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VÍTR DO PLACHET

Tak jsme se nadechli a téměř stovka z vás s námi. Nadechnutí 2014 – otevřená
programová konference ekologického hnutí - úspěšně proběhla. Organizátoři si
oddechli. Účastníci a účastnice odjížděli viditelně spokojeni s pestrým programem a
zajímavými náměty především pro komunikaci s veřejností.
Dílny a debaty reflektovaly způsoby práce ekologického hnutí naprosto otevřeně a
do hloubky léta neslýchané. Nesklouzly přitom k nepříjemně osobní rovině, ani
nedošlo k dramatickému názorovému rozkolu, jako se z mnohem banálnějších příčin
běžně děje na české politické scéně. Jakub Patočka přitom představil téma navýsost
vážné a kontroverzní. Podrobně jej uvádí nová kniha Naomi Kleinové s provokativním a v českém
kontextu poněkud zavádějícím podtitulem „Klima versus kapitalismus“. Popisuje hloubku a povahu
změn, kterými společnost musí projít, mají-li dopady klimatických změn přežít nejen lidé a zvířata,
ale také demokracie. Na máločem v českém ekologickém hnutí přitom panuje tak neotřesitelná
shoda, jako na odmítání minulého státně socialistického či totalitního řízení společnosti, stejně jako
budoucí (a částečně už současné) vlády národních oligarchů a mezinárodních monopolů. Spor se u
nás tedy nevede o to, které z těchto nebezpečí více ohrožuje náš udržitelný život v otevřené
demokracii. Diskutujeme v tomto kontextu mnohem konkrétněji – a podle mě užitečněji - o
způsobech a prioritách práce ekologického hnutí. V našem vnitřně demokratickém prostředí
taková debata nejspíš ani nemůže skončit autoritativním závěrem, kterému se všichni přizpůsobí.
Je ale třeba ji vést.
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Nadechnutí 2014 ukázalo, že i těžká témata umíme diskutovat s nadhledem, že být ekologickým
aktivistou je opravdu čest, že idealismus z většiny z nás služebně starších tak úplně nevyprchal (z
těch mladších nemá proč prchat), že nás pořád fascinuje příroda, že po probrání smrtelně vážných
témat se dokážeme i nevážně bavit (někdy téměř smrtelně).
Čeká nás tolik práce, že si v dohledné době určitě nebudeme moci vydechnout. Slibme si alespoň,
že toto potěšení nedopřejeme ani našim oponentům. Dobrý vítr do plachet do příštího brzkého
Nadechnutí.
Daniel Vondrouš, Legislativní centrum ZK

JAK ZATOČIT S CHUDOBOUT UKAZUJÍ AFRICKÉ VESNICE

V Červnu 2012 se na konferenci OSN o udržitelném rozvoji v brazilském Rio de Janeiru
shodly členské státy na nutnosti vytvořit tzv. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable
development goals), které by měly po roce 2015 nahradit Rozvojové cíle tisíciletí. Ty
nové, by měly být, alespoň dle chápání NNO, mnohem širší a směřovat jak k odstranění
extrémní chudoby, tak k řešení stále palčivějších ekologických problémů globálního
rozměru. Dnes už je nám jasné, že ekologické a rozvojové organizace se neobejdou bez
spolupráce a tvorby aliancí, a že řešení zemí globálního Jihu nelze oddělit od řešení
problémů ekologických. Proto i my se vydáváme cestou spolupráce a v následujícím
rozhovoru představujeme úspěšný projekt tzv. Miléniových vesnic.
Rozhovor byl převzat z časopisu Rozvojovka 1/2014. Rozhovor vedla Zuzana Límová. Foto: Natalia Mroz
CO JSOU MILÉNIOVÉ VESNICE?

•
•

praktický model v boji s extrémní chudobu ve světě
14 různorodých oblastí v 10 afrických zemích,
dohromady 500 000 lidí

•

vymyslel je americký ekonom Jeffrey Sachs, poradce
generálního tajemníka OSN

•

přes 20 dalších zemí se inspirovalo a implementuje
podobné programy
projekt oficiálně končí 2015 naplněním MDGs
více na http://millenniumvillages.org

•
•

Experiment ve čtrnácti afrických oblastech má dokázat, že extrémní chudobu lze definitivně
porazit. „Miléniové cíle do roku 2015 určitě splníme,“ tvrdí Dr. Belay Ejigu Begashaw, ředitel
MDG Centra pro východní a jižní Afriku, které projekt miléniových vesnic vede v osmi
lokalitách.
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Na miléniové vesnice přispěly mezinárodní organizace, vlády, obchodní společnosti i
celebrity. Čím se tak liší od jiných projektů rozvojové spolupráce?
V první řadě věříme v integrovaný rozvojový přístup. Pracujeme s venkovskými komunitami, které
zoufale čekají, až se dostanou z absolutní chudoby. Chybí jim úplně všechno – přístup k zdravotní
péči, pitné vodě, jídlu, vzdělání pro jejich děti. Nemůžeme jim říct, že tento rok vyřešíme vzdělání,
příští rok zdraví, potom elektřinu. Potřebují všechny tyto věci dnes a najednou. Druhým důležitým
bodem projektu je, že v boji s chudobou používáme vědu, IT technologie a různé vynálezy. A do
třetice, vždycky začínáme tak, že zapojíme komunitu. Najímáme si místní, vyškolíme je, a tak se
neobáváme, co bude po skončení projektu. Zůstanou a budou pokračovat v práci.
Hodně projektů selhalo, protože se snažily vyřešit africké problémy „západním“ způsobem,
který v dané kultuře nikdy nemohl fungovat… například rovnost pohlaví má jiný význam v
Evropě, jinou roli mají ženy v některé z afrických zemí. Cizinec ji ale často nepochopí. Jak to
řešíte?
Není potřeba znovu vymýšlet kolo. Některé věci, co se osvědčily jinde, si můžete vypůjčit. Poznatky,
nápady, vědecké vstupy – to všechno je důležité. Když ale přijde na jejich implementaci, musíte
pochopit kontext. Kdo má v komunitě nebo domácnosti rozhodovací pravomoc, kdy zapojit celou
rodinu a kdy se soustředit jen na ženy, muže nebo mládež. Základní věci ví teoreticky každý, ale
musíte počítat s místními, kteří jim rozumějí. A co je důležitější, budou pokračovat i ve vaší
nepřítomnosti. Například o používání antikoncepce si pohovoříte se ženou, protože jí se týká.
Vysvětlíte jí, jak to pomůže ekonomii rodiny. Když ale přijde na rozhodnutí, je to rozhodnutí rodiny.
Proto si s ní promluvíte v přítomnosti manžela.
Dosáhnout změny je někdy velice jednoduché a levné, například distribuce sítí proti hmyzu
snižuje výskyt malárie, oddělené toalety ve škole podporují docházku děvčat atd. Čeho jste
podobnými řešeními dosáhli?
Levné technologie s velkým dosahem vyhledáváme proto, že jsou lehce replikovatelné. Například
ve vesnici Sauri v Keni byla míra výskytu malárie v roku 2005 (pozn. začátek projektu) u téměř
poloviny populace. V roce 2010 se počet nemocných díky moskytiérám zredukoval na desetinu, a
to i navzdory povodním a kalamitám. Je to jeden z případů, který převzala i vláda a rozšířila ho do
dalších míst v zemi.
Život podpořených komunit se zlepšil po mnoha stránkách. Lákají přistěhovalce?
Jakmile lidé zjistí, že lepší servis je v sousedství, určitě přijdou. Každý z nás by to tak udělal. Když je
třeba někdo nemocný, půjde tam do nemocnice a pak se zase vrátí, protože doma má svůj
pozemek a rodinu. Jak je to jen možné, snažíme se je pojmout. Třeba v Ugandě nás vláda požádala,
abychom zaškolili i doktory nebo učitele v sousedství. Je to ale nekonečný proces, příliv lidí bude i
tam.
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Projekt končí příští rok. Stihnete splnit MDGs?
Máme ještě 18 měsíců, ale podle analýz vývoje určitě.
Budou pak vesnice samostatné?
Splnění MDGs je dosáhnutím jisté krátkodobé úrovně, reálný rozvoj přichází potom. Vesnice budou
v rozvoji pokračovat samostatně, vládní a mezinárodní podpora jim ale zůstane. Změní se také
agenda – bude se soustřeďovat na obchod a zlepšování služeb. Máme různé strategie odchodu,
pracujeme se všemi vládami a vesnicemi. Některé země si chtějí lokace ponechat jako centra kvality
a zapojit se i do agendy po roku 2015. Někde se dnes lidé mohou na vzdělání a zdravotní péči
podílet, protože mají dobrý příjem. Co se týká jiných oblastí, jako zemědělství, v rámci družstev si
půjčují peníze a investují. V Ugandě, Etiopii nebo Nigérii zase přemýšlejí o rozšíření projektu po celé
zemi.
Důležitým cílem projektu je i vytvoření nástrojů, díky kterým budou zkušenosti
z miléniových vesnic aplikovatelné kdekoliv. Bude to ale možné i bez obrovské finanční
podpory, jakou má váš projekt?
Ve skutečnosti ne. Samy rozvojové země by na splnění miléniových cílů neměly dost vysoké
národní rozpočty. Mezinárodní komunita se ale při vytváření MDGs dohodla, že se na rozvoji bude
podílet procenty ze svého HDP. My jsme na 50 až 60tisících lidí v každé zapojené zemi jasně
dokázali, že absolutní chudobu je možné zvrátit.

CO SE DĚJĚ?

odpovědnost přenášejí na budoucí vedení
města.

Arnika: Územní plán z dob
komunismu je pro Prahu
nejlepší

Nesehnutí: Brněnské iniciativy vyzývají
k podpoře žaloby proti Aktualizaci
územního plánu

Nejzásadnější dokument pro
budoucí podobu hlavního
města, Aktualizaci Zásad
územního rozvoje, schválili
pražští zastupitelé pouhý
měsíc před komunálními volbami. Končící
politikové tak vyšli vstříc stavební a
developerské
lobby,
avšak
veškerou

V červnu 2014 schválila brněnská radnice
kontroverzní
dokument
Aktualizace
územního plánu, aniž by dbala na četné
připomínky občanů. Dokument ohrožuje
zejména městskou zeleň, protože některé
malé plochy zeleně mění na plochy pro
dopravu, a tím je umožňuje přeměnit např. na
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parkoviště. Zbývá jediná možnost, jak
zabránit negativním dopadům tohoto
dokumentu na naše město, a sice žaloba,
kterou vypracuje Frank Bold. Kampaň k
žalobě vede NESEHNUTÍ. Iniciativy i
soukromé osoby budou podávat žalobu v
polovině října 2014 a vyzývají veřejnost k
finanční podpoře na www.dobrazaloba.cz.

zařídil v roce 2007 bývalý ministr dopravy
Aleš Řebíček (ODS). Když se o tom Děti Země
v červenci 2008 dověděly, požádaly o tyto
smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních
cest ČR (ŘVC).
Arnika: Místo stromů okolo železnice
plánují vyholený pruh

Související: Nesehnutí: Do akce na
podporu dobré žaloby se zapojí brněnské
podniky

Střízlivým odhadem jsou jich desetitisíce,
možná i statisíce, a jejich pokácení hrozí po
celé republice. Řeč je o stromech okolo
železničních tratí. Správa železniční dopravní
cesty si totiž vypracovala definici takzvaných
nežádoucích dřevin, podle které by měl být
pokácen každý strom, jehož listí může doletět
na koleje. Správci tratí navíc zcela odmítají
respektovat okolo dráhy zákon o ochraně
přírody. Arnika nyní po Ministerstvu dopravy i
Ministerstvu životního prostředí žádá
vysvětlení, jak je možné, že státní organizace
otevřeně porušuje zákon a kolik stromů je
celkem ohroženo. V kauze už navíc rozhodla
Česká
inspekce
životního
prostředí,
železničáři však odmítají respektovat i tento
verdikt

Děti Země: Město Brno čelí další žalobě za
zamítnutí návrhu na vyhlášení referenda
Přípravný výbor za vyhlášení referenda o
poloze železničního nádraží v Brně zaslal v
pátek 19. září 2014 Krajskému soudu v Brně
druhou žalobu proti statutárnímu městu
Brno, které dne 11. září zamítlo jeho návrh
vyhlásit referendum. S ohledem na
rozhodnutí soudu bylo totiž předloženo o
více nežli sto ověřených podpisů voličů Brna
nad potřebný limit 18.508 podpisů (6
procent). Soud má nyní třicet dní na vydání
usnesení, přičemž řeší již třetí soudní spor
přípravného výboru s Brnem.
Související: Děti Země: Referendum v Brně
s volbami nebude, podle přípravného
výboru soud selhal

Hnutí DUHA: Prospalovnový zákon o
odpadech definitivně schválen
sněmovnou

Děti Země: ŘSD ČR musí poskytnout 36
smluv externích advokátů

Vládní koalice a komunisté dali zelenou
narychlo vzniklému, přílepkovému zákonu,
který je v rozporu s vládním prohlášením.

Děti Země slaví, neboť po 6,5 letech od
podání žádosti na Ředitelství silnic a dálnic
ČR o zaslání 36 smluv s advokátními
kancelářemi WEIL, GOTSHAL & MANGES, v. o.
s. se dne 12. září 2014 dočkaly vítězného
rozsudku Městského soudu v Praze, který
přikázal ŘSD ČR všechny smlouvy poskytnout.
Výhodné smlouvy s externími advokátními
kancelářemi na tři roky za 450 miliónů korun

Související: Arnika: Havárie evropských
spaloven vydaly na celou mapu, Česko v ní
nechybí
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hledání hlubinného úložiště“. Je zaměřený na
Kraj Vysočina, ve kterém stát vytipoval hned
tři lokality jako vhodné pro konečné úložiště
vyhořelého jaderného paliva a dalších
vysokoaktivních odpadů – Hrádek poblíž
Jihlavy, Horku v okolí Budišova a Kraví horu
mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem.
Cílem projektu trvajícího od září 2014 do
února 2016 je posílit roli obyvatel obcí v
procesu výběru úložiště. Možnosti starostů a
veřejnosti hájit své zájmy jsou totiž velmi
omezené a neodpovídají požadavkům na
účinnou účast, jak ji chápou moderní
evropské přístupy.

Hnutí DUHA: 77 % lidí v ČR si myslí, že
životní prostředí má přímý dopad na jejich
každodenní život
Více než tři čtvrtiny Čechů a Češek si myslí, že
stav životní prostředí má přímý vliv na jejich
každodenní život. Téměř stejné množství si
myslí, že česká vláda nedělá dost pro ochranu
životního prostředí a že ochrana životního
prostředí posiluje ekonomiku. Vyplývá to
z nového průzkumu veřejného mínění
Eurobarometr.
PRO-BIO: Výzkum ukázal, že biopotraviny
nakupuje již více než 41 % domácností

Nadace na ochranu zvířat: Proti solení
chodníků a pěších komunikací v Praze

Biopotraviny,
produkty
ekologického
zemědělství, zaujímají stabilní pozici v
nákupních košících českých spotřebitelů.
Výsledky výzkumu ukazují, že se oproti
minulým letům zvýšil počet obyvatel, kteří
nakupují biopotraviny, a to na 41 procent.
Významně narostlo povědomí o označení
biopotravin, a to nejen o národním, ale i o
označení Evropské unie.

Solení chodníků a pěších komunikací neškodí
pouze psům a kočkám, ale i dalším volně
žijícím živočichům, městské zeleni, půdě a
spodním vodám a veřejnému i soukromému
majetku. Proto se Nadace na ochranu zvířat
od roku 2012 zasahuje o zákaz chemického
posypů chodníků a pěších komunikací a
prosazuje jeho alternativy. Petici proti solení
můžete podepsat zde.

Související: PRO-BIO: Naučte se rozpoznat
kvalitní biopotraviny od těch falešných
Související: Hnutí DUHA: Biofarmáři nám v
osobních výpovědích přibližují svou práci

Nesehnutí: Sexistické prasátečko 2014
Nesehnutí pořádá další ročník sexistického
prasátečka – soutěž o nejsexističtější reklamu
roku 2014. A jak bude vypadat? Záleží jen na
vás! Nominovat můžete do 15. října na
prasatecko.cz.

Calla: Silnější hlas obyvatel Vysočiny při
hledání hlubinného úložiště
Sdružení pro záchranu prostředí zahajuje
projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při
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LEGISLATIVA

Poslanecká Sněmovna
K projednávání ve Sněmovně se v září sešlo hned několik zákonů, které jsou pro
Zelený kruh prioritou.
V prvém čtení Sněmovna schválila novelu zákona EIA, která v reakci na požadavky
Evropské Komise rozšiřuje práva dotčené veřejnosti ve správních řízeních o velkých
projektech, i když zároveň pro nově vzniklé neziskové organizace (mladší než tři
roky), zavádí před vstupem pro vstup do řízení povinnost sehnat alespoň 200
podpisů. V dalším projednávání v říjnu očekáváme pozměňovací návrhy ze strany průmyslových
svazů, zaměřené na opětné oslabení práv veřejnosti. Situaci pečlivě sledujeme a jednáme
s poslanci i s Evropskou Komisí.
Dále Sněmovna schválila ve třetí čtení novelu zákona o soudních poplatcích, která osvobozuje
neziskové organizace od těchto poplatků při zápisech do veřejných rejstříků. Na její přípravě jsme
se podíleli, bohužel prošel pozměňovací návrh, který omezuje její účinnost na 18 měsíců. Budeme
v budoucnu usilovat o její prodloužení na trvalo.
Do Sněmovny též doputoval senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, hlasování o něm
však bylo zatím odloženo.
Ve třetím čtení též Sněmovna schválila novelu jednacího řádu Sněmovny, jednu z priorit platformy
Rekonstrukce státu, na jejímž prosazování se Zelený kruh podílel
Senát
Senát se v září nesešel.
Vláda
Pro nás nejpodstatnějším procesem který se odehrává na vládní úrovni je v současnosti příprava
novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která se má týkat národních parků a je jistou rekcí na
senátní návrh zákona o NP Šumava. Po jednáních s neziskovými organizacemi předložilo
Ministerstvo životního prostředí návrh novely do meziresortního připomínkového řízení,
v současnosti k tomu chystáme připomínky.
Vláda dále schválila teze budoucí novely stavebního zákona, která by měla podle plánu nabýt
účinnosti od 1. 1. 2016 a měla by vyřešit problematiku povolování staveb způsobem, který
uspokojuje požadavky Evropské Komise a současně je dostatečně rychlý aby uspokojil požadavky
průmyslových svazů. Základním principem návrhu je sloučení územního a stavebního řízení do
jednoho. Hlavní tíha přípravy je na Ministerstvu pro místní rozvoj, s nímž se v této záležitosti
snažíme navázat konstruktivní spolupráci.
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ZAHRANIČÍ

přitom zvýšily o 0,85 stupně. Důvodem je
zvýšená citlivost prostředí Alp vůči
klimatickým změnám. Informace přinesla
agentura APA s odvoláním na závěry první
rakouské zprávy o stavu změny klimatu.

Světoví lídři: změna klimatu je vážná
hrozba
23. září proběhl výjimečný klimatický summit
v New Yorku, který svolal přímo generální
tajemník OSN Pan Ki-mun, aby podpořil
přípravu nové globální dohody o ochraně
klimatu. Delegace z více než sto šedesáti zemí
reprezentovali většinou prezidenti či premiéři
včetně Baracka Obamy, Francoise Hollanda
nebo Davida Camerona. ČR zastoupil ministr
zahraničí Lubomír Zaorálek.

Lidé si přejí rezervaci v Arktidě, ukázal
celosvětový průzkum
Nový
mezinárodní
průzkum
názorů
veřejnosti, který si nechalo zpracovat
Greenpeace, ukázal, že 74 % respondentů
souhlasí s tím, aby vlády vytvořily v oceánu
okolo severního pólu chráněnou rezervaci
pro zvířata a další obyvatele moře. Podobně
působivý výsledek měla otázka ohledně
využití Arktidy pro těžbu ropy a další
průmysl – 71 % respondentů si nic takového
nepřeje v celém Severním ledovém oceánu.

Navržený eurokomisař Vella u slyšení v
Evropském parlamentu propadl. BirdLife
Europe a EEB žádají jeho odmítnutí
Eurokomisař navržený maltskou vládou
Karmenu Vella vystoupil v pondělí 29.9. před
Evropským parlamentem. Komisař, který má
mít v Junckerově komisi na starosti životní
prostředí a rybolov podle organizací BirdLife
Europe a EEB v palbě otázek europoslanců
pohořel.

Výroba proudu ze slunce a větru v USA již
začíná zastiňovat plyn
Velké větrné a solární elektrárny na mnoha
místech Spojených států již z hlediska
nákladů dokážou konkurovat elektrárnám
plynovým, a to i bez státní podpory. Tvrdí to
investiční banka Lazard.

Sankce USA a EU tvrdě zasáhnou ruské
plány na těžbu ropy
Americké a evropské sankce zavedené proti
Rusku zablokují průzkum velkých ruských
ropných nalezišť na severním pobřeží země a
tvrdě dolehnou na financování existujících
ruských těžařských projektů od Kaspického
moře po Irák či Ghanu. Napsala to agentura
Reuters s odvoláním na informace expertů.

Německo otevřelo největší bateriový park
v Evropě
V severovýchodním Německu zahájil v úterý
provoz největší bateriový park v Evropě o
skladovací kapacitě pěti megawatthodin
(MWh). Zařízení u města Schwerin sestávající
ze 25 600 lithium-iontových baterií za šest
milionů eur (165 milionů Kč) má v oblasti
vyrovnávat krátkodobá kolísání v síti
způsobená rostoucími dodávkami energie z
větrných a solárních elektráren.

Rakousko je podle vědců silně zasaženo
změnami klimatu
Rakousko je silně zasaženo změnami klimatu.
Od roku 1880 stouply teploty v této alpské
zemi o bezmála dva stupně, celosvětově se
8
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DOPORUČUJEME
CO SI PŘEČÍST

Česko má třetí "rezervaci tmy". Vyhlášena
byla Manětínská oblast tmavé oblohy

Hnutí DUHA: 10 z nejkrásnějších míst na
Šumavě ohrožených likvidací, přijmou-li
poslanci senátní zákon o NP

Na Manětínsku byla vyhlášena už třetí oblast
tmavé oblohy v ČR. Také tento západočeský
region totiž patří k místům s nízkým
světelným znečištěním. Zatímco ve velkých
městech je možné na nebi v noci spatřit jen
několik desítek či stovek hvězd, na
Manětínsku lze zahlédnout přes 2000 hvězd.
Mezi hvězdáři z Plzeňska je tento region
oblíbenou destinací, pravidelně sem jezdí
pozorovat a fotografovat objekty blízkého i
vzdáleného vesmíru nebo meteorické roje.

Hnutí DUHA zveřejnilo obrazovou publikaci
mapující deset z nejkrásnějších území divoké
přírody a malebné krajiny na Šumavě.
Ekologická organizace v ní dokumentuje jak
jejich krásy, tak destruktivní následky, které
by pro ně znamenalo přijetí senátního zákona
o NP sněmovnou. Tato místa, která
představují esenci šumavských krás, by
podlehla kácení či zástavbě, pokud poslanci
návrh zákona neodmítnou.

NA CO SE PODÍVAT

Před 70 lety se narodil exministr životního
prostředí Vavroušek

Občanské noviny: Spolu proti dolu

Před 70 lety, 15. září 1944, se narodil
exministr životního prostředí, milovník
přírody a nadšený horolezec Josef Vavroušek.
Jeho životní lásky se mu ale staly osudnými.
Zahynul v březnu 1995 v padesáti letech pod
lavinou. Sněhová smršť pohřbila v Tatrách i
jeho dceru Petru, s níž se do hor vydal na
tradiční oslavu svého svátku.

Reportáž z unikátní mezinárodní akce, na
které se sešly tisíce lidí z celé Evropy, aby
vytvořili lidský řetěz a podpořili tak
budoucnosti bez uhlí.
Píseň o zemi – portrét Hany Librové
Žal jako reakce na ztrátu krajiny. Inspirace
Gustavem Mahlerem a verše Jakuba Demla v
působivém rozhlasovém dokumentu o
zakladatelce
oboru
humanitní
environmentalistiky.

Ekologická olympiáda zahajuje 20. ročník,
výjimečná je týmovostí
Na konci září prvními krajskými koly
odstartuje jubilejní 20. ročník Ekologické
olympiády, která vyvrcholí národním kolem v
červnu příštího roku. Mezi ostatními
přírodovědně zaměřenými soutěžemi pro
středoškoláky je výjimečná především tím, že
nesoutěží jednotlivci, ale tříčlenné týmy.
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sérii promítání s následnými debatami.
Jednotlivé termíny a místa najdete na
stránkách akce.

AKCE

Glopolis: Festival dokumentárních filmů
Země na talíři: Alimenterre

Greenpeace: Promítání filmu Black Ice a
debata s Dimou Litvinovem

Při
příležitosti
>>TIP Zeleného kruhu<<
světového dne
potravin (16. října) pořádá Glopolis již čtvrtý
ročník mezinárodního festivalu, který nám
představí jak to co jíme, ovlivňuje nás i naši
planetu. Můžete se těšit na promítání a
zajímavé debaty v Praze i v regionech.
Festival bude probíhat od 6. do 10. října.

Arktická 30“ – 28 aktivistů Greenpeace a dva
nezávislí novináři byli před rokem obviněni
z pirátství. Hrozilo jim až patnáct let ve vězení
za nenásilný protest proti těžbě ropy
v Arktidě. O tom je film Black Ice, který
dokumentuje příběh Arktické třicítky. Jsme
velmi rádi, že Vás můžeme pozvat na
promítání a osobní setkání s Dimou
Litvinovem, “zločincem” z Arktické třicítky,
který má za sebou dlouhou historii
nenásilných protestů. Promítání a následná
diskuze proběhne 15. října v Brně a 16. října
v Praze.

Veronica: Brněnský biojarmark
(s Jablečnou slavností)
Již dvacátý třetí ročník tradičního setkání
ekologických zemědělců, místních výrobců
potravin a spotřebitelů, kteří mají rádi jídlo
zblízka. Přijďte dobře nakoupit a pobavit se
u biovína a cimbálové muziky Veronica
v pátek a sobotu 3. – 4. října.

FoRS: Lidská práva v české transformační a
rozvojové spolupráci: výzvy a příležitosti
FoRS vás srdečně zve na panelovou diskuzi,
která se uskuteční v rámci konference
FORUM2000, kterou FoRS pořádá společně s
platformou DEMAS. Touto diskusí bychom
rádi vytvořili prostor pro reflexi dopadů
předsevzetí současné vlády rozšířit důraz z
politických a občanských práv v zahraniční
politice i na práva hospodářská, sociální a
environmentální, a to z pohledu jak
transformačních, tak rozvojových nevládních
neziskových
organizací,
které
jsou
významnými aktéry české zahraniční politiky.
Diskuze se uskuteční 14.10.2014 od 10:00
v Era
světě
na
Praze
1.

SEVER: Do podzimní krajiny za LandArtem
Zažijete příjemné chvíle při tvorbě landartu a
zároveň se o této metodě dozvíte spoustu
zajímavostí. Vyzkoušíme si prvky individuální
i skupinové tvorby landartu. Můžete ji využít
jako učební metodu při práci v krajině.
Arnika: Plán - projekce filmu o pražském
územním plánu s debatami
Veřejný prostor, nebo zlatý důl? Čí je město?
Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer
sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupujete?
Dokument režiséra Benjamina Tučka sleduje
změny, kterými prošel původní Bémův
koncept pražského územního plánu, jeho
následné zrušení po volbách na podzim 2010
a také vznik nového, tzv. Metropolitního
územního plánu. Arnika pro Vás připravila

Na přípravě obsahové části jednotlivých sekcí se
podíleli: Zuzana Vachůnová, Aleš Ziegler, Daniel
Vondrouš a Pavel Bláha. Fotografii poskytla Lucia
Patoprstá
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