nadace Via (část na rok 2003) 244 590,30 Kč 
Dary – výtěžek z aukce výtvarných děl 236 400,00 Kč 
Dary od fyzických osob 124 986,00 Kč 
Výnosy celkem 1 955 938,14 Kč 
Obrat 1 955 938,14 Kč



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
a) náklady
Spotřeba energie 46 tis. Kč – spotřebovaná energie v moštárně v Hostětíně. Spotřeba energie je na základě
nájemní smlouvy plně přefakturována nájemci. 
Osobní náklady 159 tis. Kč
• mzdové náklady zaměstnanců (včetně sociálního a zdravotního pojištění a stravenek).
Daň z nemovitosti 4 tis. Kč – moštárna a  ostatní pozemky v k.ú. Hostětín a Pitín.
Kurzové ztráty 4 tis Kč
• ztráty z přepočtu zůstatku na devizových účtech k 31. 12. 2003
• ztráty z konverze na EUR z plateb úvěru (účtování aktuálním kurzem ČNB, výměna kurzem České spořitelny,

a.s., který je vždy vyšší).
Jiné ostatní náklady 365 tis. Kč
• převod výtěžku z aukce a ostatních darů na záchranu lesa 319 tis. Kč
• převod přijatých nespotřebovaných darů do roku 2004 částka 31 tis. Kč
• bankovní poplatky 15 tis. Kč
• zákonné pojištění za zaměstnance 419 Kč
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 120 tis. Kč – odpisy budovy moštárny v Hostětíně.
Prodané cenné papíry a podíly 15 tis. Kč – naběhlé úroky při koupi dluhopisu do nadačního jmění.
Prodaný materiál 10 tis. Kč – prodej vytěženého dřeva.
Poskytnuté příspěvky 459 tis. Kč
z toho:
• nadační příspěvky 409 tis. Kč
• členské příspěvky 50 tis. Kč – o. s. Tradice Bílých Karpat. 

b) výnosy     
Tržby z prodeje služeb 380 tis. Kč, z toho:
• pronájem strojů na výrobu moštu 250 tis. Kč 
• pronájem budovy moštárny a pozemku 84 tis. Kč
• refundace nákladů (přefakturace spotřebované energie) 46 tis. Kč
Tržby za prodané zboží 2 tis. Kč – prodej publikace Moravské krajiny.
Aktivace materiálu 10 tis. Kč – zúčtování vytěženého dřeva z pozemku ve vlastnictví nadace.
Úroky 341 tis. Kč – úroky z peněžních prostředků uložených v nadačním jmění, ostatním jmění a z ostatních vol-
ných prostředků.
Zúčtování fondů 492 tis. Kč, z toho: 
• převod z fondu vytvořeného z výnosů z nadačního jmění NIF za rok 2002 na krytí nadačních příspěvků

a režijních nákladů základního grantového programu 248 153,- Kč
• převod z fondu vytvořeného z kladných výsledků hospodaření roku 2002 a 2001na krytí nadačních příspěvků

244 205,- Kč
Jiné ostatní výnosy 12 tis. Kč
• refundace nákladů TBK, o. s. 
Tržby z prodeje materiálu 10 tis. Kč – prodané vytěžené dřevo. 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 103 tis. Kč
• výnosy z nadačního jmění 
Přijaté příspěvky (dary) 606 tis. Kč
• přijaté dary na činnost nadace v souladu se statutem organizace
• podrobně viz samostatná příloha k bodu 30
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Příloha k účetní závěrce Nadace Veronica 2003: Komentář
k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy
a nákladům a výnosům organizace (výkazu zisku a ztráty)

ROZVAHA
a) aktiva
stavba 3 542 tis. Kč – moštárna v k.ú. Hostětín, je pronajata ZO ČSOP Veronica na dobu neurčitou. Moštárna
s přilehlými pozemky je zapsána v nadačním jmění, její ocenění soudním znalcem bylo však nižší než skutečně
proinvestované náklady – v nadačním jmění je zapsána v částce 2 320 693,- Kč.
pozemky 471 tis. Kč – z toho pozemky zapsané v nadačním jmění 88 609,- Kč (kupní cena) a pozemky v ostat-
ním jmění nadace 382 817,- Kč. Pozemky se nachází v k.ú. Hostětín a Pitín. Zapsané pozemky v nadačním jmění
byly oceněny soudním znalcem v hodnotě 531 900,- Kč, znalecké ocenění je vyšší než cena kupní. V nadačním
jmění jsou pozemky zaregistrovány dle znaleckého ocenění.
majetkový podíl v ZD Pitín 72 tis. Kč – podíl byl darován v roce 1998 soukromými dárci, kteří jej získali v resti-
tuci majetku.
ostatní dlouhodobý finanční majetek 15 915 tis. Kč – majetkové dlouhodobé cenné papíry investované
v nadačním jmění.
materiál na skladě 41 tis. Kč – vytěžené dřevo z lesních pozemků v majetku organizace, v roce 2004 bude použito
jako stavební materiál.
zboží na skladě 10 tis. Kč – publikace Moravské krajiny.
ostatní pohledávky 528 tis. Kč – z toho 328 tis. poskytnutý návratný nadační příspěvek občanskému sdružení
Tradice Bílých Karpat.
200 tis. Kč pohledávky za Nadací Via – poskytnutý nadační dar. 
dohadné účty aktivní 6 tis. Kč – spotřeba energie v objektu Moštárny – přefakturace ZO ČSOP Veronica, vyúč-
továno v roce 2004.
příjmy příštích období 103 tis. Kč – dividenda z podílových listů Balancovaný fond nadací (ŽB Trust) za období
roku 2003, vyplacena v roce 2004.
kurzové rozdíly aktivní 85 tis. Kč – přepočet pohledávky za o.s. TBK z poskytnutého návratného nadačního příspěvku.

b) pasiva
fondy  – 2 484 tis. Kč
z toho:
• fond na zvýšení nadačního jmění vytvořený z darů 18 400,00 Kč
• fond pokračování projektů v roce 2004 350 007,20 Kč    
• fond vkladu do nadačního jmění –2 852 593,00 Kč
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  – 181  tis. Kč – rozdíl mezi kupní cenou a aktuálním oceněním
k 31. 12. 2003 u finančních investic.
dlouhodobé bankovní úvěry 381 tis. Kč
• bankovní úvěr zprostředkovaný lucemburskou organizací Hellefe fir d’Natur, který byl poskytnut jako návrat-

ný nadační příspěvek občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat. Měsíční splátky 682 EUR, úvěr bude plně
splacen v roce 2005. Úvěr je veden v eurech.

ostatní daně a poplatky 2 tis. Kč – nedoplatek daně z nemovitosti za rok 2003.
dohadné účty pasivní  12 tis. Kč – předpokládaná nevyúčtovaná spotřeba elektrické energie a tepla za rok  2003.
Vyúčtováno v roce 2004.
výdaje příštích období 8 tis. Kč – náklady roku 2003 vyfakturované v roce 2004.
výnosy příštích období 3 523 tis. Kč – zůstatek proinvestované částky na budově moštárny v Hostětíně. Investorem
stavby byla ZO ČSOP Veronica, zkolaudovaná stavba je majetkem Nadace Veronica, ZO ČSOP Veronica je nájem-
cem moštárny. Ročně se z proinvestované částky umořuje částka 84 tis. Kč, která je nájmem za využívání moštárny. 
kurzové rozdíly pasivní 75 tis. Kč – přepočet úvěru v EUR na CZK aktuálním kurzem k 31. 12. 2003. 
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM
A PŘÁTELŮM

Činnost Nadace Veronica by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací, institucí a hlavně
jednotlivců. Všem děkujeme za jejich přízeň, důvěru i povzbuzení, za finanční i nehmotnou podporu.

Ze jména děku jeme

lidem a přátelům z „rodiny Veronik“ a občanského sdružení Tradice Bílých Karpat za
konstruktivní spolupráci nad společnými projekty, za vstřícnost, podporu a rady zejména
Yvonně Gaillyové, Mojmíru Vlašínovi, Antonínu Bučkovi, Daliboru Zachovalovi, Radimu Machů,
Jaroslavu Ungermannovi, členům cimbálové muziky Veronica a dalším příznivcům,

lidem a přátelům z Nadace Partnerství, kteří neváhají pomoci nám radou, zkušenostmi

lidem a přátelům, kteří nám pomáhají svou dobrovolnou prací ať již organizačního, ad-
ministrativního nebo odborného charakteru zejména: Janě Tomaníčkové, Heleně a Pavlíně Slá-
movým, Ing. Bohumíru Němčíkovi, Maje Zelenákové, Kristíně a Pavlu Klimešovým a jejich ga-
lerii v Pouzdřanech, Ing. Miroslavu Klosovi a dalším,

firmám, které podpořily naši činnost: firmě DISA, v.o.s., Brno
LHProjekt, a. s., Brno
Ekodílna, s. r.o., Brno
Ateliéru Fontes, s. r.o., Brno

všem, kteří neváhali podpořit naši činnost drobnými i většími finančními dary:
Doc. Ing. Antonínu Bučkovi, Csc. z Brna
Ing. Jaroslavě Bučkové z Brna
Ing. Janu Čermákovi z Brna
Ing. Jarmile Davidové Z Brna
Ivanu Dejmalovi z Prahy
Marii Doubkové z Brna
RNDr. Jarmile Dupejové z Uherského Brodu
Jiřímu Esterkovi
Janě Farkašové z Brna
Táně Fischerové z Prahy
Ing. Jiřímu Gabrielovi z Moravských Knínic
Doc. Ing. Fedoru Gálovi, DrSc. z Prahy
Soně Goblové
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Evě Jasanovské
Ing. Ivanu Kasalickému
Erazimu Kohákovi z Prahy
Doc. Ing. Jiřímu Kulhavému, CSc.z Brna
Daně Kumprechtové
Prof. RNDr. Haně Librové, Csc. z Brna
Hertě Mátlové z Brna
Františku Michnovi z Dolních Věstonic
Františku Možnému z Široké Nivy
Jiřímu Poláčkovi z Brna
Miroslavu Sovišovi z Hluku
Anně Teplé


