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EkoCentrum Brno

_______________________________
Rok 2009 byl pro naše rozsáhlé aktivity
realizované pod značkou EkoCentrum Brno
rokem velmi úspěšným. Podrobnější přehled
hlavních realizovaných projektů je k dispozici
na následujících stranách. Za nejdůležitější
považuji, že naše projekty neprobíhaly
izolovaně, ale že se nám podařilo nabídnout
velkému okruhu zájemců vyprofilovanou
komplexní nabídku, s níž jsme po celý rok
úspěšně oslovovali dospělé i děti nejen v Brně
a Jihomoravském kraji, ale v mnoha případech
i za jejich hranicemi.
V roce 2009 se pro čtenáře uzavřel největší
ediční projekt, na kterém se EkoCentrum Brno
podílelo – Edice Chráněná území ČR, a to
vydáním krásného svazku o jeskyních.
V roce 2009 se nám také podařilo vydat čtyři
nové tematické brožury v oblíbené edici
Dobrá rada. Zahájili jsme realizaci našeho
v současné době nejrozsáhlejšího osvětového
projektu pro dospělé EKOROZHLENA.
V nabídce programů pro děti jsme přišli se
dvěma důležitými novinkami: nově
koncipovanou nabídkou výukových programů
pro školy s větším počtem programů
v exteriéru a dále s prvním výukovým
programem v našem nově otevřeném
terénním středisku Babice.
Ve srovnání s posledními lety jsme byli
úspěšnější i v oblasti fundraisingu. Prostředky
získané z grantů a dotací sice neumožnily
výraznější rozšíření našich aktivit, ale přispěly
ke stabilizaci a lepší propagaci stěžejních
dlouhodobých projektů.
Mimořádný byl zájem médií o naši nabídku,
jejímž hlavním záměrem je popularizovat a
inspirovat každodenní ekologicky šetrnější
životní styl občanů. O našich aktivitách
průběžně informovaly noviny, časopisy,
rozhlas, skvělá byla i spolupráce s televizemi,
které přinášely reportáže z našich
vzdělávacích a osvětových akcí. Velký ohlas
mělo zejména šestidílné okénko Šetrná
domácnost v České televizi.
Mgr. Zbyněk Zavadil, ředitel

Stěžejní aktivity
v roce 2009

_______________________________

Informační
a ekoporadenský servis
Po celý rok byl návštěvníkům našeho centra
v Brně i rostoucímu počtu mimobrněnských
zájemců k dispozici informační a poradenský
servis zaměřený zejména na žádaná témata z
oblasti ekologicky šetrného životního stylu a
ochrany přírody. V roce 2009 jsme se jako
řádní členové účastnili aktivně činnosti Sítě
ekologických poraden ČR – STEP, která je
členem Evropské asociace ekologických
poradců - EcoCounselling Europe.
Konkrétní ekoporadenské aktivity jsme
realizovali také v projektu Sítě jihomoravských
ekoporaden.
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. Dotazy nám kladli klienti
také prostřednictvím stránek www.ecb.cz. Po
celý rok jsme průběžně naplňovali rubriku
krátkých zpráv na úvodní stránce našeho
webu.
Naše internetové stránky zaznamenaly
v průběhu roku 17 000 unikátních přístupů
podle nezávislé statistiky.
Návštěvníkům centra byly po celý rok
k dispozici zdarma aktuální informační
materiály, členové knihovny si mohli vybrat
z mnohatisícového fondu titulů naší knihovny
a účastnit se čtenářských soutěží, anket, dnů
otevřených dveří. EkoCentrum Brno se již
několik let řadí mezi nejvýznamnější zdroje
nezávislých informací a ekoporadenských
služeb.

Specializovaná veřejná knihovna
EKOTÉKA
Jádrem projektu Ekotéka je specializovaná
veřejná knihovna s čítárnou, zaměřená na
témata poznávání a ochrana přírody,
environmentální výchova, zdravý a ekologicky

šetrný životní styl. Knihovna byla kromě
prázdnin a svátků otevřena po celý rok každý
všední den. V roce 2009 jsme připravili několik
tematických akcí pro veřejnost, zúčastnili jsme
se Měsíce internetu a Týdne knihoven, v rámci
tematických akcí jsme nabídli zdarma
registraci v knihovně novým čtenářům a další
speciální nabídky.
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
zaměřených na ekologicky šetrné chování,
koncem roku jejich počet dosáhl 4 210,
v průběhu roku tedy přibylo téměř 300 nových
aktuálních titulů. Na sklonku roku bylo
v Ekotéce zaregistrováno 1 311 uživatelů.
Členům Ekotéky byly k dispozici dva nové
počítače s LCD monitory a bezplatný přístup
na internet. Jako součást systému veřejných
knihoven Ministerstva kultury poskytovala
Ekotéka další, v malých knihovnách často
nedostupné služby, například meziknihovní
výpůjční službu.

Programy pro děti
V projektu se zaměřujeme na přímou práci
s dětmi a mládeží, především v oblasti
environmentální výchovy. Jádrem projektu
v roce 2009 byly tradičně výukové programy
pro školy a tematické akce pro děti a rodiče.
Výukové programy
V roce 2009 jsme významně zmodernizovali
nabídku výukových programů. Na
internetových stránkách byla nově zpracována
tak, že umožňuje pohodlný výběr programu
podle zvoleného kritéria (např. věk dětí).
Rozšířili jsme nabídku programů v exteriéru
(zejména na Stránské skále, Stezce zdraví a
v brněnských parcích). V březnu roku 2009
jsme slavnostně otevřeli naše nové terénní
středisko Babice, které nabídlo první výukový
program Tajemství lesa v krásném prostředí
Moravského krasu v místě snadno dostupném
vlakem z Brna.
Nabídku programů jsme distribuovali do škol
také v tištěné podobě ve formě malé
praktické brožurky. Kromě toho jsme vydali a

distribuovali do škol oblíbený plakát s
nabídkou environmentálních výukových
programů brněnských středisek ekologické
výchovy.
V roce 2009 jsme nadále působili jako členové
sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina, což nám přineslo
cennou informační a metodickou podporu,
včetně možnosti setkávání s lektory z jiných
organizací a vzájemného seznamování
s realizovanými programy.
V roce 2009 navštívilo naše výukové programy
1 482 dětí ze škol v Brně a okolí.
Tematické akce
Jako každoročně jsme v průběhu roku připravili
tematické akce, určené především dětem a mládeži,
popřípadě rodinám s dětmi. V průběhu roku jsme
uskutečnili 6 velkých tematických akcí, některé
z nich proběhly v rámci celoměstských kampaní
Brněnské dny pro Zemi a Brněnské dny pro zdraví.
Tradiční akci Hrajeme si celá rodina na Stezce
zdraví, zaměřenou na podporu relaxace v přírodním
prostředí, navštívilo 135 dětí s rodiči. Ve skvělé
atmosféře děti zhlédly divadelní přestavení,
soutěžily, rodičům byl k dispozici infostánek
s náměty pro jejich ekologicky šetrnější životní styl.
Dětem ze základní školy v Brně-Líšni byl určen
happening ke Dni bez aut – pokus o vytvoření
největší (malované) dopravní zácpy v Brně.
Mimořádnou pozornost již tradičně vyvolala soutěž
o nejkrásnější vlastnoručně vytvořenou knihu Moje
Veličenstvo kniha. Sešlo se 34 krásných knih od
individuálních autorů a 13 od autorských kolektivů.
Vítězné práce byly následně vystaveny v Knihovně
Jiřího Mahena.

Vzdělávání a osvěta dospělých EKOROZHLEDNA
V září 2009 jsme zahájili realizaci víceletého
projektu zaměřeného na vzdělávání a osvětu
dospělých. Projekt si klade za cíl poskytnout
svým účastníkům základní orientaci a inspiraci
v tématech ekologicky šetrného
chování. První tematický okruh projektu
zaměřený na zdravější stravování přinesl sedm
seminářů, přednášek a praktických dílen, pro
stálé účastníky i speciální bonusový program.

Knihkupectví a distribuce
V průběhu roku zahrnovala nabídka našeho
knihkupectví přes stovku nekomerčně
orientovaných titulů. V roce 2009 jsme
rozšiřovali nabídku knihkupectví také o tituly
tematicky navazující na vzdělávací projekt
Ekorozhledna. Vedle knihkupectví
v prostorách našeho centra bylo všem
zájemcům k dispozici také internetové
knihkupectví na www.ecb.cz.
Nadále jsme se také zaměřovali na
vyhledávání a distribuci titulů, které jsou jen
těžko dostupné v běžné distribuční síti. Mezi
nejžádanější tituly patřila stejně jako
v předchozích letech Edice Chráněná území
ČR. V roce 2009 jsme nově zařadili do
distribuce poslední svazek Jeskyně.

Obchůdek
Obliba našeho Obchůdku zaměřeného na
přírodní produkty, Fair Trade
a výrobky handicapovaných tvůrců byla pro
nás velkým potěšením. Návštěvníci centra si
zvykli nakupovat pro sebe i jako neobvyklé
dárky pro své přátele. V průběhu roku jsme
rozšiřovali sortiment, velký zájem byl
například o ovčí vlnu od místních producentů,
která je dále využívána pro výtvarnou a
řemeslnou tvorbu. Prodávající poskytovali ke
zboží informace o původu zboží a o tom, jak a
komu zakoupením výrobku pomůžeme. Ke
svému nákupu dostávali zájemci zdarma
aktuální informační materiály. Díky
internetové podobě na www.ecb.cz byla
nabídka snadno dostupná i mimobrněnským
zájemcům. Obchůdek je naším příspěvkem
k podpoře šetrnějšího obchodování a přispívá
k částečnému samofinancování našich
nekomerčních aktivit.

Vydavatelství, grafické studio
a agenturní servis
V roce 2009 jsme se podíleli například na
zpracování Jihomoravských ekolistů, plakátu s
nabídkou ekologických výukových
programů pro školy nebo kampaně Brněnské
dny pro Zemi. V roce 2009 se završil náš
nejrozsáhlejší vydavatelský projekt, Edice

Chráněná území ČR, kterou jsme vydávali
spolu s AOPK. Poslední svazek Jeskyně završil
mnohaletou vědeckou a vydavatelskou
aktivitu rozsáhlého týmu předních odborníků
naší ochrany přírody. Edice Chráněná území
ČR přinesla komplexní přehled všech zvláště
chráněných území v České republice s
výjimečně podrobnou obrazovou a mapovou
dokumentací. Čeští čtenáři nejen z řad
odborníků, ale i širší veřejnosti se nyní mohou
pochlubit tím, že mají k dispozici rozsahem a
šíří záběru první takto velkoryse pojednanou
řadu publikací svého druhu v Evropě.
Velký zájem příznivců ekologicky šetrného
životního stylu vyvolaly čtyři nové svazky
ediční řady Dobrá rada. Brožurky jsme
distribuovali zdarma mezi návštěvníky centra
a uživatele dalších našich služeb. Dobrá rada
má i svou internetovou podobu na
www.ecb.cz.
Naše grafické studio zajišťovalo po celý rok
realizaci veškerých tiskovin. Pro své klienty
jsme v průběhu roku připravili 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.

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, zejména Městská část Brno –
Řečkovice a Mokrá Hora a dětský oddíl Vlčí
stopa.
Na stezce jsme uspořádali tradiční tematickou
akci pro veřejnost na podporu zdravého
životního stylu a relaxace v přírodním
prostředí Hrajeme si celá rodina. Na stezce
jsme uskutečnili také výukový program pro
žáky a studenty.
V průběhu roku jsme opakovaně provedli
opravy informačních tabulí na zastaveních

stezky, údržbu a úklid těchto míst. Bohužel,
stejně jako u jiných podobných projektů, jsou
tato místa častým cílem vandalů. Nutné
opravy informačních tabulí jsme využili
k aktualizaci jejich obsahu.

Členství ve
sdruženích
a další aktivity

_____________________________
- AMAVET, asociace pro mládež, vědu
a techniku
- Síť ekologických poraden ČR – STEP (řádný
člen)
- Sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina (řádný člen)
- Síť jihomoravských ekoporaden
- Zástupce EkoCentra Brno byl v roce 2009
členem stálého Poradního sboru Rady města
Brna pro environmentální osvětu, výchovu
a vzdělávání

Valná hromada

_______________________________
Valná hromada EkoCentra Brno za rok 2009 se
uskutečnila dne 26.2. 2010 s tímto
programem:
1. Zpráva o činnosti EkoCentra Brno za rok 2009
2. Finanční zpráva za rok 2009
3. Program na rok 2010 a vize pro další období
4. Volba předsedy sdružení
Předsedou občanského sdružení EkoCentrum
Brno byl na období do další valné hromady
zvolen dosavadní předseda Zbyněk Zavadil.

Finanční zpráva za rok 2009
Výdaje

5 563 036

z toho

1. Výdaje na projekt Edice Chráněná území

3 440 716

z toho
Edice Chráněná území (výdaje uplatněné u SFŽP ČR)
Edice Chráněná území (výdaje nedotované)

2 510 997
929 719

2. Výdaje ostatní
z toho
Drobný majetek
Změna stavu skladových zásob
Nákup materiálu-zabezpečení akcí
Spotřební materiál - pro provoz
Nákup zboží (publikace určené k prodeji)
Nákup zboží (obchůdek)
Publikace do knihovny (knihy, časopisy, CD)
Materiál na zabazpečení akcí a programů pro děti
Materiál pro vzdělávací programy
Služby k zajištění akcí a programů pro děti
Právní a konzultační služby
Semináře, školení
Nájem
Vodné, stočné
Elektrická energie
Plyn
Opravy a údržba
Telefon, internet
Služby k dotovaným projektům (tisk, grafika, reklama)
Jízdné (auto, prostředky hrom. dopravy)
Poštovné
Účetní a ekonomické práce
Licenční smlouvy, recenze
Mzdy
Pojistné zdravotní a sociální organizace
Zákonné pojištění zaměstnanců
Opravy a údržba Stezky zdraví
Počítačová síť, úpravy www.ecb.cz
Lektorská činnost
Dárkové poukázky
Daně
Poplatky bance
Odpisy dlouhodobého majetku
Členské příspěvky (Amavet, STEP, Pavučina)
Služby k zajištění komerčních příjmů

2 122 320
84 450
-57 116
640
8 825
23 005
58 343
10 611
8 734
5 109
25 745
22 430
10 074
160 200
3 678
22 536
16 319
2 093
35 744
137 758
7 368
36 813
334 824
24 000
689 437
209 485
1 524
6 000
72 000
22 635
2 200
4 710
18 959
0
4 820
108 367

Příjmy

5 770 626

z toho:

1. Příjem z dotací, grantů a darů

1 133 782

z toho:
Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí
Ekologická osvěta pro Jihomoravský kraj v roce 2009
MŠMT ČR
Hospodářskosprávní výdaje
Statutární město Brno, odbor životního prostředí
Ekologické výukové programy v roce 2009
Statutární město Brno, odbor životního prostředí
Ekologické iformační centrum, ekoporadna a veřejná
knihovna v roce 2009
Statutární město Brno, odbor kultury
Moje veličenstvo kniha
Statutární město Brno, odbor školství
Tematické akce pro děti a mládež v roce 2009
MŽP ČR
Celoroční environmentální poradenství
MŽP ČR
Vydání cyklu praktických brožur s tématem udržitelné
spotřeby v edici Dobrá rada
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Stezka zdraví
SFŽP ČR prostřednictvím Rezekvítku
Síť environmentálního poradenství v JMK
JMK prostřednictvím Rezekvítku
Síť environmentálního poradenství v JMK
MŽP ČR v prostřednictvím programu SSEV Pavučina
Ekologické výukové programy
MŽP ČR v prostřednictvím programu SSEV Pavučina
Vzdělávací akce pro veřejnost
SFŽP ČR
Ekorozhledna - základní orientace a praktické tipy pro
udržitelný životní styl

25 000
110 000
29 000
50 000

10 000
20 000
283 000
160 000

6 000
116 063
38 688
26 814
28 896
230 321

2. Příjem z dotace SFŽP na projekt Edice chráněná území

3 655 031

3. Ostatní příjmy
Prodej zboží, z toho:
- knihy z edice Chráněná území
- knihy ostatní
- obchůdek
Změna stavu zásob
Výukové programy
Vzdělávací programy
Nájemné a energie
Úroky na účtech
Členské příspěvky Ekotéka
Poštovné a balné (dobírky)
Prodej služeb (grafika, sazba, tisk, pořádání akcí)
Ostatní výnosy

981 813
691 277
551446
75011
64820
-189
54 065
20 550
43 358
10 847
600
27 915
132 850
540

Hospodářský výsledek (rozdíl příjmů a výdajů):
V Brně 24.2. 2010

207 590
Ing. Oldřich Kukrecht

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 partnerských organizací za to, že
svým dílem přispěli k realizaci našich projektů.
Děkujeme uživatelům našich služeb, zejména
zákazníkům našeho grafického studia,
knihkupectví a obchůdku, návštěvníkům
vzdělávacích akcí a členům knihovny za
projevenou důvěru a zájem.

Vytištěno na recyklovaném papíře.
Šetříme přírodu malonákladovým
jednobarevným tiskem našich výročních
zpráv. Výroční zprávy za předchozí období
jsou k dispozici v elektronické podobě na
www.ecb.cz
_______________________________
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno
tel.: 545 246 403
e-mail: ecb@ecb.cz
www.ecb.cz
Brno 2010

