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NARYCHLO ZAVAŘENÉ OKURKY 

 V březnovém čísle jste se dočetli o návrhu meziresortní komise vedené 

ministerstvem životního prostředí, který by výrazně omezil účast veřejnosti na 

rozhodování. My jsme ale nevlezli na dva měsíce za kamna, jak radí pranostika. 

Naopak jsme usilovně vyjednávali s ministerstvem a Evropskou komisí. Výsledek se 

dostavil po prvních třešních. Z návrhu zmizelo vyloučení občanských spolků z přímé 

účasti ve správních řízeních, omezení přístupu k informacím či nákladné a 

administrativně náročné ověřování podpisů pod odvolání. Jediné omezení se tak týká 

občanských spolků mladších tří let. Ty by nově potřebovaly jednu petici s 200 

neověřenými podpisy ke konkrétnímu záměru, aby se následně mohly účastnit všech příslušných 

správních řízení k němu. Na druhé straně se ale nově budou moci odvolat i proti závěru zjišťovacího 

řízení a podmínky ve stanovisku EIA budou závazné. Soudy budou muset rozhodovat i o věcné 

podstatě rozhodnutí, nejen o procesních pochybeních úřadu. Každá žaloba bude mít automaticky 

odkladný účinek a soudy o ní mají rozhodnout do devadesáti dnů.  Pokud tedy návrh projde 

v červenci vládou a na podzim v parlamentu se podaří odvrátit možné pokusy o omezení účasti, bude 

celkovým výsledkem zlepšení stávajících pravidel. 

Řada senátorek a senátorů se s oblibou dovolává důstojnosti svého úřadu. Při projednávání 

senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava však na ni - až na několik čestných výjimek -  

úplně zapomněli.   Nejprve výbor, který má na starosti životní prostředí, odmítl vyslechnout 

zástupce vědců a profesorů, kteří příslušnou problematiku studují a znají. Naopak Jiřího Mánka, 

exředitele parku soudem usvědčeného z opakovaného porušování zákonů a senátního kandidáta 

ODS, nechal vyprávět nadmíru dlouze. Únavná série komentovaných obrázků se protáhla až za 

přirozenou hranici oběda. Hlad ale nebyl hlavním důvodem k odmítnutí vystoupení profesora 
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Kindlmana. Šlo spíše o nechuť volených zástupců, z nichž mnozí jsou podepsáni pod návrhem 

kontroverzního zákona, vyslechnout jiný názor. Tento dojem vzápětí Senát potvrdil. Rozhodl, že 

zástupce petice „Za dobrý zákon o Šumavě“, kterou podepsalo přes 25 000 lidí, před projednáním 

inkriminovaného návrhu zákona vůbec nevyslechne. Následně návrh drtivou většinou schválil. 

Petiční výbor poté petici ze Senátu stáhl a pokusí se ji předložit poslancům. Doufejme, že ti projeví 

více důstojnosti, odpovědnosti a lidské slušnosti, než jejich kolegyně a kolegové z „horní“ komory 

parlamentu.  

Než dostanete peníze z evropských fondů, měli byste zajistit dodržování evropských zákonů. 

S plněním tohoto, přiznejme logického, požadavku máme velké potíže. Vedle nedostatečné účasti 

veřejnosti (viz výše) nám chybí například strategie pro nakládání s odpady. Náš návrh pravidel pro 

investování evropských peněz do životního prostředí je v mnoha ohledech horší, než v minulém 

programovacím období. A tak se tohle všechno bude dohánět na koleně, v letní okurkové sezoně.  

Uspěchané vaření klíčových státních strategií a investičních pravidel se nám ale může vymstít. 

Špatně zavařené okurky bývají nepoživatelné.     

                             Daniel Vondrouš, Legislativní centrum Zeleného kruhu 

Vratislav Vozník 

Vratislav Vozník (1984) pracuje ve sdružení 
Arnika od dubna 2012 jako tiskový mluvčí. 
Dříve pracoval na stejné pozici v Hnutí 
DUHA. Studoval Aplikovanou ekologii na 
Ostravské univerzitě, nyní studuje 
Žurnalistiku na Masarykově univerzitě. 
Před dvěma měsíci se do Česka vrátil z 
dobrovolnického work-campu na ostrově 
Bilang-Bilangan u Bornea. Jaké zážitky si 
přivezl a co se o ochraně želv dozvěděl, si 
nyní můžete přečíst v našem Zpravodaji.  

 

Můžeš nám říci, jakého projektu jsi se zúčastnil?  

Jedná se o několik let fungující záchrannou stanici mořských želv, která vznikla v Indonésii. Místní 

neziskovka, která projekt provádí, vznikla někdy mezi sedmi osmi lety iniciativou potápěčů a 

byznysmenů z Německa a ze Švýcarska, kteří se v těch místech byli potápět a zjistili, že je tam 

problém s mořskými želvami. Na plážích jsou místa, kde probíhá kladení vajíček a kde se želvy 

VRATISLAV VOZNÍK: SBĚREM VAJÍČEK MAJÍ RYBÁŘI JEDNODUŠE ZARUČENÝ PŘÍJEM 
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rozmnožují, a ta začínají být ohrožena. Aby situaci změnili, založili v Německu nadaci Turtle 

Foundation, přičemž peníze do značné míry převádějí do neziskovky na Borneu, kde je prováděna 

praktická činnost, a to ochrana mořských želv, úprav biotopu a dalších související činnosti.  

Jak to na záchranné situaci vypadá?  

Vypadá to tam Spartánsky, podmínky jsou takové indonéské a v nich působí jedna Češka, jmenuje se 

Hanka Svobodová, a je to absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která mezi 

několika muži jako jediná žena zajišťuje odborné vedení záchranné stanice. Jedná se o dva ostrovy 

vzdálené asi tři hodiny od Bornea. Jmenují se Mataha a Bilang – Bilangan, na kterém želvy kladou 

vejce.   

Jak probíhá praktická činnost na ostrově? 

Práce spočívá v tom, že rangeři obcházejí ostrov a starají se o to, aby zabezpečili co nejlepší 

podmínky ke kladení vajíček, což spočívá ve sbírání odpadků, protože ty jim mohou způsobovat 

problémy při hledání místa kam naklást. Pravidelně také obchází ostro, čímž demonstrují svou 

přítomnost a odhánějí tak rybáře, kteří jsou pro želvy značným rizikem, a třetí způsob činnosti je 

hlídání, kam želvy vajíčka nakladly, aby je v případě akutního problému, jako je zaplavení vodou, 

mohli přenést do bezpečnějšího místa.  

Na co si tedy kareta obrovská musí dávat největší pozor?  

Na některé věci si pozor sama želva dát nemůže. To jsou ti 

rybáři. Chytání ryb v Indonésii je velmi častým způsobem 

obživy a rybáři při lovu často naráží na ostrovy, vědí, že na 

ostrovech želvy vajíčka kladou. A protože se o želvích 

vajíčkách říká něco podobného jako o nosorožčích rozích, a 

to že mají afrodiziakální účinky, tak jsou v některých 

částech světa velmi ceněna. Jde o Shanghaj, Singapur, 

Hong Kong, a další.  

Je jednoduché vajíčka najít?  

Ano, pro rybáře je to nejjednodušší způsob obživy, protože zastaví na 

ostrově, vylezou na pláž, na které je jasně patrná stopa, kde želva 

vylezla z moře, kam se dostala a kde nakladla vajíčka. Jsou tedy schopni 

velice jednoduše hnízdo, ve kterém je něco mezi čtyřiceti a sto třiceti 

vajíček, najít a vajíčka vybrat. Mají tak jednoduše zaručený příjem, 

přičemž cena za jedno vajíčko se pohybuje od pěti do třiceti korun. Ve 

chvíli, kdy želva přijde o všechna nakladená vajíčka, nenarodí se další, 

která by přišla do reprodukčního věku. Takže populace přichází o sto 

potenciálních matek.  

Jsou nějaké očekávané počty karety obrovské v budoucnosti?  
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Na obrázku vidíte graf, který ukazuje, co způsobuje vybírání vajíček s populací želv. Na začátku 

v roce nula máme určitá procenta dospělých, ve středním věku a čerstvě narozených.  Ve chvíli kdy 

od roku nula budeme každoročně vybírat všechna vajíčka a necháme působit přirozené procesy, tak 

z  mláďat narozených v roce nula se po osmdesáti letech stane jen pár želv, které jsou schopny 

založit novou generaci. A když vymře i ta, přijdeme o populaci úplně.  

Druhý graf ukazuje, jak se počty želv reálně 

vyvíjejí za posledních sedmdesát let. Počty se 

téměř blíží nule, když to srovnáme se stavem 

před sedmdesáti lety. Díky tomu, že rangeři 

vajíčka hlídají, lze předpokládat, že za 

přibližně dvacet let se zase začnou populace 

karety obrovské pomalinku zvedat. První 

generace želv, které mohou začít klást, by 

mohla být někdy v roce 2020.  

Na co si sama želva pozor dát může a musí?   

Musí si dávat pozor, kam vajíčka klade. Je několik aspektů, které mohou způsobit, že se čerstvě 

vylíhlé želvičky nedostanou na světlo a nedostanou do moře. Prvním aspektem jsou kořeny, přičemž 

na písčitých plážích, které omílá moře a postupně je zmenšuje, roste vegetace. Želva, když vyleze na 

břeh a snaží se nalézt vhodné místo na nakladení vajíček, si dává pozor, aby v místě nehrozilo riziko 

zarostení hnízda kořeny vegetace.  

Kromě kořenů je straší ještě něco?  

Druhý problém souvisí opět s rybáři. Ti loví ryby pomocí dynamitu, který hodí do moře prorostlého 

nejstaršími korály na světě. Dynamit korálový útes poškodí, roztřídí kusy na malé části, které jsou 

mořem odnášeny na pláže. Pokud je v písku velké množství takových úlomků, také to stěžuje 

mladým želvám schopnost dostat se na povrch a dál do moře. Želva, pokud uzná, že místo není pro 

kladení vajíček vhodné, se vrátí zpět do moře a dopluje o několik metrů dál, kde to zkusí znovu. Toto 

je želva schopná udělat za noc asi čtyřikrát, protože je to extrémně fyzicky vyčerpávající. Je to jediná 

mateřská péče, kterou želva poskytne, proto se snaží vybrat to nejlepší místo, byť se u toho téměř 

zcela vyčerpá. Ve chvíli, kdy po čtvrté vyleze na břeh, nezbývá jí ale nic jiného, než vajíčka naklást, 

takže je naklade do místa, které je zatíženo korály a kořeny a třeba je také blízko mořské hladině. To 

znamená, že místo by bylo v době přílivu zaplaveno mořskou vodou, čímž by vajíčka zahynula.  

A zde přichází opět na pomoc rangeři?  

Ano, když rangeři při pravidelné obchůzce ostrova zjistí, že hnízdo je v nevhodném místě, vyhrabou 

ho a přenesou všechna vajíčka do chráněné části pláže. V té se sice nedožije tak vysoké procento 

želviček, ale kdyby vajíčka zůstala v původním místě, nevylíhla by se ani jedna želva. Takže takto jich 

přežije asi o padesát až šedesát procent více, než kdyby zůstaly na původním místě.  

Má na život želv vliv i člověk žijící v České republice?  
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Je to asi do značné míry abstrahované tvrzení, ale dá se říci, že i lidé v ČR je mohou hned dvěma 

způsoby ohrožovat. První je případ klimatických změn, ke kterým ČR svými emisemi z průmyslu a 

energetiky rozhodně přispívá. Klimatické 

změny přispívají k tomu, že dochází ke 

zmenšování části pláže. Za měsíc, co jsme na 

ostrově byli, se konala jedna tropická bouře. 

Hanka, která už na ostrově byla po 

několikáté, říkala, že něco takového tam ještě 

nezažila, a považuje to za důkaz, že ke 

klimatickým změnám opravdu dochází, Při 

bouři ubyla velká část pláže a vznikl tam velký 

schod, vysoký asi třicet centimetrů, což je po želvu velký problém, protože tak velkou překážku 

dlouhou asi deset metrů není schopna překovat. Želvy tak budou nuceny klást vajíčka do míst, která 

zatopí mořská voda.  

Kromě přispívání ke klimatickým změnám existuje ještě nějaký vliv Čechů a Češek na život želv?  

Je to nakupování šperků ze želvoviny, které domorodci vyrábějí, a způsobují tak úhyn dospělců 

karety obrovské. Domorodci ji získávají tak, že ulovenou želvu přibijí na dřevěnou desku a za živa z ní 

sloupnou vrchní část krunýře. Tu pak dále zpracovávají a vznikají tak prstýnky, přívěsky, obroučky 

brýlí, a podobně. I když želvu citlivě sundají z desky, což se obvykle nestává, tak želva do obnažené 

tkáně velice rychle dostane infekci a za velmi krátký čas v moři pojde.  

Říkáš, že rangeři sbírají na pláži každodenně odpadky. Jaká situace v Indonésii situace 

s odpady?  

Na pláži jsou nahrnuty hromady odpadků, od bot přes žárovky k rybářským sítím. Je to nikdy 

nekončící proces, protože co se na ostrově jeden den vysbírá, tak druhý den je na něm znovu. V celé 

Indonésii totiž nefunguje odpadové hospodářství. Je založeno na takových lokálních mikro-

spalovnách, to znamená před každým druhým domem. Nakupí se odpad, částečně biologický, 

částečně plasty, sklo, a další a jednou za čas se to vše zapálí. Část shoří a zbylá část se při dešti 

odplaví do nejbližší řeky, z té se velmi rychle stává stoka, ze které se velmi rychle dostává do moře a 

z níž se odpad dostane na ostrovy.  

Poslední dobou se dozvídáme stále více o kácení deštných pralesů v Indonésii, můžeš popsat, 

jak tamní prostředí vypadá? Byl ses v nějakém palmovém „hájku“ podívat?  

Ne že bych se do toho palmového „hájku“ podívat chtěl, ale neměl jsem jinou možnost. Ještě bych 

podotkl, že slovo hájek je velmi nepřiměřené. Když se chcete dostat na ostrovy, z místa přistání je to 

asi čtyři hodiny cesty na místo, kde je možné se nalodit, během čehož se asi hodinu projíždí 

nekončící palmovou plantáží. Pralesy se kácí částečně legálně, částečně nelegálně. Zlikvidují se 

biotopy, kde přirozeně žijí druhy nám relativně blízce příbuzné, orangutani. Druhým problémem je, 

že palma olejná je vysoce náročná plodina, která totálně zlikviduje půdu, vysaje z ní důležité živiny a 

extrémně dlouho trvá, než se zase původní sukcesní proces nastartuje.  
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Arnika: Kácecí vyhláška ničí 

přírodu, ministr Brabec ji 

může napravit 

Chalupova kácecí vyhláška 

vedla k ničení přírody a 

exministrovy argumenty pro 

uvolnění kácení v zahradách 

nemají v reálném životě 

opodstatnění. Potvrdila to nová analýza 

kácení stromů ve stovce obcí a měst z celého 

Česka. Podle exministra Chalupy způsobovaly 

žádosti o kácení zbytečnou zátěž úředníků.  

Související: Arnika: Natírat a chránit: alej 

mezi Uherským Ostrohem a Moravským 

Pískem dostala bílé bezpečnostní pruhy 

Arnika: Češi rozjíždějí nový projekt 

záchrany irbise, jedné z nejohroženějších 

šelem světa 

Posledním dvěma stům sněžných levhartů 

neboli irbisů žijících na území Kazachstánu 

hrozí, že přijdou o svůj domov. Nejcennější 

části národního parku poblíž bývalého 

hlavního města Almaty chtějí totiž developeři 

„přebagrovat“ v megalomanský turistický 

resort pro deset tisíc návštěvníků denně.  

Greenpeace: Adidas je zpátky v Detox 

teamu 

Slavný německý výrobce sportovního 

oblečení uveřejnil nový plán na odstranění 

nebezpečných chemikálií a vrátil se tak do 

“detox” týmu oděvních značek, které spolu s 

Greenpeace usilují o budoucnost bez jedů - 

“toxic- free future”. 

Arnika: Budoucnost bez jedů hledá nová 
fotosoutěž  
Krátkým příběhem zahajuje sdružení Arnika 

zbrusu novou fotosoutěž o životním prostředí. 

Jmenuje se „Budoucnost bez jedů" a 

podrobnosti najdou zájemci na webu. 

Auto*Mat: Jednatřicetkát kolem 

Zeměkoule. Do práce na kole slaví rekord 

Přes milión kilometrů se ujelo během května v 

rámci soutěže firem Do práce na kole a na svůj 

vlastní pohon by cyklisté jednatřicetkrát objeli 

Zeměkouli. Čtvrtý ročník soutěže byl 

rekordní: do klání se zapojilo 5768 lidí z 

devatenácti českých a moravských měst.  

Související: Auto*Mat: TZ: Do práce na 

kole? Dvě třetiny cyklistů se necítí bezpečně 

Auto*Mat: Děti zasedly za řidítka kol a 

vyrazily na školní cyklojízdu 

Více než 200 žáků prvního stupně zasedlo za 

řidítka kol a vyrazilo na pražskou školní 

cyklojízdu. Uspořádala ji Základní škola Dr. E. 

Beneše v Čakovicích ve spolupráci s iniciativou 

Auto*Mat. Děti se vydaly na kolech ze školy 

městem do lesoparku, kde na ně čekaly úkoly 

souvisejí s tematikou ekologické dopravy a 

bezpečnosti.  

Auto*Mat: Auto*Mat chce asfalt v 

památkové rezervaci? Výmysl 

Vzhledem k vydání článku Asfalt na 

Staromáku? Cyklisté bojují za odstranění 

kočičích hlav, vyjasňujeme postoj Auto*Matu 

ohledně dlažby v centru Prahy. Tento článek 

manipuluje Auto*Mat do extrémní pozice, ve 

které se v žádném případě nenachází. 

Auto*Mat: Praha má svou vizi 

Do letošního roku Praha neměla jasnější 

představu o vlastní budoucnosti. Plánování a 

investování léta probíhalo bez jednotného 

konceptu, který by zohledňoval město jako 

komplexní celek. Auto*Mat proto přichází se 

svou vlastní vizí rozvoje Prahy v příštích deseti 

letech – Vizí pro mobilitu a veřejný prostor 

Praha 2025 neboli Vizí Praha 2025. 

CO SE DĚJĚ? 

mailto:zdenka.simkova@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
http://arnika.org/kaceci-vyhlaska-nici-prirodu-ministr-brabec-ji-muze-napravit
http://arnika.org/kaceci-vyhlaska-nici-prirodu-ministr-brabec-ji-muze-napravit
http://arnika.org/kaceci-vyhlaska-nici-prirodu-ministr-brabec-ji-muze-napravit
http://arnika.org/natirat-a-chranit-alej-mezi-uherskym-ostrohem-a-moravskym-piskem-dostala-bile-bezpecnostni-pruhy
http://arnika.org/natirat-a-chranit-alej-mezi-uherskym-ostrohem-a-moravskym-piskem-dostala-bile-bezpecnostni-pruhy
http://arnika.org/natirat-a-chranit-alej-mezi-uherskym-ostrohem-a-moravskym-piskem-dostala-bile-bezpecnostni-pruhy
http://arnika.org/cesi-rozjizdeji-novy-projekt-zachrany-irbise-jedne-z-nejohrozenejsich-selem-sveta
http://arnika.org/cesi-rozjizdeji-novy-projekt-zachrany-irbise-jedne-z-nejohrozenejsich-selem-sveta
http://arnika.org/cesi-rozjizdeji-novy-projekt-zachrany-irbise-jedne-z-nejohrozenejsich-selem-sveta
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Adidas-je-zpatky-v-Detox-teamu/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Adidas-je-zpatky-v-Detox-teamu/
http://arnika.org/budoucnost-bez-jedu-hleda-nova-fotosoutez
http://arnika.org/budoucnost-bez-jedu-hleda-nova-fotosoutez
http://budoucnostbezjedu.cz/fotosoutez
http://www.auto-mat.cz/2014/06/jednatricetkat-kolem-zemekoule-do-prace-na-kole-slavi-rekord/
http://www.auto-mat.cz/2014/06/jednatricetkat-kolem-zemekoule-do-prace-na-kole-slavi-rekord/
http://www.auto-mat.cz/2014/06/do-prace-na-kole-dve-tretiny-cyklistu-se-neciti-bezpecne/
http://www.auto-mat.cz/2014/06/do-prace-na-kole-dve-tretiny-cyklistu-se-neciti-bezpecne/
http://www.auto-mat.cz/2014/06/deti-zasedly-za-riditka-kol-a-vyrazily-na-skolni-cyklojizdu/
http://www.auto-mat.cz/2014/06/deti-zasedly-za-riditka-kol-a-vyrazily-na-skolni-cyklojizdu/
http://www.auto-mat.cz/2014/06/automat-chce-asfalt-v-pamatkove-rezervaci-vymysl/
http://www.auto-mat.cz/2014/06/automat-chce-asfalt-v-pamatkove-rezervaci-vymysl/
http://echo24.cz/a/wKsLc/asfalt-na-staromaku-cykliste-bojuji-za-odstraneni-kocicich-hlav
http://echo24.cz/a/wKsLc/asfalt-na-staromaku-cykliste-bojuji-za-odstraneni-kocicich-hlav
http://echo24.cz/a/wKsLc/asfalt-na-staromaku-cykliste-bojuji-za-odstraneni-kocicich-hlav
http://www.auto-mat.cz/2014/05/praha-ma-svou-vizi/
http://vize25.cz/text/
http://vize25.cz/text/
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Frank Bold: Spolky mohou navrhovat 

zrušení územního plánu 

Ústavní soud vydal tento týden přelomové 

rozhodnutí v případu Sdružení pro ochranu 

krajiny, kterému přiznal právo při splnění 

určitých podmínek navrhovat zrušení 

územního plánu. Podle dřívějších rozhodnutí 

měli toto právo jen dotčení vlastníci pozemků. 

Ústavní soud ale konstatoval, že územní plán 

může ovlivnit i práva spolků, jejichž činnost a 

zájmy jsou spjaté s určitým územím.  

Calla: V pískovně Lžín na Soběslavsku, kde 

Calla na jaře opět obnovila hnízdní stěnu, už 

břehule vyhrabaly více než stovku nor. 

Kromě nich jsou ve stěně k vidění také stovky 

nor samotářských včel. Calla letos sleduje 

také výskyt dalších skupin organismů v této 

pískovně, což do budoucna pomůže lépe 

plánovat péči o tuto cennou lokalitu. Kromě 

nich jsou ve stěně k vidění také stovky nor 

samotářských včel.  

Související: Calla: Pískovna Cep II je 

důležitou lokalitou pro ochranu přírody a 

vědecký výzkum.  

Greenpeace, CDE, Calla, Hnutí DUHA, 

Zelený kruh, Klimatická koalice, STUŽ, 

Veronica: Otevřený dopis nevládních 

organizací předsedům vládních stran 

Vážený pane předsedo, obracíme se na Vás v 

souvislosti s evropskou energetickou 

bezpečností a nadcházejícím summitem EU, 

na němž se toto téma bude diskutovat 

společně s klimaticko-energetickými cíli pro 

rok 2030. I vy máte možnost ovlivnit, zda 

bude Česká republika podporovat přijetí 

řešení, které opravdu a trvale povede k růstu 

naší energetické bezpečnosti a zároveň 

přinese podporu ekonomiky, nová pracovní 

místa, zlepšení životního prostředí i zdraví 

občanů… 

Greenpeace: Češi chtějí čistou a efektivní 

energetiku – poslechne je vláda? 

Praha, 17. června 2014 – Čerstvý průzkum 

provedený v zemích Visegrádské čtyřky (V4) 

ukazuje, že občané mají diametrálně odlišné 

názory na využití čistých zdrojů energie a 

energetické úspory než jejich vlády.  

Centrum pro dopravu a energetiku: Duben 

2014: koncentrace CO2 neklesla pod 400 

ppm  

Do historie klimatické změny se duben 2014 
zapíše jako měsíc, kdy koncentrace oxidu 
uhličitého v atmosféře každý den překročila 
hodnotu 400 ppm. Ta byla naměřena již loni 
13. května. Nyní (poprvé v dějinách lidstva) 
neklesla pod tuto hodnotu po celý měsíc.  

Hnutí Duha/Greenpeace: Najdou-li šéfové 

EU odvahu, sníží závislost na plynu o 40% a 

ušetří 500 miliard euro ročně. Efektivita je 

priorita i pro plýtvavou ČR 

Šéfové Unie jednají o energetické 

bezpečnosti. Dovoz plynu do států EU může 

klesnout o 40 procent, pokud se dnes a zítra 

na summitu EU hlavy vlád shodnou na silném 

závazném cíli pro energetickou efektivitu. 

Vyplývá to z dopadové studie k navrhované 

energetické politice Unie, která unikla z 

Bruselu [1]. Podle studie při 40% snížení 

spotřeby energie do roku 2030 také klesne 

částka za dovoz fosilních paliv o 500 miliard 

EUR ročně. 

Související: Hnutí Duha: Energetické 

scénáře ministerstva průmyslu: za dovoz 

plynu zaplatíme zbytečně o 40 miliard ročně 

víc 

Centrum pro dopravu a energetiku: EU 

nechce spoléhat na Rusko, mění pohled na 

úspory energie 

Vyšší energetická účinnost může snížit 

závislost na dovozu ruského plynu, které se 

chtějí Evropané zbavit. Na podzim by mohla 

mailto:zdenka.simkova@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/aktualne/spolky-mohou-navrhovat-zruseni-uzemniho-planu
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/aktualne/spolky-mohou-navrhovat-zruseni-uzemniho-planu
http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2490&cHash=beb20d883a180f73c119e2ac1564c46b
http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2490&cHash=beb20d883a180f73c119e2ac1564c46b
http://calla.cz/
http://calla.cz/
http://calla.cz/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Otevreny-dopis-nevladnich-organizaci-predsedum-vladnich-stran/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Otevreny-dopis-nevladnich-organizaci-predsedum-vladnich-stran/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Obcane-Ceske-republiky-chteji-spolecne-energeticke-cile-EU/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Obcane-Ceske-republiky-chteji-spolecne-energeticke-cile-EU/
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1398-duben-2014-koncentrace-co2-neklesla-pod-400-ppm
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1398-duben-2014-koncentrace-co2-neklesla-pod-400-ppm
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1398-duben-2014-koncentrace-co2-neklesla-pod-400-ppm
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-40-najdou-li-sefove-eu-odvahu-snizi-zavislost-na-plynu-o-40-usetri-500-miliard
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-40-najdou-li-sefove-eu-odvahu-snizi-zavislost-na-plynu-o-40-usetri-500-miliard
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-40-najdou-li-sefove-eu-odvahu-snizi-zavislost-na-plynu-o-40-usetri-500-miliard
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-40-najdou-li-sefove-eu-odvahu-snizi-zavislost-na-plynu-o-40-usetri-500-miliard
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/energeticke-scenare-ministerstva-prumyslu-za-dovoz-plynu-zaplatime-zbytecne-o-40-miliard
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/energeticke-scenare-ministerstva-prumyslu-za-dovoz-plynu-zaplatime-zbytecne-o-40-miliard
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/energeticke-scenare-ministerstva-prumyslu-za-dovoz-plynu-zaplatime-zbytecne-o-40-miliard
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/energeticke-scenare-ministerstva-prumyslu-za-dovoz-plynu-zaplatime-zbytecne-o-40-miliard
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1399-eu-nechce-spolehat-na-rusko-meni-pohled-na-uspory-energie
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1399-eu-nechce-spolehat-na-rusko-meni-pohled-na-uspory-energie
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1399-eu-nechce-spolehat-na-rusko-meni-pohled-na-uspory-energie
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Evropská komise navrhnout závazný cíl, který 

by doplnil balíček pro rok 2030. Prozatím se se 

závazkem pro účinnost nepočítalo, podle 

komisaře pro energetiku Oettingera je ale čas 

věnovat mu pozornost. 

Děti Země: Ústecký krajský úřad schvaluje 

ničení přírody u Libouchce 

Děti Země dne 10. června 2014 podaly druhé 

odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu v 

Ústí nad Labem, který povolil výjimku ze 

zákona ke škodlivému zásahu do biotopů 

čtrnácti zvláště chráněných druhů živočichů 

stavbou logistického areálu CPI Park Ždárek 

nedaleko dálnice D8. 

Greenpeace: Certifikace ryb – jak se v tom 

vyznat? 

Myslíte si, že máte jistotu, když jíte konzervu 
tuňáka s označením “bezpečné pro delfíny“, 
že skutečně žádný delfín kvůli ní nezahynul? A 
je bezpečná i pro želvy, žraloky nebo 
albatrosy? 

Greenpeace: Všechno, co jste chtěli vědět o 

problémech s těžbou ropy… ale nemohli 

jste to najít 

Představujeme Vám novou interaktivní mapu 

s přehledem problémů spojených s těžbou a 

přepravou ropy. Co byl „ropný Černobyl“? Jak 

„prospívá“ ropný byznys Shellu obyvatelům 

delty řeky Niger? Odpovědi na tyto a další 

otázky najdete v nové interaktivní mapě, 

která představuje různé problémy spojené s 

těžbou a přepravou ropy, a co všechno proti 

tomu Greenpeace dělá. 

Hnutí Brontosaurus: Soutěžte o lístky na 

Dort pro Brontosaura 

Těšíte se na festival Dort pro Brontosaura 

ke 40 letům dobrovolnictví v Česku? Ukažte to 

a vyhrajte volné vstupenky. Přidejte si 

na facebookovou profilovku narozeninový 

odznak a něco k němu třeba připište. Navíc 

uvidíte, kdo další se už nemůže Dortu dočkat. 

Na začátku léta vylosujeme vítěze. 

Hnutí Duha:  Sociální demokraté navrhují 

recyklační slevu pro obce, které hodně třídí 

Sociální demokraté dnes ve sněmovně 

navrhli, aby obce, které hodně třídí a recyklují, 

měly slevu na poplatcích za skládkování 

zbytkových odpadků. 

Nesehnutí: Radnice prosadila omezení 

zeleně a legalizaci černých staveb.  

Zastupitelstvo města Brna schválilo 
Aktualizaci Územního plánu města Brna. Ruší 
významné zelené plochy v centru města, 
otvírá dveře další expanzi hypermarketů, ale 
také skrývá spekulace s pozemky.  

Pro-Bio: Ministerstvo zemědělství svými 

kroky ohrožuje vyplácení evropských dotací 

sedlákům 

Ministerstvo zemědělství v současné době 
finišuje s přípravami nového Programu 
rozvoje venkova. Na poslední chvíli se však do 
programového dokumentu dostávají nové 
podmínky, které mají jediný cíl – omezit 
podporu pro ekologické zemědělce a peníze 
místo toho nasměrovat na investice velkých 
koncernů.  

  

mailto:zdenka.simkova@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2406301
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2406301
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Certifikace-ryb-jak-se-v-tom-vyznat/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Certifikace-ryb-jak-se-v-tom-vyznat/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Vsechno-co-jste-chteli-vedet-o-problemech-s-tezbou-ropy-ale-nemohli-jste-to-najit/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Vsechno-co-jste-chteli-vedet-o-problemech-s-tezbou-ropy-ale-nemohli-jste-to-najit/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Vsechno-co-jste-chteli-vedet-o-problemech-s-tezbou-ropy-ale-nemohli-jste-to-najit/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/zachranme_arktidu/Greenpeace-proti-ropnym-spolecnostem/
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/338-soutezte-o-listky-na-dort-pro-brontosaura
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/338-soutezte-o-listky-na-dort-pro-brontosaura
http://dort.brontosaurus.cz/2014/
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/socialni-demokrate-navrhuji-recyklacni-slevu-pro-obce-ktere-hodne-tridi
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/socialni-demokrate-navrhuji-recyklacni-slevu-pro-obce-ktere-hodne-tridi
http://nesehnuti.cz/vystupy/spoi/radnice-prosadila-omezeni-zelene-pozemkove-spekulace-legalizaci-cernych-staveb-brno-muze-zachranit-soud/
http://nesehnuti.cz/vystupy/spoi/radnice-prosadila-omezeni-zelene-pozemkove-spekulace-legalizaci-cernych-staveb-brno-muze-zachranit-soud/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Ministerstvo-zemedelstvi-svymi-kroky-ohrozuje--vyplaceni-evropskych-dotaci-sedlakum/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Ministerstvo-zemedelstvi-svymi-kroky-ohrozuje--vyplaceni-evropskych-dotaci-sedlakum/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Ministerstvo-zemedelstvi-svymi-kroky-ohrozuje--vyplaceni-evropskych-dotaci-sedlakum/
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Poslanecká Sněmovna 

V červnu proběhly dvě schůze Sněmovny (10. - 20.6., 21.6.). Sněmovna schválila ve 

třetím čtení návrh novely zákona o odpadech, která se týká elektroodpadů. 

Pozměňovací návrhy poslanec Oklešťka (ANO) i poslance Bohnische, které zvyšovaly 

poplatky za skládkování, zakazovaly skládkování od roku 2023, respektive 2024, byly 

zamítnuty. Část z nich se ale poslanci výboru pro životní prostředí snaží navrhnout 

do  jiné novely zákona o odpadech, která zatím neprošla druhým čtením. Další schůze 

začne až 16. září.  

Senát 

Červnová schůze Senátu se usnesením vyslovila proti těžbě břidličného plynu „v současné době“. 

Senát schválil senátní návrh zákona o Národním parku Šumava (1 hlas proti, 4 se zdrželi) a postoupil 

ho Sněmovně.  Způsob i výsledek projednání kritizovalo Hnutí DUHA.  Při projednání v garančním 

výboru totiž nebylo umožněno vystoupit zástupci vědecké obce a Senát odmítl před hlasováním 

projednat petici „Za dobrý zákon o Šumavě“. Senátorky a senátoři projednali také petici žádající 

zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR 

a svým usnesením těžbu zlata odmítli.   

Vláda 

V červnu vláda schválila změnu složení i činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj, její organizace 

přechází z MŽP na Úřad vlády. Vláda podpořila poslanecký návrh, který má umožnit výjimky 

z paušální platby za svoz odpadu v případě studentů apod. Vláda potvrdila harmonogram 

projednávání návrhu novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, hodlá jej schválit 

v červenci a na podzim projednat v parlamentu.  

 

Po Česku jezdí 300 elektromobilů, aut na 

stlačený plyn je 7.000. Čeho bude víc? 

V Česku proběhla dne 4. června roadshow, 

která představila výhody stlačeného zemního 

plynu v dopravě. Čistá mobilita, to jsou ale 

také elektromobily. Kterých aut bude v České 

republice jezdit v příštích letech víc? A jaké 

technologie by měl stát podporovat? 

Německo chce prosadit pravidla pro těžbu 

plynu z břidlic. Urychleně 

Německá vláda chce mít kontrolu nad těžbou 

zemního plynu pomocí kontroverzní metody 

hydraulického frakování. Ještě před 

prázdninami chce prosadit zákonná pravidla, 

která by v některých místech takovou těžbu 

zcela zakázala. V jiných místech by ji povolila 

pouze za výjimečných podmínek. V 

současnosti v Německu žádná omezení pro 

těžbu pomocí štěpení hlubokých hornin 

neplatí. 

Kontroly zelených elektráren narazily. 

Brusel připouští úpravu podpory 

Evropská komise zarazila plán českého 

ministerstva průmyslu, že zavede pro všechny 

provozovatele obnovitelných zdrojů energie 

kontrolu návratnosti investic. Ministerstvo 

chtělo po deseti letech testovat, kdy se 

    LEGISLATIVA 

    ZAHRANIČÍ 

mailto:zdenka.simkova@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/senatori-schvalili-ze-narodni-park-na-sumave-otevrou-stavebnim-projektum
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/po-cesku-jezdi-300-elektromobilu-aut-na-stlaceny-plyn-je-7000-ceho-bude-vic-011892
http://www.euractiv.cz/obchod-a-export0/clanek/po-cesku-jezdi-300-elektromobilu-aut-na-stlaceny-plyn-je-7000-ceho-bude-vic-011892
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/nemecko-chce-prosadit-pravidla-pro-tezbu-plynu-z-bridlic-urychlene-011897
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/nemecko-chce-prosadit-pravidla-pro-tezbu-plynu-z-bridlic-urychlene-011897
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/kontroly-zelenych-elektraren-narazily-brusel-pripousti-upravu-podpory-011928
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/kontroly-zelenych-elektraren-narazily-brusel-pripousti-upravu-podpory-011928
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CO SI PŘEČÍST 

majitelům elektráren vrátí z vyplácené 

podpory vložené prostředky. V případě, že by 

to bylo dříve než po zákonem garantovaných 

15 letech, zkrátilo by se období podpory, 

případně její výše. 

Srbové chtějí South Stream, v Bulharsku 

záleží na volbách 

Plynová krize na Ukrajině rozvířila nové 

debaty o výstavbě plynovodu South Stream. 

Brusel naléhal na balkánské státy, aby projekt 

zmrazily, dokud se nevyřeší jeho soulad s 

unijní legislativou. Eurokomisař Günter 

Oettinger ale v pondělí naznačil, že překážky 

nejsou nepřekonatelné. 

Čeští vědci otevřou na Špicberkách svou 

první výzkumnou stanici 

Čeští vědci budou mít svou první výzkumnou 

stanici na souostroví Špicberky. Táním 

ledovců a vlivům na okolní přírodu v Severním 

ledovém oceánu se Češi zabývají už několik 

let. "Jsou to dveře do jiného světa. 

Čína zavřela továrnu kvůli otravě stovek 

dětí olovem 

Čínské úřady zavřely chemickou továrnu v 

provincii Chu-nan poté, co se více než 300 dětí 

v oblasti přiotrávilo olovem. Šéf místní 

komunistické strany případ zlehčoval a tvrdil, 

že si děti otravu způsobily spíše okusováním 

tužek, napsal britský deník The Daily 

Telegraph. 

ČR z ekologických dotací EU nestihne 

vyčerpat asi 20 miliard Kč 

Česká republika z evropských dotací na 

životní prostředí nestihne vyčerpat zhruba 20 

miliard korun z pěti miliard eur (asi 137 miliard 

Kč), které měla v nynějším programovém 

období k dispozici.

 

Calla: Nové číslo časopisu Ďáblík   

Šumava, lyžování, příroda, obři, územní plán, 

tůně, pískovny, uran, ČEZ, jaderné palivo, 

odpad, energetické koncerny, čirok, damani, 

Zelené perly 2013, motýli, asfaltování polí, 

spokojenost Čechů, akce, akce, akce... toť v 

heslech obsah červnového čísla Ďáblíku.  

Pro-Bio: Jiří Novotný: Zelené údolí KDU-

ČSL 

Zemědělství je konzervativní odvětví 
národního hospodářství, a to nejen proto, že 
se řídí přírodními cykly a principy po staletí 
neměnnými, ale i proto, že v něm pracují 
konzervativní lidé. 

Pro-Bio: Zpravodaj 

potravinové suverenity a 

KPZ 

Máte rádi jídlo z blízka? Ale 
máte pocit, že mu stále něco 
chybí? Základními 
ingrediencemi potravinové 
suverenity je solidarita, 
tvorba společenství, ochrana 
kulturních a přírodních 
hodnot, a právě to jsou suroviny, které 
musíme společně přidávat k jídlu z blízka, 
abychom si mohli uvařit potravinový systém 
takový, aby chutnal nám všem! 

Prestižní Cenu Josefa Vavrouška pro rok 

2013 získal Petr Pakosta. Původně horník, 

poté bojovník proti těžbě v severních 

Čechách 

        DOPORUČUJEME 

mailto:zdenka.simkova@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/srbove-chteji-south-stream-v-bulharsku-zalezi-na-volbach-011938
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/srbove-chteji-south-stream-v-bulharsku-zalezi-na-volbach-011938
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesti-vedci-otevrou-na-spicberkach-svou-prvni-vyzkumnou-stanici
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cesti-vedci-otevrou-na-spicberkach-svou-prvni-vyzkumnou-stanici
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cina-zavrela-tovarnu-kvuli-otrave-stovek-deti-olovem
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cina-zavrela-tovarnu-kvuli-otrave-stovek-deti-olovem
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-z-ekologickych-dotaci-eu-nestihne-vycerpat-asi-20-miliard-kc
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-z-ekologickych-dotaci-eu-nestihne-vycerpat-asi-20-miliard-kc
http://www.calla.cz/data/dablik/cisla/dablik132.pdf
http://www.calla.cz/data/dablik/cisla/dablik132.pdf
http://pro-bio.cz/Aktuality/Jiri-Novotny-Zelene-udoli-KDU-CSL/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Jiri-Novotny-Zelene-udoli-KDU-CSL/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Zpravodaj-potravinove-suverenity-a-KPZ/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Zpravodaj-potravinove-suverenity-a-KPZ/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Zpravodaj-potravinove-suverenity-a-KPZ/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Zpravodaj-potravinove-suverenity-a-KPZ/
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2405947
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2405947
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2405947
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2405947
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NA CO SE PODÍVAT 

KDE SEHNAT PENÍZE 

>>TIP Zeleného kruhu<< 

 

AKCE 

Ve čtvrtek 5. června byl v rezidenci primátora 

hlavního města Prahy slavnostně představen 

držitel prestižní Ceny Josefa Vavrouška pro 

rok 2013, kterou uděluje Nadace Partnerství 

za konkrétní činy na podporu životního 

prostředí. Letošním laureátem se stal Petr 

Pakosta. 

 

Calla/Jihočeské matky/Hnutí duha: 

Videozáznam z konference NEC 2014 

"Ekonomické limity jaderné energetiky" 

Pokud jste se nemohli zúčastnit mezinárodní 

konference NEC 2014 "Ekonomické limity 

jaderné energetiky" 29. dubna v Praze, máme 

pro vás videozáznam akce. Kromě něj na 

www.nec2014.eu  najdete prezentace Mycle 

Schneidera, Stephena Thomase, Franze 

Leidenmühlera, Ivana Beneše, Michala 

Šnobra, Jana Ondřícha či Michaela Nagla a 

další informace. 

Calla: Projekt přírodě blízké obnovy v 

pískovně Cep II, na kterém se Calla podílí, 

zaujal média. Podívejte se na reportáž České 

televize. 

Calla: Jaderná energie na celém světě je na 

ústupu. 

Dokonce je vytlačována rychleji, než 

předpokládaly nejodvážnější odhady, 

upozorňují ekologické organizace. V 

rozhlasovém Ekofóru za ně hovoří Karel 

Polanecký a Edvard Sequens. 

Děti Země: Dvacet minut Radiožurnálu s 

Miroslavem Patrikem 

Rozhovor s předsedou Dětí Země o jiných 

způsobech rekonstrukce dálnice D1, dvou 

podaných rozkladů proti dvěma vydaným 

stavebním povolením, účasti veřejnosti při 

rozhodování a o dodržování zákonů úředníky. 

Nadace Partnerství: Výsadba stromů - 

nestátní neziskové organizace/obce a školy 

Grantová uzávěrka 13. srpna 2014. Zlepšete 

vaše životní prostředí. Vysaďte společně 

stromy, které vám později poskytnou čistější 

vzduch, příjemný stín i hezčí místo k 

procházkám.  

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické 

dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2014  

Program zaměřený na podporu zkvalitnění 

infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj 

cyklistiky jako součást budování systému 

bezpečných mezinárodních, národních a 

krajských cyklostezek a cyklotras na území 

Jihomoravského kraje. Příjem žádostí do 

08.08.2014 do 14:00 hod. 

Zelený kruh: Nadechnutí 2014 

Programová 

konference 

zeleného hnutí s názvem Nadechnutí 2014, 

proběhne ve dnech 19. – 21. září 2014 v 

Kaprálově mlýně u Brna. Těšte se na témata 

vztahující se k aktivizování, „zelenání“ širší 

veřejnosti. Akci pořádá Zelený kruh a jeho 

členské organizace ve spolupráci a s podporou 

zastoupení Heinrich-Boll-Stiftung v Praze. 

Prosíme, rezervujte si tento termín ve svých 

diářích.  

Bioinstitut: Rostliny jako naši učitelé 

Občanské sdružení PILGRIM a česká sekce 

Budapešťského klubu ve spolupráci s 

Bioinstitutem a obecně prospěšnou 

společností GENGEL zvou na seminář Potulné 

univerzity přírody o semenaření a potravinové 

soběstačnosti, inteligenci a právech rostlin, o 

kráse a moudrosti starých stromů. KDE: 

Máchův statek v Kváskovicích u Drážova v 

mailto:zdenka.simkova@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.nec2014.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=153&lang=cz
http://www.nec2014.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=153&lang=cz
http://www.nec2014.eu/
http://calla.cz/
http://calla.cz/
http://calla.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100000615-udalosti-v-regionech/obsah/332998-nove-tune-v-jihoceskych-piskovnach
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3134129
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3134129
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3134129
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3136561
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3136561
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2zx1--&x=2402139
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2zx1--&x=2402139
http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/nadechnuti-2014-programova-konference-zeleneho-hnuti/
http://www.bioinstitut.cz/documents/Rostliny.pdf
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PRÁCE 

šumavském Podlesí, KDY: úterý 8. – sobota 

12. července 2014. 

Čisté nebe: Den vzduchu 2014 

Čisté nebe o.p.s. pořádá 4. ročník piknikového 

happeningu. Kde: 16.7.2014 od 17. hodin 

v Komenského sadech, slunící plochy na 

nábřeží Ostravice v Ostravě. S sebou: klobásu 

na gril, pití, hry, hudební nástroje, deky, 

dobrou náladu a sluníčko. Za nepříznivého 

počasí se akce ruší. Žádné projevy, žádné 

demonstrace, žádná agitace. 

Hnutí Brontosaurus: Kam s Brontosaurem v 

červenci? Seznam táborů s volnými místy 

Prázdniny jsou za dveřmi. Máš v diáři pár 

volných dní a chceš si je užít? Pojeď 

na brontosauří tábory, které mají poslední 

volná místa na červenec. 

Hnutí Brontosaurus: Jak s Brontosaurem 

objevit zahraničí 

Dovolená v Chrovatsku je nuda. Zkuste raději 

dobrovolnictví za hranicemi. Hnutí 

Brontosaurus letos, kromě 30 letních táborů 

v Česku, vyráží i do Srbska, Rumunska, Indie 

a na Ukrajinu. 

Hnutí Brontosaurus: Prošlapejte letní 

organizátorský kurz Cestičky 

Chcete udělat krok dál? Naučit se organizovat 

dobrovolnické či zážitkové akce? Objevit své 

skryté schopnosti a překonat sebe sama? 

Přihlaste se na prožitkově-vzdělávací kurz 

Cestičky. 

Pro-Bio: BIOFACH 2015 

Dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na 
veletrhu BIOFACH 2015, který se koná 11. – 
14. února v Norimberku. Firmy se mohou 
veletrhu účastnit buď v rámci společné 
expozice zastřešené Ministerstvem 
zemědělství, nebo formou samostatných 
stánků. 

Sdružení krajina: Hrabání luk na Fryšavě a 

Samotíně - 4.-6. července - letos i s 

divadlem 

O víkendu 4. - 6. července se koná tradiční 

dobrovolnická akce - hrabání podmáčených 

luk u Fryšavy a Samotína. Akci pořádá Lysina 

Lenina a Sdružení Krajina. 

Veronica: Hledáme dobrovolníky na letní 

tábory 

Hledáme dobrovolníky na výpomoc s letními 

tábory pro rodiče s dětmi pořádané v Centru 

Veronica Hostětín. Jedná se funkci 

pomocných vedoucích. 

 

 

Na přípravě obsahové části jednotlivých sekcí se podíleli: Daniel Vondrouš, Kateřina Vondrášová, Pavel 

Bláha a Pavla Vachová 

 

Rozhovor vedla Kateřina Vondrášová 

Fotografii poskytl David Novotný 

 

 

mailto:zdenka.simkova@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.cistenebe.cz/aktuality/akce/376-den-vzduchu-2014
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/340-kam-s-brontosaurem-v-cervenci-seznam-taboru-s-volnymi-misty
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/340-kam-s-brontosaurem-v-cervenci-seznam-taboru-s-volnymi-misty
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/337-jak-s-brontosaurem-objevit-zahranici
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/337-jak-s-brontosaurem-objevit-zahranici
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/336-proslapejte-letni-organizatorsky-kurz-cesticky
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/336-proslapejte-letni-organizatorsky-kurz-cesticky
http://www.cesticky.cz/
http://www.sdruzenikrajina.cz/favicon.ico
http://www.sdruzenikrajina.cz/favicon.ico
http://www.sdruzenikrajina.cz/favicon.ico
http://hostetin.veronica.cz/hledame-dobrovolniky-na-letni-tabory
http://hostetin.veronica.cz/hledame-dobrovolniky-na-letni-tabory

