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"Vzhledem k tomu, že lidstvu hrozí brzká zkáza poživatelné vody, dýchatelného vzduchu, 
úrodné půdy, přelidněnost skleníkový efekt a zničení stratosférických vrstev, čímž 
spějeme nejen ke zkáze "okolní přírody", ale i ke zničení a vážnému poškození 
genetického fondu člověka, k rychlému zániku lidstva na naší planetě, zejména však 
proto, že řada odborníků datuje ještě možnou účinnost ochranných opatření zhruba jen 
na příštích deset let, nelze naprosto již čekat, vybízet, věřit slibům a optimistickým 
proklamacím..." 
 
Těmito slovy začíná ustanovující prohlášení Zeleného kruhu, které bylo podepsáno 26. 
listopadu 1989 pouze pár dní po Sametové revoluci. Zelený kruh nebyl jediný, toho samého roku 
vznikla (před či po revoluci) i řada dalších významných ekologických organizací (jen namátkově např. 
Hnutí DUHA, Děti Země, Pražské matky) a v Česku se začala naplno rozvíjet občanská společnost. Výše 
uvedené řádky hodnotí tehdejší situaci velmi pesimisticky. Nutno ale říci, že ekologické hnutí za oněch 
25 let dosáhlo vedle menších či větších proher i řady významných úspěchů a prošlo výraznou 
proměnou. Podařilo se nám prosadit zákon o ochraně ozonové vrstvy, zlepšila se celková kvalita 
ovzduší, ekovýchova se stala povinnou součástí školní výuky a mnohé další. O našich úspěších, 
prohrách i plichtách jsme debatovali i na zářijové konferenci Nadechnutí. Debata jasně ukázala, že 
vnímání 25-leté historie zeleného hnutí je mezi jeho členy velmi rozličné. 
 
Zelený kruh snad přispěje k další diskuzi o tom, čeho jsme vlastně dosáhli či nedosáhli svým 
hodnocením poslanců a poslankyň, které k výročí 25 let svého vzniku zpracoval do přehledné 
interaktivní podoby. V nové podobě naší Poslanecké rosničky představujeme reprezentativní výběr 
143 hlasování Poslanecké sněmovny za posledních dvacet let. Aplikace vytváří přehledné srovnávací 
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grafy a obsahuje odkazy na originální záznamy hlasování. I Vy si tak můžete prohlédnout jak naší 
poslanci a poslankyně hlasovali o životním prostředí v průběhu let. 
 
Přeji příjemné čtení 
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