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SLOVO NA ÚVOD

Nadace Veronica má za sebou již třináctý rok své existence a byl to rok mimořádně úspěšný. 
V loňském roce se patronkou naší nadace stala mezzosopranistka Magdalena Kožená, a tím významně podpořila naši činnost. Nadace Veronica byla

rovněž přijata za řádného člena Fóra dárců* a připojila se k dodržování Principů etického chování nadací.  Náš pozemkový spolek ( viz str 21) je cer-
tifikován Radou pro pozemkové spolky a dodržuje její etické principy. Vzrůstající počet dárců je pozitivní odezvou na naši činnost a zároveň závazkem
důvěry, kterou nechceme zklamat. Jsme rádi, že se nám postupně daří navazovat kontakty i s dárci firemními a že se nám daří je přesvědčovat o tom,
že jsme seriózními partnery a že zdravé životní prostředí a příroda je výhrou pro nás všechny, pro naše životy i naše zdraví.

Nadace v loňském roce rozdělila na projekty třetích osob celkem 783 340 korun, kterými podpořila celkem 47 projektů třiceti čtyř organizací. Za
těmito suchopárnými čísly se skrývá řada nadšených a dobrých lidí, kteří často ve svém volném čase dělají něco navíc, něco, co nemusí. Kteří pomáha-
jí ohroženým zvířatům, starají se o chráněná území, připravují informační kampaně o třídění odpadu, zavádějí ekologickou výchovu do škol i mezi
dospělé, čistí potoky a studánky a v neposlední řadě hrají roli „hlídacích psů“ v případech, kdy je životní prostředí ohroženo. A stačí často i malá pomoc
a podpora z naší strany, aby svoje nápady a projekty mohli dovést do konce. 

Dvakrát do roka se tak ocitáme v nelehké situaci, kdy čteme, diskutujeme a porovnáváme zaslané projekty a snažíme se podle různých kritérií vybrat
ty nejlepší. Těm rozdělíme finanční prostředky, které pro tento účel máme k dispozici. Není to práce jednoduchá, často je nám líto řady projektů a orga-
nizací, které musíme odmítnout. Bohužel limit finančních prostředků je neúprosný. 

I proto se snažíme získat další finanční zdroje, například zřizováním firemních fondů či jmenných fondů dárců (např. firma AVES PLUS iniciovala
založení Fondu pro Wilsonův les). Otevřený, veřejně vyhlašovaný grantový systém je pak pro dárce zárukou, že naším prostřednictvím budou podpořeny
ty nejkvalitnější  projekty a že jejich peníze budou efektivně využity.

V loňském roce se rovněž zvýšil počet akcí pro veřejnost, které nadace připravila a na kterých se podílela. Vyvrcholením celé této činnosti byla na
závěr roku benefiční aukce výtvarných děl, ve které se dražilo 150 položek od více než 100 výtvarníků. Významným počinem z naší strany bylo vydání
katalogu s reprodukcemi uměleckých děl a profily jednotlivých umělců, jako propagace a ocenění jejich dobré vůle i umělecké činnosti. 

Nadace Veronica se tak začíná dostávat do povědomí veřejnosti jako významná regionální nadace v oblasti podpory kultury a životního prostředí. 
Nic z toho by nebylo možné bez podpory všech, kteří nám v naší činnosti pomáhali. Proto vám všem děkujeme a doufáme, že budete nadále s námi.

Mgr. Jasna Flamiková
ředitelka Nadace Veronica

* Fórum dárců je občanské sdružení, zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Usiluje o celkovou podporu filantropie v ČR. Svou činností

vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. Dárcovství považuje za významný projev dobročinnosti, která se v společnos-

ti objevuje od počátku dějin. Je přesvědčeno, že promyšlené a transparentní dárcovství vytváří kulturu filantropie.
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Poslání  a cíle Nadace Veronica 
Posláním Nadace Veronica je podporovat šetrný vztah k přírodě a šířit

nejrůznější formy takového myšlení a konání. 
Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování

přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku.
Nadace přitom nerozvíjí pouze přírodovědně zaměřené programy, ale
podporuje celý soubor aktivit odrážejících umělecká, kulturní, filozofická
i biologická východiska pro hledání harmonického vztahu k přírodě.

Pomocí místním osobnostem chce nadace zdůrazňovat význam "malých
lidských činů" v úsilí ctít a ochraňovat přírodu a životní prostředí,
vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a skupin
vedených společným úsilím.

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

Hodnoty, ze kterých vycházíme
Inspiračním zdrojem těchto hodnot jsou tradiční formy využívání

přírody v harmonické kulturní krajině. Jsou projevem hlubokého
zakořenění člověka v jeho kraji, pochopením ekologických mezí, které
prověřily minulé generace.

Tento myšlenkový proud nachází svoji odezvu v hudbě, výtvarném
umění, praktikující ochraně přírody i při výchově dětí. Je proto přirozené,
že hodnotová východiska Nadace Veronica mají své ekologické
a umělecké směřování.

Stručná historie Nadace Veronica
Nadace Veronica byla založena 10. září roku 1992 významnými před-

staviteli některých brněnských ekologických a kulturních kruhů s cílem
získávat další zdroje na podporu ochrany přírody. Jejími zakladateli
a prvními členy správní rady se stali  doc. Ing. Antonín Buček, CSc.,  doc.
RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina,
CSc., RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof.
RNDr. Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav Pospíšil. 

Nadace Veronica byla registrována u Magistrátu města Brna dne
5.10.1992. 16. prosince 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 ve zvláštním fondu určeném pro
výkup pozemků a ochranu lužní krajiny.

Lidé Nadace Veronica
Patronkou nadace je mezzosopranistka Magdalena Kožená.

Správní rada
Předseda: RNDr. Miroslav Kundrata
Místopředseda: Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., ornitolog

Členové:
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

Dozorčí rada
Předseda: Ing. JUDr. Martin Flora, Dr. právník
Členové: PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno
Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., pedagogický pracovník 

Management nadace
Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková 
Účetní a grantová asistentka: Ing. Jana Tomaníčková 
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A. GRANTOVÁ ČINNOST - UDĚLENÉ
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY: 

Celkem bylo v roce 2004 na nadačních příspěv-
cích rozděleno 783 340,- korun, z toho z NIF
340 140,- korun, z výnosu benefičních akcí 333
700,- korun, ze získaného pobídkového grantu
100 000,- korun a z darů firem 9 500,- korun.

Nadační příspěvky udělené v roce 2004
z prostředků NIF:
Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění,
jehož zdrojem byl nadační investiční fond
(NIF). Celkem bylo z NIF rozděleno v jarním
a podzimním grantovém kole 340 140,- Kč.

MÍSTNÍ I REGIONÁLNÍ PROJEKTY NA ZA-
CHOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT KRAJINY, ZEJMÉNA NA MORA-
VĚ A SLEZSKU

Sdružení pěstounských rodin, Brno
Obnova parku v Domě na půl cesty
Projekt Dům na půli cesty poskytuje přechodné
bydlení a zaměstnání (chráněné dílny, ekofarma,
sušírna ovoce a bylin, rekonstrukce zámečku)
mladým lidem, kteří musí po dosažení plnole-
tosti opustit dětské domovy, a těm, kteří se octli
v obtížné životní situaci. Příspěvek je určen na
obnovu parku okolo zámečku, který slouží nejen
pro klienty, ale i obyvatele Velkých Pohořelic.
20 000,-

ZO ČSOP Veronica,  Brno
Pořádání výstav v Domě ochránců přírody
Výstavy v Domě ochránců přírody se věnují
opomíjeným tématům z přírody. Výstavy kra-
jinářské fotografie, kresby a malby jsou v posled-
ní době mezi výstavními aktivitami většiny
muzeí a galerií skutečnou popelkou. To je důvo-
dem pro pokračování v tradici výstav v Domě
ochránců přírody, kde projdou ročně stovky lidí.
15 000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střed-
ní Moravy, Olomouc
Rozvoj pozemkového spolku Sagittaria
Cílem projektu je zapojit drobné vlastníky do
péče o další lokality a parcely zájmového území
Pozemkového spolku Sagittaria, propagace
pozemkového spolku Sagittaria a celé myšlenky
pozemkových spolků v ČR. Prostřednictvím
získání věcných práv k pozemkům v příro-
dovědně cenných lokalitách zajistit kvalitní
a dlouhodobou péči o tyto lokality.
20 000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střed-
ní Moravy, Olomouc
Vydání publikace o rostlinách soustavy
Natura
Cílem projektu je vydání osvětové publikace
o rostlinách soustavy Natura 2000 v ČR. 
20 000,-

ELASA CZ, Telč
Výroční setkání ELASA v ČR a SR
ELASA je neformální asociace studentů zahrad-
ní a krajinářské architektury. V roce 2004 je
setkání naplánováno na Slovensku a jižní
Moravě s tématem Kontrasty: Krajina - kultura
- město. Účastní se ho asi 80 studentů z 15 - 20
zemí Evropy, v jeho rámci jsou studenti prove-
deni místy zajímavými z hlediska krajinné
architektury, absolvují sérii přednášek a prak-
ticky užijí své zkušenosti a nápady ve work-
shopech.
20 000,-

Hnutí DUHA - Přátelé země ČR, Brno
Tvář moravské krajiny aneb jak se žije eko-
logickým zemědělcům
Cílem projektu je zmapovat na příkladě
vybraných ekologických farem stav ekologic-
kého zemědělství u nás, zjistit jeho příčiny
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Činnost nadace se skládá ze tří hlavních směrů - jednak pomocí menších finančních částek podporujeme projekty třetích osob (především občanských
sdružení a škol), jednak realizujeme vlastní programy. Část naší kapacity rovněž věnujeme oslovování nových dárců a alokaci dalších finančních
prostředků ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí.



a ukázat, jak blízký je vztah mezi způsobem
hospodaření a podobou naší krajiny. Šest
výsledných reportáží vyjde jako seriál v ča-
sopise Sedmá generace. 
11 110,-

Unie pro řeku Moravu, Brno
Mezinárodní soutěž „Mladí tvůrci pro
Dunaj“   
Soutěž pořádá Dunajské enviromentální fórum,
jehož je Unie pro řeku Moravu členem, ve
12 zemích povodí Dunaje. Cílem soutěže je
vyvolat u mladých lidí zájem o ochranu přírody
v okolí vodních toků a nádrží. Předmětem
soutěže jsou díla, vytvořená netradičním způ-
sobem z přírodního materiálu z vodní nádrže,
řeky nebo jejího okolí.
15 000,-

Petr Ponížil, Kroměříž
Průvodce dřevinami Podzámecké zahrady
v Kroměříži             
Navrhovatelé projektu vytvořili rozsáhlou, na
internetu přístupnou databázi dřevin ros-
toucích v Podzámecké zahradě v Kroměříži.
Záměrem projektu je vytvořit průvodce touto

zahradou s popsanou trasou. V průvodci budou
popsány dřeviny, okolo kterých bude trasa
procházet a řada dalších zajímavostí.
11 230,-

Hnutí DUHA, Olomouc
Olomoucký bioklub - pomoc zemědělcům
s prodejem ze dvora.
Cílem projektu je navázání a vznik dlouhodobé
osobní komunikace a spolupráce mezi
spotřebiteli a okolními ekozemědělci  a zvýšení
odbytu produktů ekofarem v Olomouckém
kraji.
20 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno     
Pořádání výstav v Domě ochránců přírody 
Příspěvek je určen na uspořádání několika výs-
tav v Domě ochránců přírody v Brně v druhé
polovině roku. 
12 000,-   

Nesehnutí Brno, Brno         
Za inspirací na přehradu 
Náplní projektu je aktualizace  a oprava naučné
stezky "Brněnská přehrada, jak ji neznáte"
současně s oslovením brněnské veřejnosti,
která tuto oblast navštěvuje ve svém volném
čase. Příspěvek je určen na opravu některých
tabulí a vytvoření brožurky se stejnojmenným
názvem, která je určena dětem a má pomoci
především pedagogům.
15 000,-

Občanské sdružení Krušpánek, Vlkoš 
Krušpánek pro veřejná prostranství
Občanské sdružení Krušpánek plánuje podzim-
ní akci pro veřejnost z obce Vlkoš, při které

budou dobrovolníci z řad občanů sázet na veřej-
ném prostranství zimostráz. Zároveň budou
probíhat soutěže pro děti s tématikou ochrany
přírody.
7 000,-

ZČ Hnutí Brontosaurus Ještěr, Jeseník  
Naučná stezka Vincenze Priessnitze - malý
okruh
Záměrem je prostřednictvím naučné stezky
v délce 7 km s 9 informačními panely zpřístup-
nit enviromentální a historický kontext
obnovených lázeňských pramenů na Jesenicku.
Součástí projektu je vydání naučné brožurky,
letáku, pohlednic, samolepek a zhotovení
fotodokumentace.  
10 000,-

Duhoví kamarádi - Ekologické centrum,
Ostrava
Sídlištní ekologie
Záměrem je ukázat dětem, jak se mohou podílet
na zlepšení stavu krajiny; zvýšit zájem dětí
o živou přírodu tím, že se jim umožní
bezprostřední kontakt se zvířaty, mapování
flóry a fauny na sídlišti, okolních parcích, podél
ostravského toku řeky Odry a Bělského lesa.
10 000,-
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Arnika - Ostrava, Ostrava
Zapojení veřejnosti do hledání šetrné va-
rianty protipovodňové ochrany v povodí
Opavy
Cílem projektu je prosadit opatření, která
prokáží zbytečnost stavby přehrady v Nových
Heřminovech a přitom zabezpečí ochranu sídel
v požadované míře. Autoři hodlají tyto šetrné
varianty podrobit veřejné diskusi a zároveň
představí možnosti, jak je realizovat.
20 000,-

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Společnost Život na venkově, Třinec
Oprava střechy
Příspěvek je určen na opravu střechy pros-
torách z unimobuněk u provozované ukázkové
zahrady.
5 000,-

Ekocentrum Čtyřlístek, Zlín
Chráněná území Kroměřížska
Vytvoření souboru pohlednic z chráněných
území bývalého okresu Kroměříž.
5 000,-

Smrk, Brno
Přírodní zahrada
Vybudování zahrady s jejím následným využitím
pro ekologické aktivity veřejnosti. Předmětem
projektu je umístění informačních tabulí,
tiskoviny a materiál pro veřejnost, soutěžní
akce pro děti - poznáváme přírodu -  v rámci
erbovních slavností v Králově Poli.
5 000,-

ZO ČSOP 15/06 Šípek, Český Krumlov
Realizace výukových programů
Projekt je zaměřen na přípravu a realizaci
výukových programů Střediska ekologické
výchovy Šípek v odlehlých lokalitách regionu
Český Krumlov.
3 000,-

Ekologické centrum Meluzína, Regionální cen-
trum asociace Brontosaura, Ostrov
Návrh a vytvoření ekovýchovného
programu
Cílem projektu je vytvořit ekovýchovný pro-
gram pro žáky se zaměřením na stromy. Dojde
tak k rozšíření nabízených služeb v oblasti eko-
logické výchovy pro základní a střední školy
v okolí města Děčín.
4 000,-

Společnost pro soudobou dokumentaci, Praha
Zpracování materiálů organizací půso-
bících v oblasti ekologie
Jedná se zpracování souboru publikací a mate-
riálů v oblasti ekologie působících občanských
subjektů, časově od roku 1988 a jde o nej-
rozsáhlejší takto orientovaný soubor v ČR. Čin-
nost společnosti je zajišťována dobrovolnicky.

Cílem projektu je komplexní zpřístupnění
fondu.                                                         
3 000,-

Lašské společenství, Brušperk
Vydání časopisu Vrba 
Vydání časopisu Vrba se zaměřením na ekolo-
gické problémy Lašska a jejich řešení.
V návaznosti na to uspořádat přednášky na
téma, která budou publikována v rámci
časopisu.
5 000,-

Receptt, Černošín
Enviromentální výchova na Černošínsku
Projekt zahrnuje zajištění připravovaných
dílčích projektů nově vznikajícího regionálního
centra Receptt v Černošíně v oblasti ekologické
výchovy a regionálního rozvoje. 
3 000,-

Poškolák, Praha
Zaostřeno na přírodu
Projekt je zaměřený na děti z dětských domovů.
Cílem je seznámit tyto děti s problematikou
životního prostředí a prostřednictvím nenásilné
a nevtíravé formy ekologické výchovy posilovat
také sociální dovednosti dětí a podporovat
jejich osobnostní rozvoj.
5 000,-

Ing. Jiří Pospíšil, Ochoz u Brna
Živé zvíře
Pořízení chovné ovce a potřebného vybavení
pro skautskou základnu Mlýn, kterou navštíví
za rok přes 1 200 dětí. Ovce budou spásat
plochy patřící ke skautské základně, nahradí
sečení benzinovou sekačkou, umožní přímý
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kontakt dětí s živým zvířetem a doplní malebný
kolorit krajiny.  Ohrady budou doplněny infor-
mačními tabulemi o plemeni.
3 000,-

Sdružení SRAZ, Praha 9
Vybudování chovného zařízení pro králíky
Výuková ekofarma „Noemova archa“ bude
rozšířena o chovný pár českých červených
králíků a bude pro ně vybudováno ukázkové
chovné zařízení. Králíkárna bude stelivová,
dostatečně prostorná. Součástí bude oplocený
venkovní výběh. V rámci výukových programů
zde zvířata budou v přímém kontaktu s dětmi.
5 000,-

MŠ, Chrudim IV.
Kouzelná zahrada II
Dlouhodobým cílem je vybudovat v zahradě
koutky a zastávky různých typů, které by
sloužily pro přímý kontakt dětí s přírodními
materiály, pro přímé poznávání hmyzu, pro
vlastní práci dětí s půdou, sledování růstu,
využití rostlin a bylin v praktickém životě
apod.
1 500,-

AMŠ Alternativa, Ostrava

Příroda ve škole
Rekultivace travnaté plochy zahradního areálu
mateřské školy - v souladu s realizací zásadního
principu přírody a přírodního materiálu, který
se v MŠ uplatňuje a kterým se tak uskutečňuje
ekologická výchova dětí. 
5 000,-

Nesehnutí Brno, Brno 
Brněnské večery s Nesehnutím
Cílem je informovat mladé lidi atraktivní for-
mou (projekce unikátních videodokumentů
doplněných besedou se zajímavou osobností)
o ekologické problematice, představit jim různé
nevládní organizace a umožnit jim zapojení do
organizací věnujících se ochraně ŽP. Druhým
cílem je přímé zapojení nových dobrovolníků
do přípravy programů ekologické výchovy
a získání zkušeností. 
5 000,-

EkoCentrum Brno, Brno
Materiálové zajištění ekovýchovných
výukových programů
Cílem projektu je vytvoření názorných
pomůcek ke dvěma ekovýchovným programům
EkoCentra Brno - „Vlčí stezky“ a „Kameny
a kamení“  
5 000,-

Hnutí DUHA České Budějovice, České
Budějovice
Výchovou a osvětou k trvale udržitelnému
rozvoji
Předmětem projektu je vydání informačního
letáku a uspořádání devíti besed z různých
oblastí životního prostředí pro širokou veřej-
nost.
4 000,-

Ekocentrum Čtyřlístek, Zlín
Mlaďoši 
Cílem projektu je soustavná práce s dětmi
a mládeží na Zlínsku v jejich volném čase.
Výchova mladé generace ohleduplné ke svému
životnímu prostředí a otevřené k principům
trvale udržitelného života prostřednictvím čtyř
přírodovědných kroužků, víkendových akcí pro
mladé lidi ve věku 14 - 20 let a letních táborů
formou expedic do chráněných území.
4 000,-

Mateřská škola Pitín, Bojkovice
Voda - studna - podmínka k životu 
Zprovozněním studny v zahradě bude mateřská
škola moci využívat kvalitní přírodní zdroj,
který se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Názorně
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tak bude dětem přiblížen koloběh vody
v přírodě a princip čerpání vody ze země.
5 000,-

Dům dětí a mládeže Helceletova, Brno
Babiččina zahrádka 
Cílem je zrekonstruovat zahradu Centra vol-
ného času Jabloňka tak, aby poskytovala este-
tické a rekreační zážitky a odpovídala i svému
názvu se stejnojmenným výukovým pro-
gramem. Příspěvek má pokrýt část nákladů na
prořezání dřevin, vytvoření a osázení skalky,
vysazení ovocných keřů a živého plotu, nákup
kompostéru a vybavení zahrady.
8 000,-

ZŠ Lískovec, Frýdek Místek
Ozelenění prostoru před budovou ZŠ po
stavebních úpravách a opravách
V areálu školní zahrady,  před budovou školy,
byly provedeny stavební úpravy - opravy
a dobudování chodníku. Cílem projektu je
provést ozelenění prostoru za aktivní účasti
žáků a zaměstnanců školy. Příspěvek je žádán
na nákup sazenic keřů.
2 000,-

Občanské sdružení Smrk, Brno
Přírodní zahrada - prostor enviromentální
výchovy a osvěty 
Cílem projektu je dobudování přírodní zahrady,
její průběžná údržba s následným využitím pro
ekologické aktivity veřejnosti a příprava
návštěvního dne v zahradě u příležitosti vyhod-
nocení ankety Strom roku 2004. S tím souvisí
vytvoření dvou plakátových panelů.
5 000,-

ZŠ Na stráni, Děčín
Vybudování naučné stezky
ZŠ se již několik let zabývá ekologickou prob-
lematikou a zároveň disponuje rozsáhlým škol-
ním pozemkem. Předmětem projektu je II. fáze
vybudování fytogeografických sektorů naučné
stezky s typickými zástupci rostlin a doplnění
sektorů dřevenými informačními tabulemi
s charakteristikami daných fytogeografických
oblastí.
5 000,-

MŠ Bílého, Brno
Zahrada MŠ 
Záměrem projektu je doplnění školní zahrady
novými stromy, keři a živým plotem v rámci
ozdravení životního prostředí, zastínění proti
polednímu žáru, zabránění prašnosti.V rámci
ekologické výchovy  a zlepšení vztahu dětí
k přírodě a posílení jejich ohleduplnosti
o odpovědnosti za ŽP v jejich okolí.
5 000,-

VÝROČNÍ CENA NADACE VERONICA

Výroční cena
Pan Štyndl, 
Úprava studánky „V Ledničkách“
Výroční cenu získal pan Štyndl - výtvarník,
který z vlastní iniciativy a za použití vlastních
zdrojů opravil studánku v blízkosti obce Vír.
10 000,-

Čestné uznání
Barbora Lučeničová 
Zvláštní uznání za diplomovou práci 
„Zvláštní aspekty populační biologie tří

příbuzných rodů Viola“ 
2 000,-

Nadační příspěvky udělené z pobídkového
grantu CEE Trustu

Celkem bylo rozděleno z pobídkového grantu
100 000,- Kč.

ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky 
Podpora organizační kapacity 
Cílem projektu je pomoc při zajištění organiza-
ční kapacity při postupném rozšiřování rezer-
vace a dalších výkupech bělokarpatského lesa.
50 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Vytvoření rozhlasového pořadu 
Projekt na vytvoření rozhlasového pořadu nebo
pravidelného okénka, věnovanému tomu, co se
právě děje v přírodě města Brna a okolí, a zají-
mavým osobnostem, které se tomuto tématu
věnují.
20 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Vydání přílohy časopisu Veronica
Příspěvek je určen na vydání speciální přílohy
časopisu Veronica, věnovanému problému
ochrany ježků.
30 000,-

Nadační příspěvky z výnosu benefičních
akcí v roce 2004

Celkem bylo z výnosu našich benefičních akcí
rozděleno 333 700,- korun
Okrašlovací spolek, Veverská Bitýška
Zabezpečení štoly Valérie
Zabezpečení štoly Valérie, která je významným
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zimovištěm pro kriticky ohrožené druhy
netopýrů. Příspěvek pochází z výtěžku bene-
fičního koncertu pro netopýry Slávka Janouška
a Vladimíra Václavka  a z dobrovolného vstup-
ného v rámci Evropské noci pro netopýry.
8 000,-

ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky
Záchrana bělokarpatského lesa
Příspěvek tvoří dary individuálních dárců za
rok 2003 především z města Brna. Je určen na
výkup lesa, jeho převedení do majetku a správy
Českého svazu ochránců přírody a vytvoření
soukromé přírodní rezervace přístupné veřej-
nosti.
Podrobnosti ve výroční zprávě za rok 2003.
90 000,-

ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky
Záchrana bělokarpatského lesa
Příspěvek je výnosem z benefiční aukce výt-
varných děl pořádané v prosinci 2003 za

účelem záchrany karpatského lesa před vyká-
cením. Je určený na výkup lesa, jeho převedení
do majetku a správy Českého svazu ochránců
přírody a vytvoření soukromé přírodní rezer-
vace přístupné veřejnosti.
Podrobnosti ve výroční zprávě za rok 2003.
235 700,-

Nadační příspěvek z daru firmy
LHProjekt, a.s.

ZO ČSOP Veronica
Vánoční stromky pro život 
Tento projekt vznikl na půdě ZO ČSOP
Veronica. V jeho rámci jsou v období před
vánocemi prodávány jedličky v květináči na
vánoční stůl, zájemci zároveň dostanou návod,
jak o stromky pečovat.  Na jaře je pro zájemce
organizována výsadba těchto stromků v okolí
Brna. V roce 2003 se jarní výsadby účastnilo
několik stovek lidí.
9 500,-

Nadační příspěvky z nájmu za moštárnu
v Hostětíně

Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních
příspěvků vrací zpět do regionu Bílých Karpat,
kde podporuje další rozšiřování ekologického
ovocnářství. Peníze z nájmu za moštárnu
(250 000 korun) přišly až na konci roku 2004,
rozděleny proto budou až v roce 2005. 
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B. AKTIVITY  NADACE VERONICA:

V souladu s naším posláním se zaměřujeme na organizaci a podporu
různých akcí pro veřejnost, propojujících kulturní tradice i moderní
umění ve spojení s tématem přírody a krajiny (výstavy, happeningy, pub-
likace, kulturně-společenská setkávání).

Institucionální rozvoj nadace - program  CEE Trustu

Koncem roku 2002 se Nadace Veronica přihlásila do výběrového řízení
dvouletého programu CEE Trustu k posílení regionálních nadací příjemců
z NIF (nadačního investičního fondu) a jako jediná nadace z Moravy byla
do tohoto programu vybrána. CEE Trust byl poslední větší pomocí ame-
rických nadací občanskému sektoru v České republice před jejich odcho-
dem dále na východ. 

Pro naši nadaci byl tento program velkou příležitostí. Kromě finanční
podpory nám umožnil absolvovat řadu vzdělávacích seminářů z různých
oborů, týkajících se nadační činnosti a rozvoje nadace. Jeho další
důležitou součástí byly inspirativní pracovní workshopy, v jejichž rámci
jsme si s dalšími nadacemi z celé republiky mohli vyměňovat naše
zkušenosti. 

Inspirována tímto programem založila Nadace Veronica tradici před-
vánočních benefičních aukcí uměleckých děl, jejichž výtěžek se používá
na nákup konkrétních pozemků na ochranu přírody; měla možnost reali-
zovat direct mailing a vyzkoušet řadu dalších metod a programů. 

Další inspirací a možností programu byla  možnost získání pobíd-
kového grantu až 400 tisíc korun za peníze získané od nových dárců -
každá získaná koruna se násobila dvěma. Nadace Veronica i zde uspěla
a pobídkový grant za roky 2003 a 2004 získala v plné výši. Tyto pobíd-
kové granty byly a budou využity na programy nadace, na regrantování
třetím subjektům a k vytvoření rezervního fondu. 

Děkujeme CEE Trustu a Janě Zahradníčkové z Nadace Via, která tento
program administrovala, konzultantům Josefu Štogrovi a Zdeňku
Jakubkovi, Fóru dárců, které zajišťovalo vzdělávací část  i našim part-
nerům v programu -  zástupcům Komunitní nadace EUROREGIONU LABE
v Ústí nad Labem, Nadace Euronisa z Liberce, Nadace Pro záchranu a
obnovu Jizerských hor a Nadace Vltava z Putimi.

Výstavy v Domě ochránců přírody

V roce 1994 byla založena tradice výstav v prostorách Domu ochránců
přírody na Panské ulici, které každý rok shlédne několik tisíc
návštěvníků. Autoři, kteří zde vystavují fotografie, nebo obrazy či kresby,
jsou ve svých dílech inspirováni přírodou a krajinou. 

V jedenáctém roce výstavní činnosti se za účasti autorů konaly tyto
výstavy: 
13. ledna - vernisáž výstavy kreseb a koláží Jana Laciny Příroda hrou,
6. dubna - vernisáž výstavy Taj-Ťün Hejzlarové nazvaná Krajiny, bambusy
a kaligrafie,
13. července - vernisáž výstavy fotografií Václava Cílka pod názvem
Skály snů,
5. října - vernisáž výstavy fotografií Hanky Bernardové Vertikální krajiny.

Divadlo

Amatérský  divadelní soubor původně vznikl na akademické půdě
a teprve s postupem času se etabloval jako doplňková kulturní aktivita
Domu ochránců přírody  ve snaze kombinovat osvětu v ochraně přírody
se společenským setkáním, hudbou a zábavou. V ČR se jedná o oje-
dinělou kulturní aktivitu, která si za roky svého fungování v Brně získala
řadu příznivců. 

7. února byl oslaven svátek všech Veronik a 25 let Českého svazu
ochránců přírody. Akademický Insitní Divadelní Soubor (A.I.D.S.) a Dům
ekologické výchovy Lipka k této příležitosti připravily divadelní ekolo-
gickou hru "Lucerna po 120 letech", která byla sehrána v prostorách
velkého sálu Divadla Husa na provázku. Po zdařilém představení,
u kterého přítomní slzeli smíchy, přišla na řadu společenská část večera.
Do tomboly věnovala některé z cen i naše nadace, hrála mladší část cim-
bálové muziky Veronica. 

Sázení vánočních stromků

2. dubna jsme se zúčastnili sázení vánočních stromků v Útěchově. Již
několikátým rokem běží projekt ZO ČSOP Veronica a Domu ekologické
výchovy Lipka „Vánoční stromky pro život“. Tento projekt nabízí veřej-
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nosti možnost zakoupení živého vánočního stromku - jedličky v květináči,
který je při správném ošetřování možné později vysázet do lesa. Zájem
lidí o tyto vánoční stromky je rok od roku větší a svůj stromek si letos na
jaře přišlo zasadit několik stovek lidí. Projekt prostřednictvím naší nadace
podpořila firma LHProjekt.

Exkurze do čistírny v Modřicích

17. dubna. Ve srovnání s podzimní prohlídkou bylo vidět, že rekon-
strukce je prakticky před dokončením. Účastníci se dozvěděli nejen jak
čistírna pracuje, ale i spoustu dalších zajímavostí. Čistírna byla poprvé
uvedena do provozu v roce 1960 a již tehdy patřila k nejmodernějším
v Evropě. Exkurze se zúčastnil i redaktor MF Dnes Robert Klos, který
z ní napsal velkou reportáž. 

Děkujeme Ing. Miroslavu Klosovi z Brněnských vodáren a kanalizací
za odborné vedení exkurze a čas, který nám věnoval.

Den Země v Pouzdřanech 

V roce 1995 podpořila Nadace Veronica 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. 

24. dubna po dopolední procházce lektorované botanikem
Vladimírem Řehořkem a fotografem Josefem Ptáčkem na pouzdřanskou
step následovala vernisáž obrazů Zdeňka Bernáta a velkoformátových
fotografií Petra Barana nazvaná Odrazy krajiny. Po vystoupení dětského
souboru byl pro děti připraven výtvarný program, zatímco dospělí měli
příležitost si vychutnat nejen cimbálovou muziku Veronica, ale i dobré
víno. Pouzdřanská vernisáž byla jako vždy příležitostí k zastavení se po
shonu všedních dnů, k setkání a popovídání si s přáteli. 

Besedy v roce 2004

26. února - setkání s Miroslavem Janíkem z Kosenky v před-
náškovém sále Domu umění města Brna nad tématem záchrany

karpatského lesa. Beseda byla určena především pro ty, kteří přispěli na
výkup bělokarpatského lesa a měli tak možnost dozvědět se aktuální
informace o pokračování  tohoto průkopnického projektu. Po výkupu
první části 4,2 ha mají ochránci ze  ZO ČSOP Kosenka v plánu pokračo-
vat a les postupně výkupy rozšířit až na 20 - 30 ha. 

25. března - povídání s doc. Ing. Antonínem Bučkem, Csc.,
z MZLU Brno o ostrově Sokotra (nedaleko Afriky). Povídání bylo
doprovázeno diapozitivy exotické přírody. Ekologickým problémem ostro-
va Sokotra je přemnožení koz, které spásají všechno včetně malých
semenáčků stromů,  které tak nemají možnost se dále rozmnožovat. Naši
lesní odborníci zde v rámci výzkumného projektu hledají cestu, jak
z tohoto začarovaného kruhu ven. 

26. října - beseda s tajemníkem ministra životního prostředí ČR
Danielem Vondroušem. Nejvíce diskutovanými tématy byly různé
kauzy, ekologická legislativa, jako např. zavedení ekologických daní a pos-
toj ministerstva k různým problematickým otázkám.

24. listopadu - beseda "Možnosti a meze dialogu" s doc. Ing.
Fedorem Gálem, DrSc. Docent Gál mluvil o předlistopadovém vývoji na
Slovensku a současné situaci různých homogenních skupin, které neumějí
najít společnou řeč. 

Evropská noc pro netopýry

Netopýrů vzhledem ke znečištěnému životnímu prostředí a neinfor-
movanosti veřejnosti ubývá. Cílem této akce je oslovit širokou veřejnost,
seznámit ji se zajímavým životem netopýrů a poskytnout informace, co
dělat při nálezu zraněného netopýra nebo jejich srpnových náletech do
bytů. Tato akce se pořádá každoročně na přelomu srpna a září v 20
zemích Evropy v rámci Dohody o ochraně netopýrů v Evropě.

V květnu jsme vyhlásili výtvarnou soutěž "Nakresli si svého
netopýra" pro děti od 4 - 15 let. Sešlo se okolo 400 prací, ze kterých
odborná porota vybrala vítězné obrázky tří kategorií. Nejhezčí práce byly
celé září vystaveny v knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné ulici.

4. září - Evropská noc pro netopýry - akce se zúčastnilo přes 400
lidí, kteří absolvovali procházku Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi
Moravského krasu, povídání a promítání o netopýrech. Na závěr byly
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vyhlášeny a odměněny nejhezčí práce z výtvarné soutěže. Na této akci
jsme se  podíleli společně s Ekologickým institutem Veronica, správou
CHKO Moravský Kras, Českou společností pro netopýry a dalšími part-
nery.

30. září jsme uspořádali benefiční koncert pro netopýry v Domě
Pánů z Kunštátu, na kterém vystoupili Slávek Janoušek a Vladimír
Václavek. Oběma za jejich vystoupení děkujeme. Výtěžek koncertu byl
použit na zabezpečení štoly Valérie - významného zimoviště netopýrů.

Den pro stromy

22. října - jsme se spolu s dalšími ekologickými organizacemi v Brně
podíleli na organizaci Dne pro stromy a vyhlášení Stromu roku
v Lužánkách, pořádání různých her a soutěží pro děti, kterých se zde
během dne vystřídalo přes 500. 

Wilsonův les

Wilsonův les byl založen roku 1882 Ludvíkem Odstrčilem,
velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa. Císařský lesopark
vznikal jako výletní místo s pěkným rozhledem i za přispění samotného
císaře. Na celém kopci byly vysázeny listnaté stromy, borovice a dou-
glasky zaslané z Kanady. Z jehličnatých dřevin byl ve svahu vysázen este-
tický nápis z obřích písmen FJE (František Josef, Elizabeta), viditelný
z protějšího kopce i údolí. Od konce 19. století po konec 2. světové války
pečoval o lesopark Odstrčilův Okrašlovací spolek.

V roce 1986 byl založen ČSOP Rosnička, který prakticky okamžitě
zahájil aktivity spojené s péčí o Wilsonův les jako celek až do roku 1999.
Od 1.11.2001 převzala od městské části Brno - Žabovřesky veškerou péči
o Wilsonův les Veřejná zeleň města Brna.

Nadace Veronica se připojila k ekologickým brněnským organizacím
sdruženým v Koalici za záchranu Wilsonova lesa a  začala se ve spoluprá-
ci  s Veřejnou zelení města Brna podílet na řešení problémů Wilsonova
lesa (sjezdovka, dožívání lesa, jeho špatný zdravotní stav). Nadace
Veronica získala významného firemního dárce, brněnskou firmu AVES
PLUS spol. s r.o., díky jejímuž daru byl založen Fond pro Wilsonův les.

Dlouhodobým záměrem nadace je vybudovat ve Wilsonově lese naučnou
stezku ke zviditelnění hodnot tohoto významného lesoparku a pomáhat
při dalších aktivitách v jeho prospěch. 

Příprava kampaně Právo na krajinu

Během celého roku připravovala nadace kampaň Právo na krajinu pro
rok 2005. Cílem kampaně je upozornit na postupné zastavování
a znepřístupňování naší krajiny a vyvolat na toto téma veřejnou diskusi
dříve, než budou změny v krajině zásadní a nevratné.

Moštárna v Hostětíně

V roce 1997 bylo rozhodnuto o nákupu venkovské nemovitosti s pol-
nostmi a lesem (CHKO Bílé Karpaty - Biosférická rezervace UNESCO -
obec Hostětín) s cílem ukázat na praktickém příkladu, že vztah
k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může
zároveň ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost
v poměrně odlehlých oblastech. Proto nadace investovala v  letech
1999 - 2000 značné prostředky do rekonstrukce nemovitosti v Hostětíně
a do výstavby moštárny na zpracování moštu v kvalitě bio. Tato moštárna
se spolu se zakoupenými pozemky stala součástí nadačního jmění
a v roce 2000 byl úspěšně zahájen její provoz.

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) založila Nadace Veronica občanské
sdružení tradice „Bílých Karpat“ (dále TBK) a později jeho prostřed-
nictvím i stejnojmennou s. r. o., která moštárnu v současnosti provozuje.  

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

Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně zahrnuje kromě
moštárny se slunečními kolektory práci kořenové čistírny odpadních vod,
výtopnu na biomasu, rekonstruovanou sušírnu ovoce a další projekty okol-
ních obcí a neziskových organizací. V současnosti se zde připravuje i výs-
tavba školícího střediska podle nejmodernějších poznatků nízkoenerge-
tického stavění, na které ZO ČSOP Veronica získala prostředky z fondů EU.
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V roce 2004 navštívilo Hostětín téměř 1 500 osob, zejména organizo-
vané exkurze a jednotlivci z řad veřejnosti. Během roku byla v Hostětíně
připravena „Naučná stezka“ seznamující návštěvníky se základními infor-
macemi o kořenové čistírně, sušírně ovoce a výtopně na biomasu. Hosty
obce o důležitých bodech informuje základní informační cedule na návsi.

Týden pro jablko. Na této osvětové akci zaměřené na podporu ovoc-
nářství v Bílých Karpatech jsme se podíleli jako člen o.s. TBK. Celý týden
vyvrcholil nedělní Jablečnou slavností. K jejím největším lákadlům patři-
la výstava a ochutnávka jablečných moučníků např.: jablečných
medových řezů, jablečné bábovky s oříškovým griliášem, jablečných řezů
s bezé čepičkou atd. a  jarmark tradičních produktů a řemesel. Ovocnáři
z okolních obcí připravili výstavu krajových odrůd ovoce. Součástí
slavnosti byly i ukázky výroby moštu, sušení ovoce v tradiční sušárně
a exkurze po ekologických projektech v obci. Jedním z vrcholů celé akce
bylo společné seskládání "hada" z přinesených asi 50 domácích štrůdlů o
celkové délce 32 m. Jablečnou slavnost v tomto roce navštívilo asi 400
návštěvníků.

Moštárna v roce 2004. V roce 2004 byla dokončena výstavba
meziskladu, který  rozšířil kapacitu moštárny a snížil náklady na
skladování. V roce 2004 byla založena s.r.o. TBK, kde Nadace Veronica
vlastní podíl. Splácení úvěru na výstavbu moštárny probíhá dle harmono-
gramu. Půjčka bude splacena 2. května 2005.

Vedle jablek se v roce 2003 v moštárně  začala zpracovávat i červená
řepa v kvalitě BIO a na trh byl na jaře roku 2003  uveden nový výrobek
- jablečný mošt s červenou řepou. V roce 2004 došlo k mírnému poklesu
výroby asi o 3 - 4% z důvodu mírného poklesu vykoupené suroviny
a nedostatku skladovacích kapacit, které by měly být pro příští rok
odstraněny dokončením meziskladu. 

Podpora pozemkových spolků

Myšlenka pozemkových spolků, které jsou nejčastější formou ochrany
přírody především ve Velké Británii, 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 spolu-
pracují s vlastníky takovýchto cenných ploch při jejich šetrném obhospo-
dařování formou rady, materiální či finanční pomoci. Dnešní pozemkové
spolky navazují na tradici předválečných okrašlovacích spolků, které se
staraly o  uchování cenného přírodního a kulturního dědictví naší vlasti.

Záchrana stoletého karpatského lesa

Nadace Veronica se rozhodla podpořit projekt ochránců přírody ve
Valašských Kloboukách v Bílých Karpatech na záchranu původního
karpatského lesa, kterému hrozilo vykácení. 

Tento nádherný les je jedním z posledních zbytků původní karpatské
krajiny, který již mizí a ustupuje ekonomicky výhodnějším porostům.
Zastoupeny jsou zde převážně jedle a buky, mezi nimiž jsou stromy
mimořádných rozměrů.  Tyto 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.

I díky naší nadaci se podařilo shromáždit dostatečné množství
finančních prostředků na výkup bělokarpatského lesa a na jeho získání do
majetku Českého svazu ochránců přírody (prodejní cena byla díky vstříc-
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nosti majitele polovinou ceny odhadní). 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. O les bude pečovat pozemkový spolek Kosenka. 

I v roce 2004 se podařilo získat další dárce na záchranu karpatského
lesa. I díky nim a celostátní sbírce Místo pro přírodu se podařilo vykoupit
jeho další část. 

Děkujeme všem, kteří se i v roce 2004 rozhodli přispět a stali se
tak jeho symbolickými spoluvlastníky.

JUDr. Yvoně Antonínové z Brna
MUDr. Jiřímu Adlerovi z Brna
RNDr. Pavle Bajákové z Brna
Pharm.Dr. Václavu Barešovi z Brna
MUDr. Antonínu Bartoňkovi z Brna
Ing. Jiřímu Bartůškovi, Csc., z Brna
JUDr. Karlu Bašemu z Brna
MUDr. Vladimíru Berkovi z Brna
Ljubě Beyerové z Brna
Jaroslavu Bosákovi z Brna
MUDr. Evě Borské z Brna
MUDr. Aleši Bourkovi z Brna 
Doc. Ing. Lubomíru Brančíkovi, CSc., z Brna
Doc. Ing. Jiřímu Brandštetrovi, Csc., z Brna
Doc. JUDr. Ing. Antonínu Brzobohatému, Csc., z Brna
Miroslavu Bubikovi z Brna
Prof. Ing. Stanislavu Buchtovi, DrSc., z Brna
MUDr. Miluši Burešové z Brna
JUDr. Jiřině Cetlové z Brna
RNDr. Gabriele Čechové z Brna
MUDr. Ivaně Čechové z Brna
RNDr. Mileně Čejkové z Brna
RNDr. Eleonoře Čermákové z Brna
Janu Čermákovi z Brna
RNDr. Františku Černému z Brna
RNDr. Petru Dubovému z Brna
MUDr. Petru Dvořákovi z Brna
Doc. MVDr. Petru Dvořákovi z Brna

Františku Ďulíkovi z Brumova - Bylnice
Františku Esterkovi z Brna
JUDr. Františku Faldynovi, CSc., z Brna
Doc. Ing. Aloisu Fialovi, CSc., z  Brna 
Evě Golkové z Brna
Ing. Olze Grovesové z Brna
Ing. Blahomilu Grundovi z Brna
Prof. Ing. Eduardu Halvovi, DrSc., z Brna
RNDr. Evě Hanákové z Brna
Ing. Vlastimilu Hanzlovi, CSc., z Brna
Ing. Haně Haslbachové z Brna
Ing. Břetislavu Havířovi, CSc., z Brna
Doc. Ing. Miroslavu Hoferkovi, CSc., z Brna
Prof. MVDr. Bohumíru Hofírkovi, DrSc., z Brna
Evě Holubářové z Heršpic
Ak. mal. Emilii Hostašové z Brna
Dr. Miladě Hradecké, CSc., z Brna
Ing. Jiřímu Hřibovi, CSc., z Brna
Prof. PhDr. Milanu Jelínkovi z Brna
Ing. Rudolfu Jílkovi, DrSc., z Velatic
Doc. Ing. Vladimíru Kabátovi, CSc., z Brna
Dr. Ing. Zdeňku Kadlecovi z Brna
Ing. Anně Kadlecové, CSc., z Brna
Doc. Ing. Viktoru Kanickému, CSc., z Brna
Ing. Jiřímu Klabanovi, CSc., z Brna
Ing. Františku Kleinovi z Brna
Prof. PhDr. Ctiradu Kohoutkovi, CSc., z Brna
Ing. Pavlu Kolářovi, CSc., z Brna
Ing. Jiřímu Kolibáčovi, CSc., z Mokré
Doc. Ing. Františku Kostelanskému z Brna
Ing. Bohumilu Koželouhovi, CSc., z Brna
PhDr. Adolfu B. Královi, CSc., z Kuřimi
Bořivoji Kramářovi z Brna
PaedDr. Ing. Moje Kraváčkové z Brna
Prof. Janu Křížovi z Brna
Ing. Radanu Květovi, CSc., z Brna
MVDr. Mileně Malíkové z Brna
Doc. Ing. Vladimíru Melounovi, CSc., z Brna
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Petru Nečasovi ze Vsetína
Janě Nechutové z Brna
Aleně Obdržálkové z Brna
Dr. Ing. Jiřině Pavlíčkové z Brna
Doc. Dr. Ing. Jaroslavu Podešvovi, Csc,. z Brna
Libuši Pokorné z Brna
RNDr. Ladislavu Pospíšilovi, CSc., z Brna
JUDr. Ing. Jaromíru Rábovi z Brna
Ing. Zdeňku Rusňákovi z Brna
Dr. Ing. Přemyslu Ryšovi z Brna
Ing. Josefu Sedlákovi, CSc., z Brna
Prof.  PhDr. Jiřímu Sejbalovi, DrSc., z Brna
Ing. Arch.  Vavřínu Sklenářovi, CSc., ze Střelic
Prof. Ing. Oldřichu Skopalovi z Brna
MVDr. Miloslavu Skřivánkovi, CSc., z Brna
Ing. Bohumilu Součkovi, CSc., z Brna
Ing. Petru Stehlíkovi, CSc., z Brna
PhDr. Aleši Sumcovi z Brna
Dagmar Šamalíkové z Brna
Prof. RNDr. Miroslavu Šimkovi, DrSc., z Brna
Prof. PhDr. Ing. Josefu Šmajsovi z Brna
RNDr. Aleně Španové, CSc., z Brna
Zdence Trumpešové z Brna
RNDr. Janu Tušlovi, CSc., z Brna
Mileně Úradníčkové z Brna
Prof. MUDr. Jiřímu Váchovi, CSc., z Brna
Prof. Věře Vilímové z Brna
Libuši Viturkové z Brna
Ing. Haně Wolfové z Brna
Mgr. Zoře Wörgötterové z Brna

Pomoc Černovickému hájku

O území Černovického hájku se ochránci přírody zajímají již roky.
Jedná se o naprosto unikátní území - poslední část lužního lesa v Brně.
Ještě počátkem 19. století zde bývala krásná harmonická krajina se
zelenými loukami, ostrůvky lužních lesů a zrcadly močálů, lákajícími
vodní ptáky. Krajina tak krásná, že sváděla brněnské občany

k vycházkám. Chodily sem měšťanské rodiny i vojáci brněnské posádky se
svými dívkami a všem se zde, když opustili zaprášené a hlučné město, tak
líbilo, že si připadali jako v ráji a tak se této krajině začalo říkat Ráječek,
po brněnsku Paradajs.

Zlom v rajské lužní krajině nastal po regulaci Svratky a Svitavy koncem
19. století. Nivní louky byly rozorány a přeměněny na pole, ve Svratecké
nivě se začala šířit příměstská zástavba. Zůstalo jen torzo původního krás-
ného lesa, přírodní rezervace Černovický hájek (vyhlášená jako jedno
z prvních chráněných území v roce 1977) s nepatrnými ostrůvky tůní
a fragmenty luk, která má i přes své stísněné poměry v rekreačním
zázemí Brna jedinečný význam. Naději na zlepšení současných poměrů
přináší územní plán města Brna, který na sousedních pozemcích navrhu-
je významné regionální biocentrum o výměře téměř 40 ha. 

Někteří ze současných vlastníků nabídli Nadaci Veronica svoje
pozemky k odkoupení pro účely ochrany přírody. Vzhledem k silnému
tlaku investorů na toto území jsme se rozhodli této nabídky využít, výsad-
bami začít rozšiřovat stávající zeleň do podoby přírodního parku a pos-
tupně vybudovat i naučnou stezku pro veřejnost. 

Pro získání potřebné částky jsme se rozhodli oslovit veřejnost,
vzdělanostní elitu v Brně a zároveň na výkup pozemků v této oblasti
věnovat výtěžek z předvánoční benefiční aukce uměleckých děl. 

Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět a stali se tak symbolickými
spoluvlastníky vzácného území - Černovického hájku.

PhDr. Jiřímu Adámkovi z Brna
MUDr. Jiřímu Adlerovi z Brna
MVDr. Jiřímu Bartlovi z Brna
MUDr. Aleši Bourkovi z Brna 
Prof. Ing. Jiřímu Brandštetrovi, CSc., z Brna
Doc. JUDr. Ing. Antonínu Brzobohatému, CSc., z Brna
Prof. Ing. Josefu Čajkovi z Brna
Janu Čermákovi z Brna
Prof. RNDr. Martinu Černohorskému z Brna
RNDr. Františku Černému z Brna
PhDr. Jiřímu Danovi z Brna
MVDr. Vlastimilu Daňkovi z Újezdu u Brna
Ing. Jarmile Davidové z Brna
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RNDr. Jiřímu Doškařovi z Brna
PhDr. Kateřině Drábkové z Brna
Vojenu Drlíkovi z Brna
MVDr. Vladimíru Dubanskému z Brna
RNDr. Miroslavu Fabrikovi z Brna
PhDr. Zdence Fajtové z Brna
JUDr. Františku Faldynovi, CSc., z Brna
RNDr. Miladě Faltusové z Brna
RNDr. Věře Filkové z Brna
PhDr. Jiřímu Gabrielovi z Brna
Ing. Jiřímu Gabrielovi z Moravských Knínic
RNDr. Jiřímu Gerö z Brna
Ing. Stanislavu Glocovi z Brna
Evě Golkové z Brna
Ing. Olze Grovesové z Brna
Ing. Blahomilu Grundovi z Brna
RNDr. Evě Hanákové z Brna
Ing. Haně Haslbachové z Brna
Mgr. Dr. Luďku Havranovi z Brna
Ivaně Hladké z Brna
PhDr. Mgr. Františku Hlaváčovi, CSc., z Brna
PhDr. Miladě Hlaváčkové z Brna
PhDr. Jiřímu Hlušičkovi z Brna
MUDr. Janu Hniličkovi z Těšan
JUDr. Olze Holečkové z Brna
MUDr. Jaromíru Holíkovi z Brna
Evě Holubářové z Heršpic
PhDr. Marii Homolové z Brna
JUDr. Vlastimilu Horáčkovi z Brna
Dr. Miladě Hradecké, CSc,. z Brna
RNDr. Mojmíru Hrádkovi, CSc., z Brna
MUDr. Zuzaně Hrbkové z Brna
JUDr. Kateřině Hudcové
RNDr. Ludmile Chábkové z Brna
Zdeňku Chmelovi z Brna
Prof. PhDr. Milanu Jelínkovi z Brna
MUDr. Věře Jelínkové z Brna
PhDr. Haně Jordánkové z Brna

Aleně Jůvové z Brna
RNDr. Jitce Kabáthové z Brna
Dr. Ing. Zdeňku Kadlecovi z Brna
PhDr. Heleně Karasové z Brna
PhDr. Haně Kašparovské z Brna
MUDr. Evě Kiliánové z Brna
MUDr. Blance Kleinerové z Brna
MVDr. Jiřímu Klimešovi z Brna
RNDr. Haně Klodnerové z Brna
MUDr. Daliboru Klusáčkovi z Brna
JUDr. Zdeňku Knapkovi z Brna
RNDr. Františku Knoflíčkovi z Brna
Doc. Ing. Jaroslavu Koblížkovi, CSc., z Brna
Ing. Pavlu Kolářovi, CSc., z Brna
RNDr. Zdeňku Kouřilovi z Brna
Miroslavě Kozubíkové z Brna
JUDr. Janu Králíčkovi z Brna
Bořivoji Kramářovi z Brna
Dušanu Krátkému  z Brna
Gustavu Kratochvílovi z Brna
RNDr. Igoru Krausovi z Brna
MUDr. Boženě Krejčové z Brna
RNDr. Karlu Krškovi z Brna
Zlatě Kubů z Brna
RNDr. Josefu Kupcovi z Brna
JUDr. Vladimíru Kutnohorskému z Brna
Ing. Radanu Květovi, CSc., z Brna
MUDr. Mileně Lefnerové z Brna
Věře Lesové z Brna
MUDr. Helze Lindtové z Brna
RNDr. Josefu Liškovi z Brna
Jiřímu Lupínkovi z Brna
RNDr. Miloši Macholánovi z Brna
Marii Maláčové z Brna
MVDr. Mileně Malíkové z Brna
MUDr. Taťjaně Malínkové  z Brna
MUDr. Evě Marsové z Brna
Jiřímu Martincovi z Brna
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PhDr. Ludmile Marvanové z Brna
MUDr. Miladě Maškové z Brna
Eduardu Matykiewiczovi z Karviné
MUDr. Karlu Mazancovi z Brna
MUDr. Františku Melicharovi z Brna
Ing. Františku Menšíkovi z Brna
JUDr. Petru Mrkývkovi, PhD., z Brna
Miroslavu Musilovi z Vranovic
Anděle Müllerové ze Šlapanic u Brna
RNDr. Josefu Nahodilovi z Brna
MVDr. Stanislavu Navrátilovi z Brna
MUDr. Čeňku Neumannovi z Brna
MUDr. Janu Novákovi z Brna
RNDr. Jaroslavu Novákovi, CSc., z Brna
Zdeňku Novákovi z Brna
MUDr. Pavlu Novotnému z Brna
Aleně Obdržálkové z Brna
Doc. Ing. Karlu Pichlovi, CSc., z Brna
Libuši Pokorné z Brna
PhDr. Jiřímu Poláčkovi, CSc., z Brna
Ireně Postbieglové z Brna
RNDr. Milanu Potáčkovi, CSc., z Brna
Dr. Ing. Přemyslu Ryšovi z Brna
Doc. Ing. Jaroslavu Říčkovi, Csc,. z Brna
RNDr. Jaroslavu Říhovi z Brna
Jiřímu Scholzovi z Brna
Prof. Ing. Oldřichu Skopalovi z Brna
Ing. Tomáši Slavíkovi z Brna
MUDr. Janu Snelerovi z Brna
Dagmar Šamalíkové z Brna
RNDr. Miroslavu Šebelovi z Brna
Prof. MUDr. Pavlu Ševčíkovi, CSc., z Brna
MUDr. Brigittě Šilhanové z Brna
MUDr. Zdeňku Šmídovi z Brna
RNDr. Aleně Španové, CSc., z Brna
MUDr. Lince Štefflové z Brna
Doc. PhDr. Otakaru Trhlíkovi z Brna
RNDr. Janu Tušlovi, CSc., z Brna

Dr. Jaroslavu Vašátkovi z Brna
RNDr. Jiřímu Vicherkovi z Brna
PhDr. Jiřímu Voráčovi z Brna
PhDr. Evě Vozdecké z Brna
MVDr. Lence Vrbasové z Brna
Mgr. Janě Zahradníčkové z Prahy
Klubu Ekolycea z Brna

Benefiční aukce uměleckých děl

Již druhou předvánoční benefiční aukci uměleckých děl jsme uspořá-
dali 2. prosince v Domě umění města Brna. Výtěžek této aukce jsme se

rozhodli věnovat na výkup pozemků v oblasti Černovického hájku
a okolí.

Díla do této aukce věnovalo 112 umělců z celé republiky, mezi nimi
řada renomovaných a známých výtvarníků. Přes velké problémy s tím
spojené jsme se rozhodli k aukci vydat katalog jako výraz poděkování
umělcům - dárcům, který obsahuje i jejich profily a reprodukce všech 150
dražených děl. Internetový katalog byl umístěn rovněž na webových
stránkách nadace, kam v průběhu prosince přibylo přes 2 tisíce přístupů.
Některé z obrazů byly umístěny i ve výloze Volksbanky na Panské ulici. 

Aukce se zúčastnilo asi 100 lidí, dražbu vedl skvělý profesionál pan
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Radko Pavlíček z aukční síně 1. Art Consulting. Svým jménem aukci tak
jako v roce minulém zaštítil valašský král Bolek Polívka a ředitelka Gity
a.s. Ing. Olga Girstlová. Při aukci pomáhalo téměř 20 dobrovolníků.

Překvapením se pro přítomné stala modelka Eva, která předvedla
model od Liběny Rochové. Aukcí i následným doprodejem se podařilo
získat 233 tisíc korun, které budou využity na výkup pozemků v oblasti
Černovického hájku. 

Po aukci následovala společenská část večera, hrála cimbálová muzika
Veronica a přítomní měli možnost ochutnat bělokarpatský bio mošt a víno
z vinařství Kovács Novosedly. 

Poděkování patří:
Domu umění města Brna, Vinařství Kovács Novosedly, Čs. spořitelně,

panu Radku Pavlíčkovi, pobočce Volksbanky na Panské ulici, fotografům
Aničce Peckové, Davidu Židlickému a Josefu Ptáčkovi za pomoc
s fotografickými pracemi na katalogu a grafiku Richardu Procházkovi za
grafickou úpravu katalogu, dobrovolníkům, kteří zdarma pomáhali
s průběhem celé aukce: Stáně Bártové, Markétě Ondráškové, Petře
Vejrostové, Pavle Páralové,  Šárce Janíčkové, Barboře a Kristíně
Hruškovým, Barboře Flamikové, Michaele Chatrné, Daně Horáčkové,
Veronice Volkové, Zuzaně Komárkové, Pavlu Skalskému, modelce Evě
Fiderické a cimbálové muzice Veronica, a především všem výtvarníkům,
bez jejichž dobré vůle a odhodlání pomoci Černovickému hájku by se
aukce nemohla uskutečnit:

Kláře Adamové z Omic
Pavle Aubrechtové z Nového Strašecí
Václavu Balšánovi z Karlových Varů
Petru Baranovi z Brna
Vlastě Baránkové z Brna
Miroslavu Bartákovi z Řevnic
Haně Bernardové z Brna
Marii Blabolilové z Prahy
Rudolfu Brančovskému z Brna
Janu Bružeňákovi z Brna
Václavu Cílkovi z Prahy
Petře Čejkové-Fekarové z Kroměříže

Václavu Dosbabovi z Budišova
Luďku Dostálovi z Olomouce
Vladimíru Drápalovi z Tvarožné
Jiřímu Eliškovi z Brna
Františku Filippi ze Svratky
Marii Filippovové z Brna
Miroslavě Fojtíkové z Valašských Klobouků
Karlu Frantovi z Prahy
Zdeňku Fuksovi z Brna
Laco Garajovi z Jinačovic
Kurtu Gebauerovi z Prahy
Sonymu Halasovi z Brna
Eduardu Halberštátovi z Ostravy
Stanislavu Havlíkovi z Olomouce
Taj-Ťun Hejzlarové z Prahy
Zdeně Höhmové z Brna
Dagmaře Hochové z Prahy
Václavu Houfovi z Brna
Evě Hudcové z Brna
Milivoji Husákovi  z Lelekovic
Daliboru Chatrnému z Brna
Lubomíru Jarcovjákovi ze Zlína
Liboru Jarošovi z Žatčan
Janě Jemelkové z Olomouce
Jaroslavu Jeřábkovi ze Slavičína
Marii Jiráskové z Brna
Metoději Jiříčkovi z Ivaně u Pohořelic
Petru Jochmannovi z Olomouce
Olze Karlíkové z Prahy
Svatopluku Klimešovi z Prahy
Kristíně Klimešové z Pouzdřan
Leně Knilli z Vídně
Antonínu Kostkovi z Brumova-Bylnice
Vladimíru Kozlíkovi z Prahy
Jiřímu Krtičkovi z Olomouce
Ivanu Křížovi z Brna
Haně Langové-Vepřekové z Brna
Jiřímu Lindovskému z Olomouce
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Milanu Magnimu z Kuřimi
Václavu Malinovi z Plzně
Anně Matouškové z Prahy
Borisi Myslivečkovi z Brna
Michalu Nesázalovi z Prahy
Jiřímu Netíkovi z Brna
Bohuslavě Olešové z Brna
Vítu Ondráčkovi z Kunštátu na Moravě
Marianu Pallovi z Brna
Dagmaře  Petráškové ze Želešic
Lence Pilařové z Brna
Přemyslu Pitříkovi z Brna
Marii Plotěné  z Brna
Rostislavu Pospíšilovi z Brna
Pavlu Procházkovi z Brna
Richardu Procházkovi z Brna
Josefu Ptáčkovi z Brna
Janu Rajlichovi z Brna
Janu Rajlichovi ml. z Brna
Liběně Rochové z Brna
Josefu Ruszelákovi ze Zlína
Vladimíře Sedlákové z Brna
Jindřišce Simonsen z Brna
Pavlu Sivkovi z Prahy
Josku Skalníkovi z Prahy
Jiřímu Sobotkovi z Brna
Dagmaře Sochorové z Brna
Janu Součkovi z Prahy
Jiřímu Sozanskému z Prahy
Janu Spěváčkovi z Brna
Věře Spurné z Brna
Janu Steklíkovi z Brna
Jaroslavu Sůrovi z Prahy
Janu Sytařovi  z Prahy
Miroslavu Šimordovi z Brna
Miroslavu Šnajdrovi z Olomouce
Blance Šperkové z Brna
Zdeňku Šplíchalovi z Třebíče

Miroslavu Štolfovi z Brna
Jindřichu Štreitovi z Bruntálu
Ivanu Štroufovi z Brna
Zuzaně Štroufové z Brna
Jakubu Švédovi z Prahy
Liboru Teplému z Brna
Zdeňku Thomovi z Prahy
Jaroslavu Ungermanovi z Blanska
Janě Vaňourkové z Brna
Markétě Váradiové z Teplic
Vladimíru Vašíčkovi ze Svatobořic u Kyjova
Lukáši Vlčkovi z Mokré Hory
Miloši Vlčkovi z Mokré Hory
Patriku Vlčkovi z Mokré Hory
Lucii Wesely z Brna
Janu Wolfovi z Brna
Aleši a Radce Zábojovým z Brna
Františku Zoubkovi ze Židlochovic 
Jasanu Zoubkovi z Prahy
Olbramu Zoubkovi z Prahy
Kamile Ženaté z Prahy

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 rozptýleny na území zmíněných katas-
trů a nadace samotná obhospodařuje zatím díky spolupráci s partnery
v občanském sdružení Tradici Bílých Karpat jen část zemědělských
pozemků v Hostětíně. Postupně však chceme tyto pozemky obhospodařo-
vat tak, aby přispívaly k pestrosti a rovnováze bělokarpatské krajiny.    

V minulých letech se Pozemkový spolek Veronica zaměřil zejména na
tradiční ovocnářství v Bílých Karpatech: a to jak sázením ovocných
stromků, tak podporou sušení v tradiční roubené sušírně ovoce v zahradě
za moštárnou, pokračovalo rovněž kosení květnatých luk v okolí. 
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III. MEDIÁLNÍ ODEZVA NAŠICH AKTIVIT

Zájem médií jsme zaznamenali zejména při akcích pro děti a veřejnost: výtvarná soutěž pro děti „Nakresli si svého netopýra“ (Rovnost, MF Dnes),
benefiční koncert pro netopýry (ČR Brno, Rovnost, MF Dnes) a především informace o předvánoční benefiční aukci výtvarných děl na pomoc Čer-
novickému hájku (MF Dnes, Rovnost, ČR Brno a ČT Jihomoravský večerník, který tématu aukce a Černovického hájku věnoval celou svou přílohu). Na
jaře rovněž proběhly médii (Rovnost, MF Dnes, ČT) informace o úspěšném vykoupení první části bělokarpatského lesa ČSOP v rámci programu Místo
pro přírodu (i za peníze získané Nadací Veronica). 

V loňském roce jsme rovněž dvakrát využili možnost zveřejnit v MF Dnes tzv. nadační inzerát za cenu zvýhodněnou pro neziskové organizace. 
MF Dnes za tuto možnost děkujeme. 
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IV. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA
Výrok nezávislého auditora

/23/



/24/



/25/



/26/



V souladu s ustanovením § 22 odst.1 písmene c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nák-
ladů souvisejících se správou nadace, a to do maximální výše 30ti % nadačního jmění k 31.12. běžného roku. Náklady související se správou nadace
činily v roce  2004  3 888 770,71 Kč, tj. 16,44% ze zapsaného nadačního jmění, které činí 23 648 593,- Kč, tudíž jsme toto pravidlo nepřekročili.
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Náklady na správu nadace



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 ostatním 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 zareg-
istrovány dle znaleckého ocenění.

- majetkový podíl v ZD Pitín 72 tis. Kč - podíl byl darován v roce 1998
soukromými dárci, kteří jej získali v restituci majetku.

- ostatní dlouhodobý finanční majetek 21 116 tis. Kč - majetkové
dlouhodobé cenné papíry investované v nadačním jmění.

- materiál na skladě 41 tis. Kč - vytěžené dřevo z lesních pozemků v ma-
jetku organizace, na jaře v  roce 2005 bude použito jako stavební materiál
při dostavbě skladu moštárny.

- zboží na skladě 8 tis. Kč - publikace Moravské krajiny.
- ostatní pohledávky 77tis. Kč - poskytnutý návratný nadační příspěvek

občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat.
- příjmy příštích období 335 tis. Kč - z toho 315 tis. dividenda

z podílových listů Balancovaný fond nadací (ŽB Trust) za období roku
2004, vyplacena v roce 2005.

- 20 tis.refundace energie v objektu Hostětín.
- kursové rozdíly aktivní 103 tis. Kč - přepočet pohledávky za o.s. TBK

z poskytnutého návratného nadačního příspěvku.

b) pasiva
- vlastní jmění 33 074 tis. Kč, z toho:

- nadační jmění zapsané vlastní   2 852 593,- Kč         
- nadační jmění zapsané NIF     20 796 000,- Kč       
- nadační jmění nezapsané NIF   7 706 000,- Kč         
- ostatní jmění                          1 719 758,- Kč    
fondy  - 1 991 tis. Kč, z toho:

- fond na nadační příspěvky a režii ze zisku                 53 771,- Kč
- fond na zvýšení nadačního jmění vytvořený z darů     76 100,- Kč      
- fond pokračování projektů v roce 2004                    732 214,- Kč     
- fond vkladu do nadačního jmění                        - 2 852 593,- Kč  
- oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   17 tis. Kč - rozdíl

mezi kupní cenou a aktuálním oceněním k 31. 12. 2004  u finančních
investic.

- dlouhodobé bankovní úvěry 118 tis. Kč
- bankovní úvěr zprostředkovaný lucemburskou organizací Hellef fir

d´Natur, který byl poskytnut jako návratný nadační příspěvek občanské-
mu sdružení Tradice Bílých Karpat. Měsíční splátky 682 EUR, úvěr bude
plně splacen v roce 2005. Úvěr je veden v EURech.

- ostatní daně a poplatky 0 Kč 
- dohadné účty pasivní  0 Kč 
- výdaje příštích období  20 tis. Kč - náklady roku 2004  vyfakturované

v roce 2005
- výnosy příštích období 2 957 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 nájemcem moštárny. Ročně se z proinvestované částky umořu-
je částka 84 tis. Kč, která je nájmem za využívání moštárny. 

- kursové rozdíly pasivní  77 tis. Kč - přepočet úvěru v EUR na CZK
aktuálním kurzem k 31. 12. 2004. 
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Příloha k účetní závěrce Nadace Veronica 2004: 
Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy 

a nákladům a výnosům organizace (výkaz zisku a ztráty)



VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁTY:

a) náklady
Spotřeba energie 1 tis. Kč 
Služby celkem 252 tis. Kč, z toho
- cestovné 7 tis. Kč
- reprezentace (občerstvení na akcích) 7 tis. Kč
- ostatní služby (audit, odborné konzultace apod.) 196 tis. Kč
- poštovné 32 tis. Kč
- telefonní poplatky 10 tis. Kč
- fotopráce a kopírování 18 tis. Kč
- tisk, grafické úpravy 10 tis. Kč
- právní poradenství  15 tis. Kč
- poplatky za semináře, vzdělávání pracovníků 14 tis. Kč
- nájem 10 tis.Kč
- zpracování účetnictví 17 tis. Kč
Osobní náklady 396 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
Kursové ztráty  4 tis Kč
- ztráty z přepočtu zůstatku na devizových účtech k 31. 12. 2004
- 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 749 tis. Kč
- převod výtěžku z aukce na pomoc Černovickému hájku 220 tis. Kč do

r. 2005
- převod indiv. darů na pomoc Černovickému hájku a karpatskému lesu

118 tis.
- převod přijatých nespotřebovaných darů do r. 2005 částka 38 tis. Kč
- převod nespotřebované části pobídkového a rozvojového grantu od

nadace VIA  357 tis. Kč
- bankovní poplatky 15 tis. Kč
- zákonné pojištění za zaměstnance 911 Kč

- Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 120 tis. Kč -
odpisy budovy moštárny v Hostětíně.

- Prodané cenné papíry a podíly 3 055 tis. Kč - naběhlé úroky při koupi
dluhopisu do nadačního jmění.

Poskytnuté nadační příspěvky 784 tis. Kč, z toho:
- nadační příspěvky  z výnosů NIF   -  424 tis. Kč
- nadační příspěvky  z individuálních darů shromážděných nadací  -

360 tis. Kč

b) výnosy   
Tržby z prodeje služeb 346 tis. Kč, z toho:
- pronájem strojů na výrobu moštu 250 tis. Kč 
- pronájem budovy moštárny a pozemku 84 tis. Kč
- ostatní poskytnuté služby  12 tis. Kč
Tržby za prodané zboží 6 tis. Kč - prodej publikace Moravské krajiny
Úroky 29 tis. Kč - úroky z peněžních prostředků uložených v nadačním

jmění, ostatním jmění a z ostatních volných prostředků
Zúčtování fondů 781 tis. Kč, z toho: 
- převod z fondu vytvořeného z  výnosů z nadačního jmění NIF za rok

2004 na krytí nadačních příspěvků a režijních nákladů základního
grantového programu 423 638,- Kč

- převod z fondu nespotřebovaných darů z roku 2003,  350 007,- Kč
Jiné ostatní výnosy 13 tis. Kč
- refundace nákladů TBK o.s. 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílových listů 3 060 tis. Kč
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 656 tis. Kč
- výnosy z nadačního jmění 
Přijaté příspěvky (dary) 1 350 tis. Kč, z toho:
- přijaté dary na  záchranu Karpatského lesa, na pomoc Černovickému

hájku  a na činnost nadace v souladu se statutem organizace 242 tis. Kč
-  přijaté příspěvky z aukce uměleckých děl 233 tis. Kč
-  přijaté příspěvky od Nadace VIA 875 tis. Kč z toho: 
400 000,- Kč získaný 1. pobídkový grant  za rok 2003
475 000,- Kč převod nespotřebovaných prostředků z roku 2003
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V. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY  Z  NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO  FONDU
Audit hospodaření s prostředky z NIF:
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Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2004 činí  celkem 670 953,38 Kč



Užití výnosů z nadačního jmění NIF v roce 2004 (dosažených za rok 2003)
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Dne 2.12.2004 byla na účet nadace připsána částka 7 706 000,- Kč z příspěvku NIF přiděleného v II.etapě na základě dodatku č. 00056-2004-211-
D-A-12-05 ke Smlouvě o převodu zbývajících  prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve
II.etapě uzavřené podle § 18 odst.2) písm. a) bod 6) zákona č.171/91 Sb. mezi Fondem národního majetku ČR a Nadací Veronica.

Dne 14.3.2005 podala nadace návrh Krajskému obchodnímu soudu v Brně na zápis zvýšení nadačního jmění o částku 7 706 000,- Kč.  Tyto finanční
prostředky jsou uloženy na účtu nadačního jmění  č. 411 272/0800 u České spořitelny, a.s.  Zápis byl proveden ke dni 17. května 2005. 

Výnosy za rok 2004 z nadačního jmění z prostředků NIF
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Náklady na správu nadace z výnosů nadačního jmění - část NIF



Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků ze základního
grantového programu Nadace Veronica z NIF II.:

1. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kul-
turních 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 konceptu pozemkových spolků a dalších inovativních metod
ochrany přírody a krajiny.

2. Ekologická výchova - zde působí Nadace Veronica v celostátním
měřítku. Cílem programu je podporovat budování vztahů k přírodě,
zvyšovat povědomí lidí o jejich závislosti na přírodě a životním prostředí,
posilovat ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě a k životnímu
prostředí, vůči sobě i druhým. Podpora je směřována především malým
a začínajícím organizacím a jednotlivcům.

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

Podpora jednotlivců, kteří se v regionech dlouhodobě věnují ekolo-
gické výchově. Nadační příspěvek je určen na vzdělávání v oboru ekolo-
gické výchovy. Výše příspěvku do 2 000,- Kč.

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

Poznámka: V oblasti 1. a 2. je možné v případě příspěvkových
a rozpočtových organizací přispět na projekt pouze 50% z celkového
rozpočtu projektu.

3. Výroční cena Nadace Veronica 
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. 

Vyhlášení výběrového řízení, výběr projektů, zveřejnění výsledků:

Uzávěrky pro žádosti o nadační příspěvek jsou vyhlašovány 2x ročně,
na konci dubna a září. Uvedeny jsou na webových stránkách Nadace
Veronica www.nadace.veronica.cz, na internetových serverech sloužících
pro výměnu informací v neziskovém sektoru, jako je např. www.econ-
net.cz, www.neziskovky.cz, případně v denním tisku.

Po uzávěrce se k projektům vyjadřuje 5 - 7 odborníků působících
v oblasti životního prostředí. Konečné rozhodnutí o udělení nadačních
příspěvků schvaluje po diskusi správní rada nadace. 

Informace o podpořených a nepodpořených projektech jsou zveřej-
ňovány na webových stránkách nadace nejpozději do 6 týdnů od
uzávěrky. Všichni žadatelé jsou vyrozuměni písemně. 

Proces poskytování nadačních příspěvků:

Vzhledem k tomu, že nadace uděluje v základním grantovém programu
menší granty (5 - 30 tisíc korun), je schválená částka uvolněna po podep-
sání smlouvy. V případě jejího nedodržení nadace vyžaduje poskytnutý
příspěvek vrátit.
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Činnost Nadace Veronica by nebyla možná bez spolupráce s
řadou firem, organizací a jednotlivců. Všem upřímně děkujeme za
jejich přízeň, důvěru i povzbuzení, za finanční i nehmotnou pod-
poru. Děkujeme:
Ateliér Fontes, s.r.o. a Ing. Tomáši Havlíčkovi
DD plus, v.o.s. a RNDr. Libuši Dvořákové
Disa, v.o.s. a Ing. Karlu Zlámalovi
Ekostavby Brno, a.s., a Ing. Vladimíru Koubovi
ENETEX-KIA, s r.o.,  a Ing. Ivo Kolískovi
GEOtest Brno, a.s., a Ing. Martinu Teyschlovi 
Gity, a.s. a Ing. Olze Girstlové
HOBAS CZ, spol. s r.o. a Ing. Richardu Vlčkovi a Ing. Františku
Velískovi
Hoffmann Kovovýroba, s.r.o. a Mgr. Marku Hoffmannovi
Hydroprojekt CZ a.s. a Ing. Miloši Kovářovi
Ikea Group a Kateřině Horové
Mf Dnes a Kateřině Hamáčkové
Solární systémy, s.r.o. a Ing. Zdeňku Taušovi
Doc. Ing. Fedoru Gálovi, DrSc.
Doc. Ing. Petru Kučerovi, Csc.
Ing. Jiřímu Slámovi

za konstruktivní spolupráci nad společnými projekty, za vstřícnost,
podporu a rady lidem a přátelům z „rodiny Veronik“ zejména Mojmíru
Vlašínovi, Yvonně Gaillyové, Antonínu Bučkovi, Daliboru Zachovalovi,
Haně Chalupské, Věře Pospíšilíkové, Radimovi Machů, Jaroslavu
Ungermannovi a cimbálové muzice Veronica a dalším

lidem a přátelům z Nadace Partnerství, kteří neváhají pomoci nám
radou, zkušenostmi i osobně, zejména Markétě Ondráškové, Mirku
Bohdálkovi, Michalu Veselému a dalším,

lidem a přátelům, kteří nám pomáhají svou dobrovolnou prací ať
již organizačního, administrativního nebo odborného charakteru zejmé-
na: Richardu Procházkovi, Heleně Slámové, Kristíně a Pavlovi
Klimešovým a jejich galerii v Pouzdřanech, a dalším, kteří nás podpořili:

Doc. Ing. Antonínu Bučkovi, CSc., z Brna
Janu Čermákovi z Brna
Táně Fischerové z Prahy
Ing. Jiřímu Gabrielovi z Moravských Knínic
Doc. Ing. Fedoru Gálovi, Csc., z Prahy
Soni Göblové z Prahy
Františku Gregorovi z Brna
Janu Karberovi ze Židlochovic
Prof. Erazimu Kohákovi z Prahy
Ing. Petru Maděrovi z Brna
Dr. Hertě Matlové z Brna
Doc. Ing. Karlu Pichlovi, CSc.,  z Brna
PhDr. Jiřímu Poláčkovi, Csc,. z Brna
Haně Smolkové z Poličky
Miroslavu Sovišovi z Hluku
Ing. Miloši Štěrbovi, CSc., z Opavy
RNDr. Mojmíru Vlašínovi z Brna

Poznámka:

Poděkování dalším dárcům a příznivcům jsou uvedena u konkrétních programů, které

podpořili.
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VI. PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM A PŘÁTELŮM
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PODPOŘTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM KLUBU
PŘÁTEL

Životní prostředí a příroda často zůstávají v pozadí zájmu veřejnosti,
přestože právě jejich kvalita významným způsobem ovlivňuje život
a zdraví nás i našich dětí. Jsou to stromy, jejichž zelené plíce čistí vzduch,
který dýcháme, jsou to parky, ve kterých hledáme odpočinek ve městě,
a je to příroda a krajina, do které utíkáme načerpat sílu, klid a energii do
všedních dní.

Snažíme se nejen vzbudit zájem široké veřejnosti o problematiku život-
ního prostředí a přírody, ale zároveň nabídnout jednoduchý způsob, jak jí
prostřednictvím klubu přátel pomáhat. Nejjednodušší je pomoc finanční,
pomoci nám ale může i věcný dar nebo pomoc osobní. Kromě své
konkrétní hodnoty je Vaše pomoc pro nás důležitou morální podporou.

Podpořte i Vy naši činnost ve prospěch přírody a zapojte se prostřed-
nictvím finančního příspěvku do realizace dalších potřebných programů:

Jednorázovým příspěvkem převodem z účtu nebo poštovní
poukázkou ve prospěch účtu  - 152  326 667/0300

Pravidelným měsíčním příspěvkem zadáním trvalého příkazu
k úhradě ve prospěch účtu  - 152  326 667/0300

Formou srážek ze mzdy - sdělením výše měsíčního příspěvku Vaší
mzdové účetní a jeho převodem ve prospěch účtu  - 152  326 667/0300

Pokud si přejete, můžete si vybrat způsob využití Vašeho příspěvku.
Stačí při poukázání Vašeho daru číslo programu použít jako variabilní
symbol. 

111 - Nadační jmění - je uloženo na zvláštním účtu a je nezcizitelné.
Používat se mohou na nadační příspěvky a provoz pouze každoroční
výnosy z něj. Posílení nadačního jmění znamená posílení trvalé udržitel-
nosti nadace a tím i její větší možnosti při naplňování jejího poslání.

222 - Vydávání publikací s ekologickou tematikou.
333 - Pořádání kulturně-ekologických akcí pro veřejnost (přednášky,

výstavy apod.).
444 - Ekologická výchova. 
555 - Pomoc Černovickému hájku.
666 - Záchrana stoletého karpatského lesa.
777 - Fond pro Wilsonův les v Brně.

Našim dárcům zasíláme pozvánky na zajímavé akce naše i našich part-
nerů a certifikáty o přijetí daru. 

Pokud známe, nebo nám sdělíte Vaši adresu, pak při platbě nad
1000,- Kč Vám zašleme automaticky potvrzení pro snížení základu daně.

Fyzické osoby - dle §15 odst. 8 si lze odečíst hodnotu daru nejvýše
10% ze základu daně, pokud částka činí alespoň 1000,- Kč.   Právnické
osoby - dle § 20 odst. 8 si lze odečíst hodnotu daru nejvýše 5% ze zák-
ladu daně, pokud jeho hodnota činí alespoň 2 000,- Kč. Podrobněji viz.
Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.
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