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     OPĚT S NOVOU VLÁDOU 

Nastupující vládě premiéra Sobotky některá média přezdívají také „Babišova“. 

Reagují na to, ţe se ve vládě poprvé sešly dvě hlasy srovnatelné politické strany. 

Jedna z nich je přitom na politické scéně relativně nová (ANO byla zaloţena 

v roce 2011, ale aţ do loňských voleb dost neaktivní) a názorově 

nevyhraněná. Vede ji jeden z nejbohatších podnikatelů v zemi. V kaţdém 

případě zatím není jasné, co od ní můţeme čekat ve vztahu k ekologické 

politice nové vlády. Ano, četli jsme volební program, ale také jsme si v Česku 

zvykli na to, ţe programy se v průběhu praktického vládnutí příliš neplní, často 

právě v těch nejvíce klíčových „detailech“ typu ochrana ţivotního prostředí a 

přírody. ČSSD je naopak zavedenou stranou, která je po pobytu v opozici 

v posledním funkčním období opět ve vládě. ČSSD před volbami vytvořila dokonce něco jako 

vnitřní ekologický program strany, ten se však stal součástí oficiálního volebního programu 

pouze zčásti. 

Pokud si nevzpomenete, jak jsme hodnotili programy a odpovědi těch to stran na klíčové 

otázky k ţivotnímu prostředí, nahlédněte sem: http://www.chytravolba.cz/. U ČSSD na rozdíl 

od ANO umíme dost spolehlivě vyhodnotit, jak se k ţivotnímu prostředí chová v politické 

praxi – koneckonců byla obnovena v roce 1990 a Zelený kruh uţ od roku 1994 sleduje 

hlasování jejích poslanců a poslankyň Parlamentu ČR – 

http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/110929-1-co-hybe-politikou-zivotniho-prostredi.pdf. 

Zhruba lze konstatovat, ţe ač se hlasování sociálnědemokratických poslanců ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí jeví jako příznivé (relativně k jiným stranám), od devadesátých let počet 

jejich hlasů pro ţivotní prostředí celkově velmi poklesl. 

Nová vláda bude muset odolat mnoha pokušením. Moţný střet státních a podnikatelských 

zájmů bude hlídat kde-kdo – například protikorupční nevládky. V případě otázek ţivotního 

prostředí a přírody – od energeticky, přes ochranu klimatu, ovzduší, odpady aţ po národní 

parky se budou snaţit ekologické organizace. Vládní koalice to bude mít komplikované jak 

se sanováním škod po úsporných opatřeních minulé vlády, tak se zaváděním nových.        

Novým ministrem ţivotního prostředí je Richard Brabec, který se v tomto tématu i v národní 

politice ocitl také prvně. Čeká jej nesmírně obtíţná práce na obnově úřadu, jehoţ totální 

vnitřní rozklad potvrzuje i nejnovější zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu 

(http://www.nku.cz/assets/media/informace-13-07.pdf). Po čtyřech letech je v tomto momentě 

prvním ministrem, který se s ekologickými organizacemi osobně sešel ještě před nástupem 
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do funkce. Doufejme, ţe se do jeho ministerské praxe promítne věcná shoda s nevládkami 

na tom, ţe je nutné nahradit před třemi roky nasazené straníky na ministerstvu opět 

odborníky a ideálně prostřednictvím výběrových řízení, zachovat účasti veřejnosti na 

rozhodování, změnit nastavení nových evropských dotačních programů směrem k jejich 

účelnějšímu čerpání pro ţivotní prostředí v ČR, zachovat národní park na Šumavě či 

upřednostnit v odpadové politice třídění před spalováním.  Věříme, ţe novému ministrovi 

vydrţí zájem o zpětnou vazbu ze strany občanského sektoru, aţ dojde na první konkrétní 

věcné spory.   

        Júlia Sokolovičová a Daniel Vondrouš, Zelený kruh 

 

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 

Lékař, hygienik a epidemiolog na 1. 

lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Zabývá se ekotoxikologií, a mj. také 

antivakcinačními aktivitami. 

MUDr. Ludmila  Eleková 

Lékařka, věnuje se celostní 

medicíně a je autorkou knihy Očkování, 

jeho účinky, následky a jejich léčba. 

 

Jak se díváte na „epidemii černého kašle“ v roce 2013? Jak to, ţe největší počet 

nemocných jsou právě proočkovaní tzv. hexavakcínou a ne starší, kterým přeočkování 

chybí? 

Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc. 

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Původně pouţívaná buněčná vakcína byla účinná, 

ale z hlediska výskytu neţádoucích komplikací, které tyto buněčné vakcíny přinášely, byla 

snaha zavést nebuněčnou vakcínu proti černému kašli, u které by bylo riziko případných 

neţádoucích reakcí významně niţší. Po jejím zavedení do praxe těchto reakcí výrazně 

ubylo. Postupně se však začalo ukazovat, ţe jsou určité rozdíly v následné míře 

obranyschopnosti očkovaných. Očkovaní touto nebuněčnou vakcínou byli v probíhajících 

epidemiích postiţeni černým kašlem častěji neţ ti dříve očkovaní celobuněčnou vakcínou. 

Příčina? Nebuněčná vakcína vyvolává sice dostatečnou tvorbu protilátek. Avšak očkováním 

dosaţená buněčná imunita, nebrání dostatečně kolonizaci, tedy mnoţení baktérií 

na sliznicích a jejich následnému přenosu. Pro tuto skutečnost svědčí hypotéza, ţe zřejmě 

narůstá počet bezpříznakových nosičů a ti onemocnění v  populaci dále rozšiřují. V současné 

době se vyvíjejí vakcíny, které by tento neţádoucí fenomén měly v dohledné době 

       DVA RŮZNÉ POHLEDY NA OČKOVÁNÍ 
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eliminovat. 

MUDr. Ludmila Eleková  

Ukazuje se, ţe nebuněčná vakcína zcela nefunguje. Dosavadní Kolektivní imunita byla 

imunita starších lidí narozených ještě před válkou, kteří z velké části černý kašel ještě 

prodělali. Později narození aţ do roku cca 2006 byli očkováni celobuněčnou vakcínou, která 

ač měla neţádoucí účinky a nepříjemné reakce, tak paradoxně vyvolávala imunitní odpověď 

podobnější přirozené nákaze. V roce 2007 se začalo plošně očkovat hexavakcínou 

a ukazuje se, ţe ve svém principu tato vakcína není schopná navodit spolehlivou imunitu. 

Ukazuje se dokonce, ţe děti očkované touto vakcínou, které se nakazí černým kašlem, jsou 

déle infekční. Navíc mají netypický mírný průběh a onemocnění je hůře rozeznatelné. 

Pediatři pak vychází z toho, ţe jsou očkovaní, nemoc není diagnostikována a můţe se šířit. 

Je naivní řešit nefunkčnost vakcíny přidáním dávky stejné nefunkční vakcíny v deseti letech 

věku. 

Jaký je Váš názor na kolektivní imunitu a její roli dnes? 

Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc. 

Aby očkování vakcínou proti určité nemoci mohlo omezit její šíření v populaci, musí míra 

proočkovanosti být nejméně 85%. Pokud toto omezení šíření infekce má být skutečně účinné 

preferujeme proočkovanost populace na úrovni 95%. Nedávné konstatování Ústavního 

soudu ČR, ţe rodič je beztrestný, pokud odmítne očkování dítěte, upozorňuje na váţný 

problém, který je nezbytné smysluplně legislativně ošetřit. Vrcholné justiční orgány Maďarska 

zaujaly vůči rodičům odmítajícím očkování dětí právě opačné stanovisko. Odmítnutí 

očkování pojali jako odmítnutí/porušení práva dítěte na ochranu zdraví, které kvalifikovali 

jako trestný čin v  uvedeném kontextu. 

MUDr. Ludmila Eleková  

Kolektivní imunitou je stav, kdy je většina populace proti nějaké infekční nemoci imunní 

a šíření nemoci je tak omezené. Tak to fungovalo kdysi, kdyţ jsme nemoci ještě překonávali 

v dětství. Měli jsme kolektivní imunitu proti spalničkám, protoţe je většina z nás prodělala. 

Virus v populaci samozřejmě dále koloval. Je potřeba si uvědomit, ţe Kolektivní imunita 

neznamená, ţe ten virus nebo bakterie zmizí. Jen je tu málo lidí, kteří mohou mít manifestní 

nemoc a šířili ji. Při skutečné imunitě po nemoci vaše tělo infekčního původce zlikviduje 

v zárodku, nemáte klasické příznaky. Při opakovaném setkání s nemocí posílíte vlastní 

imunitu proti ní. Z povědomí, ţe překonání klasických chorob vede k trvalé imunitě, vznikl 

předpoklad, ţe očkování udělá totéţ. Lidé budou mít protilátky a nebudou nemoc šířit. Jenţe 

se ukazuje, ţe to neplatí. Proto teď stoupá výskyt černého kašle. Vakcína neplní, co se od ní 

očekávalo. To samé platí pro MMR vakcínu proti dětským chorobám (spalničky, zarděnky, 

příušnice). Nemoci, které jsme jako děti přirozeně měli, nikdo se jich nebál a děti se úmyslně 

potkávaly na tzv. „zarděnkových párty“. V osmdesátých letech jsme začali hromadně očkovat 

a očkovaní dostávají příušnice a spalničky ve dvaceti. Ţádný lékař nemůţe popřít, ţe to je 

horší, neţ kdyby nemoc dostali v osmi letech. Ukazuje se, ţe kolektivní imunita z očkování 

prostě neexistuje. Můţe existovat klasické potlačení průběhu nemoci. Lidé nedostanou 

nemoc, ale znamená to pouze, ţe dočasně nejsou schopni projevit její typické příznaky. 

Původce nemoci je v populaci stále.  

Jak si vysvětlujete dostatečnou proočkovanost a přitom úplnou dobrovolnost 
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v očkování ve většině zemí západní Evropy? 

Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc. 

Vysvětlení je prosté. Je to vědomí ceny zdraví, které je na řebříčku hodnot společnosti 

ve většině zemí západní Evropy na vyšší příčce, neţ je tomu u nás, bohuţel. Je to také 

otázka úrovně zdravotní gramotnosti. Naše společnost prošla dvěma totalitami, jejichţ 

výsledkem je, ţe kdyţ to poněkud přeţenu, pomalu nikdo nevěří v cokoliv. O zvrácené 

představy o tom co svoboda je zakopáváme kaţdou chvilku a současná totalita zlatého telete 

momentálně nenabízí východisko z  dnešní ne právě utěšené situace. 

MUDr. Ludmila Eleková  

Dá se říci, ţe historicky demokratické země, tedy západní Evropa, povinné očkování buď 

nemá, nebo jen proti několika málo nemocem. Proti jedné nemoci, jako v Belgii, proti obrně, 

maximálně to jsou tři ve Francii. Postkomunistické země obvykle mají očkování povinné, to je 

relikt ze socialismu. Vyplývá to historicky ze stavu lidských práv a občanských svobod, jestli 

v určité zemi je nebo není povinné očkování. Proočkovanost je v podstatě všude podobná. 

Velká Británie, Holandsko či Německo kde očkování nebylo nikdy povinné, mají obdobnou 

vysokou proočkovanost jako my. Vliv mainstreamové medicíny je všude podobný. Pokud je 

očkování hrazeno z veřejného pojištění nejsou ani ekonomické překáţky k srovnatelné 

proočkovanosti. 

Jaký je váš názor na rodiče, kteří se rozhodnou neočkovat své děti či vakcinaci 

posunout? 

Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc. 

Přes všechny etické či jiné kontroverze je nezbytné konstatovat, ţe očkování patří 

k nemnoha aktivitám v oblasti předcházení nemocem splňujícím všechny podmínky kladené 

současnou medicínou „zaloţenou na důkazu“ a jeho zpochybňování patří k módním, ale 

naprosto neţádoucím fenoménům postmoderní společnosti zdůrazňující svobodu 

v rozhodování jednotlivce bez nezbytného vyváţení jeho povinnostmi a odpovědností, ve 

smyslu principu solidarity vůči společnosti, ve které ţije. Co se týče posunu očkování na 

pozdější termín je to sloţitější otázka. Očkujeme zásadně zdravé děti, co přirozeně stejně 

platí i u dospělých. Takţe odloţení očkování momentálně nemocného dítěte je kategorickým 

poţadavkem co platilo u všech zejména pak u „ţivých“, atenuovaných, tedy oslabených 

vakcín např. proti tuberkulóze. 

MUDr. Ludmila Eleková  

Myslím, ţe tito rodiče moc dobře vědí, co dělají. V Americe proběhl průzkum, ze kterého 

vyplynulo, ţe čím je matka vzdělanější a čím má vyšší socioekonomické postavení, tím je 

méně ochotna očkovat. Pokud jsou to opravdu vzdělaní, chytří a dobře situovaní lidé, 

u kterých lze důvodně pochybovat o tom, ţe by své děti zanedbávali a neuměli si najít 

relevantní informace, pak je jejich kritika k zváţení. Já kdybych mohla vrátit čas, svoje děti 

bych také neočkovala, protoţe vidím - a jsou na to i statistiky - ţe neočkované děti jsou 

zdravější, mají niţší kojeneckou úmrtnost, nemají tolik záněty uší, věčné kašle a alergie. Je 

to neporovnatelný rozdíl. Pokud se rodiče rozhodnou na základě špatné zkušenosti 

po očkování staršího dítěte neočkovat to mladší, mají před očima kaţdý den důkaz, ţe se 

rozhodli správně. I kdyţ se rozhodli jen očkování posunout nebo ho trochu protřídit. 
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Jaký smysl má český zákaz přijímání neočkovaných dětí do předškolních zařízení 

a zákazy rekreačních pobytů během základní školy? 

Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc. 

Smysl má dvojí: jednak výchovný, jednak věcný. Je to jeden z  mnoha uţitečných nástrojů 

zvyšování jiţ zmíněné zdravotní gramotnosti. Ten druhý, věcný, aspekt spočívá v  tom, ţe 

na neočkované dítě nahlíţíme jako na „časovanou bombu“ ač to nemusí vypadat logicky 

na první pohled. 

MUDr. Ludmila Eleková  

Je to normální buzerace. Trest a bič na neposlušné rodiče. Není to postaveno na ţádném 

epidemiologickém důkazu. Dotyčný paragraf v zákoně o ochraně veřejného zdraví zní tak, ţe 

do školky smí dítě, které je očkováno řádně, nebo které má zdravotní kontraindikaci či 

prokázanou imunitu vůči nákaze. To znamená, ţe pouští do školky děti, které mají zdravotní 

kontraindikaci, pouští děti, které jsou naočkované, ale uţ se nikdo neobtěţuje zjistit, jestli 

jsou skutečně imunní. Očkované děti, které onemocní například černým kašlem, nebudou 

mít typické příznaky a mohou tak klidně nakazit děti neočkované ze zdravotních důvodů. 

Tedy mohou způsobit totéţ, kvůli čemu se do školek nepouštějí děti neočkované z  jiných 

důvodů. Je to pouhá diskriminace jedinců, kteří jsou neočkovaní z jiného důvodu. No a školy 

v přírodě, to uţ je úplná absurdita. Neočkované dítě můţe sedět v lavici ve třídě, sdílet 

svačinu se svým očkovaným spoluţákem, můţe být legálně bacilonosičem ve škole, ale 

stává se nebezpečným na horách na čtrnáct dní a o výletech ani nemluvě. Já myslím, ţe 

tento paragraf dlouho nevydrţí, protoţe je atakován soudními procesy a je to diskriminační. 

K problematice očkování, jeho významu a vedlejších či přímých účinků existuje řada 

studií. Dalo by se říci, ţe na kaţdé téma spjaté s očkováním existuje několik 

potvrzujících ale i vyvracejících studií. Dá se dnes vůbec studiím věřit?  

Prof. MUDr. Vladimír Bencko DrSc. 

Podstata světa je dialektická a existence protichůdný názorů je přirozeným jevem. Stačí 

připomenout Pilátovo: “Co je pravda?“ Nicméně jsou studie, kterým věřit lze a věda má 

mechanizmy jak se pravdy dopracovat, i kdyţ velice často závisí na úhlu pohledu na daný 

problém. Ty studie, kterým lze věřit musí odpovídat podmínkám medicíny zaloţené 

na důkazu, mezi které patří dostatečně velký soubor vyšetřovaných osob, standardizovaný 

protokol studie a řada dalších hledisek, ke kterým patří vyloučení konfliktu zájmu 

zainteresovaných autorů a zdroj finanční podpory té které studie. 

MUDr. Ludmila Eleková  

Podstatné je kdo tu studii udělal a kdo jí financoval. Spousta studií je financována 

farmaceutickými firmami a jsou provedené tak, aby se došlo k poţadovanému výsledku. 

Studie, které je moţno brát váţně jsou obvykle z nějakých nezávislých zdrojů, soukromě 

financované a podobně. Ale nejvěrohodnější studie je taková, kterou udělají autoři, kteří 

v očkování věří a jsou přesvědčeni, ţe je v pořádku. Udělají studii, která je svým designem 

poctivá. Porovnávají skupinu očkovanou se skupinou skutečně neočkovanou nebo se 

skupinou, které bylo podáno skutečné placebo. Pak se ukazují zajímavé věci. Například, ţe 

kdyţ cestují lékaři po Africe, naočkují děti přítomné a pak se vrátí po půl roce, po roce, 

a zjistí, ţe děti očkované mají dvakrát větší úmrtnost oproti těm, které očkování unikly. V jiné 
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studii se půlce dětí dalo očkování proti chřipce, a ukázalo se, ţe děti očkované byly tu zimu 

pětkrát více nemocné neţ děti neočkované, nejen chřipkou ale i jinými respiračními 

infekcemi. Kdyţ čtete diskuze k takovým studiím, vidíte, jak autoři přemýšlí co s těmi čísly 

udělat. Vymýšlejí různé kotrmelce v stylistickém a sémantickém závěru, aby nevhodné 

výsledky zakryli. 

Zaujal vás rozhovor? Můţete si ho v plné verzi přečíst zde.  

Zelený Kruh: Co čeká 

Richarda Brabce v roli 

ministra ŢP? 

ČSSD, ANO a KDU-ČSL 

dne 7. ledna podepsali 

koaliční smlouvu a oznámili 

sloţení nové vlády. Po třech 

nekompetentních ministrech 

byl na funkci ministra 

ţivotního prostředí 

nominován poslanec a člen 

představenstva Svazu chemického 

průmyslu ČR Richard Brabec (ANO). 

Ekologické organizace na budoucího 

ministra apelují, aby přišel s plánem 

konkrétních opatření, jeţ zajistí ochranu 

přírody a zdravý ţivot kaţdého z 

nás. Asociace Zelený kruh sdruţující 26 

ekologických organizací jiţ před volbami 

varovala, ţe nového ministra čekají 

zásadní a velmi obtíţné úkoly. Zveřejnila 

12 konkrétních priorit, které by nová vláda 

měla řešit. 

Související: Econnect, Zelený Kruh: 

Reakce Zeleného kruhu na nepravdivý 

výrok Andreje Babiše 

Hnutí DUHA: Přelomový soudní 

rozsudek: Občanská blokáda 

nezákonného kácení na Šumavě byla 

oprávněnou poslední moţností, jak 

zabránit úřední zvůli 

Občanská blokáda, která v létě 2011 

bránila kácení vzácného horského lesa na 

Ptačím potoce 

v srdci NP Šumava, 

byla pokojná, 

oprávněná a 

naprosto v souladu 

se zákonem, 

zatímco policejní zásah proti ní byl 

protiprávní, stejně jako samotné kácení. 

To je závěr právě zveřejněného 

přelomového rozsudku Krajského soudu 

v Plzni, jenţ na celé čáře rehabilitoval 

občany, kteří vlastními těly bránili po tři 

týdny nezákonné těţbě. Soudní rozsudek 

legitimizující nenásilnou akci občanské 

neposlušnosti jako oprávněný krajní 

prostředek obrany veřejného zájmu dosud 

nemá v ČR obdoby. 

Hnutí DUHA: Nová studie: Ekonomické 

dopady rozdílné péče o NP Šumava 

Pro místní ekonomiku je nejvýhodnějším 

scénářem kvalitní ochrana a rozšíření 

území divočiny. Kvalitnější ochrana divoké 

přírody, rozšíření bezzásahových území 

a rozvoj turistiky zaměřené na divokou 

přírodu podpoří ekonomický rozvoj 

regionu, zatímco prosazování 

developerských projektů na úkor vzácné 

přírody vyvolá jen krátkodobé zisky, 

z nichţ navíc nebudou profitovat obce 

a místní obyvatelé. To je hlavní závěr 

nové studie, která celkový ekonomický 

přínos národního parku vyčíslila na 44 

miliard korun ročně, a to zejména díky 

existenci vzácné a málo porušené přírody.  

CO SE DĚJĚ? 

http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/rozhovor-ockovani/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/tz-co-ceka-ministra/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/tz-co-ceka-ministra/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/tz-co-ceka-ministra/
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2395597
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2395597
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomovy-soudni-rozsudek-obcanska-blokada-nezakonneho-kaceni-na-sumave-byla-opravnenou
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomovy-soudni-rozsudek-obcanska-blokada-nezakonneho-kaceni-na-sumave-byla-opravnenou
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomovy-soudni-rozsudek-obcanska-blokada-nezakonneho-kaceni-na-sumave-byla-opravnenou
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomovy-soudni-rozsudek-obcanska-blokada-nezakonneho-kaceni-na-sumave-byla-opravnenou
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomovy-soudni-rozsudek-obcanska-blokada-nezakonneho-kaceni-na-sumave-byla-opravnenou
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-ekonomicke-dopady-rozdilne-pece-o-np-sumava
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-ekonomicke-dopady-rozdilne-pece-o-np-sumava
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Společnost pro zvířata: Stop dlouhým 

transportům zvířat  

Zde najdete písemnou reportáţ z naší 

loňské cesty, kdy jsme po dobu 17ti hodin 

sledovali kamion s býky jedoucí z ČR 

do Německa. Ujel téměř 1 000 kilometrů. 

Nyní kromě spolupráce s organizací 

Animals Angels spojujeme síly 

i s organizací Compassion in World 

Farming. Chceme monitorovat přepravu 

zvířat z jiných zemí přes naši republiku 

a přinášet tak další důkazy o zbytečném 

utrpení. V rámci jarní kampaně chceme 

udělat 5 aţ 6 podobných cest. Společně 

s našimi partnerskými organizacemi 

chceme dosáhnout zastavení dlouhé 

přepravy hospodářských zvířat na jatka 

a výkrm po celé EU i mimo ni. 

Greenpeace: Největší světový 

producent palmového oleje Wilmar se 

zavázal k nulové deforestraci 

Dobrá zpráva z Indonésie: Největší 

světový obchodník s palmovým olejem 

Wilmar International se na začátku 

prosince 2013 zavázal k politice nulového 

odlesňování. 

Pro-Bio: Škodlivost pesticidů na 

včelstva potvrdil i nezávislý výzkum 

Ekologičtí zemědělci přivítali zákaz 

pouţívání tří druhů pesticidů ze skupiny 

neonikotinoidů, který platí od počátku 

prosince. Likvidační efekt na včelstva nyní 

potvrdila i studie Výzkumného ústavu 

včelařského. „Výzkum jasně prokázal 

decimující vliv těchto pesticidů na včelstva 

a rozhodnutí Evropské komise o jejich 

zákazu na dva roky bylo správné, 

navzdory účelové kritice části české 

zemědělské veřejnosti,“ řekla manaţerka 

PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 

Kateřina Nesrstová. 

Greenpeace: Toxické příšerky 

v dětském oblečení 

Výsledky našeho nejnovějšího šetření jsou 

alarmující. Studie odhalila přítomnost 

nebezpečných chemikálií v oblečení 

dvanácti velmi známých značek: 

od ikonického výrobce dětského oblečení 

Disney, přes sportovní značky jako Adidas 

a dokonce i ve velmi luxusních značkách, 

jako je Burberry. Navíc se ukázalo, ţe jsou 

jen velmi malé rozdíly mezi mnoţstvím 

nebezpečných chemikálií obsaţených 

v oděvech vyrobených pro děti, které jsou 

přitom velmi zranitelné a citlivé na účinky 

těchto chemikálií, a mnoţstvím v oblečení 

pro dospělé, které jsme odhalili 

v předešlých studiích. 

Greenpeace: Lukoil zaplatí 615 milionů 

rublů (necelých 370 milionů korun) za 

ropné znečištění 

Soudní rozhodnutí arbitráţního soudu 

v oblasti Komi, aby společnost Lukoil 

napravila škody způsobené ropným 

zamořením, nabylo právní moci. Ropné 

úniky odhalilo Greenpeace v roce 2011 

a potřebné podklady předalo příslušnému 

dozorčímu orgánu. 

Arnika: Češi pomáhají ve střední Bosně 

Dvě vzdálená města spojuje stejný příběh: 

nadnárodní koncern Mittal Steel 

privatizoval od státu tamní hutě, navýšil 

výrobu – a „zapomněl“ investovat 

do ţivotního prostředí. Obyvatelé 

bosenské Zenice trpí dodnes stejně, jako 

lidé na Ostravsku na počátku 

devadesátých let. Zatímco v Česku se 

situace, také díky tlaku obyvatel 

a občanských sdruţení, od té doby 

výrazně zlepšila, Zeničané 

jsou katastrofálním znečištěním 

ovzduší ohroţeni stále. To je jedním 

z důvodů, proč včera zástupci Arniky 

oficiálně zahájili společný projekt 

s partnerskou organizací Eko forum 

Zenica (partnerské Eko forum Zenica 

http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2014/01/23/stop-dlouhym-transportum-zvirat-uz-planujeme-jarni-vyjezdy/#more-1470
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2014/01/23/stop-dlouhym-transportum-zvirat-uz-planujeme-jarni-vyjezdy/#more-1470
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/files/2014/01/reportaz_preprava_nemecko_2013.pdf
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Nejvetsi-svetovy-producent-palmoveho-oleje-Wilmar-se-zavazal-k-nulove-deforestraci/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Nejvetsi-svetovy-producent-palmoveho-oleje-Wilmar-se-zavazal-k-nulove-deforestraci/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Nejvetsi-svetovy-producent-palmoveho-oleje-Wilmar-se-zavazal-k-nulove-deforestraci/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Skodlivost-pesticidu-na-vcelstva-potvrdil-i-nezavisly-vyzkum/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Skodlivost-pesticidu-na-vcelstva-potvrdil-i-nezavisly-vyzkum/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Nova-studie-Greenpeace-odhalila-toxicke-priserky-v-detskem-obleceni/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Nova-studie-Greenpeace-odhalila-toxicke-priserky-v-detskem-obleceni/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Lukoil-zaplati-615-milionu-rublu-za-ropne-znecisteni/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Lukoil-zaplati-615-milionu-rublu-za-ropne-znecisteni/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Lukoil-zaplati-615-milionu-rublu-za-ropne-znecisteni/
http://arnika.org/cesi-pomahaji-ve-stredni-bosne-zdravi-mistnich-ohrozuje-zastaraly-prumysl-a-lehkovazne-koncerny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zenica
http://ekoforumzenica.ba/foto4.php
http://ekoforumzenica.ba/foto4.php


8 
 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. února 2014.  

vzniklo v roce 2008 v reakci na nelepšící 

se kvalitu ovzduší). 

Čisté nebe: Infografika: Ovzduší & 

zdraví 

Jak ovzduší ovlivňuje 

naše zdraví? Kolik 

cigaret bychom vykouřili, 

kdyby se vdechnutý 

benzo(a)pyren 

přepočítával právě 

na ně? Jak často 

v Ostravě dýcháme nezákonné hodnoty 

polétavého prachu? Přehledně odpovědi 

najdete zde.  

Čisté nebe:  Válku čmoudilům 

MF Dnes přinesla ve svém celostátním 

vydání reportáţ o problematice lokálních 

topenišť. Článek s názvem Válku 

čmoudilům, ve kterém se píše i o projektu 

Čistého nebe - Čistý komín - si můţete 

přečíst v pdf verzi. 

Arnika: Noční můra developerů: moţná 

budou muset bourat patra 

Jen v Praze schválili úředníci skoro tisíc 

nezákonných úprav územního plánu. "Měl 

tam stát rodinný dům, ale najednou je 

moţné postavit kancelářský mrakodrap." 

Přesně to umoţňovali úředníci praţského 

magistrátu schvalováním nezákonných 

úprav územního plánu Prahy. O stovky 

úprav ţádali developeři, kteří se snaţili 

navýšit ceny svých pozemků a budov. 

Schváleno jich bylo skoro 850 

a pravděpodobně je provázelo korupční 

jednání. Sousedé se však o úpravě 

dozvěděli zpravidla aţ ve chvíli, kdy přijely 

stavební stroje. Proti 175 úpravám se 

poškození lidé stále mohou bránit soudní 

cestou. Zjistila to Arnika, která zveřejnila 

kompletní seznam úprav na svém webu. 

Poškozeným teď nevládní organizace 

nabízí právní pomoc. 

Veronica: Brněnská radnice očekává 

připomínky veřejnosti do 11. 2. 2014 

Vyjádřete se k aktualizaci stávajícího 

územního plánu Brna. Informace 

a dokumenty najdete na webu 

města. Tento rozsáhlý dokument obsahuje 

řadu změn, které umoţňují např zástavbu 

zeleně – od parků přes silniční zeleň aţ 

po lesoparky, zábor stromořadí a zeleně 

pro parkování dopravu. Vaše podpora 

opět klíčová. Ať jste odkudkoliv, navštivte 

webovou stránku skupiny brněnských 

iniciativ www.mampripominky.cz. 

Seznamte se k nejproblematičtějšími 

částmi aktualizace, vyberte si 

z nabízených připomínek, anebo zpracujte 

připomínku vlastní. Podání připomínky lze 

elektronicky nebo poslat poštou nebo 

osobně doručit na podatelnu Magistrátu 

města Brna do úterý 11. 2. 2014 včetně. 

Související: NESEHNUTÍ: Stovky lidí jiţ 

poslaly připomínky k aktualizaci  

Děti Země: Ţaloba na ŘSD ČR za 

utajování informací o D8 

První letošní ţaloba Dětí Země směřuje 

proti dálnici D8, kterou se od roku 2007 

snaţí Ředitelství silnic a dálnic ČR v 

Českém středohoří postavit. Důvodem 

jejího podání je utajení rozsahu právní 

činnosti advokátní kanceláře Hartmann, 

Jelínek, Fráňa a partneři při zastupování 

ŘSD ČR v deseti soudních řízeních.  

Frank Bold: Vyhráli jsme u Ústavního 

soudu 

Vítězstvím u Ústavního soudu jsme 

dosáhli toho, ţe Nejvyšší správní soud 

bude muset znovu projednat návrh obce 

Petrovice na zrušení části Zásad 

územního rozvoje Ústeckého kraje, které 

bránily výstavě větrných elektráren. 

Auto-Mat: Sčítače 2013: co zmrazilo 

rozvoj cyklodopravy? 

http://www.cistenebe.cz/media-2/infografika/350-infografika-ovzdusi-zdravi
http://www.cistenebe.cz/media-2/infografika/350-infografika-ovzdusi-zdravi
http://www.cistenebe.cz/images/phocagallery/Infografika/ovzdu%20a%20zdrav_final.pdf
http://www.cistenebe.cz/media-2/zpravy-z-medii/363-mf-dnes-valku-cmoudilum
http://www.cistenebe.cz/images/MF_Dnes_clanky/MF%20Dnes_22.%201.%202014%20A4.pdf
http://arnika.org/nezakonne-upravy-uzemnich-planu-zarazil-soud
http://arnika.org/nezakonne-upravy-uzemnich-planu-zarazil-soud
http://arnika.org/upravy-uzemniho-planu
http://arnika.org/upravy-uzemniho-planu
http://www.veronica.cz/?id=167&i=255
http://www.veronica.cz/?id=167&i=255
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013-u/
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013-u/
http://www.mampripominky.cz/
http://nesehnuti.cz/vystupy/spoi/stovky-lidi-jiz-poslaly-pripominky-k-aktualizaci-brnenskeho-uzemniho-planu/
http://nesehnuti.cz/vystupy/spoi/stovky-lidi-jiz-poslaly-pripominky-k-aktualizaci-brnenskeho-uzemniho-planu/
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2395663
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2395663
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/povedlo-se/vyhrali-jsme-u-ustavniho-soudu
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/povedlo-se/vyhrali-jsme-u-ustavniho-soudu
http://prahounakole.cz/2014/01/scitace-2013-co-zmrazilo-rozvoj-cyklodopravy/
http://prahounakole.cz/2014/01/scitace-2013-co-zmrazilo-rozvoj-cyklodopravy/
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Vývoj intenzit na jednotlivých sčítačích si 

můţete prohlédnout na 

stránce scitace.prahounakole.cz, 

vyuţívající veřejně přístupných dat z 

praţských automatických sčítačů. 

Zpracování roku 2013 navazuje metodicky 

na loňský článek o sezóně 2012. Velkým 

zásahem do intenzit cyklistické dopravy 

byly červnové povodně, které jsme se 

pokusili vyhodnotit. 

Auto-Mat: Poučení si berme z chyb těch 

nejúspěšnějších 

Kdyţ se zástupci 

dvou evropských 

cyklistických velmocí 

začnou předhánět, 

kdo z nich má za 

sebou více omylů a 

chyb, můţe vzniknout velmi uţitečný 

výukový materiál. Na konferenci Velo-city 

ve Vídni se takto porovnávala města 

Kodaň a Utrecht, která patří k evropské 

špičce, pokud jde o počet cyklistů v 

ulicích. Podle vedoucího odboru rozvoje 

města Kodaně jejich město nic 

neposunulo tak dopředu, jako právě 

chyby. Zkušenosti ostatních mohou být 

zároveň inspirací a vhodnými příklady pro 

ty, kdo v současné době stojí na pomyslné 

startovní čáře. 

Greenpeace, Hnutí DUHA: Skandálně 

slabý návrh klimatické a energetické 

politiky EU ohroţuje evropský průmysl i 

chudé zemědělce na Jihu 

Skandálně slabý návrh energetické a 

klimatické politiky do roku 2030 právě 

zveřejnila Evropská komise. Dlouho 

připravovaný dokument obsahuje zcela 

nedostatečný cíl pro emise skleníkových 

plynů a velmi nízký cíl pro obnovitelné 

zdroje. Úplně chybí cíl pro sníţení 

spotřeby energie. Pokud by byl dokument 

přijat v březnu v této podobě, dojde k 

zásadnímu zpomalení rozjeté 

modernizace evropské ekonomiky a EU 

skončí jako světový lídr v odpovědném 

přístupu ke změnám klimatu. 

Změna Klimatu: Čeští vědci na 

Antarktidě 

Čeští vědci a technici odletěli 9. ledna jiţ 

poosmé na vědeckou základnu 

Masarykovy univerzity v Antarktidě na 

ostrově Jamese Rosse. Letos bude na 

stanici pobývat šestnáct lidí, domů se vrátí 

za dva měsíce. Opět budou zkoumat 

místní klimatické podmínky a jejich vliv na 

ţivot rostlin a ţivočichů a také budou dále 

vylepšovat zázemí stanice. 

Calla: Zemanův nápad těţit uran by 

vyšel hodně draho 

Miloš Zeman by měl vyměnit poradce, 

který mu připravil podklady pro mediální 

vystoupení k těţbě uranu v Jáchymově. 

Nejde jen o nesmyslné tvrzení o 

desetinásobné ceně uranu oproti roku 

2000, ale i o ignorování miliardových 

investic, které by do těţby musel vloţit 

stát, ačkoliv musí hradit ještě desítky 

miliard korun na sanace škod za těţbu 

uranu v minulosti. Nepřekvapí „opomenutí“ 

váţných dopadů na ţivotní prostředí, které 

s sebou uranový průmysl nese. 

Děti Země: České osobnosti roku 2013 

Deníkreferendum.cz vyhlásil Osobností 

roku 2013 Ivanku Mariposu Čonkovou. 

Nicméně předseda Dětí Země Miroslav 

Patrik jako jediný zástupce za ochranu ŢP 

se umístil na 4. místě, a to za snahu, aby 

demokratický právní reţim dodrţoval své 

vlastní zákony, zejména při povolování 

velkých (hlavně dopravních) staveb. 

Bioinstitut: Výroční zpráva 

Zajímají vás podrobnější informace o 

společnosti Bioinstitut a o projektech, na 

kterých se podílí?  

http://scitace.prahounakole.cz/
http://unicam.camea.cz/Discoverer/BikeCounter/index
http://unicam.camea.cz/Discoverer/BikeCounter/index
http://prahounakole.cz/2013/02/scitace-2012-za-%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3Ecely-rok-14-narust/
http://prahounakole.cz/2014/01/pouceni-si-berme-z-chyb-tech-nejuspesnejsich/
http://prahounakole.cz/2014/01/pouceni-si-berme-z-chyb-tech-nejuspesnejsich/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Skandalne-slaby-navrh-klimaticke-a-energeticke-politiky-EU-ohrozuje-evropsky-prumysl-i-chude-zemedelce-na-Jihu/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Skandalne-slaby-navrh-klimaticke-a-energeticke-politiky-EU-ohrozuje-evropsky-prumysl-i-chude-zemedelce-na-Jihu/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Skandalne-slaby-navrh-klimaticke-a-energeticke-politiky-EU-ohrozuje-evropsky-prumysl-i-chude-zemedelce-na-Jihu/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Skandalne-slaby-navrh-klimaticke-a-energeticke-politiky-EU-ohrozuje-evropsky-prumysl-i-chude-zemedelce-na-Jihu/
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1368-cesti-vedci-odleti-poosme-na-antarktidu-zkoumat-tamni-klima
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1368-cesti-vedci-odleti-poosme-na-antarktidu-zkoumat-tamni-klima
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140115.php
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140115.php
http://denikreferendum.cz/clanek/17156-ceske-osobnosti-roku-2013
http://www.bioinstitut.cz/documents/vyrocka_2012_web.pdf
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Zelený kruh: Hlasováním podpoříte 

nejistou existenci Science café 

Líbí se Vám Science café Zeleného 

kruhu? To lednové můţe být na dlouhou 

dobu poslední! Pokud ale máte zájem o 

další zajímavé vědecké kavárny, hlasujte 

pro náš projekt na SozialMarie - jen pár 

kliknutí a můţete projekt přiblíţit divácké 

ceně. Hlasuji zde.  

Poslanecká Sněmovna 

V lednu se konala mimořádná schůze Poslanecké Sněmovny, na níţ proběhlo 

první čtení několika zákonů prosazovaných iniciativou Rekonstrukce státu 

coby protikorupčních opatření – novela zákona o státní sluţbě (která ovšem 

v této konkrétní podobě nemá podporu Rekonstrukce státu), zákon rozšiřující 

pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu, zákon o veřejném registru smluv o 

nakládání s veřejným majetkem, a novela jednacího řádu Sněmovny. 

V dalším projednávání lze očekávat, ţe dojde ke značné úpravě těchto 

zákonů pozměňovacími návrhy. 

Senát 

Na svém lednovém zasedání Senát schvaloval vyjádření k několika dokumentům se 

vztahem k evropským institucím, včetně vyjádření ke změně směrnice EURATOM posilující 

dohled nad jadernými zařízeními (Senát doporučil vládě směrnici odmítnout). 

Vláda 

V lednu došlo konečně k výměně Rusnokovy vlády, jeţ vládla půl roku bez důvěry, za novou 

koaliční vládu ČSSD-ANO-KDU-ČSL, v čele s Bohuslavem Sobotkou. Ministrem pro ţivotní 

prostředí v nové vládě je Richard Brabec z ANO. 

Probíhá SEA řízení k následujícím dokumentům (Příslušný úřad MŢP):  

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014 – 

2020 (stav – oznámení) 

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (stav – stanovisko) 

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020 (stav – stanovisko) 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017 (stav – stanovisko) 

Integrovaný regionální operační program pro programové období 2014 - 2020 (stav – 

podléhá dalšímu posuzování) 

 

    LEGISLATIVA 

http://www.sozialmarie.org/projekty/science_cafe.3530.html
http://www.sozialmarie.org/projekty/science_cafe.3530.html
http://www.sozialmarie.org/projekty/science_cafe.3530.html
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP175K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP175K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP152K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP128K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP174K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP171K
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Čína je alfa a omega klimaticko-

energetické politiky, ukazuje Světový 

energetický výhled 

Jak se bude světová energetika vyvíjet 

během příštích dvaceti let? Poroste podíl 

obnovitelných zdrojů, zásadní bude 

vypořádat se s uhlím. Důleţité je také 

zvyšování energetické účinnosti, tvrdí 

Mezinárodní energetická agentura, která 

představila v Praze svůj aktuální Světový 

energetický výhled. 

Východní Evropa chce tlačit na 

uvolnění vývozu plynu z USA 

Země střední a východní Evropy včetně 

Česka a Slovenska chtějí spolupracovat s 

americkými energetickými společnostmi na 

vytvoření aliance, která by ve 

Washingtonu prosazovala uvolnění 

amerických omezení na vývoz plynu. 

Napsal to vlivný americký týdeník National 

Journal. Spojené státy mají díky prudkému 

růstu těţby z břidlic přebytky plynu a jeho 

těţaři začínají usilovat o zvýšený vývoz 

zkapalněného zemního plynu (LNG). 

Němečtí Zelení ţádají rychlejší rozvoj 

obnovitelných zdrojů 

Němečtí Zelení 17. 1. 2014 ve Spolkovém 

sněmu vyzvali vládu, aby se zasadila o 

rychlejší růst podílu obnovitelných zdrojů 

na výrobě elektřiny v zemi. Podle jejich 

představ by se podíl zelené elektřiny měl 

do roku 2020 zdvojnásobit ze současných 

23,4 procenta. Koaliční vláda 

konzervativní unie CDU/CSU a sociální 

demokracie (SPD) dosud mluvila spíš o 

stanovení stropů pro podíl obnovitelných 

zdrojů, který by v roce 2025 měl podle 

představ kabinetu být mezi 40 a 45 

procenty. 

ČEZ vstoupil do evropského boje o 

budoucnost emisního obchodování 

Evropský systém emisního 

obchodování nefunguje, jak 

by měl. Evropská komise proto brzy přijde 

s návrhem na jeho reformu. Řada hráčů 

na energetickém trhu volá po větší 

flexibilitě v počtu povolenek na trhu. Česká 

elektrárenská společnost ČEZ přišla s 

vlastním návrhem, jak by mohl systém 

vypadat. 

Podniky v EU trápí drahá elektřina, 

zachraňuje je sniţování náročnosti 

Po roce 2020 bude mít Evropa nejdraţší 

elektřinu na světě a trend se bude stále 

zhoršovat, tvrdí hlavní ekonom 

Mezinárodní energetické agentury. Uţ teď 

si evropské podniky stěţují, ţe jejich 

americká konkurence má elektřinu dvakrát 

levnější. Situaci zatím zachraňují úspory 

energie. EU ale v nejbliţší době čeká 

zásadní debata o budoucnosti energetiky. 

Řidiči dodávek ušetří na palivu, vozy 

ale můţou zdraţit 

Europoslanci schválili emisní cíl pro 

dodávky do roku 2020. Díky tomu by měla 

vozidla spotřebovat méně paliva, kvůli 

potřebným změnám ve výrobě ale mohou 

na druhé straně zdraţit. Podle některých 

názorů by však cíl mohl být ještě přísnější. 

Podobné nařízení čeká i osobní 

automobily. 

Češi a Maďaři jezdí MHD nejčastěji z 

celé EU, kola v ČR velkou oblibu nemají 

Vyuţíváte MHD kaţdý den? Pak patříte 

mezi čtvrtinu Čechů, kteří se po městě 

dopravují stejně. Oproti evropskému 

    ZAHRANIČÍ 

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/cina-je-alfa-a-omega-klimaticko-energeticke-politiky-ukazuje-svetovy-energeticky-vyhled-011421
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/cina-je-alfa-a-omega-klimaticko-energeticke-politiky-ukazuje-svetovy-energeticky-vyhled-011421
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/cina-je-alfa-a-omega-klimaticko-energeticke-politiky-ukazuje-svetovy-energeticky-vyhled-011421
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vychodni-evropa-chce-tlacit-na-uvolneni-vyvozu-plynu-z-usa
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vychodni-evropa-chce-tlacit-na-uvolneni-vyvozu-plynu-z-usa
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nemecti-zeleni-zadaji-rychlejsi-rozvoj-obnovitelnych-zdroju
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nemecti-zeleni-zadaji-rychlejsi-rozvoj-obnovitelnych-zdroju
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/cez-vstupuje-do-evropskeho-boje-o-budoucnost-emisniho-obchodovani-011420
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/cez-vstupuje-do-evropskeho-boje-o-budoucnost-emisniho-obchodovani-011420
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/evropske-podniky-trapi-draha-elektrina-zachranou-je-zatim-snizovani-narocnosti-011426
http://www.euractiv.cz/energeticka-ucinnost/clanek/evropske-podniky-trapi-draha-elektrina-zachranou-je-zatim-snizovani-narocnosti-011426
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/ridici-dodavek-usetri-na-palivu-vozy-ale-muzou-zdrazit-011447
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/ridici-dodavek-usetri-na-palivu-vozy-ale-muzou-zdrazit-011447
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/cesi-a-madari-jezdi-mhd-nejcasteji-z-cele-eu-kola-velkou-oblibu-nemaji-011449
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/cesi-a-madari-jezdi-mhd-nejcasteji-z-cele-eu-kola-velkou-oblibu-nemaji-011449
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Tipem Zeleného kruhu číslo jedna jsou kurzy Environmentálního 

poradenství, jejichţ velkým přínosem je moţnost interakce a výměna 

zkušeností s účastníky kurzu, brainstorming a názorné ukázky z praxe. 

Kurzy proběhnou v únoru a březnu 2014 v Praze a v Ostravě. Druhým 

tipem Zeleného kruhu je tradiční masopustní průvod masek, a to ať uţ u 

Vás na vesnici, nebo třeba v Toulcově dvoře.  

CO SI PŘEČÍST 

 

průměru jezdí Češi ve městě poměrně 

málo autem, jízda na kole je pak spíše 

výjimka. Problémy s vysokou dopravní 

zátěţí ve městech by lidé v ČR nejčastěji 

řešili zákazem kamionů. Ukázal to nový 

Eurobarometr. 

Zákaz igelitek na jedno pouţití mají v 

rukou europoslanci 

V Evropě moţná skončí igelitky na jedno 

pouţití. Návrh předloţila minulý rok 

Evropská komise. Konec igelitek plánuje 

Evropa v rámci strategie pro omezení 

plastových odpadů. V Česku se spotřeba 

igelitek sniţuje díky zpoplatnění. Od 

nového roku uţ je zdarma nedává ţádný 

velký obchodní řetězec. 

Kancelář Zeleného kruhu Vám pro inspiraci vybrala zajímavé akce, na které 

můţete zavítat a uţít si tak chladné zimní dny.  

 

 

Veronica: Kniha „Co s okny – U 

pravená stará okna lepší neţ nová“ 

Nově vydaná kníţka 

Ekologického 

institutu Veronica 

„Co s okny – 

Upravená stará okna 

lepší neţ nová“ 

poradí, jak okna vylepšit. Fyzicky lze knihu 

koupit přes e-obchod v balíčku "Jak 

ekobydlet" nebo je dostupná na internetu.  

Calla: První letošní zpravodaj Ďáblík 

Dočtete o ochraně přírody v pískovně 

Cep, na které se podílíme, o kauzách, 

ve kterých pomáháme místním sdruţením 

ať jiţ v Jivně u Rudolfova nebo na Kraví 

hoře u Roţné. Také tradičně novinky 

ze Šumavy, a protoţe přichází nový 

ministr ţivotního prostředí, zmiňujeme, co 

od něj očekávají ekologické organizace. 

Dozvíte se, co zajímavého vyšlo, novinky 

z ptačí říše a také výsledky dvou loňských 

soutěţí - Aleje roku a Jihočeské ratolesti.  

Hnutí Brontosaurus: Pět čísel roku 2013 

Uplynulý rok můţeme v Hnutí 

Brontosaurus vyjádřit sáhodlouhou 

statistikou. Grafy a tabulkami přetékajícími 

z monitoru na stůl, které dokazují, jak 

úspěšné období jsme zaţili. Jenţe, koho 

to zajímá? Raději se podívejte na 5 

vybraných čísel roku 2013. 

Svět bez velkých šelem by byl velmi 

trudné místo, říkají vědci 

Aţ na pár výjimek se v západní Evropě a 

na východě USA nevyskytují ţádné velké 

šelmy. Ve zbytku světa se jejich počty 

rychle sniţují. Celosvětově hrozí, ţe pro 

ekosystém ţivotně důleţité velké šelmy 

vyhynou. Vědci poukazují na to, ţe svět 

bez velkých šelem by byl velmi trudné 

místo. Nadějí je skutečnost, ţe tam, kde 

      DOPORUČUJEME 

http://www.ekoporadna.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
http://www.toulcuvdvur.cz/details/3106847-masopust-drzime-nic-se-nevadime-pospolu/
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/zakaz-igelitek-na-jedno-pouziti-maji-v-rukou-europoslanci-011439
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/zakaz-igelitek-na-jedno-pouziti-maji-v-rukou-europoslanci-011439
http://www.veronica.cz/?id=4&i=1986&id_kat=0&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=112
http://www.veronica.cz/?id=4&i=1986&id_kat=0&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=112
http://calla.cz/data/dablik/cisla/dablik127.pdf
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/205-pet-cisel-roku-2013
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/svet-bez-velkych-selem-by-byl-velmi-trudne-misto-rikaji-vedci
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/svet-bez-velkych-selem-by-byl-velmi-trudne-misto-rikaji-vedci
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NA CO SE PODÍVAT 

 

se podařilo stavy šelem obnovit, se 

ekosystém rychle vrátil do původní 

rovnováhy. 

Ochránci koupili první stádo zubrů pro 

Českou republiku 

Chovné stádo prvních pěti zubrů získala 

vPolsku ochranářská organizace Česká 

krajina. V letošním roce budou zvířata 

přivezena a vypuštěna v České republice 

v rámci projektu, který se snaţí vrátit 

mohutné přeţvýkavce do volné přírody. 

Nový Zéland zakázal 'finning' - kruté 

zabíjení ţraloků pro jejich ploutve 

O zabíjení slonů pytláky pro jejich kly 

slyšel snad kaţdý. Moc se ale neví, ţe 

něco podobné se děje i ţralokům pro jejich 

ploutve. Přitom je to v podstatě ještě 

krutější neţ u slonů - odřezávání ploutví 

se děje zaţiva a následně se ţivý 

zmrzačený ţralok hodí zpět do moře. 

Proč není vhodné vylévat olej do 

kanalizace 

Tak a je to tu zase. Je po svátcích 

a skončila ta předvánoční 

a předsilvestrovská honička, šílenství 

v supermarketech a na trzích. Spoustu 

z nás potěšily nejenom dárky od Jeţíška, 

ale i spousta dobrého jídla a pití. Mnohé 

z potravin byly připravovány na oleji 

ve fritovacím hrnci. Kde skončí většina této 

mazlavé tekutiny? Bohuţel v kanalizaci 

a tak by to rozhodně být nemělo. 

Zástupci ČR a Saska uzavřeli nominaci 

Krušnohoří na seznam UNESCO 

Český ministr kultury Jiří Balvín a saský 

zemský ministr vnitra Markus Ulbig 

v Dráţďanech podepsali ţádost o zařazení 

Krušnohoří na seznam světového dědictví 

UNESCO. Udělali tak poslední krok 

ke společné česko-německé nominaci 

přeshraničního hornického regionu 

na prestiţní seznam. Ulbig očekává, 

ţe světová organizace rozhodne 

o zařazení Krušnohoří na svůj seznam 

v roce 2015. 

 

Nedej se: "Podtrţeno, sečteno!" 

Poslední díl 

publicistického 

pořadu Nedej se 

pod názvem 

"Podtrţeno, 

sečteno!" rekapituloval, jaké ekologické 

kauzy přinesl rok 2013. Na natáčení se 

podílel i Daniel Vondrouš z legislativního 

centra Zeleného kruhu a Edvard Sequens 

z organizace Calla - uvidíte záběry 

z veřejné debaty "Quo vadis státní 

energetická koncepce?". 

Hnutí Brontosaurus: Vyberte nejlepší 

loňské fotografie a videa 

Hlasujte pro nejpůsobivější snímky 

pořízené v roce 2013 na akcích Hnutí 

Brontosaurus. Najdete je v galerii soutěţe 

Brontosaurus ţije. Své favority můţete 

podpořit ve třech kategoriích do 21. února. 

ČT - Události v regionech: Co dělat 

proti "paličům" odpadu ve vaší obci?  

Libor Jarmič z Frank Bold komentuje 

problém znečištění ovzduší, které bývá 

v zimě způsobeno pálení odpadu 

v domácích kotlech. Záznam naleznete 

na  tomto odkazu. 

O další odchov bílých tygrů se zoo v 

Liberci pokusí letos 

O další odchov bílých tygrů se zoo 

v Liberci pokusí ještě letos. Zvláštní formu 

tygra indického chová od roku 1994, 

mláďata se v Liberci zatím narodila 

dvakrát, naposledy v létě 2012. Samici 

Suryi Báru a samce Parise chtějí 

chovatelé k sobě pustit v únoru nebo 

březnu. 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-koupili-prvni-stado-zubru-pro-ceskou-republiku
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranci-koupili-prvni-stado-zubru-pro-ceskou-republiku
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2571
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2571
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2569
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2569
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zastupci-cr-a-saska-zavrsi-nominaci-krusnohori-na-seznam-unesco
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zastupci-cr-a-saska-zavrsi-nominaci-krusnohori-na-seznam-unesco
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/213562248420026/video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/213562248420026/video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/213562248420026/video
http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/10691-quo-vadis-statni-energeticka-koncepce
http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/10691-quo-vadis-statni-energeticka-koncepce
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/207-vyberte-nejlepsi-fotografie-a-videa-z-brontosaurich-akci
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/207-vyberte-nejlepsi-fotografie-a-videa-z-brontosaurich-akci
http://zije.brontosaurus.cz/2013/kdo-si-hraje-nezlobi
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381990107-udalosti-v-regionech/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381990107-udalosti-v-regionech/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381990107-udalosti-v-regionech/
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-dalsi-odchov-bilych-tygru-se-zoo-v-liberci-pokusi-letos
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-dalsi-odchov-bilych-tygru-se-zoo-v-liberci-pokusi-letos
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KDE SEHNAT PENÍZE 

 

 

Studie Greenpeace našla v dětském 

oblečení nebezpečné chemikálie 

Ekologická organizace Greenpeace 

oznámila, ţe v dětském oblečení 

a v botách široké škály světových 

oděvních značek odhalila nebezpečné 

chemikálie. Zdraví škodlivé látky byly 

podle nové studie Greenpeace zjištěny 

ve výrobcích všech 12 testovaných 

značek, ať uţ se jednalo o levnou konfekci 

či o luxusní oděvní kolekce. Společnosti 

Puma a H&M výsledky testů zpochybnily. 

Praním peněz by se daly ušetřit 

miliardy. Tedy tím opravdovým praním 

Čím déle jsou bankovky v oběhu, tím více 

na nich ulpívá různých nečistot. 

Od určitého znečištění se papírové peníze 

stahují z oběhu, skartují a místo nich se 

vydají nové. Proces je to velmi nákladný 

a vzniká při něm velké mnoţství odpadu. 

Podle informací Americké chemické 

společnosti by se celosvětově daly ušetřit 

miliardy za skartaci starých a tisk nových 

peněz, kdyby se místo likvidace správně 

vypraly. 

Dejte si ještě jedno novoroční 

předsevzetí: neplýtvat letos 

potravinami 

Nedávno skončila doba Vánoc, doba 

hodování, plných břich... a taky výčitek. 

Nejen kvůli mnoţství spořádaného jídla 

a nekompromisním číslům na osobní váze, 

ale třeba i kvůli všem těm nedojedeným 

zbytkům, které skončily v koši. A nemusely 

by. Stačí jen dodrţovat jednoduchá 

doporučení iniciativy Zachraň jídlo. 

Dvě (nezaručené) rady, jak se bránit 

kouři ze sousedova komínu 

V některých oblastech poznáte začátek 

topné sezóny snadno. Stačí otevřít okno 

nebo vyjít před dům - a zlehka se 

nadechnout. Ve dne zpravidla není těţké 

odhalit příčinu: kouř z komína sousedního 

rodinného domu. Kdo se někdy pokoušel 

věc řešit, kromě štiplavého kouře pocítil i 

bezmoc či vztek. Proti „čudilům“ se totiţ 

brání jen těţko. Přesto přinášíme 

(nezaručené) tipy na to, co můţete zkusit. 

Mnoho toho není.  

Hnutí Duha spustilo inovovaný webový 

adresář farmářů 

Ekologické Hnutí 

Duha spustilo 

inovovaný 

adresář farmářů. 

Spotřebitelé jej 

naleznou na 

webových stránkách Adresarfarmaru.cz. 

Obsahuje informace a kontakty na 463 

farem, bioklubů nebo dodavatelů bedýnek 

Nadace Partnerství: Na zelenou - 

bezpečné cesty do školy 

Chcete sami přispět k tomu, aby se děti 

cestě do školy cítily bezpečněji? Je 

dopravní situace v okolí vaší školy 

problematická?  Potom je grantový 

program Na zelenou určen přesně pro 

vás! Uzávěrka přihlášek je 7. 3. 2014.  

NROS a Nadace Partnerství: Fond pro 

NNO  

Konsorcium Nadace rozvoje občanské 

společnosti (NROS) a Nadace Partnerství 

vyhlašují 1. Výzvu k předkládání ţádostí o 

poskytnutí grantu z programu „Fond pro 

nestátní neziskové organizace“ (FNNO) a 

k předkládání ţádostí o poskytnutí 

Doplňkového grantu z Fondu pro 

bilaterální spolupráci na programové 

úrovni v rámci FNNO. Uzávěrka 1. výzvy 

je 24. března do 16 hodin. 

Nadace VIA: Fond místních iniciativ – 

Rychlé granty (2014) 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-greenpeace-nasla-v-detskem-obleceni-nebezpecne-chemikalie
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-greenpeace-nasla-v-detskem-obleceni-nebezpecne-chemikalie
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pranim-penez-by-se-daly-usetrit-miliardy-tedy-tim-opravdovym-pranim
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pranim-penez-by-se-daly-usetrit-miliardy-tedy-tim-opravdovym-pranim
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/dejte-si-jeste-jedno-novorocni-predsevzeti-neplytvat-potravinami
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/dejte-si-jeste-jedno-novorocni-predsevzeti-neplytvat-potravinami
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/dejte-si-jeste-jedno-novorocni-predsevzeti-neplytvat-potravinami
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/dve-nezarucene-rady-jak-se-branit-kouri-ze-sousedova-kominu
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/dve-nezarucene-rady-jak-se-branit-kouri-ze-sousedova-kominu
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hnuti-duha-spustilo-inovovany-webovy-adresar-farmaru
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hnuti-duha-spustilo-inovovany-webovy-adresar-farmaru
http://www.adresarfarmaru.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Na-zelenou-bezpecne-cesty-do-skoly
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Na-zelenou-bezpecne-cesty-do-skoly
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Fond-pro-NNO
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Fond-pro-NNO
http://www.fondnno.cz/
http://www.fondnno.cz/
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2014
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2014
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AKCE 

 

 Za pomoci Rychlého grantu můţete 

upozornit na aktuální problematickou 

situaci, pruţně a důrazně zareagovat na 

veřejné dění a/nebo získat odborné 

podklady pro alternativní řešení problému. 

Aniţ bychom se klonili k jedné nebo druhé 

straně sporu, podporujeme především 

otevřenou věcnou diskusi o tématech 

veřejného zájmu v konkrétních kauzách. 

Nadace VIA: Leadership Aid - Ber to 

osobně 

Projekt Nadace VIA na podporu vůdčích 

osobností neziskovek a alternativy Nabízí 

dovednosti, sebezkušenost, asistenci, 

praxi, sdílení a prostor pro růst. Chceme 

společně s vámi leadership pojmout jako 

osobní, civilní a neakademické téma, které 

má hodně co do činění s tím, co kaţdý 

den děláme. Budeme se vzájemně 

inspirovat a podporovat se, protoţe měnit 

věci od sebe a vědomě přijmout roli 

leadera je těţké. Je těţké s tím začít 

stejně tak jako to dlouhodobě unést. 

Budeme se učit od sebe vzájemně i od 

zajímavých osobností, které mezi sebe 

budeme zvát. 

Frank Bold: Jaký je smysl podnikání? 

Je maximalizace hodnoty akcií tím 

správným cílem řízení korporací 

v jednadvacátém století? Nebo je to 

opravdu ten nejhloupější nápad na světě? 

Kdy: 11. 2. 2014, Kde: Evropský 

parlament. Chcete-li být v obraze 

a sledovat aktuální vývoj debaty, přidejte 

se do skupiny The Purpose of the 

Corporation na LinkedIn. 

STEP: Pozvánka na unikátní třídenní 

kurzy Environmentálního poradenství 

STEP pořádá 

ojedinělé 

kurzy věnované Environmentálnímu 

poradenství. Dozvíte se, jak 

profesionalizovat ekoporadenství ve své 

organizaci, jaké jsou jeho metody a 

standardy. Velkým přínosem pro Vás bude 

moţnost interakce a výměna zkušeností s 

účastníky kurzu, brainstorming a názorné 

ukázky z praxe. Kurzy proběhnou v únoru 

a březnu 2014 v Praze a v Ostravě. 

Veronica: Víkend pro ţeny - proţitkový 

pohybově-tvořivý víkend 

Zveme všechny ţeny ke strávení 

příjemného času v Bílých Karpatech. 

Přes víkend od 7. 2. od 19.00 do 9. 2. 

2014 14.00 si zatancujete, protáhnete tělo 

jógou, vyzkoušíte břišní tance, tanec pěti 

rytmů a zároveň si vytvoříte a odvezete 

domů krásné i uţitečné výrobky. 

Calla: Zelený čtvrtek – Kam zmizely 

břehule? 

V únorové besedě z cyklu Zelených 

čtvrtků se ohlédneme za Ptákem roku 

2013 - břehulí říční. Biolog Petr Heneberg 

bude vyprávět o ohroţených druzích 

těţařů, ptáků i bezobratlých. Protoţe nejen 

břehule našly v pískovnách nový domov. 

Beseda s názvem "Kam zmizely břehule?" 

proběhne 20. února od 18 hodin 

v českobudějovické galerii Měsíc ve 

dne. 

Veronica: Benefiční divadlo 2014: 

Ţumpa aneb Ekosurrealistické drama s 

lehkým erotickým nábojem a silným 

environmentálním apelem 

Termín: 7. 2. (pátek) 18.30-23.30 Místo 

konání: Brno. Divadelní soubor Verdis , 

Ekologický institut Veronica a Klub přátel 

Veronica uvedou ve světové premiéře a 

zároveň derniéře původní divadelní hru 

autorů Pavla Klvače a Mojmíra Vlašína.  

Hnutí Brontosaurus: Brněnské kašny a 
studny  

>>TIP Zeleného kruhu<< 

 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/leadership-aid-2013
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/leadership-aid-2013
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/aktualne/jaky-je-smysl-podnikani
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4917583&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4917583&trk=anet_ug_hm
http://www.ekoporadna.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
http://hostetin.veronica.cz/vikend-pro-zeny-prozitkovy-pohybove-tvorivy-vikend
http://hostetin.veronica.cz/vikend-pro-zeny-prozitkovy-pohybove-tvorivy-vikend
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=3_akce.php
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=3_akce.php
http://www.veronica.cz/?id=3&i=1167
http://www.veronica.cz/?id=3&i=1167
http://www.veronica.cz/?id=3&i=1167
http://www.veronica.cz/?id=3&i=1167
http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/6391
http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/6391
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Kolik zvládnete vyjmenovat brněnských 

kašen? Pět nebo deset/patnáct? Přidejte 

se k únorové vycházce s Hnutím 

Brontosaurus za vodou v kašnách, 

cisternách a pramenech. Dozvíme se, jak 

se ve městě řešilo dodávání pitné vody, 

jak Sraz je 15. 2. v 10:00 na Šilingrově 

náměstí (před hotelem), Brno. S sebou si 

vezměte dobrou náladu a horký čaj. Jste 

srdečně zváni.  

Hnutí Brontosaurus: Akční skupina 

Akce památky  

Chcete nahlédnout do chodu neziskové 

organizace? Podílet se na na tvorbě jejích 

akcí? Zkusit si něco kreativního 

a netradičního? Připojte se k akční 

skupině Akce památky. V pondělí 24. 2. v 

19:00 v Brně se budeme věnovat novým 

akcím, moţnostem propagace, ale také 

besedování a čaji.  

Novinky v certifikaci FSC v souvislosti 

s nařízením o dřevě (EU TR) 

Dne 13. února 2014 od 10:00 - 16:30  se 

v Brně uskuteční seminář vysvětlující 

poţadavky evropského nařízení o dřevě 

(EU TR), které má za cíl zamezení 

obchodu s nelegálním dřevem na území 

EU. Budeme diskutovat realitu zavádění 

poţadavků nařízení do praxe v ČR a jeho 

dopady na systém certifikace 

zpracovatelského řetězce dřeva FSC. 

Poradíme co je systém náleţité péče, jak 

funguje a jak ho zavést. Akci pořádá 

NEPCon. 

Nesehnutí: Setkání veganských 

rodičů…na téma Punková rodina 

Další setkání veganských rodičů se bude 

konat 27. 2. 2014 od 16:00 v Tukaloka 

Café (Slovákova 8, Brno) a tématem bude 

Punková rodina. Kérky, punkrock, fesťáky, 

protestní akce, … a především veganství. 

Povídání se Soniou, Davidem a jejich 

Lolou. 

Hnutí Brontosaurus: Zpívací maraton  

Hnutí Brontosaurus Vás ve dnech 14-16. 

2. zve do Lanškrouna na zpívací 

marathon, tedy víkend plný hraní a zpěvu. 

Ve dne v noci, ráno večer…prostě nonstop 

42 hodin… Setkáme se v příjemném 

prostředí skautské klubovny v Lanškrouně 

a o naše ţaludky se bude starat úţasný 

kuchař Jura. 

STUŢ: VIZE 2050 aneb Jaké jsou 

představy České podnikatelské rady 

pro udrţitelný rozvoj o budoucnosti 

České republiky? 

Na základě inspirace globální Vizí 2050, 

vytvořené pro Světovou podnikatelskou 

radu pro udrţitelný rozvoj (WBCSD) jako 

materiál pro světovou konferenci v Rio de 

Janeiro v r. 2012 vznikla její česká obdoba 

pod patronací nedávno (znovu)zaloţené 

České podnikatelské rady pro udrţitelný 

rozvoj (CBCSD). O obsahu této vize 

zapojení podnikatelského sektoru do 

udrţitelné budoucnosti České republiky se 

s námi podělí její spoluautoři. Jako příklad 

pak bude uvedena část týkající se 

inteligentních měst (Smart Cities), 

konkrétně představy o směřování Smart 

City Praha a návrh nového způsobu 

podávání integrovaných zpráv na úrovni 

podniku. V úterý 4. 2. od 16:00 - 19:00 

v Praze.  

Konference - Stavby z přírodních 

materiálů  

O stavebním průmyslu a potenciálu 

přírodních staveb, o baubiologii – citlivém 

navrhování staveb v souladu s krajinou a 

člověkem, a třeba i o vlastnostech 

slaměných domů. Ve dnech 28.2.-

2.3.2014 v Praze.  

Úvodní kurz permakultury 

Úvod do tématu (podle celosvětově 

sdíleného programu pk kurzů): historie a 

základy permakultury, permakulturní 

http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/6377
http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/6377
http://kalendar.ecn.cz/index.shtml?x=2396094
http://kalendar.ecn.cz/index.shtml?x=2396094
http://www.nepcon.net/5461/_esky/
http://nesehnuti.cz/akce/setkani-veganskych-rodicuna-tema-punkova-rodina/
http://nesehnuti.cz/akce/setkani-veganskych-rodicuna-tema-punkova-rodina/
http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/6306
http://kalendar.ecn.cz/index.shtml?x=2396417
http://kalendar.ecn.cz/index.shtml?x=2396417
http://kalendar.ecn.cz/index.shtml?x=2396417
http://kalendar.ecn.cz/index.shtml?x=2396417
http://www.baobaby.org/
http://www.baobaby.org/
http://kalendar.ecn.cz/index.shtml?x=2396067


17 
 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. února 2014.  

PRÁCE 

 

postoje a principy v praxi, skutečné 

bohatství , místní komunita, bioregion, 

spolupráce. Po absolvování tohoto kurzu 

můţete pokračovat v celosvětově 

uznávaném Úplném kurzu 

permakulturního designu (PDC 72 hod), 

který vám otevře dveře do globální 

komunity permakulturistů! Akce se koná v 

sobotu 22. února 09:00 - 19:00, Vila 

Flora, Praha.  

Praktický seminář - Čtverečková 

zahrádka - bohatá sklizeň z malého 

prostoru 

Vlastní čerstvou zeleninu, voňavé bylinky, 

drobné ovoce a květiny si vypěstujete bez 

pouţití umělých hnojiv i na malé 

předzahrádce nebo na balkóně, terase, 

střeše či za oknem. Metoda je vhodná pro 

všechny věkové kategorie od 4 do 99 let i 

pro osoby s omezenou pohyblivostí. Na 

praktickém kurzu si osvojíte základní 

principy čtverečkové zahrádky. 

Prohlédneme si podbabskou čtverečkovou 

zahrádku na ţivo, ukáţeme si, jak 

postupovat při zakládání záhonu či 

truhlíku. Středa 19. února 2014 18:00 - 

20:30 na Praze 6.  

Masopust drţíme, nic se nevadíme 

pospolu....  

Setkání 

masek při 

oslavě konce masopustního období v 

sobotu 1.3. 13:00 - 17:00 v Toulcově 

dvoře. Představení tradičních masek, 

průvod starou Hostivaří, tanec, scénky, 

masopustní občerstvení, ocenění 

zajímavých masek z řad návštěvníků. 

Samozřejmostí bude i zpěv při harmonice. 

NESEHNUTÍ hledá 

fundraisera/fundraiserku 

NESEHNUTÍ hledá kolegu/kolegyni na 

částečný pracovní úvazek na grantový 

fundraising. Pokud máte o nabízenou 

práci zájem, pošlete nám do 12. 2. 

strukturovaný ţivotopis, motivační dopis, 

přehled zkušeností s projektovým 

fundraisingem a telefonní kontakt na 

minimálně dvě osoby, které mohou podat 

reference na Vaši osobu ve vztahu 

k pracovní pozici, o kterou se ucházíte. 

Zašlete e-mailem na adresu 

zamestnani@nesehnuti.cz 

Zelený kruh hledá pomocníky  

Hledáme šikovné stáţistky/stáţisty 

a dobrovolnice/dobrovolníky pro přípravu 

Zpravodaje ekologických nevládních 

organizací, kompletaci publikací a 

dokumentů nebo aktualizace webu 

ucastverejnosti.cz. Moţnost externí 

spolupráce. Zájemci se mohou hlásit 

Kateřině Vondrášové na email 

katerina.vondrasova@zelenykruh.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>TIP Zeleného kruhu<< 

 

http://www.laskominkyprokorinky.cz/ctvereckova-zahradka/kurzy-a-dilny/
http://www.laskominkyprokorinky.cz/ctvereckova-zahradka/kurzy-a-dilny/
http://www.laskominkyprokorinky.cz/ctvereckova-zahradka/kurzy-a-dilny/
http://www.toulcuvdvur.cz/details/3106847-masopust-drzime-nic-se-nevadime-pospolu/
http://www.toulcuvdvur.cz/details/3106847-masopust-drzime-nic-se-nevadime-pospolu/
http://nesehnuti.cz/aktuality/pracovni-nabidka-fundraiserka/
http://nesehnuti.cz/aktuality/pracovni-nabidka-fundraiserka/
mailto:zamestnani@nesehnuti.cz
mailto:katerina.vondrasova@zelenykruh.cz
mailto:katerina.vondrasova@zelenykruh.cz
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Na přípravě obsahové části jednotlivých sekcí se podíleli Adriana Bínová, Aleš Ziegler, Pavel 

Bláha a Kateřina Vondrášová. 

 

Rozhovor vedla Tereza Reichová.  

Úvodní fotografii poskytl Tomáš Votrubec. 

 

 

 

 

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

 


