
 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

Číslo:  10/2013 

http://www.chytravolba.cz/
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/co-strany-planuji.pdf
http://www.chytravolba.cz/programy/index.html


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  



 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  



 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/Zbourali-by-politici-kvuli-uhli-i-Narodni-divadlo/
http://www.nevolteuhli.cz/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/30-ochrancu-Arktidy-nyni-obvineno-z-vytrznictvi/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/30-ochrancu-Arktidy-nyni-obvineno-z-vytrznictvi/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/zachranme_arktidu/svobodu-ochrancum-Arktidy/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/30-veci-ktere-muzete-udelat-pro-Arktickou-30/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/30-veci-ktere-muzete-udelat-pro-Arktickou-30/
file:///C:/Users/zdenka.kovarikova/Desktop/KatkaV/ZPRAVODAJ/arnika.org/soud-jihomoravsti-urednici-tajili-informace-v-rozporu-se-zakonem
file:///C:/Users/zdenka.kovarikova/Desktop/KatkaV/ZPRAVODAJ/arnika.org/soud-jihomoravsti-urednici-tajili-informace-v-rozporu-se-zakonem
file:///C:/Users/zdenka.kovarikova/Desktop/KatkaV/ZPRAVODAJ/arnika.org/soud-jihomoravsti-urednici-tajili-informace-v-rozporu-se-zakonem
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dnesni-svetovy-den-potravin-soucasny-system-je-neudrzitelny-hladovi-bezmala-miliarda-lidi
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dnesni-svetovy-den-potravin-soucasny-system-je-neudrzitelny-hladovi-bezmala-miliarda-lidi


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

http://www.festivalalimenterre.cz/cz/o-festivalu/
http://www.pro-bio.cz/Aktuality/Nemecti-inspektori-potvrzuji-Ceske-biomleko-splnuje-nejvyssi-standardy
http://www.pro-bio.cz/Aktuality/Nemecti-inspektori-potvrzuji-Ceske-biomleko-splnuje-nejvyssi-standardy
http://www.pro-bio.cz/Aktuality/Nemecti-inspektori-potvrzuji-Ceske-biomleko-splnuje-nejvyssi-standardy
http://www.veronica.cz/?id=167&i=238
http://www.veronica.cz/?id=167&i=238
http://www.veronica.cz/?id=167&i=238
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy/1348-ipcc-o-zmene-klimatu-vime-stale-vice2
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2391061
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2391061
http://calla.cz/
http://www.my-voice.eu./
http://arnika.org/cesko-jako-superskladka-megaspalovna-nebo-moderni-stat-arnika-prozkoumala-sliby-kandidujicich-stran
http://arnika.org/cesko-jako-superskladka-megaspalovna-nebo-moderni-stat-arnika-prozkoumala-sliby-kandidujicich-stran
http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Analyza_programu_Arnika.pdf


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

http://arnika.org/tlak-verejnosti-nuti-firmy-snizovat-emise-presto-muze-byt-zlepseni-vetsi
http://arnika.org/tlak-verejnosti-nuti-firmy-snizovat-emise-presto-muze-byt-zlepseni-vetsi
http://arnika.org/soubory/dokumenty/toxicke-latky/IRZ/IRZ_Zebricky_nejvetsich_znecistovatelu_v%20CR_2012.pdf
http://www.zelenykruh.cz/cz/fotogalerie/science-cafe-chemie-v-odpadnich-vodach/
http://www.zelenykruh.cz/cz/fotogalerie/science-cafe-chemie-v-odpadnich-vodach/
http://www.hnutiduha.cz/temata/jaromir-blaha-aktualne-ze-svetoveho-kongresu-o-divocine
http://www.hnutiduha.cz/temata/jaromir-blaha-aktualne-ze-svetoveho-kongresu-o-divocine
http://www.prazskematky.cz/aktuality/tz-chodci-o-sobe-happening-v-klicovskem-lesoparku/
http://www.prazskematky.cz/aktuality/tz-chodci-o-sobe-happening-v-klicovskem-lesoparku/
http://www.auto-mat.cz/2013/10/ladime-prahu-nabrezi-zije-dal/
http://www.ladimeprahu.cz/
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2391711
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2391711
https://www.facebook.com/events/206263066219573/
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2013/10/04/jaka-je-pravda-o-mase/


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

http://www.spolecnostprozvirata.cz/
http://www.spolecnostprozvirata.cz/
http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2013/10/18/chci-pomoci-zastavit-pokusy-na-zviratech/#more-1291www
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2390572
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2390572
http://www.bezkorupce.cz/2013/10/tz-e-aukce/
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/tabulka?IS=5165#3422
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/tabulka?IS=5165#3424
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/tabulka?IS=5165#3420


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  



































http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP165K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP144K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP156K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP168K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP128K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP159K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP154K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP158K
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP155K
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-schvalila-klicove-projekty-energeticke-infrastruktury-na-seznamu-je-i-cr-011194
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-schvalila-klicove-projekty-energeticke-infrastruktury-na-seznamu-je-i-cr-011194
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-schvalila-klicove-projekty-energeticke-infrastruktury-na-seznamu-je-i-cr-011194
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/konec-dotaci-pro-oze-podporu-pro-zalozni-zdroje-zadaji-energeticke-firmy-cez-evropska-unie-energetika-zemni-plyn-emise-co2-ets-011200
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/konec-dotaci-pro-oze-podporu-pro-zalozni-zdroje-zadaji-energeticke-firmy-cez-evropska-unie-energetika-zemni-plyn-emise-co2-ets-011200
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/konec-dotaci-pro-oze-podporu-pro-zalozni-zdroje-zadaji-energeticke-firmy-cez-evropska-unie-energetika-zemni-plyn-emise-co2-ets-011200


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/tezbu-bridlicoveho-plynu-ceka-v-eu-jednotna-legislativa-zameri-se-na-ochranu-zivotniho-prostredi-shale-gas-energetika-zemni-plyn-co2-emise-011210
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/tezbu-bridlicoveho-plynu-ceka-v-eu-jednotna-legislativa-zameri-se-na-ochranu-zivotniho-prostredi-shale-gas-energetika-zemni-plyn-co2-emise-011210
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/rozhodnuti-o-snizovani-emisi-co2-z-aut-se-znovu-odklada-nemecko-automobilovy-prumysl-evropska-unie-011205
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/rozhodnuti-o-snizovani-emisi-co2-z-aut-se-znovu-odklada-nemecko-automobilovy-prumysl-evropska-unie-011205
http://glopolis.org/cs/clanky/mesicnik-mappp-rijen-2013/
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/clanek-nejen-ekonomikou-ziv-je-volic/
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/clanek-nejen-ekonomikou-ziv-je-volic/
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/clanek-nejen-ekonomikou-ziv-je-volic/
http://skalik.bigbloger.lidovky.cz/c/368940/Zivotaschopne-volebni-programy.html
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/z-medii/rozhovor-s-pavlem-francem-v-respektu
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/z-medii/rozhovor-s-pavlem-francem-v-respektu
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/z-medii/rozhovor-s-pavlem-francem-v-respektu
http://respekt.ihned.cz/c1-60991550-lepsi-je-tvrde-hajit-sve-zajmy
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/program-podzimn-oborov-setk-n-2013.pdf
http://www.selmy.cz/ochrana/hlidky/jak-probihaji-vlci-hlidky/


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

http://www.veronica.cz/?id=12&i=429
http://www.veronica.cz/?id=12&i=429
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/co-planuji/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/co-planuji/
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/co-strany-planuji.pdf
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/web-chytra-volba-pomuze/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/web-chytra-volba-pomuze/
http://www.chytravolba.cz/
http://www.velkavyzva.cz/pomozte-dopisem
http://www.blablanevolim.cz/
http://www.neziskovkaroku.cz/
http://www.neziskovkaroku.cz/
http://www.nros.cz/
http://www.nros.cz/
http://arnika.org/jak-resit-problemy-sveho-mesta-poradi-on-line-kurz
http://arnika.org/jak-resit-problemy-sveho-mesta-poradi-on-line-kurz
http://www.zapojme.se/
http://www.antikomplex.cz/
http://www.cfme.net/
http://www.cfme.net/
http://www.zapojme.se/
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/filmy/
http://www.festivalalimenterre.cz/cz/filmy/


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2013
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-mistniho-rozvoje-rychle-granty-2013
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2013
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2013
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2013
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/program-podzimn-oborov-setk-n-2013.pdf
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/program-podzimn-oborov-setk-n-2013.pdf
http://www.daphne.cz/sites/daphne.cz/files/uploads/seminar_les_biodiverzita.pdf
http://www.daphne.cz/sites/daphne.cz/files/uploads/seminar_les_biodiverzita.pdf
http://www.ekoporadna.cz/aktuality/2acd8567490987d7401ca8a0d2a57ea6/
http://www.ekoporadna.cz/aktuality/2acd8567490987d7401ca8a0d2a57ea6/
http://www.ekoporadna.cz/files/Kurz_Praha.pdf
http://akcepriroda.cz/vzdlavaci-kurzy
http://akcepriroda.cz/vzdlavaci-kurzy
http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/zelene-strechy-ve-mestech/
http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1093:zveme-vas-na-diskusni-seminar-na-tema-mikrocastice-a-prach-v-ovzdusi&catid=10&Itemid=70
http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1093:zveme-vas-na-diskusni-seminar-na-tema-mikrocastice-a-prach-v-ovzdusi&catid=10&Itemid=70


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

 

http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/science-cafe-zhasni-chci-spat/
http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/science-cafe-zhasni-chci-spat/
http://arnika.org/jak-resit-problemy-sveho-mesta-poradi-on-line-kurz
http://arnika.org/jak-resit-problemy-sveho-mesta-poradi-on-line-kurz
http://www.zapojme.se/
http://arnika.org/
http://www.antikomplex.cz/
http://www.cfme.net/
http://www.cfme.net/
http://www.selmy.cz/ochrana/hlidky/jak-probihaji-vlci-hlidky/
http://www.hnutiduha.cz/
http://www.selmy.cz/ochrana/hlidky/jak-probihaji-vlci-hlidky/
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/aktualne/pribeh-sedlaka-jana-na-vystave-v-doxu
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/aktualne/pribeh-sedlaka-jana-na-vystave-v-doxu
http://www.dox.cz/cs/
http://kdedomovmuj.dox.cz/cs/uvod
http://www.eps.cz/resime/pripad/pribeh-sedlaka-rajtera-proti-hlinikarne-nemak
http://www.eps.cz/resime/pripad/pribeh-sedlaka-rajtera-proti-hlinikarne-nemak
http://kdedomovmuj.dox.cz/cs/partneri
http://brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci/detail/6168
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/181-naucte-se-zaujmout-a-vyuzit-zpetnou-vazbu
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/181-naucte-se-zaujmout-a-vyuzit-zpetnou-vazbu
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/179-elektronicke-prihlasovani-na-akce-spusteno
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/179-elektronicke-prihlasovani-na-akce-spusteno
http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci
http://www.brontosaurus.cz/co-delame/kalendar-akci
http://www.konopa.cz/novinky/cannafest-2013-opet-ozivi-dilny-a-souteze-konopy.html
http://www.konopa.cz/novinky/cannafest-2013-opet-ozivi-dilny-a-souteze-konopy.html


 

Zpravodaj ekologických nevládních organizací. Rozesíláno elektronicky. Vydává Zelený kruh,   
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 518 352, e-mail: katerina.vondrasova@zelenykruh.cz,  
www.zelenykruh.cz, toto číslo vyšlo 4. listopadu 2013.  

http://www.cannafest.cz/
http://www.cannafest.cz/
http://nesehnuti.cz/akce/setkani-veganskych-rodicu/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/O-nas/Pracovni-prilezitosti/Caller-komunikace-s-darci-a-verejnosti/
http://www.greenpeace.org/czech/cz/O-nas/Pracovni-prilezitosti/Caller-komunikace-s-darci-a-verejnosti/
http://www.konopa.cz/veletrhy/hledame-pomocniky-pro-veletrh-cannafest-2013.html
http://www.konopa.cz/veletrhy/hledame-pomocniky-pro-veletrh-cannafest-2013.html
mailto:katka@konopa.cz
http://www.ochranazvirat.cz/99/czech/rubrika/volna-mista/
http://www.ochranazvirat.cz/275/1417/cz/file/
http://www.ochranazvirat.cz/275/1417/cz/file/
http://www.ochranazvirat.cz/275/1418/cz/file/
http://www.ochranazvirat.cz/275/1418/cz/file/
mailto:dnovakova@ochranazvirat.cz

