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Rok 2006 byl pro návštěvníky EkoCentra
Brno a uživatele jeho služeb rokem
úspěšného pokračování stěžejních
dlouhodobých aktivit i rokem novinek.
Vedle členství ve významných organizacích,
zaměřených na ekologickou výchovu a
poradenství, to bylo například zahájení
rozsáhlého programu vzdělávání dospělých
nebo otevření Obchůdku podporujícího malé
domácí výrobce, produkci z přírodních
materiálů a různě znevýhodněné
výrobce, včetně tělesně postižených.
Opomenout nemohu ani některé naše
dlouhodobější kampaně, zrealizované s
cílem oslovovat srozumitelnou a přitažlivou
formou veřejnost, která není zapojena v
ekologických aktivitách. S velmi pěkným
ohlasem se setkala například naše podzimní
kampaň Zdraví pro celou rodinu, která
poskytla Brňanům inspiraci pro zdravý životní
styl. Trpkou stránkou života našeho sdružení
v roce 2006 byla překvapivě malá podpora
našich stěžejních neziskových projektů ze
strany donorů, zejména těch tradičních.
Bohužel jak v regionu, ve kterém významnou
část aktivit realizujeme ve prospěch jeho
obyvatel, tak u některých ministerstev či
velkých nadací, v jejichž výběrových řízeních
jsme přes někdejší takřka každoroční
podporu neuspěli i několik let. Poděkování
naopak patří všem menším podporovatelům,
kteří v rámci svých omezených možností
opakovaně přispěli na realizaci našich
veřejně prospěšných aktivit a měli možnost
se přesvědčit o efektivním využití vložených
prostředků ve prospěch ekologické výchovy
dětí i dospělých. Námi realizované projekty
se i v roce 2006 opíraly o zkušenosti z více
než 16 let nepřetržité každodenní práce v
ekologické výchově a osvětě. Přesto
neustrnuly a nepodlehly setrvačnosti, naopak
přišly s řadou inovací, které jsme sice
neprezentovali jako novinky evropského
významu, jak je v našich krajích nově
zvykem, ale bez okázalosti založili na
profesionalitě, toleranci, schopnosti oslovit
předpokládaného adresáta a garantovat
dlouhodobě nabízené služby.
Děkujeme všem, kdo to ocenili. Uděláme
maximum pro to, abychom byli i nadále
užiteční.
Mgr. Zbyněk Zavadil
ředitel

Stěžejní
aktivity v roce
2006

Informační a poradenský servis
Po celý rok byl návštěvníkům našeho centra
v Brně i rostoucímu počtu mimobrněnských
zájemců k dispozici informační a poradenský
servis zaměřený na informace a služby
v oblasti ekologie, ochrany přírody a
zdravého životního stylu.
V roce 2006 se EkoCentrum Brno stalo
členem sítě ekologických poraden STEP se
statutem čekatele. Přineslo to zintenzivnění
kontaktů s našimi kolegy z ostatních poraden
a možnost rozvíjet odbornost našich
poradců. Našim návštěvníkům i klientům ze
vzdálených míst byl po celý rok k dispozici
soubor služeb, zahrnující informační a
poradenský servis ve stálém centru v Brně
na ulici Ponávka 2 v blízkosti centra města,
dále aktuální e-mailové rozesílky E-servis,
které je možno zdarma objednat na našich
webových stránkách.
Prostřednictvím stránek www.ecb.cz lze
také klást dotazy nebo se inspirovat v rubrice
Zajímavé a často kladené dotazy. Po celý rok
jsme průběžně naplňovali rubriku krátkých
zpráv na úvodní stránce našeho webu.
Návštěvnost našich stránek poprvé v historii
jejich existence překročila 1 000 unikátních
přístupů za měsíc.
Návštěvníkům centra byly po celý rok
k dispozici zdarma aktuální informační
materiály, členové knihovny si mohli vybrat
z mnohatisícového fondu titulů naší
knihovny. EkoCentrum Brno se těmito
službami již několik let řadí mezi významné
zdroje nezávislých informací a služeb z
oblasti ekologie, životního prostředí
a zdravého životního stylu v našem kraji.

Ekotéka – klub příznivců
ekologické literatury
Jádrem projektu Ekotéka je specializovaná
veřejná knihovna s čítárnou, zaměřená na
témata z přírody, ekologické výchovy,
zdravého životního stylu a neziskového
sektoru. Knihovna byla kromě prázdnin a
svátků otevřena po celý rok každý všední
den. V roce 2006 jsme připravili několik
tematických akcí pro veřejnost, zúčastnili
jsme se Měsíce internetu a v době konání
Dne otevřených dveří nabídli registraci v
knihovně novým čtenářům zdarma.

Aktualizovaný fond knihovny se všemi
možnostmi vyhledávání byl k dispozici
v internetové verzi na www.ecb.cz. Knihovnu
i videotéku jsme rozšířili o řadu titulů,
koncem roku jejich počet přesáhl 3 540. Na
sklonku roku bylo v Ekotéce zaregistrováno 1
227 uživatelů, v roce 2006 přibylo 55 nových.
Členům Ekotéky byly k dispozici dva
počítače s bezplatným přístupem na internet
a řada aktuálních informačních materiálů
zdarma. Jako součást systému veřejných
knihoven Ministerstva kultury poskytovala
Ekotéka další, v malých knihovnách
ekologických organizací často nedostupné
služby, například meziknihovní výpůjční
službu.

Programy pro děti
V projektu programů pro děti se zaměřujeme
na přímou práci s dětmi a mládeží,
především v oblasti ekologické výchovy.
Jádrem projektu v roce 2006 byly tradičně
výukové programy pro školy a cyklus akcí
pro neorganizované děti.
Kromě vedoucí programů pro děti projekt
zabezpečoval tým externích lektorů,
organizátorů akcí a dalších spolupracovníků.

Výukové programy
Na začátku školního roku jsme vydali
aktualizovanou a rozšířenou skládačku
s nabídkou našich výukových programů.
Kromě toho jsme vydali a distribuovali do
škol oblíbený plakát s nabídkou
environmentálních výukových programů
brněnských středisek ekologické výchovy.
V roce 2006 jsme se stali řádným členem
sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina, což nám přineslo především
informační a metodickou podporu, včetně
možnosti setkávání s lektory z jiných
organizací a vzájemného seznamování s
realizovanými programy. V roce 2006
navštívil naše výukové programy historicky
nejvyšší počet účastníků, rekordních 2 056
dětí na 122 výukových programech.

Tematické akce
Jako každoročně jsme v průběhu roku
připravili tematické akce, určené především
dětem a mládeži, popřípadě rodinám s dětmi.
Nabídku tematických akcí v roce 2006
negativně poznamenal překvapivě malý

zájem našich tradičních donorů, kteří
uspořádání tradičních akcí v Brně a
Jihomoravském kraji v tomto roce buď vůbec
nepodpořili, nebo přispěli výrazně nižšími
částkami.
Část akcí se nám v průběhu roku podařilo
díky maximálnímu úsilí alespoň částečně
dofinancovat z menších grantů, část jsme
zorganizovali s omezeným rozpočtem a s
využitím práce dobrovolníků – nutně to ale
znamenalo i omezení rozsahu akcí. I přes
tuto okolnost, která nás velmi mrzí, se hlavně
díky odhodlání skvělého týmu realizátorů
akce uskutečnily, zaznamenaly vysokou
návštěvnost a byly důležitým příspěvkem k
ekologické výchově dětí a mládeže v Brně i
Jihomoravském kraji.
Věříme, že kvalita naší nabídky bude
v příštím roce oceněna donory, bez nichž
tuto potřebnou a efektivní formu ekologické
výchovy není možné realizovat. Vynikajícím
výsledkem se může pochválit například naše
soutěž Moje Veličenstvo kniha o
nejoriginálnější vlastnoručně vyrobenou
knihu, které se přes velmi náročná kritéria
zúčastnilo 51 individuálních autorů a 36
autorských kolektivů.
Přes finanční problémy jsme uskutečnili i
desítku dalších akcí, například Kytičku v
Parku, Výtvarnou soutěž ke Dni bez aut,
Vánoční dílničky, Velikonoční dílničky a další.

Vzdělávání a osvěta
Pro potřebu našich projektů i jako službu
partnerům a klientům jsme poskytovali
v prostorách na Ponávce 2 konferenční
servis, který umožňuje pořádání přednášek,
tiskových konferencí, seminářů. Uskutečnili
jsme Den otevřených dveří a vybraným
školám nabídli možnost exkurze v naší
knihovně, poradně a informačním centru.
Vzhledem k velkému zájmu o první
vzdělávací semináře, které jsme uskutečnili,
jsme v druhé polovině roku 2006 připravili
koncepci Vzdělávacího programu pro
dospělé, který se naplno rozběhl od ledna
2007. Vzdělávací program zahrnuje
volnočasové aktivity pro dospělé (tradiční
výtvarné techniky, tvorbu z přírodních
materiálů, vzdělávací semináře pro širokou
veřejnost týkající se zdravého a přírodě

přátelského životního stylu, ekologie a
ochrany přírody). Dále máme připraveny
celodenní vzdělávací semináře pro
odbornou veřejnost, zaměřené například na
rozvoj dovedností potřebných pro fungování
neziskových organizací a také na
pedagogické dovednosti, například práci
s handicapovaným dítětem v kolektivu.

Vydavatelství
Jako každoročně jsme se podíleli na vydání
informačních materiálů z oblasti životního
prostředí, spolu s OŽP MMB jsme připravili
a distribuovali například programovou
nabídku Dne Země v Brně, připravili jsme
nového průvodce Stezkou zdraví a vydali
plakát s nabídkou ekologických výukových
programů brněnských organizací. Pro
potřebu našich výukových programů jsme
vydali brožurku a CD Abeceda zelených
informací s přehledem důležitých zdrojů
informací v oblasti životního prostředí.
EkoCentrum Brno nadále spolu s partnery
zajišťovalo realizaci rozsáhlého edičního
projektu Edice Chráněná území ČR. Bohužel
se v důsledku zdržení redakčních prací v
partnerské organizaci projektu nepodařilo
vydat svazek Brněnsko, plánovaný na rok
2006, nicméně proběhly jeho aktualizace a
bylo zajištěno dofinancování svazku, jehož
rozsah se v průběhu prací významně rozšířil.

Knihkupectví a distribuce
V průběhu roku zahrnovala nabídka našeho
knihkupectví přes stovku nekomerčně
orientovaných titulů, především z oblasti
ekologie, ochrany přírody a publikací o
neziskovém sektoru. Vedle knihkupectví v
prostorách našeho centra bylo všem
zájemcům k dispozici také internetové
knihkupectví na www.ecb.cz.
V roce 2006 jsme dále působili jako jedno z
center distribuujících tituly z produkce MŽP.
Nadále jsme se zaměřovali na vyhledávání a
distribuci titulů, které jsou jen těžko dostupné
v běžné distribuční síti. Mezi nejžádanější
tituly patřily nejnovější svazky Edice
Chráněná území ČR, o které opakovaně
projevují zájem jednotlivci i instituce nejen
u nás, ale i v řadě míst v zahraničí. Starší
svazky jsou již zcela vyprodány.

Novinkou se v září 2006 stalo otevření
našeho nového Obchůdku, kterým jsme
rozšířili nabízený sortiment. Otevření
Obchůdku předcházel průzkum, který potvrdil
náš záměr: nabízet takové zboží, které bylo
vyrobeno z přírodních nebo recyklovaných
materiálů, dále zboží, na jehož tvorbě se
podíleli lidé s různými druhy postižení, které
můžeme touto cestou společně podpořit.
Přednost při našem výběru dostávají také
malé rodinné firmy, výrobky tvořené z
místních zdrojů, výrobky Fair Trade –
Spravedlivý obchod a podobně. Obchůdek
má od svého startu také internetovou podobu
na našich stránkách. Nově otevřený
Obchůdek vyvolal až překvapivě velký ohlas,
který nás potěšil a potvrdil potřebnost
podobných aktivit a zájem o ně.

Grafické studio, agenturní servis
Grafické studio zajišťovalo po celý rok
realizaci veškerých tiskovin, vydávaných
EkoCentrem pro vlastní prezentaci i pro
potřebu dalších subjektů. Pro své klienty
jsme v průběhu roku zrealizovali i rozsáhlejší
informační kampaně, tematicky zaměřené
akce a soutěže. Hlavním přínosem
grafického studia a s ním spojeného
agenturního servisu bylo stejně jako v
předchozích letech zajištění vlastních
prezentačních a vydavatelských aktivit a
přínos pro částečné samofinancování našich
stěžejních programů. V roce 2006 jsme se
podíleli na zpracování Jihomoravských
ekolistů, programové nabídky Dne Země v
Brně, plakátu s nabídkou ekologických
výukových programů pro školy. Z dílny
našich grafiků vyšel i nový průvodce Stezkou
zdraví.

Stezka zdraví Brno-Lelekovice
Projekt realizujeme od roku 1997 v rámci
projektu Brno-Zdravé město. Vedle
Kanceláře Brno-Zdravé město se do
společného úsilí o ochranu a nekomerční
rozvoj této výjimečné lokality zapojili i další
partneři: Městská část Řečkovice-Mokrá
Hora, brontosauři dětský oddíl Vlčí stopa,
obec Lelekovice, umělecké sdružení RE a
obyvatelé Vránova mlýna.
Na stezce jsme uskutečnili tradiční tematické
akce pro veřejnost. V dubnu proběhlo Vítání
jara na Stezce zdraví, v květnu pak 4. ročník
akce pro příznivce netradičních kolových

vozidel Kolečka na Stezce zdraví, který se
uskutečnil opět za velkého zájmu médií i
příznivců zdravého pohybu v přírodě.
Opakovaně jsme museli opravovat
informační tabule na zastaveních stezky
poškozené vandaly. V rámci omezených
finančních možností jsme tyto opravy využili
k aktualizaci obsahu tabulí.
Díky podpoře Kanceláře Brno-Zdravé město
jsme zpracovali a vydali nového průvodce
stezkou ve formě tištěné skládačky. Ve
spolupráci s Nadací Zdraví pro Moravu a za
jejího finančního přispění jsme na podzim
zrealizovali kampaň Zdraví pro celou rodinu,
jejímž jádrem byly náměty pro zdravý životní
styl a relaxaci zaměřené především na
rodiny. Součástí kampaně byla také
tematická akce pro rodiče s dětmi na Stezce
zdraví.

Členství ve
sdruženích
a další aktivity

AMAVET, asociace pro mládež, vědu a
techniku
Asociace poradenských informačních
středisek APIS
Sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina – řádný člen
Sdružení ekologických poraden
STEP – člen-čekatel
Zástupce EkoCentra Brno byl v roce 2006
členem Poradního sboru Rady města Brna
pro environmentální osvětu, výchovu a
vzdělávání
EkoCentrum Brno bylo v roce 2006 nadále
součástí JM koncepce EVVO

Valná hromada

Valná hromada se uskutečnila v prostorách
EkoCentra Brno na Ponávce 2 dne 27.3.
2007 s tímto programem:
1. Úvod
2. Zhodnocení činnosti v roce 2006
3. Zpráva o hospodaření
4. Pokračování stěžejních projektů
EkoCentra Brno v roce 2007 a vize pro další
období
5. Volba předsedy občanského sdružení
Předsedou občanského sdružení
EkoCentrum Brno byl na období do další
valné hromady zvolen dosavadní předseda
Zbyněk Zavadil.

Finanční zpráva za rok 2006
VÝDAJE

4 600 343

1. Výdaje na projekt Edice Chráněná území
Edice Chráněná území (výdaje uplatněné u SFŽP ČR)
Edice Chráněná území (výdaje nedotované)

3 092 768
2 300 602
792 166

2. Výdaje ostatní
Drobný majetek
Software
Spotřební materiál - pro provoz
Nákup zboží (publikace určené k prodeji)
Nákup zboží (Obchůdek)
Publikace do knihovny (knihy, časopisy, CD)
Materiál na zabezpečení akcí a programů pro děti
Služby k zajištění akcí a programů pro děti
Semináře, školení
Nájem
Vodné, stočné
Elektrická energie
Plyn
Telefon, internet
Opravy a údržba provozní
Jízdné (auto, prostředky hrom. dopravy)
Poštovné
Účetní a ekonomické práce
Mzdy
Pojistné zdravotní a sociální organizace
Zákonné pojištění zaměstnanců
Opravy a údržba Stezky zdraví
Počítačová síť, úpravy www.ecb.cz
Ostatní provozní náklady
Daně
Poplatky bance
Odpisy dlouhodobého majetku
Členské příspěvky
Služby k zajištění komerčních příjmů

1 507 575
555
1 407
52 059
14 539
10 378
11 414
16 138
18 607
8 080
160 200
2 628
21 985
15 455
48 873
7 396
20 687
29 747
40 800
564 465
190 793
1 597
11 785
37 127
5 678
2 400
11 026
0
4 930
196 826

PŘÍJMY
1. Příjem z dotací, grantů a darů 289 385
Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí

4 999 003
289 385
25 000

Ekologická osvěta pro Jihomoravský kraj v roce 2006

MŠMT

100 000

Hospodářskosprávní výdaje

Statutární město Brno, odbor životního prostředí

12 000

Ekologické výukové programy v roce 2006

Statutární město Brno, odbor životního prostředí

37 000

Ekologická knihovna a informační centrum v roce 2006

Statutární město Brno, odbor školství

10 000

Tematické akce pro děti a mládež v roce 2006

Nadace Veronica

5 000

Vzdělávání pracovníků ekologické výchovy

MŽP prostřednictvím Sítě ekologických poraden STEP

30 700

Environmentální poradenství

MŽP prostřednictvím Sítě ekologických poraden STEP

16 000

Standardy environmentálních poraden a zelené úřadování

Nadace Zdraví pro Moravu

10 000

Stezka zdraví

MŽP prostřednictvím programu SSEV Pavučina

15 437

Ekologické výukové programy

MŽP prostřednictvím programu SSEV Pavučina

192

Spolupráce s vysokými a vyššími odbornými školami

MŽP prostřednictvím programu SSEV Pavučina

1 894

Vzdělávací akce pro odbornou veřejnost

MŽP prostřednictvím programu SSEV Pavučina

11 162

Vzdělávací akce pro veřejnost

Chance, a.s.

15 000

Aktivity v oblasti ekologické výchovy a osvěty

2. Příjem z dotace SFŽP na projekt Edice Chráněná území

2 461 202

3. Ostatní příjmy
Prodej zboží
- knihy z edice Chráněná území
- knihy ostatní
- Obchůdek
Změna stavu zásob
Výukové programy
Přefakturace nájmu a energií
Úroky na účtech
Členské příspěvky Ekotéka
Poštovné a balné (dobírky)
Prodej služeb (grafika, sazba, tisk, pořádání akcí)
Příspěvek na Edici Chráněná území

2 248 416
1 182 889
1 124 669
46 529
11 691
178 372
51 775
29 536
18 009
1 550
20 534
345 343
777 152

Hospodářský výsledek (rozdíl příjmů a výdajů)

398 660

Poděkování

Děkujeme všem nadacím, ministerstvům a
dalším institucím i jednotlivým sponzorům za
podporu našich neziskových aktivit.
Děkujeme členům našeho občanského
sdružení, externím spolupracovníkům a
kolegům z dalších občanských sdružení za
to, že svým dílem přispěli k realizaci našich
projektů. Děkujeme uživatelům našich
služeb, zejména zákazníkům našeho
grafického studia a knihkupectví,
za projevenou důvěru a zájem.

