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ZPRAVODAJ
ekologických nevládních
organizací

VOLBY
V říjnu padá listí a někteří občané se zase jednou vydali k urnám, aby si zvolili své
zástupce do různých orgánů (souvislost nehledejte, opadávání stromů musíme nějak
v podzimním úvodníku zmínit, zvlášť když se zabýváme tou přírodou, že ano).
Každopádně, volby jsme na rozdíl od listí v kanceláři sledovali se značným zájmem,
jednak profesionálně, protože s mnohými zvolenými zástupci budeme nuceni
spolupracovat, ale také upřímně řečeno, protože se coby aktivní občané zajímáme o
věci veřejné.
Z profesionálního hlediska byly pro nás důležité hlavně volby do Senátu, konající se
za tradičního nezájmu voličstva. Senát není naším nejdůležitějším ústavním
orgánem, ale jeho pravomoci není radno podceňovat, jak zjistí každý, kdo se pokusí změnit Ústavu.
O což se mimochodem snaží iniciativa Rekonstrukce státu kvůli rozšíření pravomocí Nejvyššího
kontrolního úřadu. Kromě toho má Senát i jiné pravomoci, kupříkladu možnost navrhovat zákony,
kterou prozatím senátoři často využívali k pokusům o omezení ochrany životního prostředí, viz
kupříkladu jimi prosazovaná novela zákona o Zemědělském půdním fondu, a zejména návrh
zákona o zrušení národního parku Šumava, který naštěstí díky občanské mobilizaci právě v říjnu
zamítla Poslanecká Sněmovna. Mezi nově zvolenými senátorkami a senátory však vidíme několik,
s nimiž nám bude doufejme potěšením spolupracovat na „ozelenění“ horní komory Parlamentu.
Dále, jak jste si možná všimli, se konaly volby komunální. V nich se nám šíří nová móda, totiž, že
mnozí voliči, i ti ve větších městech, místo aby prostě volili stejnou stranu jako do Parlamentu,
věnují pozornost lokálním problémům a dostávají na radnice různé aktivisty narušující zavedené
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vazby a prosazující odpovědnost radnic vůči občanům i jejich životnímu prostředí. Nevím jak vy, ale
my z toho máme radost.
Aleš Ziegler, Legislativní centrum Zeleného kruhu

KATEŘINA NESRSTOVÁ: „EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ DÁVÁ POCITOVĚ I ROZUMOVĚ SMYSL“

Kateřina Nesrstová
Manažerkou Pro-Bio Svazu ekologických zemědělců je od roku
2008, přišla tam z neziskové organizace Centra pro komunitní
práci Střední Morava. Vyrůstala na venkově v Jizerských horách.
S biopotravinami se seznámila při svém pobytu ve Velké Británii
v polovině minulého desetiletí. V současné době se kromě práce
ve svazu Pro-Bio věnuje studiu diplomacie na vysoké škole a
také rodině, protože je maminkou půlročního „biokojence“.

Jak jste se k „BIO životu“ dostala? Jaký byl ten prvotní impulz, který Vás ovlivnil natolik, abyste se
začala zajímat o bio potraviny a ekologické pěstování rostlin?
Úplně poprvé jsem se s biopotravinami setkala při svém pobytu ve Velké Británii. S ekologickým
zemědělstvím, jako uceleným systémem, jsem se poprvé setkala při své práci v oblasti rozvoje
venkova. Ekologičtí farmáři totiž k rozvoji venkova neodmyslitelně patří. A proč mě to zaujalo? Je to
systém, který mi dává smysl. Ať už to se bavíme o uzavřeném koloběhu farmy, ať už se bavíme o
růstu kuřat, který se nemůže (nebo by neměl) urychlit. Ekologické zemědělství dává rozumově a
pocitově smysl. Je to prostě tak, jak to má být.
Vaše rodina je také nakloněna „BIO životu“?
Ano. Když někomu vysvětlíte systém ekologického zemědělství, tak každý kdo je ochotný o tom
chvíli přemýšlet, dojde k tomu, že je to správně. Ekologické zemědělství je krásný, průhledný
systém hospodaření, který dává smysl. Každého, kdo se zajede podívat na ekofarmu, ten život
nadchne. I chuťově se biopotraviny nedají odmítnout. U nás jsou na denním jídelníčku. A nemluvím
tady o vegetariánském způsobu života. Ekologické zemědělství je ve velké míře o zvířatech, které
do ekologického způsobu hospodaření neodmyslitelně patří. Maso, respektive, biomaso je u nás
také na denním jídelníčku.

Jak si vysvětlujete, že v posledních letech tak rapidně stoupá zájem o BIO potraviny i u lidí,
kteří se moc nezabývají ekologií nebo jsou lhostejní k životnímu prostředí? Netřídí odpad,
ale zakládají si na tom, že jejich lednice obsahuje spoustu BIO potravin.
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Já si myslím, že naše společnost je víc a víc sebestředná a bohužel i sobecká. Proto taky lidé více
přemýšlí, co do svého těla dávají. Lidi jsou lhostejní a otupělí vůči tomu, co se děje za jejich dveřmi
– to se ukazuje například na přístupu k ekologickým problémům nebo taky na nízké volební účasti.
Nicméně se více starají o to jaký, je jejich vlastní životní styl, i když se nezajímají o širší souvislosti.
Pro biopotraviny je to dobře, ale pro společnost je to smutný a špatný trend.
Co říkáte na farmářské trhy? Je to jen krátkodobá móda nebo si lidé postupně zvykají chodit
a důvěřovat farmářským trhům?
Myslím, že v nějaké podobě se farmářské trhy udrží i v budoucnu. Farmářské trhy jsou ale něco co
v České republice nevzniklo přirozeně. Já si myslím, že jich řada zanikne a udrží se tak třetina. Lidé
by také měli méně důvěřovat a více prověřovat. Já například nakupuji v Olomouci. Tam ty trhy
vznikly přirozeně, na místě, kde bývaly i dříve. Já sedláky, kteří tam prodávají a u kterých nakupuji
znám, několikrát jsem byla na jejich farmách. Pro mě je to nákup na základě zkušenosti. Takhle to
ale není všude. Taky cena produktů na trzích je často neadekvátní, ale nebohatnou na tom sedláci,
ale jiní. To jednak poškozuje spotřebitele, jednak je to velká škoda. Spotřebitelé by si měli více
prověřovat, co kupují a občas si na farmu zajet. Když nakupují přímo z farmy, mají většinou jistotu,
že nakupují kvalitně.
Četla jsem Váš článek o Bio kvalitě na serveru vitalia.cz z minulého roku. Porovnáváte tam
ceny v supermarketech a z ekologických farem. Ceny nejsou moc rozdílné, kde se tedy bere
fakt, že většina lidí má za to, že bio potraviny jsou i dvakrát tak dražší?
V případě supermarketů a některých produktů je to bohužel pravda. Z toho pak vzniká ona
generalizace. Cena se ale mění a vyvíjí. To že společnost vnímá biopotraviny jako drahé, vzniklo
v době, kdy se prezentovaly jako exkluzivní zboží pro určenou část populace. Biopotraviny by ale
měly být normální a běžné. Cenu v supermarketech často navyšuje marže a souvisí to také s
obchodní politikou daného řetězce. Oproti tomu bioprodukty přímo z farmy nejsou výrazně dražší.
Proč myslíte, že jsou někteří lidé stále nedůvěřiví k značce bio.
Já tady držím v ruce novou studii, která říká, že národní logo biopotravin zná ¾ populace a ⅖
populace nakupuje bio. Jak je vidět, tak averze a nedůvěra k biopotravinám se vyvíjí a mnohé se už
změnilo. Souvisí to hodně s osvětou. Je důležité začít u nejmladší populace – u dětí ve školkách a
školách, pak to bude vypadat jinak. Velká část práce je samozřejmě ještě před námi a nebude to
lehké. Na osvětu o biopotravinách je taky velmi těžké sehnat peníze, přitom s osvětou vše začíná,
bez ní se nic nezmění
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Často se mluví o zákaznících. Co ale mají z pěstování potravin v bio-kvalitě sami zemědělci?
Procesy jsou složitější, biopole mohou být náchylnější k napadení škůdci apod. Proč by se
tedy zemědělci měli touto cestou vydat?
Je to způsob života, kterému věří a který si zvolili a budou to dělat poctivě i přes překážky. Já
mnohé z nich osobně znám a vím, že to je to především něco čemu věří. Jsou samozřejmě i tací,
kteří začali s ekologickým zemědělstvím kvůli dotacím. Znám ale i takové, kteří se pak „přehoupli“ a
stali se z nich vášniví zastánci ekologického zemědělství. Takže ten startér může být různý.
Žila jste nějaký čas ve Velké Británii, můžete porovnat kvalitu BIO potravin tam a u nás? Mají
lidé ve Velké Británii lepší vztah k BIO potravinám než v ČR?
Ve Velké Británii funguje mnohem lépe osvěta, se kterou se začíná už u dětí ve školách a ve
školkách. Kvalita je tam srovnatelná – některé produkty jsou lepší, některé horší. Biopotraviny mají
ale ve Velké Británii mnohem delší tradici. Například královská rodina hospodaří v režimu
ekologického zemědělství a je to pro ně něco normálního. To si u nás nedokážu představit.
Jaká je náplň Vaší práce, co by manažerky Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO?
Ta vůbec nejhezčí část mé práce je objíždění farem, poradenství a obecně práce se sedláky. K mé
práci patří také projektová práce a management týmu. Pak je to samozřejmě lobbying a legislativní
práce. To je nejtěžší a s nejhůře viditelnými výsledky. Jen za mého působení v PRO-BIO máme
sedmého nebo osmého ministra zemědělství – to pak často musíte začít znovu od začátku a vůbec
to není lehké.
Kam jste se Vy osobně posunula za dobu, co působíte v PRO-BIO? Co vnímáte jako Váš
největší úspěch.
Hodně se mi obrousily hrany. Jsem méně bojovnější a více rozvážnější. Ta rozvaha je taky často na
místě – například právě v té legislativní práci. Co mě ale neopustilo, ale naopak se znásobilo, je
přesvědčení, že dělám dobrou věc. Nejvíce mě těší, když dokážu pomoci nějaké farmě zlepšit jejich
situaci. Když pomůžu konkrétním lidem v konkrétní věci.
Máte nějaká přání do budoucna?
Přála bych si, aby společnost začala více vnímat environmentální rozměr ekologického zemědělství
a aby i politická konstelace pochopila, že se ekologického zemědělství jen tak nezbaví.
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CO SE DĚJĚ?

Calla, Greenpeace, Hnutí
DUHA, Klimakoalice: Špičky
EU promarnily klíčovou šanci
zvýšit energetickou
bezpečnost Evropy

rozvoj obnovitelných zdrojů brzdícímu stavu.
Shodli se na tom experti z oboru OZE,
výrobci, legislativci i ekologické organizace.
Další rozvoj čisté energetiky nyní závisí na
projednání zákona v parlamentu a na
přípravě návazných předpisů [1] a podpor
pro domácnosti. Zásadním nedostatkem
návrhu je ovšem chybějící podpora pro
větrnou energii.

Hlavy vlád a států EU – včetně
Bohuslava Sobotky – se dnes
v Bruselu domluvily na cílech
pro evropskou energetiku a ochranu klimatu
do roku 2030. Ačkoli se některé členské země
snažily dohodu až do poslední chvíle
blokovat, EU se podařilo stanovit si tři cíle:
snížení emisí skleníkových plynů o minimálně
40 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na
minimálně 27 % a zvýšení energetické
účinnosti o minimálně 27 %. Cíl pro zvýšení
energetické účinnosti byl stanoven pouze
jako indikativní, a prosadit jeho naplňování
tak bude velmi obtížné. Cíle pro přechod na
čistou energii a energetické úspory jsou navíc
natolik slabé, že ve skutečnosti klopýtají
za
přirozeným
tempem
zvyšování
energetické účinnosti i již probíhajícím
rozvojem obnovitelných zdroj.

Hnutí DUHA: Poslanci smetli senátní zákon
o Šumavě, který ohrožoval národní park i
prosperitu obcí
Poslanci a poslankyně v prvním čtení zamítli
senátní návrh zákona o Národním parku
Šumava, který připravilo několik senátorů
kolem jihočeského Tomáše Jirsy (ODS). Zákon
by otevřel náš největší národní park
spekulantům s pozemky a těžařským firmám.
Pro zamítnutí hlasovalo 93 poslanců (TOP,
Úsvit, ANO a většina ČSSD), proti zamítnutí
jich bylo 42 (ODS, KSČM a část KDU).

Související: Greenpeace: Místo
narozeninového dortu pomohl Sobotka
sfouknut šanci na zvýšení energetické
bezpečnosti Evropy

Zelený kruh: Pane ministře, podpořte
omezení plýtvání v Evropě
Aby podpořil nové cíle pro postupné
omezování plýtvání a zvyšování recyklace v
Evropské unii, požádaly českého ministra
životního prostředí ekologické organizace.
Richard Brabec se začátkem listopadu jednání
evropské Rady pro životní prostředí, která
návrh Evropské komise s navrženými cíli
projedná.

Frank Bold, Hnutí DUHA, Komora OZE:
Obnovitelné zdroje 2.0.: Pozitivní posun,
ale vítr ostrouhal a domácnosti možná
také.
Vláda včera schválila novelu zákona o
podporovaných zdrojích energie. Novela
zákona o podporovaných zdrojích energie,
kterou včera večer schválila vláda, znamená
výrazný pozitivní posun proti současnému,
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údajů o dané dřevině umístěn QR kód. Tím
mohou majitelé "chytrých" mobilních
telefonů
zdarma
stáhnout
nahrávku
a nerušeně poslouchat zajímavosti k danému
stromu a jeho okolí. Naučnou audiostezku
připravili dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus,
kteří spojili své síly se znalcem památných
stromů Prahy Alešem Rudlem.

Rekonstrukce státu: Senát schválil další
zákon Rekonstrukce státu: průhlednější
přípravu zákonů
Senát koncem října schválil novelu jednacího
řádu Poslanecké sněmovny, která pomůže ke
zprůhlednění schvalování zákonů. Novela
jednak pomůže odhalit pokoutné legislativní
přílepky a posoudit jejich dopady, a to
prodloužením lhůty pro seznámení se s
návrhy, jednak ruší anonymní hlasování na
výborech.

Arnika: O osudu územního plánu v Praze
ANO mlčí, nevládky nabízejí jednání
Koaliční jednání jsou v plném proudu, ale i
přes prosakující informace není vůbec jasné,
jaké záměry má vítězné ANO s územním
plánem. Arnika apeluje na všechny
potenciální strany pražské koalice, aby se
zavázali být při územním plánování
maximálně otevření lidem a městským
částem. Nevládní organizace navíc nabízí
stranám otevřená jednání a tipy, jak se
odstřihnout od nelegální praxe z předchozích
období. Novým zastupitelům také zaslali
publikaci
shrnující
„Deset
klíčů
k
udržitelnému rozvoji města.

Arnika: Rakovinotvorných látek
znečišťovatelé nahlásili dvojnásobek, ve
zvyšování vede jihlavský Kronospan
Špatnou zprávou pro obyvatele České
republiky je, že se meziročně podstatně
zvýšilo
množství
rakovinotvorných,
reprotoxických, mutagenních látek i dioxinů
ohlášených jednotlivými znečišťovateli do
Integrovaného registru znečišťování. Vážný je
stav u vypouštění rakovinotvorných a
potenciálně rakovinotvorných látek ve
Středočeském kraji a na Vysočině. Prozrazují
to žebříčky, které z čerstvě zveřejněných dat
IRZ za rok 2013 zpracovali odborníci ze
sdružení Arnika.

Auto*mat: Blanka kola nerada
Praha stále diskriminuje jízdu na kole. Ani na
nově vybudovaných dopravních stavbách,
jako je tunel Blanka či Trojský most se
nepočítá dopředu s cyklisty. Ti přitom nabízí
řešení k veřejnému prostoru, aby nebyl jen
pro motorová vozidla, ale i pro ostatní lidi
(nejen cyklisty).

Související: Arnika: Výsledky fotosoutěže
Budoucnost bez jedů
Hnutí Brontosaurus: Pražské stromy
poprvé promluví k lidem – otevření první
pražské audiostezky

Nesehnutí: Brněnská radnice se otevře
veřejnosti

Praha má od soboty 18. října první naučnou
audiostezkou
vedoucí
po památných
stromech. Jednotlivá zastavení se nachází
na území přírodního parku Modřanská rokle Cholupice. Nejsou označena tradičními
informačními tabulemi, ale nenápadnými
destičkami. Na nich je kromě nejzákladnějších

Přelomové otevření radnice směrem k
veřejnosti, tak by se dal popsat hlavní slib
nastupující brněnské koalice ANO, KDU-ČSL,
Žít Brno a Strany zelených. Alespoň podle
právě zveřejněné první verze „dohody o
koaliční spolupráci. Dokument také ukazuje,
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že strany mají zájem zlepšit životní prostředí
ve městě. Je dokonce přislíben i nový územní
plán. Tyto kroky chtějí napravit chyby,
kterých se dopustilo staré vedení. Jedná se
především o akční plán pro znečištění
ovzduší, podpora drobného podnikání a
brownfieldu, tedy zatraktivnění nevyužitých
ploch.

Sdružení krajina: Nové tůně v Novém
městě
S podporou programu Nestle pro vodu
v krajině 2014 a za péče Nadace Partnerství
byly vybudovány dvě nové tůně v blízkosti
koupaliště v Novém Městě na Moravě. Ty
vznikly v rámci projektu Přírodní učebna pod
koupalištěm.

LEGISLATIVA

Poslanecká Sněmovna
Na schůzi Sněmovny v říjnu byl v prvním čtení projednán a zamítnut senátní
návrh zákona o Národním parku Šumava, jehož smyslem bylo park de facto
zrušit. Jde po dlouhé době o zásadní legislativní úspěch českého zeleného
hnutí, na němž má zásadní zásluhu Hnutí Duha a z něj v prvé řadě Jaromír
Bláha. Gratulujeme!
Kromě toho prošla do druhého čtení novela zákona o zemědělském půdním fondu, která
má usnadnit zábory půdy.
Novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Sněmovna v říjnu přerušila na dobu,
než budou předloženy pozměňovací návrhy a vrátí se k tomu v listopadu.
Senát
Senát se zabýval v říjnu mimo jiné novelou zákona o soudních poplatcích, která by od nich
měla osvobodit neziskové právnické osoby od soudních poplatků za zápis do veřejného
rejstříku a kterou Zelený kruh pomáhal připravit a prosadit skrz Sněmovnu. Z iniciativy
senátorky Elišky Wagnerové je Senát vrátil s pozměňovacím návrhem, který ruší její
dočasnost (podle znění vyšlého ze Sněmovny by platila 18 měsíců), a zavádí trvalé
osvobození. Uvidíme, jak se k tomu postaví Sněmovna.
Dále Senát schválil novelu jednacího řádu Sněmovny prosazovanou iniciativou
Rekonstrukce státu s pomocí Zeleného kruhu, která by měla přispět ke zvýšení
transparentnosti legislativního procesu.
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Vláda
V průběhu října Ministerstvo spravedlnosti vypořádalo připomínky k návrhu zákona o
statusu veřejné prospěšnosti. Bohužel nejenže zamítlo připomínky Zeleného kruhu
podávané ve spolupráci s dalšími organizacemi zastřešujícími neziskový sektor, ale
provedlo v původně přijatelném zákoně změny k horšímu, které z původně relativně
přijatelného návrhu činí hrozbu pro neziskový sektor, zejména pro menší organizace a
organizace pracující na kontroverzních tématech. Zelený kruh v současnosti usiluje o
zamítnutí nebo přepracování návrhu.
Ministerstvo dopravy dalo do připomínkového řízení věcný záměr zákona o liniových
stavbách. Jelikož se dotýká tématu účasti veřejnosti, Zelený kruh k němu podal řadu
připomínek.
Dále proběhlo připomínkové řízení k novele zákona o ochraně přírody a krajiny, který by
měl komplexně řešit problematiku národních parků.

ZAHRANIČÍ

(EU ETS) se liší. Povolenek na vypouštění
emisí CO2 je na trhu moc. Evropská komise to
chce řešit vytvořením rezervy, do které by se
přebytečné povolenky schovaly. Členské
země by měly svou pozici doladit na summitu
EU na konci října.

Dohoda o klimatických cílech: uhelné
Polsko klade překážky, ČR počítá dopady
Česko ani řada dalších států si nepřejí, aby
měla EU tři závazné klimaticko-energetické
cíle. Na blízkém summitu EU bude požadovat,
aby se státy nemusely zavazovat ke zvyšování
podílu OZE v energetice ani ke zvyšování
energetické účinnosti. Odpůrci závazných
cílů se obávají problémů s dotacemi nebo
špatného fungování složitého systému. Podle
zastánců ale tyto obavy nedávají smysl.

Komise vydala zprávu o odolnosti
evropského plynového systému
Evropská komise dne 20. 10. 2014 zveřejnila
zprávu, která zkoumá následky případného
odstřižení Evropy od dodávek ruského plynu.
Zpráva o odolnosti evropského plynového
systému především zdůrazňuje důležitost
spolupráce členských států EU pro zajištění
dostatečných dodávek plynu do evropských
domácností a firem. Zpráva zároveň uvádí, že
by se v případě nutnosti mělo využít spíše
tržních sil než státních intervencí, a také by se

Klimatický balíček nestojí jen na cílech. EU
chystá opatření, které zdraží vypouštění
CO2
Je mrtvý a nemá cenu ho oživovat. Je
základem evropské klimatické politiky a je
třeba ho zachránit. Názory na osud
evropského systém emisního obchodování
8
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měla posílit spolupráce a koordinace mezi
jednotlivými státy.

zemi o bezmála dva stupně, celosvětově se
přitom zvýšily o 0,85 stupně. Důvodem je

Německo zavádí emisní kvóty u
pohonných hmot

zvýšená citlivost prostředí Alp vůči
klimatickým změnám. Napsala to agentura
APA s odvoláním na závěry první rakouské
zprávy o stavu změny klimatu.

Německo zavádí kvóty na emise oxidu
uhličitého (CO2), které vznikají při
automobilové dopravě. Spolkový sněm dne
14. 10. 2014 schválil zákon, podle kterého se
od příštího roku začne snižovat povolené
množství CO2, které vzniká při spalování
benzinu nebo nafty v motoru. V praxi to bude
znamenat zvyšování podílu biopaliv v
pohonných hmotách.

Evropská komise schválila státní podporu
pro jadernou elektrárnu v Británii
Evropská komise schválila finanční podporu
16 miliard liber (558,3 miliardy Kč) od britské
vlády pro výstavbu a provoz jaderné
elektrárny Hinkley Point, kterou má postavit
francouzská energetická společnost EDF.

Obliba elektrických kol v Belgii nadále
roste

Evropská komise podpořila vznik
energetické koncepce Litoměřic

Dle
údajů
automobilové
federace
FEDERAUTO zažívá belgický trh s elektrickými
koly nadále růst. U některých obchodníků
tvoří elektrická kola až 25-30 % z celkového
prodeje.

Evropská komise podpořila projekt, jehož
cílem je navrhnout energetickou koncepci
Litoměřic. Město chce v budoucnosti využívat
k vytápění geotermální energii.

Rakousko je podle vědců silně zasaženo
změnami klimatu
Rakousko je silně zasaženo změnami klimatu.
Od roku 1880 stouply teploty v této alpské

DOPORUČUJEME

CO SI PŘEČÍST

Jeden den v (Čistém) nebi

Bulletin NAŠE PRO-BIO říjen

Pravidelná rubrika časopisu Respekt „Jeden
den
v životě“,
tentokrát
s ředitelkou
organizace Čistě nebe Markétou Ubíkovou.

Nový Bulletin Svazu ekologických zemědělců
PRO-BIO o biopotravinách, ekologickém
zemědělství a o všem s tím souvisejícím.
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pro vás budou rozmanité dílny: budete si
moci vyrobit vlákna a z nich umotat provaz,
seznámíte se tradičními technikami ručního
tkaní, svůj prostor dostanou i praktické
ukázky stavebního využití konopných
surovin, přímo před vašima očima se tu
budou připravovat chutné pokrmy a nápoje z
konopných semínek.

Hnutí DUHA: Proč je elektřina osmkrát
dražší
Ze šedesátníku na pětikorunu – tak zdražila
od roku 1991 kilowatthodina elektřiny
uživatelům
nejběžnějšího
tarifu.
A
obnovitelné zdroje se na tomto nárůstu
podílejí jen deseti procenty. To jsou jen dva
klíčové údaje z nové studie „Proč je elektřina
osmkrát dražší“.

Arnika: Konference "Aleje 2014"
Konference s výstižným názvem "Návrat alejí

NA CO SE PODÍVAT

ke komunikacím" se uskuteční v Praze
v pátek 28. listopadu 2014 pod vedením

Občanské noviny: Obavy ze zářných zítřků

odborníků nejen z Čech, ale i zahraničí.

Reportáž o občanských protestech proti
obnovení těžby uranu v Brzkově na Vysočině.

V rámci tématu ochrana stromů a stromořadí
bude možno se dozvědět o projektech, ale i o

Pavel Franc s Jeronýmem Tejcem v debatě
Pro a proti

případech úspěšných zahraničních praxí, ze

Pavel Franc, garant Rekonstrukce státu, a
Jeroným Tejc z ČSSD diskutovali na Českém
rozhlasu hodnocení stran, které Rekonstrukce
státu vydala na konci října.

mohou účastnit jak odborníci, starostové, tak

Rozhovor s Markétou Ubíkovou

AUTO*MAT: Cyklojízdy na Noci divadel

(nejen) o Čistém nebi a ovzduší na Ostravsku

Dne

které je možno si vzít příklad. Konference se

i veřejnost. Na programu bude i výprava do
alejí. Je tedy na co se těšit.

15.11.2014

tentokrát
AKCE

po

5

proběhne
pražských

cyklojízda,
významných

divadlech. Ty nabídnou speciální program,
zahrnující

komentované

prohlídky,

Konopa: Cannafestprague 2014

workshopy,

>>TIP Zeleného kruhu<<
Mezinárodní
veletrh konopí a
léčivých bylin Cannafest se letos bude konat
už popáté. Své brány otevře tradičně v
listopadu, konkrétně 7. – 9. 11. 2014, na
Výstavišti Incheba v Praze Holešovicích.
V rámci Cannafestu můžete navštívit i
workshopovou zónu Konopy - připraveny tu

scénická čtení. Pro ty, kteří rádi spojí kulturu a

improvizované

inscenace

a

sport, se jedná o skvělý zážitek.
AUTO*MAT: Sídliště, jak dál?
V rámci mezinárodní konference, konané
13.-14.2014
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na

pražské

fakultě

architektury, se sejde na 20 odborníků, aby

s diktátorským režimem, politickými vězni,

diskutovali o regeneraci pražských sídlištích.

nesvobodou

Ta u nás doposud chybí. Cílem tedy bude jak

vyvlastňování a demolice. Tato výstava

zhodnocení současného stavu v čr a možná

poukazuje,

řešení, tak porovnání s evropskou komplexní

s Azerbajdžánem více společného. Pokud se

regenerací sídlišť. Vystoupí zde široká škála

chcete dozvědět co přesně, nenechte si ujít

odborníků,

tuto výstavu. Budete překvapeni.

od

architektury,

územní

shromažďováním

že

Česká

a

tisku,

Republika

má

plánování, sociálních věd, veřejného sektoru
Ekologický institut VERONICA Den

ale i soukromého sektoru.

otevřených dveří v pasivním domě
HNUTÍ DUHA Ostrovidění

a prohlídka hostětínských ekologických
projektů

Tato akce je určena pro dobrovolníky, kteří
mají vztah ke zvířatům, a hlavně rysům a

Co je možné si představit pod pojmem

chtějí se podílet na jejich monitoringu a tím

pasivní dům, jak funguje a jaké jsou jeho

se aktivně podílet na ochraně volně žijících

přínosy, je možné se dozvědět v rámci dne

zvířat. Na semináři se dozvíte potřebné

otevřených dveří v pátek 7. listopadu

informace o monitoringu rysa, ekologii,

v Hostětíně.

dokumentací a druhy mapování tohoto
krásného a ohroženého druhu, vracejícího se

SEVER, Brontosaurus Krkonoše: Den

zpět do Čech. Během víkendu je připraven

otevřených dveří- SEVER v Hradci Králové

bohatý

program,

s dobrovolníky

zahrnující

z minulých

let

setkání
a

K příležitosti 20 let od vzniku Střediska

práce

ekologické výchovy a etiky SEVER proběhne

v terénu. Nejedná se o jednorázovou akci, ale
dlouhodobou-cílem
potřebné

je

k hlídkování

podat

informace

šelem.

Seminář

ve dni 13.11. den otevřených dveří v rámci
Týdne vzdělávání dospělých.

proběhne v Hojsově Stráži u Železné Rudy
o

víkendu

21.11.2014

-

18:00

ROSA: Kurz šití hraček - šetrných k dítěti i

až

přírodě

23.11.2014 - 12:00.

Tato akce je jako první v rámci cyklu Kurz
NESEHNUTÍ: Výstava o Ázerbájdžánu v

praktické soběstačnosti a to v rámci projektu

Brně

Krok za krokem k šetrné domácnosti. Šití
hraček proběhne 1.11. v Domě U Beránka

Azerbajdžán není zemí, která by byla u nás

v Českých Budějovicích.

příliš známá. Dozvídáme se o ní v souvislosti
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Sdružení Krajina: Výsadba větrolamu v
Počítkách
Tentokrát se v rámci tradiční výsadby budou
vysazovat remízky do pastvin tvořených z bříz
a jeřábů. Po výsadbě bude následovat
tradiční Trachtace-kde bude možnost setkání
s přáteli, ale i možnost seznámení s novými
lidmi. Výsadba proběhne 1.11.
Arnika: Připravujeme výsadbu nové aleje
na Zlínsku. Přispějte na sazenice i vy.
Na Zlínsku bude vysazena nová alej, můžete
přispět i vy a odměnou vám bude nejen
dobrý pocit, ale i certifikát. Místo dožívajících
švestkových stromů budou vysázeny třešně.
Sázení stromků je plánováno 7. listopadu, do
té doby mají zájemci čas přispět a poté i
vysadit „svůj“ strom.

Na přípravě obsahové části jednotlivých sekcí se podíleli: Zuzana Vachůnová, Aleš Ziegler, Pavel Bláha a
Tereza Lišková
Rozhovor připravila Veronika Hrnčířová a Zuzana Vachůnová
Fotografii poskytla Lucia Patoprstá
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