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http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/katerina-ptackova-rozhovor/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/potrebujeme-odbornou-a-verohodnou-komisi-pane-ministre-kubo/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/potrebujeme-odbornou-a-verohodnou-komisi-pane-ministre-kubo/
http://arnika.org/senatori-poplatky-za-znecistovani-ovzdusi-budou-zachovany
http://arnika.org/senatori-poplatky-za-znecistovani-ovzdusi-budou-zachovany
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/poplatky-za-smog-spatny-senatni-kompromis/
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=44
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=44
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=44
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=44
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=733&Itemid=44
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=733&Itemid=44
http://www.oecd.org/document/11/0,3746,en_2649_37465_49036555_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/document/11/0,3746,en_2649_37465_49036555_1_1_1_37465,00.html
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http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=729&Itemid=44
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=729&Itemid=44
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=729&Itemid=44
http://www.zmenaklimatu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=732&Itemid=44
http://www.hodinazeme.cz/
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/vlada-jedna-o-chaosu-v-rozdelovani-penez-pro-odpadove-projekty/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=5c127d2f60
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/vlada-jedna-o-chaosu-v-rozdelovani-penez-pro-odpadove-projekty/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=5c127d2f60
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dite-za-zivot-spotrebuje-tunu-plenek-jejich-rozklad-pak-trva-250-let
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dite-za-zivot-spotrebuje-tunu-plenek-jejich-rozklad-pak-trva-250-let
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dite-za-zivot-spotrebuje-tunu-plenek-jejich-rozklad-pak-trva-250-let
http://arnika.org/zastavba-zelene-jde-proti-pravidlum-mesta-potvrdil-soud
http://arnika.org/zastavba-zelene-jde-proti-pravidlum-mesta-potvrdil-soud
http://arnika.org/upravy-uzemniho-planu-prahy-jsou-nezakonne-zjistilo-ministerstvo
http://arnika.org/upravy-uzemniho-planu-prahy-jsou-nezakonne-zjistilo-ministerstvo
http://arnika.org/nejvyssi-soud-potvrdil-ze-mrakodrapy-na-pankraci-nevyrostou
http://arnika.org/nejvyssi-soud-potvrdil-ze-mrakodrapy-na-pankraci-nevyrostou
http://arnika.org/autori-jezu-na-labi-nemohou-dolozit-ze-stavba-neohrozi-prirodni-bohatstvi
http://arnika.org/autori-jezu-na-labi-nemohou-dolozit-ze-stavba-neohrozi-prirodni-bohatstvi
http://arnika.org/autori-jezu-na-labi-nemohou-dolozit-ze-stavba-neohrozi-prirodni-bohatstvi
http://arnika.org/proti-stavbe-spalovny-v-jihlave-se-zvedla-vlna-obcanskeho-odporu-vznikla-dalsi-petice
http://arnika.org/proti-stavbe-spalovny-v-jihlave-se-zvedla-vlna-obcanskeho-odporu-vznikla-dalsi-petice
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http://zenskaprava.cz/vystupy/cesti-lekari-proti-desitkam-zahranicnich-vyzkumu/
http://zenskaprava.cz/vystupy/cesti-lekari-proti-desitkam-zahranicnich-vyzkumu/
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/clanek/156658/cesky-trh-s-biopotravinami-v-roce-2010-zustal-na-hodnotach-predchoziho-roku.html
http://www.biospotrebitel.cz/biospotrebitel/clanek/156658/cesky-trh-s-biopotravinami-v-roce-2010-zustal-na-hodnotach-predchoziho-roku.html
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/aktualne-cz-sumava-muze-prijit-o-svetovy-status-narodniho-parku
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/aktualne-cz-sumava-muze-prijit-o-svetovy-status-narodniho-parku
http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/kontrola-nku-ve-statnich-lesich-reakce-hnuti-duha/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=32cb2f2254
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/65646/mykotoxiny-v-biopotravinach--jaka-je-pravda-
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/65646/mykotoxiny-v-biopotravinach--jaka-je-pravda-
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2329489
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2329489
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http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/66557/biovejce-nezdrazuji-zajem-zakazniku-o-ne-vzrusta
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/66557/biovejce-nezdrazuji-zajem-zakazniku-o-ne-vzrusta
http://www.spolecnostprozvirata.cz/
http://www.spolecnostprozvirata.cz/
http://www.spolecnostprozvirata.cz/
http://www.spolecnostprozvirata.cz/data/PREPRAVA%20-%20TZ%20-%20PIS-DEKLARACE-49-PRIJATA-16.%203.%202012.doc
http://www.8hours.eu/
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=573
http://napistejim.cz/
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=449&CT1=0
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http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=6&T=622
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=435
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=582
../../../Kruh3/Documents%20and%20Settings/Users/Kruh3/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php


__________________________________________________________________________________________________________________________  

- 8 - 
Zprav odaj ekologický ch nev ládních organizací. Rozesíláno elektronicky . Vy dáv á Zelený  kruh,   

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: zdenka.simkov a@zeleny kruh.cz,  
w w w .zeleny kruh.cz, toto číslo v y šlo 2. dubna 2012.  

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/podle-oecd-hrozi-ze-emise-co2-do-roku-2050-vzrostou-o-50--009724
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/podle-oecd-hrozi-ze-emise-co2-do-roku-2050-vzrostou-o-50--009724
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/derogace-povolenek-na-co2-brusel-chce-od-ceska-vysvetleni-009677
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/derogace-povolenek-na-co2-brusel-chce-od-ceska-vysvetleni-009677
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/parlament-se-zameril-na-biomasu-jeji-vyuzivani-pry-zvysuje-mnozstvi-emisi-v-atmosfere-009780
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/parlament-se-zameril-na-biomasu-jeji-vyuzivani-pry-zvysuje-mnozstvi-emisi-v-atmosfere-009780
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/studie-ek-zakaz-pouzivani-igelitek-zivotnimu-prostredi-pomuze-ale-pujde-o-nezakonne-naruseni-vnitrniho-trhu-eu-009726
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/studie-ek-zakaz-pouzivani-igelitek-zivotnimu-prostredi-pomuze-ale-pujde-o-nezakonne-naruseni-vnitrniho-trhu-eu-009726
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/studie-ek-zakaz-pouzivani-igelitek-zivotnimu-prostredi-pomuze-ale-pujde-o-nezakonne-naruseni-vnitrniho-trhu-eu-009726
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http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/parlament-podporil-cestovni-mapu-k-nizkouhlikove-ekonomice-009721
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/parlament-podporil-cestovni-mapu-k-nizkouhlikove-ekonomice-009721
http://www.zelenykruh.cz/cz/eu-centrum/
http://www.zelenykruh.cz/cz/eu-centrum/
http://arnika.org/domaci-pruvodce-po-toxicke-galaxii
http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/publikace/spinavepradlo/Dirty%20Laundry%203%20CZ.pdf
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Greenpeace-vyzyva-ceskou-firmu-Blazek/
http://www.kosmas.cz/knihy/167243/fair-trade/
http://www.ne-plyn.hys.cz/?page_id=260
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http://arnika.org/podlahove-krytiny-i-tapety-z-pvc-obsahuji-vysoka-mnozstvi-nebezpecnych-ftalatu-ve-zdravotnictvi-by-se-nemely-pouzivat
http://www.veronica.cz/?id=167&i=137
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/212411058080312-hyde-park/
http://www.nadacevodafone.cz/cs/novinky/detail/dobra-aplikace-soutez-pro-neziskovky-o-nejlepsi-napad-na-mobilni-aplikaci-62n.shtml
http://www.nadacevodafone.cz/file/edee/dobra_aplikace_prihlaska_2012.doc
mailto:aplikace@vodafone.cz
http://www.nadacnifondhyundai.cz/grantova-rizeni.html
http://www.nadacnifondhyundai.cz/grantova-rizeni.html
http://www.senat.cz/
mailto:wielgusovah@senat.cz
http://www.remedium.cz/zobrazit_novinku.php?id=177
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http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/seminar-k-obcanskemu-zakoniku-pro-nno-v-ceskych-budejovicich/
http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/seminar-k-obcanskemu-zakoniku-pro-nno-v-ceskych-budejovicich/
http://www.veronica.cz/?id=3&i=924&detail=ano
http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1004&m2_id=1776&m3_id=1778&m_id_old=1776#karpaty
http://salvia-os.cz/
http://www.cyklojizdy.cz/2012/03/velka-jarni-cyklojizda-2012/
http://www.bioinstitut.cz/documents/pozvankakrajinaalide.pdf
http://csop.erc.cz/kalendar.php
http://www.ochranazvirat.cz/806/czech/clanek/veletrh-for-pets/
http://www.veronica.cz/?id=3&i=951&detail=ano
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=3_akce.php
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http://www.sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1334:den-zem-v-hradci-kralove&catid=83:akce&Itemid=132
http://www.toulcuvdvur.cz/details/449-den-zeme?xref=1949
http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1004&m2_id=1776&m3_id=1778&m_id_old=1776#netopyri
http://www.teplarenske-dny.cz/cs/konference-oze.aspx
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=3_akce.php
http://www.csop.erc.cz/
http://www.pro-bio.cz/cms/clanek/66670/svetovy-den-pro-fair-trade
http://hnutiduha.cz/o-nas/detail-pozice/article/koordinator-koordinatorka-projektu-stante-se-prateli-hnuti-duha/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=6&cHash=e8499170fb
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Zelený kruh: Co děti potřebují ke spokojenému životu? 
„Je možné být šťastný bez auta a televize? Co dalšího by mi nechybělo? Mohou si lidé v chudších částech světa 
dovolit to, co já?“ ptá se Zelený kruh dětí a těší se na jejich výtvarné zpracování tématu v soutěži „To vážně 

mít nemusím. Jedná se o 2. ročník výtvarné soutěže, jež je vyhlášená u příležitosti dvacátého výročí Summitu 
Země, zásadního milníku v celosvětové ochraně přírody. Zúčastnit soutěže se mohou děti ve věku 6 až 10 let 
a 11 až 15 let. Výtvarníci a výtvarnice se mohou zapojit do soutěže s l ibovolnou technik ou například s 
fotografií, obrazem, reliéfem, sochou či fi lmem.  

Cílem soutěže je zamyšlení nad potřebností či nepotřebností věcí, které si neustále pořizujeme. Odpovědná 
spotřeba a trvale udržitelný životní styl přitom mohou dobře oslovit právě nejmladší generaci. Téma 
spotřeby je také hlavním tématem Ekofestivalu 2012, který se uskuteční 5. června na náměstí Míru.  
 

Zelený kruh: Český projekt na ochranu vzácných šelem se probojoval do finále  
Český projekt, který má pomáhat návratu vzácných šelem do Beskyd, se probojoval do finále mezinárodní soutěže o grant od 
evropské outdoorové asociace. Každý může pomoci několika kliknutími myši – o konečném pořadí do konce rozhodnou lidé 

hlasováním na internetu. Návrh Hnutí DUHA Olomouc se v konkurenci 74 projektů dostal do finále soutěže, kterou pořádá 
European Outdoor Conservation Association (EOCA): nezisková organizace evropské asociace outdoo rových  firem.  Ve 
finálním hlasování kategorie Nature, kterou podporuje německý National Geographic, se utká celkem šest projektů z celého 
světa. Český projekt se nyní drží na skvělém druhém místě a získal takřka třetinu všech hlasů veřejnosti. Online hla sování, 

které potrvá do 1. dubna, se každý může zúčastnit na www.outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=3. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Projekt, v jehož rámci je Zpravodaj připravován, byl také finančně podpořen: 
 

 
 

http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/co-deti-potrebuji-ke-spokojenemu-zivotu/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/cesky-projekt-na-ochranu-vzacnych-selem-se-probojoval-do-finale/
http://www.outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=3

