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ÚČAST VEŘEJNOSTI VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH OPĚT CENTREM ZÁJMU POLITIKŮ 

Brzy poté, co vstoupila 1. 1. 2013 v účinnost novela stavebního zákona, během jejíţ 

přípravy bylo nutné zaktivizovat veřejnost, aby zabránila omezení svých práv 

připomínkovat projekty s dopadem na ţivotní prostředí, začalo být zřejmé, ţe 

Parlament se bude těmito právy zabývat znovu. 

Nové, ve volbách velmi úspěšné, hnutí Andreje Babiše ANO, nyní součást 

vládní koalice, má jako důleţitý bod svého programu urychlení výstavby 

liniových staveb, rozuměj dálnic, přičemţ práva veřejnosti připomínkovat tyto 

stavby jsou tímto hnutím ve shodě s dlouhodobým názorem stavebního 

průmyslu chápána jako hlavní překáţka v tomto cíli. 

Současně na jaře 2013 Evropská komise zahájila proti České republice řízení 

pro porušování řady ustanovení směrnice o posuzování vlivů významných projektů (včetně 

dálnic) na ţivotní prostředí, přičemţ hlavní námitky Evropské Komise se soustřeďují na to, ţe 

neposkytujeme dotčené veřejnosti dostatečnou moţnost se vyjádřit k těmto projektům a také 

nedostatečnou moţnost odvolat se proti případným nezákonným povolením k soudům. Toto 

nerespektování momentálně ohroţuje čerpání evropských fondů, zejména těch, z nichţ mají 

peníze směřovat právě na ony dálnice. Řešení je třeba nalézt do konce tohoto roku. 

V Sobotkově vládě jsou tyto problémy zodpovědností několika ministrů, kteří jsou ovšem 

všichni nominováni hnutím Andreje Babiše. Jelikoţ poţadavky Evropské unie jsou v přímém 

rozporu s jeho rétorikou, bude zajímavé sledovat, jak si s tím poradí. Bylo by ovšem naivní 

očekávat, ţe práva veřejnosti zajistí shora Evropská unie. Pokud si o ně sami občané hlasitě 

neřeknou, můţeme se dočkat i jejich faktického zhoršení, pod maskou kosmetických 

vylepšení majících za úkol uspokojit mumlání „Bruselu“. 

V Legislativním centru Zeleného kruhu kaţdopádně budeme i v následujícím roce usilovat o 

ochranu práv veřejnosti jako v minulých letech. 

        Aleš Ziegler,  

Legislativní centrum Zeleného kruhu 
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JUDr. Michal Illner:  

Byl ředitelem Sociologického ústavu Akademie věd, 

kde v současné době působí jako vědecký pracovník. 

Zabývá se prostorovými aspekty společenského 

vývoje, sociologií sídel, lokální a regionální politikou. 

Je manželem Prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., 

s níž jste si mohli přečíst rozhovor v prosincovém 

Zpravodaji. Dne 29. ledna vystoupil na Science café 

Zeleného kruhu na téma Město jako náš přirozený ekosystém.  

Myslíte si, ţe město a ţivotní prostředí musí nutně být něco, co stojí proti sobě, nebo 

je moţné, aby město bylo přínosem pro ţivotní prostředí? 

Města jsou dnes přirozeným ţivotním prostředím pro nejméně polovinu obyvatel naší planety 

a v rozvinutých zemích dokonce pro velkou většinu jejich populace. V těch dosahuje podíl 

městského obyvatelstva 70-ti aţ 80-ti procent, a na tomto počtu se většinou spontánně 

zastavuje. Tato čísla jsou ale trochu zrádná, protoţe záleţí na tom, jak se v té které zemi 

vymezuje administrativní území měst, za které se počet obyvatel uvádí. Někde je stanovené 

velkoryse – zahrnuje kromě jádrového města i jeho méně osídlenou periferii nebo dokonce i 

celou městskou aglomeraci, jinde jsou administrativní hranice města sevřenější, obyvatelé 

periferie se uţ za městské nepovaţují. Světová megaměsta jako třeba Tokyo, Seoul, 

Šanghaj, Delhi, Jakarta, mají kaţdé, společně se svými aglomeracemi, mezi dvaceti aţ třiceti 

miliony obyvatel, bez započtení okolní aglomerace o třetinu aţ polovinu obyvatel méně.  

Město a kvalitní ţivotní prostředí nutně stát proti sobě nemusí, zejména kdyţ za část 

ţivotního prostředí města počítáme kromě fyzické sloţky i jeho sloţku sociální a kulturní. I 

velkoměsta jako třeba Vídeň, Paříţ, Ţeneva, Amsterdam, ale i naše města - Praha, Hradec 

Králové, Písek, Litomyšl poskytují svým obyvatelům ţivotní prostředí kvalitní co do všech 

jeho tří sloţek. Vysoce problematické je naproti tomu fyzické i sociální prostředí 

v chudinských čtvrtích velkoměst  (slumech, favelas, bidonvilles...) v některých rozvojových 

zemích. Tísní se tam přistěhovalci, kteří opustili venkov kvůli občanským válkám, přírodním 

katastrofám, neúrodě, epidemiím nebo vyvlastnění pozemků, na kterých hospodařili. Do 

měst přicházejí většinou bez prostředků a bez kvalifikace, kterou by zde mohli uplatnit. 

Hlavní příčinou jejich situace však není samotné prostředí měst, do kterých přicházejí, ale 

destabilizace venkova, z kterého odcházejí. Ţivot ve městě nebo na jeho periferii, jakkoliv 

nuzný, jim můţe někdy poskytnout příznivější ţivotní podmínky neţ venkov, z kterého se do 

města přistěhovali a kde jim mohlo jít o samotné přeţití. Prostředí města má i svou sociální 

sloţku, která spočívá v moţnosti obyvatel navzájem komunikovat, sdruţovat se a prosazovat 

své zájmy. 

 Představa, ţe by bylo moţné urbanizaci nějakým politickým, administrativním nebo 

policejním opatřením zabrzdit, je iluzorní. Většina lidstva uţ ve městech bydlí a podíl 

obyvatel měst na populaci naší planety se stále zvyšuje a podle prognóz i nadále zvyšovat 

bude. Pokoušet se o zákaz stěhování lidí z venkova do měst nebo prosazovat řízený návrat 

těch, kdo se do měst uţ odstěhovali, zpět do venkovského prostoru, by bylo 

v demokratických poměrech nemoţné. Neúspěšně se o to pokoušely a pokoušejí autoritární 

reţimy - například před lety komunistický reţim v Sovětském svazu, kde šlo o zabrzdění 

      MICHAL ILLNER: KOMERČNÍ TLAK JE VELIKÝ. JE NA VEDENÍ MĚSTA, JESTLI TO USTOJÍ 
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populačního růstu Moskvy, nebo nepříliš úspěšná snaha současně čínské vlády zabránit 

stěhování venkovanů do Pekingu a některých další čínských velkoměst. 

V hospodářsky rozvinutých zemích včetně České republiky, dochází naopak k vývoji 

osídlení, který koncentraci obyvatel do městských center tlumí. Jde o suburbanizaci – 

spontánní stěhování části příslušníků střední a vyšší třídy z měst do jejich venkovského 

zázemí, kde si tito lidé staví rodinné domy v zeleni. Tyto nové enklávy- suburbie - vznikají 

buď ve volném prostoru bez vazby na sídla, která tam uţ existují, nebo častěji na jejich 

okraji. Do měst, na která jsou vázáni svým zaměstnáním, náročnějšími nákupy, zábavou 

apod., obyvatelé suburbií zpravidla denně vyjíţdějí. Svým bydlením jsou venkovany, svým 

zaměstnáním příslušníky městské společnosti. Také jejich volný čas se štěpí mezi tyto dva 

sociálně prostorové kontexty. Enklávy předměstských rodinných domů jsou z hlediska 

ţivotního prostředí venkovem, avšak co do sociálního sloţení a způsobu ţivota svých 

obyvatel městem. Města, odkud se lidé na venkov stěhují, jsou touto migrací oslabována, 

protoţe z nich odsává elitu a podstatné plátce daní.  

Co třeba čínská města a ţivotní prostředí.  Je moţné trend vlastnit více aut nějak 

regulovat? Má to smysl?  

Pokoušet se o regulaci automobilové dopravy v centrech velkých měst v Číně nebo jinde, 

smysl má. Pokud jde o Čínu, je prudká automobilizace součástí opoţděné modernizace - 

jakéhosi civilizačního tsunami, kterému je moţné stavět hráze, ale které zatím tyto hráze 

bourá. Odehrávají se zde procesy, které v jiných částech světa probíhaly pozvolněji, a 

společnost měla čas se jim přizpůsobovat. Čína udělala během několika desítek let obrovský 

skok vpřed, ale strávení těch změn bude ještě nějaký čas trvat. V Pekingu při smogu měli a 

snad ještě dosud mají pravidlo, ţe vţdy jeden den smí jezdit jen auta se sudými čísly a 

následující den zase jen auta s čísly lichými. Radikálnější jednorázová omezení pak uplatňují 

v případě zvlášť naléhavých smogových situací.  

Vrátíme se zpět do českého kontextu, konkrétně do Prahy. Výhledově bude otevřen 

tunel Blanka, bude se zprovozňovat městský okruh a moţná se s tím bude utlumovat 

automobilový provoz v centru města. Co si o tom z urbanistického hlediska myslíte? 

Praha je město, které je dostatečně vybavené na to, aby se s automobilismem v centru 

vypořádalo. Jeho regulace můţe mít různé podoby, které je moţné kombinovat. Promyslet 

by je museli odborníci, ke kterým nepatřím. Vjezd do centra nebo snad i do vnitřního města 

by mohl být moţný jen na trvalé nebo jednorázové povolenky. Nárok na ně by měli vlastníci 

automobilů, kteří tam bydlí, a instituce, které tam sídlí. Kromě sociálních případů by vlastníci 

aut za povolenky platili. Placené povolenky by se dále vydávaly pro opakovaný vjezd 

obsluţných vozidel, například zásobování obchodů, poskytováni sluţeb a podobně. Pro 

ostatní řidiče by byl moţný jednorázový, časově omezený placený vjezd. Tento reţim by 

předpokládal, ţe na komunikacích vedoucích do centra respektive do vnitřního města budou 

instalována elektronická čidla. Reţim vjezdu by bylo moţné nastavit take časově a přístup do 

centra vázat jen na určité dny v týdnu, nebo jen některé hodiny. Moţností je tedy celá řada. 

Před léty jsem se setkal v norském Oslu s reţimem, kdy se údaje o vjezdu aut do vnitřního 

města shromaţďovaly elektronicky a majitelům aut se příslušné poplatky periodicky 

vyúčtovávaly. Úplně vyloučit automobilovou dopravu z vnitřního města nelze, regulovat ji 
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však moţné je. Omezení soukromé dopravy by mělo být kompenzováno dostatečně 

výkonnou a cenově přístupnou dopravou veřejnou. 

Další místo, kde se střetává městský prostor a příroda jsou zahrádkářské kolonie nebo 

obecně zahrádkaření ve městech. Myslíte si, ţe bude v budoucnu v urbanizaci trend, 

ţe lidé budou tímto způsobem přitahovat přírodu do měst, nebo ţe bude takový trend, 

ţe se zahrádky utlumí a budou nahrazeny například developerskými projekty?  

Střet mezi zachováním a kultivací městských zelených ploch a jejich vyuţitím pro zástavbu, 

komunikace, technická zařízení apod. probíhá uţ nyní a nadále probíhat bude. V pozadí 

střetu jsou různé potřeby města a různé další zájmy, ať uţ veřejné nebo soukromé, které za 

nimi stojí. Rozhodčími v tomto dilematu by měly být volené politické reprezentace měst, které 

vyslechnou stanoviska občanů i věcně příslušných odborníků, a v závaţných případech i 

samotní občané v místních referendech. V kaţdém případě  je předpokladem racionálního 

rozhodnutí znalost situace, jejích souvislostí a potenciálních důsledků, jaké bude to nebo ono 

rozhodnutí mít. 

 Takto by se ideálně mělo postupovat i v případě zahrádkářských kolonií. Je třeba vzít 

v úvahu, ţe většinou kultivují v rámci města dobře dostupné ale jinak jen obtíţně vyuţitelné 

plochy (v Praze například Libeňský ostrov nebo okolí ţelezničních tratí), poskytují svým 

majitelům, často méně majetným rodinám a starším lidem, dostupné rekreační příleţitosti, 

přispívají k zásobení domácností ovocem a zeleninou a mají nezanedbatelnou socializační 

funkci. S jejich zachováním by proto neměl být problém. Pokud by někde přece jen musely 

ustoupit jinému účelu, mělo by město nabídnout jejich obyvatelům náhradní pozemky.  

Tam, kde se ve vnitřním městě plánuje na volných plochách nová zástavba, je třeba 

zachovat alespoň přiměřené veřejné zelené prostory a tento poţadavek prosazovat i proti 

původním záměrům investorů, jejichţ zájmem obvykle bude pozemky maximálně vyuţít pro 

novou zástavbu. Ochrana veřejného zájmu o zachování městské zeleně je na orgánech 

veřejné správy. Odstrašujícím případem, kdy město Praha tento veřejný zájem neobhájilo, je 

téměř totální zastavění plochy bývalého parku za budovou stanice praţského metra Národní 

třída komplexem staveb COPA Centrum. Jakási minimální zelená plocha, kterou stavebník 

přislíbil náhradou zřídit uvnitř tohoto areálu, bude jen smutnou připomínkou toho, jak praţský 

magistrát nesvedl v tomto případě veřejný zájem obhájit. Ohroţeny zástavbou, která 

nerespektuje zachování zelených ploch, jsou i terény ve vnitřní periferii Prahy, například 

prostor podél potoka Botiče na východní straně města, nebo oblast Dívčích hradů v Praze 5 

a plocha mezi nimi a Radlicemi. Pokud by k zastavění tohoto terénu přece jen došlo, 

opakovat by se neměla nešťastná dispozice praţského panelového sídliště Bohnice, jehoţ 

vícepodlaţní panelové domy byly stavěny aţ k samotné hraně bohnické pláně vysoko nad 

vltavským údolím, a odkud dnes ční do dálky jako hradby.  
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Calla: TZ: Temelín? Drahý 

a nepotřebný, pane 

prezidente! 

Ekologické organizace Calla 

a Občanská iniciativa pro 

ochranu ţivotního prostředí 

upozorňují, ţe projekt 

nových reaktorů v Temelíně 

za cenu převyšující 300 

miliard korun bude mít 

citelné negativní dopady na veřejné 

rozpočty či spotřebitele elektřiny. A jak 

ukazují aktuální bilance elektřiny, nebude 

výkon nových reaktorů ještě dlouho vůbec 

potřebný. Obě sdruţení tak souhlasí s 

návrhem Miloše Zemana na zrušení 

probíhajícího tendru, ale na rozdíl od něj 

jsou přesvědčeny, ţe jiţ ţádný nový není 

nutné zahajovat. Více v tiskové zprávě. 

Greenpeace CZ: TZ: 68 % Čechů odmítá 

bourání obcí kvůli uhlí  

Bourání obcí 

kvůli uhlí 

odmítá 68 % 

občanů 

České 

republiky, pouhých 11 % jej podporuje. S 

úplným zrušením územních ekologických 

limitů těţby hnědého uhlí souhlasí 

dokonce jenom 6 % Čechů, naopak 66 % 

by limity zachovalo buď úplně, nebo 

alespoň v místech, kde chrání obce. 

Související: Greenpeace: TZ: Nový 

výzkum: 70 % občanů Ústeckého kraje 

odmítá bourání obcí kvůli uhlí 

Arnika: Arnika vyzývá poškozené 

nadměrnou výstavbou: Ţalujte 

magistrát, pomůţeme vám 

Stovky aţ tisíce obyvatel Prahy by měly 

hnát vedení hlavního města k 

zodpovědnosti za to, ţe léta v rozporu se 

zákonem upravovalo územní plán a 

navyšovalo koeficient podlaţní plochy. 

Výsledkem je mnohem vyšší a rozsáhlejší 

komerční výstavba, neţ bylo původně 

povoleno. Arnika vyzývá všechny, které 

úředníci poškodili, aby podali na magistrát 

ţalobu, a poţadovat odstranění 

„nadměrných“ pater developerských 

projektů. Svou výzvu staví nevládní 

organizace na nedávném rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu. 

Problematické je například výstavba v 

Sedlci nebo na Roztylech. Nevládní 

organizace zároveň zveřejnila na adrese 

http://zmenyprahy.cz/upravy databázi 

úprav a nabízí lidem bezplatnou pomoc při 

podávání ţalob. Vznik databáze i právní 

pomoc občanům podpořili Fond Otakara 

Motejla a Nadace VIA. 

Související: Arnika: Odvolejte ředitelku 

odboru územního plánu, roky beze 

studu porušovala zákon 

Hnutí DUHA: Financování spaloven 

z evropských fondů 

Ukončí ministr Brabec neúspěšné plány 

ODS na financování spaloven 

z evropských fondů? Brusel po léta 

opakuje, ţe české spalovny nepodpoří. 

Poslední, dosud nejtvrdší pozice Komise 

k novému Operačnímu programu ţivotní 

prostředí (OPŢP) na léta 2013 - 2020 o 

spalovnách uvádí: „Není důvod pro 

podporu velkých a nákladných spaloven 

odpadů…tyto investice by neměly být 

podporovány z OPŢP“.  

Hnutí DUHA:  Poslanci hlasovali pro 

nejniţší recyklační cíle 

Nová sněmovna v prvním ekologickém 

testu propadla. Selhala i koalice, ministr 

Brabec o svém návrhu nepřesvědčil ani 

spolustraníky 

Poslanecká sněmovna dne 14. února 

odhlasovala nejniţší recyklační cíle pro 

CO SE DĚJĚ? 

http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140219.php
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140219.php
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140219.php
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/68-procent-Cechu-odmita-bourani-obci-kvuli-uhli/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/68-procent-Cechu-odmita-bourani-obci-kvuli-uhli/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/70-procent-obcanu-Usteckeho-kraje-odmita-bourani-obci-kvuli-uhli/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/70-procent-obcanu-Usteckeho-kraje-odmita-bourani-obci-kvuli-uhli/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/70-procent-obcanu-Usteckeho-kraje-odmita-bourani-obci-kvuli-uhli/
http://arnika.org/arnika-vyzyva-poskozene-nadmernou-vystavbou-zalujte-magistrat-pomuzeme-vam
http://arnika.org/arnika-vyzyva-poskozene-nadmernou-vystavbou-zalujte-magistrat-pomuzeme-vam
http://arnika.org/arnika-vyzyva-poskozene-nadmernou-vystavbou-zalujte-magistrat-pomuzeme-vam
http://arnika.org/odvolejte-reditelku-odboru-uzemniho-planu-roky-beze-studu-porusovala-zakon
http://arnika.org/odvolejte-reditelku-odboru-uzemniho-planu-roky-beze-studu-porusovala-zakon
http://arnika.org/odvolejte-reditelku-odboru-uzemniho-planu-roky-beze-studu-porusovala-zakon
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ukonci-ministr-brabec-neuspesne-plany-ods-na-financovani-spaloven-z-evropskych-fondu
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ukonci-ministr-brabec-neuspesne-plany-ods-na-financovani-spaloven-z-evropskych-fondu
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-dnes-hlasovali-pro-nejnizsi-recyklacni-cile
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-dnes-hlasovali-pro-nejnizsi-recyklacni-cile
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obalové odpady, které podstatně sníţí 

současnou míru recyklace. Schválený 

návrh předloţil bývalý ministr průmyslu a 

obchodu Milan Urban (ČSSD). Ze tří 

návrhů, z nichţ všechny navrhovaly 

sníţení současné recyklace, se poslanci 

postavili za ten nejhorší. 

Arnika: Skoro milionu Kazachstánců 

pomohou evropské granty posuzované 

i českými odborníky  

Prach z hlušiny 

opuštěných 

uranových dolů, 

nelegální 

skládky odpadu, 

otrava řeky Irtyš 

těţkými kovy, znečištění jezera Balchaš a 

těţká znečištění ovzduší. To jsou témata 

pěti projektů, které pro finanční podporu 

vybrali zástupci Arniky a její zahraniční 

partneři - EkoMuzeum a Centra pro 

zavádění nových ekologicky bezpečných 

technologií (CINEST) z Kazachstánu. 

Vybrané projekty budou pomáhat asi osmi 

stům tisícům lidí, kteří jsou ohroţeni 

znečištěným prostředím. Celkový rozpočet 

na takzvané malé granty ve výši 12 000 

EUR (asi 325 tisíc korun) poskytla 

Evropská unie. 

Související: Arnika: Čeští odborníci 

zjišťují, nakolik špinavý vzduch 

ohroţuje obyvatele Kazachstánu 

Čisté nebe: Ovzduší v Opavě - 

informační výstava 

V rámci akce Krotitelé vzduchu, která se 

uskutečnila 19. února na opavském 

Horním náměstí ve spolupráci s městem 

Opava připravila organizace Čisté nebe 

osvětovou výstavu k problematice ovzduší 

v tomto městě. Výstava čítá 6 

informačních panelů a od 20. února bude 

měsíc k vidění v městské knihovně 

(Knihovna Petra Bezruče, Nádraţní okruh 

27, Opava). Poté budou panely vystaveny 

v dalších městských institucích. 

Čisté nebe: Ostravské miliardy čistí 

vzduch?  

Dalibor Madej, náměstek města Ostravy 

pro ţivotní prostředí (jiţ druhé volební 

období!), říká: samotné nás ta částka 

překvapila (mluví při tom o průměrných 

dvou miliardách, které město ročně 

investuje do zlepšení ţivotního prostředí, 

resp. 14 miliardách za posledních 7 let). 

Jenţe ta částka je dort od pejska a 

kočičky, je v ní stříhání keřů a výsadba 

kytiček před Novou radnicí stejně jako 

dotace Dopravnímu podniku města 

Ostravy. Čili zejména to, co dělají i jiná 

města zcela běţně. Pan náměstek uţ léta 

srdnatě bojuje za lepší ţivotní prostředí a 

teď je překvapen, jak dobře to dělá. 

Myslím, ţe dobře ví, ţe nejhorší je 

znečištění vzduchu prachem a 

karcinogenními polyaromatickými 

uhlovodíky, přesto nám zapomněl sdělit to 

hlavní: ţe se nám za posledních 7 let 

vzduch v Ostravě nijak nezlepšil. 

Čisté nebe: Otevřený dopis premiéru 

Sobotkovi: Ovzduší se musí stát vládní 

prioritou 

Změny v politickém vedení země a 

zároveň přetrvávající problém ovzduší na 

Ostravsku vyústily v apel naší organizace 

adresovaný novému předsedovi vlády 

Sobotkovi. Prostřednictvím otevřeného 

dopisu od premiéra poţadujeme, aby se 

problematika ovzduší stala vládní prioritou 

a byla jí věnována dostatečná pozornost. 

Právě nyní, kdy dochází k ustanovení 

vládních priorit na následující 4 roky, 

ţádáme, aby byla na vládní úrovni 

ustanovena expertní skupina politiků a 

odborníků, kteří vytvoří akční plán, jehoţ 

cílem bude dodrţování imisních limitů a to 

v jasném časovém horizontu. 

http://arnika.org/skoro-milionu-kazachstancu-pomohou-evropske-granty-posuzovane-i-ceskymi-odborniky
http://arnika.org/skoro-milionu-kazachstancu-pomohou-evropske-granty-posuzovane-i-ceskymi-odborniky
http://arnika.org/skoro-milionu-kazachstancu-pomohou-evropske-granty-posuzovane-i-ceskymi-odborniky
http://arnika.org/cesti-odbornici-zjistuji-nakolik-spinavy-vzduch-ohrozuje-obyvatele-kazachstanu
http://arnika.org/cesti-odbornici-zjistuji-nakolik-spinavy-vzduch-ohrozuje-obyvatele-kazachstanu
http://arnika.org/cesti-odbornici-zjistuji-nakolik-spinavy-vzduch-ohrozuje-obyvatele-kazachstanu
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-opavsku
http://www.cistenebe.cz/aktuality/akce/366-19-2-2014-krotitele-vzduchu-v-opave
http://www.okpb.cz/web/index.php
http://www.cistenebe.cz/aktuality/fejetony/365-ostravske-miliardy-cisti-vzduch
http://www.cistenebe.cz/aktuality/fejetony/365-ostravske-miliardy-cisti-vzduch
http://ostrava.idnes.cz/na-zivotni-prostredi-ostrava-dala-uz-ctrnact-miliard-spocitali-radni-12l-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140206_2031069_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/na-zivotni-prostredi-ostrava-dala-uz-ctrnact-miliard-spocitali-radni-12l-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140206_2031069_ostrava-zpravy_jog
http://www.cistenebe.cz/nase-projekty/otevreny-dopis/364-otevreny-dopis-premieru-sobotkovi-ovzdusi-se-musi-stat-vladni-prioritou
http://www.cistenebe.cz/nase-projekty/otevreny-dopis/364-otevreny-dopis-premieru-sobotkovi-ovzdusi-se-musi-stat-vladni-prioritou
http://www.cistenebe.cz/nase-projekty/otevreny-dopis/364-otevreny-dopis-premieru-sobotkovi-ovzdusi-se-musi-stat-vladni-prioritou
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Greenpeace: Toxický luxus pro děti  

Rodiče pro své 

děti chtějí vţdy 

to nejlepší 

a nejbezpečnější 

a platí to 

i u oblečení. Utrácí vysoké částky za 

oblečení luxusních značek jako Louis 

Vuitton, Versace, Dolce&Gabbana nebo 

Dior. Cena a renomé značky je pro ně 

zárukou kvality a bezpečnosti. Opak je 

však pravdou. Jak ukázalo poslední 

testování Greenpeace i dětské oblečení 

luxusních módních značek obsahuje 

nebezpečné látky. 

Pro-Bio: Osoba nového ministra skýtá 

velké naděje 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 

vkládá velké naděje do nového ministra 

zemědělství Mariana Jurečky.  Farmáři 

doufají, ţe nové vedení resortu přistoupí k 

zemědělské problematice s potřebnou 

razancí i citlivostí zároveň a ţe nastaví 

jasnou a srozumitelnou koncepci, která se 

nebude kaţdý rok měnit. 

Společnost pro zvířata: Prasata v 

klecích 

Situace se zlepšuje, ale pořád není 

vyhráno! V rámci kampaně "Já za to 

stojím" a celoevropské kampaně za 

dodrţování zákonů v chovech prasat se 

můţeme radovat z prvního úspěchu: 

zůstává pouze šest zemí EU, které stále 

ještě nerespektují platný částečný zákaz 

chovu prasnic v klecích. Belgie, Kypr, 

Řecko, Francie, Slovinsko i Finsko jiţ 

obdrţely od Evropské komise varovné 

dopisy!  

Na začátku roku 2013 to bylo ještě 17 

zemí EU (z 27), které nelegálně chovaly 

prasnice v individuálních klecích po celou 

dobu jejich březosti. Nyní, uţ 11 z těchto 

zemí předpisy dodrţuje. Připojte se s námi 

k zasílání emailů ministrům výše 

uvedených šesti zemí! Naše protesty mají 

smysl. Zapojit se k emailové akci a přečíst 

více informací můţete ZDE  

Související: ČT program: Já za to stojím 

v pořadu Chcete Mě? 

Calla a ČSO: Karbofuran na jihu Čech 

opět zabíjel 

V Hošticích u Volyně byl nelezen mrtvý 

orel mořský. Chemický rozbor potvrdil, ţe 

příčinou smrti kriticky ohroţeného dravce 

byla otrava nervovým jedem 

karbofuranem. Od začátku roku jde v ČR 

jiţ o třetí potvrzený případ otravy orla 

mořského, přestoţe je u nás trávení 

zakázáno jiţ šedesát let a karbofuran se 

nesmí na celém území EU pouţívat, 

prodávat ani skladovat. Více informací v 

tiskové zprávě ČSO a Cally, na webu 

Karbofuran nebo v rozhovoru k tématu v 

Magazínu Leonardo Českého rozhlasu. 

Greenpeace: Uţ více neţ 200 000 lidí 

podepsalo Tygří manifest 

A to pouhých 6 dní po jeho globálním 

spuštění. To je neuvěřitelné! A nyní pro 

Vás máme několik dobrých zpráv, o které 

se s vámi chceme podělit. Jsme o jeden 

krok blíţ k výrobkům přátelským 

k pralesům a tygrům: Delhaize Group (v 

ČR provozoval supermarkety Delvita je 

prvním řetězcem supermarketů na světě, 

které se zavázaly k politice nulového 

odlesňování s plnou dohledatelností 

původu palmového oleje ve svých 

produktech. V přírodě zbývá nanejvýš 

posledních 400 tygrů sumaterských, 

protoţe jejich domov je neustále 

devastován – ale Vaše podpora to můţe 

změnit. 

Arnika: Lidé ji zvolili druhou nejhezčí 

alejí v Česku, teď se v ní kácí  

http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Toxicky-luxus-pro-deti/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Osoba-noveho-ministra-skyta-velke-nadeje/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Osoba-noveho-ministra-skyta-velke-nadeje/
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2014/02/14/eu-pigs-still-in-cages/#more-1499
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2014/02/14/eu-pigs-still-in-cages/#more-1499
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2014/02/14/eu-pigs-still-in-cages/#more-1499
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/214563221300004/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/214563221300004/
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140214.php
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140214.php
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140214.php
http://www.karbofuran.cz/index.php?m
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3066657
http://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/delhaize-se-zavazal-k-nulove-deforestaci/blog/48295/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/delhaize-se-zavazal-k-nulove-deforestaci/blog/48295/
http://arnika.org/lide-ji-zvolili-druhou-nejhezci-aleji-v-cesku-ted-se-v-ni-kaci
http://arnika.org/lide-ji-zvolili-druhou-nejhezci-aleji-v-cesku-ted-se-v-ni-kaci
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Získala pomyslné 

stříbro v anketě 

Alej roku 2013, teď 

jde její část k zemi. 

Řeč je o 

Priessnitzově 

kolonádě 

vJeseníku. Na místo desítek vykácených 

stromů mají vysadit správci parku 89 

mladých lip. Arniku o případu informoval 

jeden z místních rodáků, nevládní 

organizace se začala kácením okamţitě 

zabývat. Zásadním a dlouhodobým 

problémem i v tomto případě podle 

ekologů je, ţe majitelé nevěnují stromům 

dostatečnou pozornost a podceňují jejich 

údrţbu. Za takzvanou revitalizací kolonády 

stojí Priessnitzovy léčebné lázně se 

Společností Vincenze Priessnitze. 

Arnika: Chalupova vyhláška ohroţuje 

stromy. Je nelegální, potvrdil 

ombudsman 

Říká se jí „kácecí vyhláška“, platí zhruba 

půl roku a bude se muset novelizovat. 

Vyplývá to z dopisu, který zástupce 

ombudsmana zaslal novému ministrovi 

ţivotního prostředí Richardu Brabcovi 

(ANO) a dal tak za pravdu i Arnice. 

Nevládní organizace Brabce oslovila také 

a nabídla podrobnou právní argumentaci, 

které body vyhlášky způsobují největší 

potíţe a komplikují ţivot statisícům 

majitelů stromů, ale i úřadům. Uţ dříve se 

Arnika obracela na ex-ministra Chalupu 

(ODS), který problematickou vyhlášku 

vydal, i na jeho nástupce ex-ministra 

Podivínského, avšak marně. Řada 

odborníků je přesvědčena, ţe je vyhláška 

v rozporu se zákonem a část je 

pravděpodobně i protiústavní. 

Greenpeace: Jak si vede moratorium na 

ničení deštných pralesů a rašelinišť v 

Indonésii?  

Indonéské pralesní moratorium, dokument 

usilující o ochranu plochy indonéských 

deštných pralesů o rozloze Japonska před 

průmyslovým a zemědělským vyuţíváním, 

představuje jedno z nejambicióznějších 

opatření ochrany přírody ustanovených v 

této zemi. Je však skutečně účinným 

nástrojem pro napravení lesního sektoru? 

Greenpeace: Pokračování příběhu 

ilegálního dřeva z Konga - kdo nezaţil, 

neuvěří 

Je to k neuvěření, ale i po více neţ šesti 

měsících od okamţiku, kdy jsme 

Ministerstvu zemědělství ČR oznámili 

nález ilegálně vytěţeného dřeva wengé, 

protizákonně uvedeného na trh EU, leţí 

klády na tom samém místě, kde jsme je 

objevili. Důvod? Čeští úředníci prý dřevo 

„neumí zabavit“ a „neumí“ přimět německé 

kolegy, aby jim poslali závěry kontroly u 

firmy FHW, která dřevo vlastní (teď jiţ 

vlastnila) a poslala do dýhárny  Danzer na 

zpracování. Němci naopak tvrdí, ţe 

Čechům předali dostatek podkladů pro 

zabavení dřeva. A do toho jsme se 

dozvěděli, ţe dřevo opět změnilo vlastníka 

a ilegální klády, které navíc doprovází 

falešná dokumentace, budou asi brzy 

odvezeny mimo EU. 

Za nezákonný zásah nebude šéf policie 

potrestán 

Policejní zásah proti demonstrantům u 

Ptačího potoka na Šumavě v létě 2011 byl 

sice podle pravomocného soudního 

rozsudku nelegální, plzeňský krajský 

policejní ředitel Jaromír Kníţe, který 

zákrok nařídil, za to ale nebude svými 

nadřízenými nijak potrestán. 

NESEHNUTÍ: Vývoz českých zbraní do 

Egypta porušuje embargo Evropské 

unie 

http://arnika.org/chalupova-vyhlaska-ohrozuje-stromy-je-nelegalni-potvrdil-ombudsman
http://arnika.org/chalupova-vyhlaska-ohrozuje-stromy-je-nelegalni-potvrdil-ombudsman
http://arnika.org/chalupova-vyhlaska-ohrozuje-stromy-je-nelegalni-potvrdil-ombudsman
http://arnika.org/chalupuv-navrh-vyhlasky-o-ochrane-drevin-reakce-sdruzeni-arnika
http://arnika.org/chalupuv-navrh-vyhlasky-o-ochrane-drevin-reakce-sdruzeni-arnika
http://arnika.org/chalupuv-navrh-vyhlasky-o-ochrane-drevin-reakce-sdruzeni-arnika
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Jak-si-vede-moratorium-na-niceni-destnych-pralesu-a-raselinist-v-Indonesii/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Jak-si-vede-moratorium-na-niceni-destnych-pralesu-a-raselinist-v-Indonesii/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Jak-si-vede-moratorium-na-niceni-destnych-pralesu-a-raselinist-v-Indonesii/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/pokracovani-pribehu-ilegalniho-dreva-z-konga/blog/48278/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/pokracovani-pribehu-ilegalniho-dreva-z-konga/blog/48278/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/pokracovani-pribehu-ilegalniho-dreva-z-konga/blog/48278/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/blogy/Dalsi-temata/ministerstvo-zemedelstvi-drevo-je-vytezeno-ilegalne-ale-zavolejte-si-v-srpnu/blog/45840/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=801927
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=801927
http://wiki.aktualne.centrum.cz/sumava-narodni-park/
http://nesehnuti.cz/vystupy/vyvoz-ceskych-zbrani-egypta-porusuje-embargo-evropske-unie/
http://nesehnuti.cz/vystupy/vyvoz-ceskych-zbrani-egypta-porusuje-embargo-evropske-unie/
http://nesehnuti.cz/vystupy/vyvoz-ceskych-zbrani-egypta-porusuje-embargo-evropske-unie/
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Podle informací, které se objevily před 

několika dny v médiích, se Česká 

republika chystá vyvézt pistole a munici a 

dodat je egyptské policii. NESEHNUTÍ 

upozorňuje, ţe tak činí v rozporu se 

Stanoviskem rady Evropské unie 

poţadujícím po členských státech EU 

zastavení vývozu zbraní do Egypta. 

Embargo vstoupilo v platnost 21. srpna 

2013 po krvavých masakrech v Káhiře a 

dosud nebylo zrušeno. 

Frank Bold: Zapojte se do iniciativy pro 

otevřené vládnutí 

Od roku 2011 je Česká republika členem 

mezinárodní iniciativy Open Government 

Partnership (OGP), která usiluje o podporu 

transparentnosti, posílení práv občanů, 

protikorupční opatření a vyuţití nových 

technologií k rozvoji veřejné správy. Při 

vstupu do iniciativy se ČR zavázala k 

plnění Akčního plánu, za který zodpovídá 

Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřadu 

vlády ČR. Zda a jak plní Česká republika 

své závazky se můţete dočíst v hodnotící 

zprávě, kterou pro uplynulé dva roky 

zpracoval Pavel Černý z naší partnerské 

kanceláře Šikola a partneři, který byl 

nezávislým hodnotitelem plnění programu 

OGP v České Republice. 

Praţšké matky: Webový portál Chodci 

sobě oslavil dva roky existence  

Po dvou letech provozu portálu Chodci 

sobě (www.chodcisobe.cz), který 

umoţňuje občanům zapojit se do utváření 

veřejného prostoru v hlavním městě, po 

němţ se pohybují pěšky, se ukazuje, ţe 

„to půjde“, byť  ještě není úplně vyhráno.  

Občané moţností portálu skutečně 

vyuţívají a odpovědná místa na jejich 

návrhy začínají trochu více slyšet. „Dosud 

tak bylo vyřešeno jiţ 176 z celkového 

počtu 835 regulérních podnětů. To není 

málo, uváţíme-li, ţe na takový způsob 

interakce s veřejnou správou nejsou 

občané příliš zvyklí a ţe některá řešení 

jsou dokonce stavebního charakteru,“ říká 

administrátorka webu Chodci sobě Eva 

Šuchmanová ze sdruţení Praţské matky, 

které portál provozuje. 

Calla: O ekoporadnu sdruţení Calla byl 

i v roce 2013 zájem 

Ekoporadna Cally zodpověděla v loňském 

roce celkem 328 dotazů, které se týkaly 

ochrany ţivotního prostředí. Specializuje 

se především na témata ochrany přírody a 

energetiky, jako jediná v ČR nabízí také 

konzultace v oboru přírodě blízké obnovy 

území narušeného těţbou nerostných 

surovin. 

  

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Czech_Republic_OGP_IRM_public_comment_czech.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Czech_Republic_OGP_IRM_public_comment_czech.pdf
http://www.prazskematky.cz/aktuality/tz-webovy-portal-chodci-sobe-oslavil-dva-roky-existence/
http://www.prazskematky.cz/aktuality/tz-webovy-portal-chodci-sobe-oslavil-dva-roky-existence/
http://www.chodcisobe.cz/
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140220.php
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140220.php
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Poslanecká Sněmovna 

Na únorové schůzi Sněmovna vyslovila důvěru vládě Bohuslava Sobotky. Vedle toho 

se v podstatě poprvé na řádném jednání zabývala návrhy zákonů, přičemţ pro ţivotní 

prostředí mělo největší význam schválení novely zákona o obalech, kde byl proti vůli 

Ministerstva ţivotního prostředí přijat pozměňovací návrh Milana Urbana (ČSSD), 

který sniţuje recyklační cíle ještě více neţ tak činil původní vládní návrh. 

Senát 

V únoru se schůze Senátu nekonala. 

Vláda 

Nová vláda se v únoru začala věnovat řešení problémů s čerpáním z evropských fondů a 

v rámci toho téţ podmínek čerpání, které si Evropská Komise klade. Jednou 

z nejzávaţnějších je posílení práv veřejnosti v procesu posuzování vlivu projektů na ţivotní 

prostředí (EIA). Zelený kruh téma pečlivě sleduje a dlouhodobě prosazuje posilování účasti 

veřejnosti na rozhodování o ţivotním prostředí. 

Probíhá SEA řízení k následujícím dokumentům (příslušný úřad MŢP) 

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky 

Stav: Veřejné projednání 

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020 

Stav: Veřejné projednání 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017 

Stav: Podléhá dalšímu posuzování 

Strategie udrţitelného rozvoje SO ORP Kladno 

Stav: Veřejné projednání 

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020 

Stav: Návrh koncepce 

Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 

Stav: Oznámení 

Program předcházení vzniku odpadů ČR 

Stav: Oznámení 

Politika druhotných surovin České republiky 

Stav: Oznámení  

    LEGISLATIVA 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP161K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP174K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP162K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP178K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP176K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP177K
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Některé země EU včetně ČR nefinancují 

vývoj alternativ k testování na 

zvířatech. Přestoţe by měly 

Alternativní 

metody k 

testům na 

zvířatech jsou v 

EU financovány 

jen velmi málo. 

A to i přesto, ţe 

podle nové evropské směrnice mají 

členské země povinnost tyto metody 

podporovat. Ve svém průzkumu to zjistila 

to Evropská koalice za ukončení pokusů 

na zvířatech (ECEAE), která sdruţuje 26 

organizací na ochranu zvířat z celé 

Evropy. 

Klimatické závazky sníţí závislost na 

dovozu paliv, říká komisařka 

Hedegaardová 

Klimaticko-energetický balíček je 

vyváţený, protoţe kritiku slyšíme z obou 

stran, říká evropská komisařka Connie 

Hedegaardová k návrhu nové evropské 

politiky pro klima a energetiku. V Evropě 

prý nové cíle pomohou vytvořit pracovní 

místa a také vyřešit závislost na dovozu 

fosilních paliv. Řekla to slovenskému 

EurActivu. 

Komise chce upravit podporu pro 

obnovitelné zdroje nebo jádro 

Evropská komise by měla brzy představit 

dokument, který má upravit pravidla pro 

různé formy státní podpory v energetice. 

Ozvala se proti němu skupina evropských 

zemí včetně Velké Británie a Německa, 

podle nichţ jsou pokyny nastaveny příliš 

tvrdě. Kvůli podpoře obnovitelných zdrojů 

nebo výstavbě nových jaderných reaktorů 

jsou pokyny zajímavé i pro ČR. 

NGOs: EU můţe 

vyhazovat o polovinu 

potravin méně, bude to 

úkol po evropských 

volbách 

V květnu si EU zvolí nový 

Evropský parlament. Noví 

europoslanci se podle 

evropských ekologických organizací 

mohou zasadit o některá zlepšení v oblasti 

ţivotního prostředí. Rády by jim přidělily 

deset úkolů, kterými tomu mohou pomoci. 

Patří mezi ně omezení plýtvání 

potravinami, ambiciózní klimatické cíle 

nebo opatrnost v mezinárodních dohodách 

o volném obchodu. 

Evropská komise vzkazuje Velké 

Británii: Státní podpora jádra ničí trh 

Jestli v Česku ještě někdo pořád uvaţuje o 

státní podpoře pro dostavbu jaderné 

elektrárny Temelín, měl by si přečíst dopis, 

který poslala Evropská komise do 

Londýna. V něm v podstatě konstatuje, ţe 

garance, které britská vláda dala 

konsorciu firem v čele s francouzskou EdF 

na výstavbu elektrárny Hinkley Point C, 

váţně poškozují trh a odporují pravidlům 

státní pomoci v Evropské unii. 

Evropská komise čeká vyřešení sporu s 

Německem o elektřinu v řádu týdnů 

Spor mezi Evropskou komisí a Berlínem o 

slevu pro velké firmy z placení podpory 

obnovitelným zdrojům energie se podaří 

vyřešit během několika týdnů. Po jednání 

s německým ministrem hospodářství a 

energetiky Sigmarem Gabrielem to dnes 

řekl eurokomisař pro hospodářskou soutěţ 

Joaquín Almunia. Neuvedl však, jakého 

konkrétního pokroku se podařilo při 

dnešním jednání v Berlíně dosáhnout. 

    ZAHRANIČÍ 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nektere-zeme-eu-vcetne-cr-nefinancuji-vyvoj-alternativ-k-testovani-na-zviratech-prestoze-by-mely
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nektere-zeme-eu-vcetne-cr-nefinancuji-vyvoj-alternativ-k-testovani-na-zviratech-prestoze-by-mely
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nektere-zeme-eu-vcetne-cr-nefinancuji-vyvoj-alternativ-k-testovani-na-zviratech-prestoze-by-mely
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/cile-pro-klima-a-energetiku-resi-i-zavislost-na-dovozu-paliv-rika-komisarka-hedegaardova-011526
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/cile-pro-klima-a-energetiku-resi-i-zavislost-na-dovozu-paliv-rika-komisarka-hedegaardova-011526
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/cile-pro-klima-a-energetiku-resi-i-zavislost-na-dovozu-paliv-rika-komisarka-hedegaardova-011526
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-chce-upravit-podporu-pro-obnovitelne-zdroje-nebo-jadro-011555
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-chce-upravit-podporu-pro-obnovitelne-zdroje-nebo-jadro-011555
http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/ngos-eu-muze-vyhazovat-o-polovinu-potravin-mene-bude-to-jeden-z-ukolu-po-evropskych-volbach-011561
http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/ngos-eu-muze-vyhazovat-o-polovinu-potravin-mene-bude-to-jeden-z-ukolu-po-evropskych-volbach-011561
http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/ngos-eu-muze-vyhazovat-o-polovinu-potravin-mene-bude-to-jeden-z-ukolu-po-evropskych-volbach-011561
http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/ngos-eu-muze-vyhazovat-o-polovinu-potravin-mene-bude-to-jeden-z-ukolu-po-evropskych-volbach-011561
http://www.euractiv.cz/evropske-volby-2009/clanek/ngos-eu-muze-vyhazovat-o-polovinu-potravin-mene-bude-to-jeden-z-ukolu-po-evropskych-volbach-011561
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/evropska-komise-vzkazuje-velke-britanii-statni-podpora-jadra-nici-trh-011520
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/evropska-komise-vzkazuje-velke-britanii-statni-podpora-jadra-nici-trh-011520
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/almunia-ceka-vyreseni-sporu-s-nemeckem-o-elektrinu-v-radu-tydnu
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/almunia-ceka-vyreseni-sporu-s-nemeckem-o-elektrinu-v-radu-tydnu
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Naším tipem je divadelní představení Čas kůrovce inspirované blokádou 
těţby dřeva na Šumavě v létě 2011, ve kterém si můţete zahrát sami. 
V Praze dne 8. března od 14 do 17 hod a 9. března od 14 do 17 hod. Zde 
navíc druhý tip: Počet míst je omezen, takţe platí, kdo se dřív zaregistruje, 
ten hraje. 
 

CO SI PŘEČÍST 

 

Čínská média kritizovala vládu za 

nedostatečný boj proti smogu 

Nezvyklé vlny 

kritiky se dočkala 

čínská vláda od 

státních 

sdělovacích 

prostředků za 

"neobhajitelnou neschopnost" přijmout 

mimořádné kroky proti znečištěnému 

ovzduší. Kritika se na vládu snesla po 

několika dnech hustého smogu, který opět 

zahalil hlavní město Peking, napsala 

agentura Reuters. 

Česko asi nestihne vyčerpat dotace EU 

na modernizaci ţeleznic 

Česká republika zřejmě nestihne vyčerpat 

evropské dotace na modernizaci ţeleznic, 

zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). 

Ministerstvo dopravy podle něj o 

projektech nekoridorových tratí 

rozhodovalo netransparentně a Správa 

ţelezniční dopravní cesty (SŢDC) některé 

veřejné zakázky na dodatečné stavební 

práce zadala aţ poté, co byly tyto práce 

provedeny. 

Klimatické změny mohou přijít svět 

draho, prohlásil Kerry 

Svět by měl přitvrdit v boji proti 

klimatickým změnám, které představují 

"nejstrašnější zbraň hromadného ničení". 

Během návštěvy Indonésie to v neděli řekl 

americký ministr zahraničí John Kerry. 

Globální změny klimatu jsou podle něj 

nezpochybnitelné a odpovědnost za ně by 

měly převzít všechny země včetně států 

jihovýchodní Asie. 

 

I tento měsíc pro vás kancelář Zeleného kruhu připravila výběr akcí, na které 

můţete zavítat. Přečtěte si naše tipy! 

 

 

Ministr Brabec v rozhovoru pro MF 

Dnes 

Ministr Brabec o moţnosti utajit údaje o 

některých škodlivinách: „Jenomţe v 

registru jsou i látky, které nejsou 

nebezpečné, a o ty jde…Já vám teď 

neřeknu, spíš je nevím, ale vím, ţe takové 

jsou. Asi před měsícem jsem se o tom 

shodou okolností bavil se Svazem 

chemického průmyslu. Tím chci říct, ţe 

nejsou všechny tak nebezpečné, ţe by se 

o tom nedalo diskutovat.“ Aţ bude ministr 

Brabec odcházet z funkce, budou namísto 

stávajících 7,5 ha denně mizet jen „dva 

hektary“ zemědělské půdy. Tak, ministrem 

         DOPORUČUJEME 

http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/obcan-20/zahrajte-si-na-clena-zasahove-jednotky
https://docs.google.com/forms/d/1-wzL82O7n-i7e9v1udD-xNr0hHRFEhxeyIexXOKq3ts/viewform
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cinska-media-kritizovala-vladu-za-nedostatecny-boj-proti-smogu
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cinska-media-kritizovala-vladu-za-nedostatecny-boj-proti-smogu
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesko-asi-nestihne-vycerpat-dotace-eu-na-modernizaci-zeleznic
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesko-asi-nestihne-vycerpat-dotace-eu-na-modernizaci-zeleznic
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/klimaticke-zmeny-mohou-prijit-svet-draho-prohlasil-kerry-2
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/klimaticke-zmeny-mohou-prijit-svet-draho-prohlasil-kerry-2
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/brabec-mf.pdf
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/brabec-mf.pdf
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člověk můţe taky být docela dlouho. Více 

čtěte v rozhovoru v MFD.  

Bioinstitut: Základy půdní úrodnosti: 

Utváření vztahu k půdě 

Zvyšování půdní úrodnosti bylo pro 

průkopníky ekologického zemědělství 

základem veškerého jejich úsilí. Přesto 

zachování úrodné půdy mnohdy nebyla 

věnována dostatečná pozornost. 

Ekologické zemědělství je však na 

přirozené půdní úrodnosti závislé. 

Oslabená a poškozená půda nám nemůţe 

poskytnout to, co od ní očekáváme. Udrţet 

úrodnost půdy vyţaduje velkou péči. 

Předkládaná broţura ukazuje půdní 

úrodnost z různých úhlů pohledu. Naším 

záměrem však nebylo vytvořit obecně 

platný „návod k pouţití“. Informace mají 

být spíše podnětem k tomu, aby se o 

vztahu člověka k půdě smýšlelo jinak a 

aby se tento vztah utvářel ve prospěch 

budoucnosti. 

Děti země: Podstatné je vytrvat: 

Rozhovor s Miroslavem Patrikem  

Současně s uveřejněním filmu Dál nic o 

ostudné přípravě a výstavbě dálnice D8 

přes České středohoří připravil časopis 

Sedmá generace velký rozhovor s 

Miroslavem Patrikem, zakladatelem a 

současným předsedou Dětí Země.  

Související: Na čí stranu se přidat? DÁL 

NIC nenavádí – působivě sleduje  

Falešná olympiáda na vodě a uhlíku 

Článek o (opravdovém) dopadu olympiády 

v Soči, nejdraţší olympiády v historii, na 

chráněná území i klima: Nejvíce však bije 

do očí způsob, jak s potenciálními 

škodami zacházejí samotní 

pořadatelé:„Ruští organizátoři tvrdí, ţe 

Soči jsou první olympiádou, jejíţ dopad na 

klima bude minimalizován, či prakticky 

vynulován. Má se tak stát díky partnerství 

s chemickým gigantem Dow. (…) Dow mj. 

od roku 1999 vlastní firmu Union Carbide, 

která se podílela na katastrofě v Bhópálu, 

na jejíţ následky zemřelo 25.000 lidí.“  

Calla: Měsíčník o ochraně přírody 

KOMPOST 

Znáte strakonický měsíčník o ochraně 

přírody KOMPOST? Pak doporučujeme ke 

čtení a případně k odběru. V únorovém 

čísle navíc článek o Calle a Ďáblíku a také 

ohlédnutí za besedou Edvarda Sequense 

o nových reaktorech v Temelíně. 

Calla: Zpravodaj Ďáblík 

Únorové číslo zpravodaje je plné aktualit z 

dění na jihu Čech i jinde. Dočtete se o 

přelomovém soudním rozsudku na 

Šumavě, o tom, jak za veřejné peníze 

Bison and Rose překroutili pravdu, ale i o 

aktuálním ohroţení NP Šumava skrze plán 

péče. Dozvíte se o letošním ptáku roku a 

ţe trávení dravců pokračuje i u nás na 

jihu. Zhodnotíme návrhy Evropské komise 

na emisní cíl a pokrok v energetice do 

roku 2030 a podíváme se na zoubek i 

povídačkám o temelínských reaktorech. A 

najdete i spoustu pozvánek na akce.  

Pro-Bio: Magazín k přečtení 

Zajímavosti a novinky ohledně šetrného 

zacházení na zemědělském poli. 

300 milionů Andreje Babiše? Zelené 

neziskovky loni získaly necelých 12 

milionů 

Spolupráce 

mezi zelenými 

aktivisty a 

zástupci hnutí 

ANO, které v 

nové vládě 

obsadilo křeslo ministra ţivotního prostředí 

http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/brabec-mf.pdf
http://www.bioinstitut.cz/publikace/documents/zakladypudniurodnosti_web.pdf
http://www.bioinstitut.cz/publikace/documents/zakladypudniurodnosti_web.pdf
http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/podstatne-je-vytrvat
http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/podstatne-je-vytrvat
http://www.totalfilm.cz/2014/02/recenze-na-ci-stranu-se-pridat-dal-nic-nenavadi-pusobive-sleduje
http://www.totalfilm.cz/2014/02/recenze-na-ci-stranu-se-pridat-dal-nic-nenavadi-pusobive-sleduje
http://www.ci2.co.cz/cs/falesna-olympiada-na-vode-uhliku
http://www.knih-st.cz/sites/default/files/Kompost-02-14_0.pdf
http://www.knih-st.cz/sites/default/files/Kompost-02-14_0.pdf
http://www.knih-st.cz/sites/default/files/Kompost-02-14_0.pdf
http://www.knih-st.cz/sites/default/files/Kompost-02-14_0.pdf
http://calla.cz/data/dablik/cisla/dablik128.pdf
http://pro-bio.cz/public/files/upload/articles/364/Bulletin_1-2014.pdf
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/300-milionu-andreje-babise-zelene-neziskovky-loni-ziskali-necelych-12-milionu
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/300-milionu-andreje-babise-zelene-neziskovky-loni-ziskali-necelych-12-milionu
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/300-milionu-andreje-babise-zelene-neziskovky-loni-ziskali-necelych-12-milionu
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NA CO SE PODÍVAT 

 

(MŢP), nezačala zrovna šťastně. "Určitě 

těch 300 milionů korun, které vlastně se 

dostávají mezi tyto organizace ročně, 

nejsou ohroţeny," reagoval předseda 

hnutí Andrej Babiš na kritiku navrţeného 

kandidáta na post ministra ze strany 

nevládních organizací při podpisu koaliční 

smlouvy. Jenţe podle čísel MŢP 

neziskovky soutěţily ani ne o čtyři 

procenta uvedené sumy. 

Propagační spodní prádlo mít MŢP 

nebude. Nový ministr zrušil celou 

zakázku 

Dámské spodní prádlo s bobrem a pánské 

s ptákem kormoránem ministerstvo 

ţivotního prostředí (MŢP) nakonec vyrobit 

nedá. Nový ministr Richard Brabec (ANO) 

nařídil zrušit celý tendr, jehoţ součástí 

měly být i tyto kontroverzní předměty. Tisíc 

kusů spodního prádla mělo přispět k 

propagaci kampaně Česká příroda. 

V USA zahájila provoz největší solárně-

termální elektrárna 

Ve Spojených státech oficiálně zahájila 

provoz největší solárně-termální elektrárna 

na světě. Zařízení s názvem Ivanpah 

Solar Electric Generating System se 

rozprostírá na ploše zhruba 13 kilometrů 

čtverečných a je blízko hranice mezi státy 

Kalifornie a Nevada. Komplex za 2,2 

miliardy dolarů (44,3 miliardy Kč), který 

vlastní firmy NRG Energy, Google a 

BrightSource Energy, je schopen vyrobit 

téměř 400 megawattů elektřiny. To stačí 

uspokojit poptávku pro přibliţně 140 000 

domácností. 

V Rusku se rozšiřují skládky, zaujímají 

uţ plochu Nizozemska 

Na ruských skládkách, černých i těch 

legálních, je podle kontrolorů ţivotního 

prostředí uloţeno 90 miliard tun odpadů a 

kaţdý rok dalších pět miliard tun přibývá. 

Podle agentury Interfax k tomuto zjištění 

dospěli auditoři ruského kontrolního úřadu. 

Plocha ruských skládek se dnes rovná 

zhruba území Nizozemska - zaujímá 

kolem čtyř milionů hektarů. 

Kolik vody je potřeba na výrobu 

jednoho litru balené pitné vody? 

Voda je velmi vzácná a důleţitá tekutina, 

bez které nelze vyrobit prakticky nic. Platí 

to i na velkovýrobu nápojů jako je balená 

pitná voda, pivo nebo tvrdý alkohol. Ale 

napadlo by vás, jaká je spotřeba vody při 

výrobě nápojů? 

Jak správně topit v kotli na tuhá paliva? 

Dobře spálené 

uhlí je z 

pohledu emisí 

škodlivin lepší 

neţ špatně 

spálené dřevo. 

Velmi špatné je kotel na noc naloţit a 

zavřít přívod vzduchu. Ono to sice vydrţí 

aţ do rána, ale zamoříte tím široké okolí 

produkty nedokonalého spalování jako je 

oxid uhelnatý nebo polycyklické 

aromatické uhlovodíky. Lepší je přikládat 

častěji. Nebo si pořídit moderní kotel, radí 

odborník Jiří Horák. 

 

Troublemaker: Mám připomínky 

XX. díl pořadu Troublemaker o 

připomínkování Územního plánu města 

Brna naleznete na tomto odkaze.  

Česká televize: Studio 6 

Jindřich Petrlík (předseda sdruţení Arnika) 

o aktuálních ekologických tématech - 

stručně, jasně, srozumitelně a přitom 

věcně naprosto přesně. Odkaz na záznam 

zde.  

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/propagacni-spodni-pradlo-mit-mzp-nebude-novy-ministr-zrusil-celou-zakazku
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/propagacni-spodni-pradlo-mit-mzp-nebude-novy-ministr-zrusil-celou-zakazku
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/propagacni-spodni-pradlo-mit-mzp-nebude-novy-ministr-zrusil-celou-zakazku
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-usa-zahajila-provoz-nejvetsi-solarne-termalni-elektrarna
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-usa-zahajila-provoz-nejvetsi-solarne-termalni-elektrarna
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-rusku-se-rozsiruji-skladky-zaujimaji-uz-plochu-nizozemska
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-rusku-se-rozsiruji-skladky-zaujimaji-uz-plochu-nizozemska
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2579
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2579
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-spravne-topit-v-kotli-na-tuha-paliva
http://www.stream.cz/nejnovejsi/troublemaker/10001427-mam-pripominky
http://www.stream.cz/nejnovejsi/troublemaker/10001427-mam-pripominky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/214411010110131-studio-6-ii/?x=48&y=6&index%5b0%5d=305655&index%5b1%5d=305656
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/214411010110131-studio-6-ii/?x=48&y=6&index%5B0%5D=305655&index%5B1%5D=305656
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KDE SEHNAT PENÍZE 

 

 

Reportáţ: Co s okny: upravená stará 

okna lepší neţ nová  

Jak na to, aby stará opravená okna byla 

lepší neţ nová? Na tuto otázku odpovídá v 

reportáţi Jan Hollan, který byl hostem 

Brněnské televize. (reportáţ je umístěná 

jako 3. v pořadí). Odkaz na reportáţ je 

zde.  

Science café: Město jako náš přirozený 

ekosystém 

Ve středu 29. 1. Proběhlo Science café 

Zeleného kruhu na téma Město jako náš 

přirozený ekosystém. Kde vystoupil 

sociolog JUDr. Michal Illner lékař MUDr. 

Ondřej Nývlt a kavárník Ondřej Kobza. 

Pokud jste se n a kávu s vědci nedostali, 

můţete se podívat na její videozáznam.  

Výzva k předkládání projektů v rámci 

grantového programu Lidé a místo – 

posilování vztahu k místu. 

Cíle grantového programu: přispět k 

posilování sounáleţitosti a vztahu k místu, 

kde ţijeme, k jeho oţivení aktivním 

zapojením místních lidí a k zvýšení jejich 

zájmu o veřejný prostor a 

spoluodpovědnosti za správu věcí 

veřejných. Věříme totiţ, ţe „kdyţ budeme 

mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, 

starat se o ně, pak bude místo ţít a 

vzkvétat“. Uzávěrka příjmu ţádostí: čtvrtek 

27. Března. 

Výzva k předkládání projektů v rámci 

grantového programu Lidé a místo – 

posilování vztahu k místu. 

Cíle grantového programu: přispět k 

posilování sounáleţitosti a vztahu k místu, 

kde ţijeme, k jeho oţivení aktivním 

zapojením místních lidí a k zvýšení jejich 

zájmu o veřejný prostor a 

spoluodpovědnosti za správu věcí 

veřejných. Věříme totiţ, ţe „kdyţ budeme 

mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, 

starat se o ně, pak bude místo ţít a 

vzkvétat“. Uzávěrka příjmu ţádostí: čtvrtek 

27. Března. 

Nadace VIA: Fond místních iniciativ – 

Rychlé granty (2014) 

 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. 

Sdruţení VIA: Darujeme.cz 

Sluţba DARUJME.CZ nabízí neziskovým 

organizacím moţnost vyuţít pro svůj 

online fundraising platby kartou rychlým 

převodem a klasickým převodem pomocí 

optimalizovaného webového widgetu a 

platební brány. DARUJME.CZ nabízí 

snadný přístup k technologiím potřebným 

pro úspěšný online fundraising. 

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  

http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2821
http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2821
http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2821
http://www.youtube.com/watch?v=CvWr4qTjRiA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=CvWr4qTjRiA&feature=youtu.be
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2398152
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2398152
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2398152
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2398152
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2398152
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2398152
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
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/darujme-cz-sdruzeni-via-2014
http://www.darujme.cz/
http://www.darujme.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
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AKCE 

 

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. 

STEP: 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.  

Film a debata: Praha snů  

Ve čtvrtek 

6.3. od 

17.30 do 

20.00 nás v 

BIO OKO čeká premiéra filmu Praha snů, 

který je věnován ţenám na vozíku, s 

kočárky a seniorkám a jejich cestování 

veřejnou dopravou v Praze. Po filmu 

následuje debata s primátorem Prahy 

Tomášem Hudečkem (TOP09), čerstvou 

ministryní práce a sociálních věcí 

Michaelou Marksovou-Tominovou (ČSSD), 

poslankyní a starostkou MČ Praha 2 

Janou Černochovou (ODS), zastupitelem 

na Praze 7 Ondřejem Mirovským (SZ) a 

opozičním politikem z Prahy 7 Janem 

Čiţinským (KDU-ČSL). Podívejte se na 

trailer filmu a přijďte, v tomto roce jde o 

hodně. 

Setkání: "Hospodaření v lesích a 

ochrana biodiverzity" 

Setkání Fóra ochrany přírody se bude 

konat v sobotu 5. dubna v areálu 

Mendelovy univerzity v Brně. Setkání 

bude věnováno tématu "Hospodaření v 

lesích a ochrana biodiverzity". Více 

informací a anketní otázku naleznete zde.  

Mezinárodní konference: Better Cities 

for Better Life, Prague 2014 

Ve dnech 12. - 14. 5. 2014 se bude v 

Praze konat mezinárodní konference 

"Better Cities for Better Life, Prague 2014". 

Konference bude probíhat formou 

"kulatých stolů" na různá témata. Zúčastnit 

by se měli lidé, kteří se aktivně podílejí na 

lokálních projektech k zlepšování ţivotního 

prostředí ve městech. Do konce března 

mohou účastníci zaslat svoje "téma" o 

kterém chtějí u kulatého stolu diskutovat 

(podle šablony, kterou si můţete stáhnout 

zde). 

STUŢ: Přednáška: Stres a stresové 

selhání 

Společnost pro trvale udrţitelný ţivot vás 

zve na přednášku MUDr. Jana Cimického, 

CSc. Stres a stresové selhání, která se 

koná v Klubu techniků na Novotného 

lávce, Praha 1, místnost 319 v úterý 4. 

března od 17,00 hod. Po přednášce 

následuje diskuse a vstup je volný. 

NROS: Kurzy finančního řízení 

NROS vás zve na dvoudenní blok 

zdravého finančního řízení s finančním 

ředitelem Člověka v tísni, o. p. s., Ing. 

Janem Kamenickým (17. 3. 2014, 9:30 – 

16:30) a specialistkou na oblast legislativy, 

účetnictví a daní neziskových organizací, 

Ing. Miroslavou Nebuţelskou (17. 3. 2014, 

9:30 – 16:30). Cena: 1250,- za jeden 

seminář, v případě přihlášení na oba - 

http://www.fondnno.cz/
http://www.fondnno.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
http://www.ekoporadna.cz/
https://www.facebook.com/events/489998591108577/
http://www.biooko.net/cz/
http://www.youtube.com/watch?v=km75l8rb-mQ
http://www.youtube.com/watch?v=km75l8rb-mQ
http://www.forumochranyprirody.cz/clanek-pro-odborniky/anketni-otazka-k-lesnimu-hospodareni
http://www.forumochranyprirody.cz/clanek-pro-odborniky/anketni-otazka-k-lesnimu-hospodareni
http://www.forumochranyprirody.cz/clanek-pro-odborniky/anketni-otazka-k-lesnimu-hospodareni
http://www.better-cities.eu/
http://www.better-cities.eu/
http://www.better-cities.eu/program
http://www.better-cities.eu/invitation-for-mayoress
http://www.nros.cz/cs/
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sleva 10 %. Přihlášku na oba semináře 

naleznete zde.  

Konference: Přizpůsobení českých 

měst a obcí důsledkům změny klimatu 

jako ekonomická a bezpečnostní výzva 

Dne 3. 4. 2014 v Praze se bude konat 

informativní konference iniciativy TIMUR s 

názvem Přizpůsobení českých měst a obcí 

důsledkům změny klimatu jako 

ekonomická a bezpečnostní výzva.  

Konference národních geoparků 

Ve dnech 29.-30.4.2014 se bude konat 2. 

konference národních geoparků, a to v 

prostorách hotelu Port v Doksech na 

břehu Máchova jezera, který se nachází 

na hranici Geoparku Ralsko, který je 

hlavním pořadatelem konference.  

Štiřínské rozhovory 

Ve čtvrtek 6. března se na zámku Štiřín 

bude konat tradiční konference Štiřínské 

rozhovory na aktuální téma Hospodářská 

etika a společenská odpovědnost podniků. 

Konferenci pořádají Konrad-Adenauer-

Stiftung a Česko-německá obchodní a 

průmyslová komora.  

Frank Bold: Zahrajte si na člena 

zásahové 

jednotky 

Frank Bold vás zve na festival Jeden svět, 

kde pro vás pořádá hru Čas kůrovce 

inspirovanou blokádou těţby dřeva na 

Šumavě v létě 2011, kde Frank Bold 

(tehdy ještě Ekologický právní servis) 

poskytoval blokádníkům právní podporu. 

Chtěli byste být na chvíli v kůţi člena 

zásahové jednotky, ekologického aktivisty, 

starousedlíka, novináře nebo starosty? 

Stát se Občanem 2.0? Přijďte na Jeden 

svět a zahrajte si s námi v Praze dne 8. 

března od 14 do 17 hod a 9. března od 14 

do 17 hod. Počet míst je omezen, takţe 

platí, kdo se dřív zaregistruje, ten hraje. 

Bioinstitut: Mezinárodní seminář: Lidé a 

krajina III. Evropská úmluva o krajině 

v praxi 

Dvojdenní mezinárodní seminář je 

koncipován jako diskusní fórum s cílem 

sdílení myšlenek a zkušeností 

z implementace Evropské úmluvy o 

krajině. Kdy: 29. – 30. května 2014. Kde: 

V Multifunkčním centru v Lednici na 

Moravě a je organizován Mendelovou 

univerzitou v Brně a jejími projektovými 

partnery. Registrace se uzavírá 14. 4. 

2014.  

Hnutí Brontosaurus. Šumava – proč ji 

chránit? 

Jak je důleţitá ochrana tohoto přirozeného 

prostředí? Přednáška a diskuze se Filipem 

Erbenem, studentem biologie na 

Jihočeské Univerzitě. 13. 3. 2014 v 18:00 

v Praze.  

Rosa: Týden opravdových plen (TOP)  

Kdy:  28.4. – 

4.5. 2014. 

Celosvětová 

kampaň Týden 

opravdových 

plen (TOP) seznamuje spotřebitele s 

alternativami k jednorázovým plenám a 

nabízí osvětové akce po celé ČR. 

Program pro rok 2014 je právě 

připravován. Více informací naleznete také 

na stránkách Brána k dítěti a Látková 

plena roku. 

Rosa: BEZPLATNÉ všeobecné a 

specializované poradenství pro 

veřejnost 

Specializujeme se na poradenství v oblasti 

udrţitelné spotřeby - konkrétně: Šetrná 

>>TIP Zeleného kruhu<< 

 

http://www.nros.cz/cs/vzdelavani/10/
http://www.timur.cz/
http://www.timur.cz/
http://www.timur.cz/
http://geoloci.webnode.cz/konference/
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/aktualne/stirinske-rozhovory
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/obcan-20/zahrajte-si-na-clena-zasahove-jednotky
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/obcan-20/zahrajte-si-na-clena-zasahove-jednotky
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/obcan-20/zahrajte-si-na-clena-zasahove-jednotky
https://docs.google.com/forms/d/1-wzL82O7n-i7e9v1udD-xNr0hHRFEhxeyIexXOKq3ts/viewform
http://umluvaokrajine.cz/mezinarodni-seminar/
http://umluvaokrajine.cz/mezinarodni-seminar/
http://umluvaokrajine.cz/mezinarodni-seminar/
http://mczl.cz/
http://mczl.cz/
http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/6422
http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/6422
http://www.rosacb.cz/Tyden-opravdovych-plen-2014-a6_21.htm
http://www.branakdetem.cz/clanky
http://plenaroku.cz/
http://plenaroku.cz/
http://www.rosacb.cz/Ekologicke-poradenstvi-a7_13.htm
http://www.rosacb.cz/Ekologicke-poradenstvi-a7_13.htm
http://www.rosacb.cz/Ekologicke-poradenstvi-a7_13.htm


18 
 

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 28. února 2014.  

PRÁCE 

 

domácnost, Ekodítě - pratelné a 

odbouratelné pleny, ekohračky, Zelené 

úřadování. Své dotazy směrujte na 

email: rosa@rosacb.cz. 

Nadace VIA: Jak prodat své téma 

médiím aneb Novináři nejsou zlí 

Díky podpoře společnosti T-Mobile Czech 

Republic zve Nadace VIA zástupce 

neziskových organizací na celodenní 

interaktivní seminář, nazvaný Jak prodat 

své téma médiím aneb Novináři nejsou zlí. 

Uskuteční se v úterý 18. března v sídle 

společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4. Tento 

seminář je omezen kapacitně na 

maximálně 30 účastníků, z kaţdé NNO 

pouze jeden zástupce. 

  

Střevlík: Lektor ekologicko-výchovných 

programů 

Středisko ekologické výchovy Libereckého 

kraje hledá lektora ekologicko-výchovných 

programů se zaměřením na děti MŠ a 

ţáky I. stupně ZŠ. 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter 

Broumov: Manaţer mezioborových a 

environmentálních vzdělávacích 

programů Kreativní a zajímavá práce v 

mladém kolektivu 

unikátní pracoviště národní kulturní 

památky 

motivující vize rozvíjející se evropské 

kulturní instituce. VŠ, SŠ přírodovědného 

nebo humanitního směru 

aktivní přístup k ţivotu a samostatnost 

svobodomyslnost a tolerance 

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.  

 

 

 

Na přípravě obsahové části jednotlivých sekcí se podíleli Adriana Bínová, Aleš Ziegler, Pavel 

Bláha a Kateřina Vondrášová. 

 

Rozhovor vedl Tomáš Samec.  

Úvodní fotografii poskytl Jan Skalík. 

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

 

 

mailto:rosa@rosacb.cz
http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/jsou-novinari-zli-nebo-na-ne-musime-nejak-jinak-prihlaste-se-na-seminar
http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/jsou-novinari-zli-nebo-na-ne-musime-nejak-jinak-prihlaste-se-na-seminar
http://www.strevlik.cz/o-nas/zamestnani
http://www.strevlik.cz/o-nas/zamestnani
http://www.prace.broumovsko.cz/registrace_mista_brigady.htm?mista_id=445
http://www.prace.broumovsko.cz/registrace_mista_brigady.htm?mista_id=445
http://www.prace.broumovsko.cz/registrace_mista_brigady.htm?mista_id=445
mailto:katerina.vondrasova@zelenykruh.cz

