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Na Kaprálův mlýn, 
nadechnout se…

Svítí slunce, pro toto léto netradičně už třetí den. Autobusem čís-
lo 201 vyjíždím spolu s Edou Sequensem z Židenic směrem do 
Moravského krasu. Náš hovor na typická témata – jako je styl vy-
sokoškolské výuky o energetice či kterým organizacím se nedaří 
sehnat peníze – přerušuje zastávka na zna-
mení Ochoz u Brna – Říčky. Vyskakujeme 
mezi stromy a zvolna v pátečním odpoled-
ni scházíme do údolí ke Kaprálovu mlýnu. 
To je ekocentrum plné šetrných technologií, 
které si přes kompletní přestavbu stále nese 
odvážného ducha Zeno Kaprála, prvorepub-
likového inovátora a nezdolného podnikatele. 
Po cestě nás míjí maminka, která si dolů jede vyzvednout děti 
z mateřské školky. Její otázka „Nechcete svézt?“ z vozu přepl-
něného autosedačkami napovídá odpověď. Dolů se proto veze as-
poň roll-up Cally. Vítá nás Kája se svou plachetnicí z borové kůry a 
s dubovým plachtovím. Domlouvám své ubytování v jurtě, nasazu-
jeme v ní komín a saze padají na matračku. Začíná Nadechnutí. 
Tvoří se hloučky, přijíždí známí a přátelé, z recepce na mne Aleš 

volá „ahoj Skalíku“ a já se po čase zase cítím drobnou součástí 
něčeho, co chce pohnout světem. Mirek Patrik stojí opřený o futra, 
Bohouš Binka upíjí pod pergolou mošt, dobrovolníci domlouvají de-
taily dalších dní ještě minuty před začátkem.

Prosklenou stěnu sálu Kaprálova mlýna, 
která je namířená do podvečerního sadu 
z polovic zastiňuje pruh recyklovaný papí-
ru. Přes noc se na něm objeví časová osa 
pětadvacetiletých dějin českého ekolog-
ického hnutí i Zeleného kruhu. Zatím je ale 
prázdný a zvětšuje tak dohady i očekávání 
toho, co se následující dva dny bude dít. 

Sál se totiž odívá téměř do kulis televizní talkshow. Uzavírá jej ro-
hová lavička, na niž kameramani zaměřují své dvě kamery.  Jeden 
z nich přitom téměř celý úvodní blok za kamerou prospí, zřejmě je 
po flámu. Na rozdíl od sálu. Přítomné desítky lidí z různých zákoutí 
i hlavních cest ekologického hnutí mají o něco probuzenější výrazy 
než obvykle. Debata o nedávných úspěších a nezdarech ekolog-
ického hnutí totiž nechává málokoho klidného. 

Programová konference zeleného hnutí s názvem Nadechnutí měla ambici přinést svěží impul-
sy do další a hlubší spolupráce ekologických organizací. V jaké míře se jí to povedlo, se ukáže 
teprve časem. Je ale bez pochyb, že vytvořila prostor vzájemného naslouchání, v němž se set-
kaly okruhy lidí, kteří spolu už dlouho takto otevřeně nemluvili. Vzhledem k tomu, že akce ote-
vřela diskuse, které byly dlouho uložené u ledu, jen těžko mluvit ze tří společně prožitých dnů 
na Kaprálově mlýně o jasných závěrech. Začátkem období, v němž ekologické organizace spolu 
budou více mluvit a snažit se domluvit, by ale Nadechnutí být mohlo. A já si neskromně mys-
lím, že i mělo. 

Pohledy na minulost ekolog-
ických organizací se radikálně 
liší a velká část zúčastněných 

chce vyjádřit ten svůj.
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Úvodní panelová diskuze 
zelená vítězství, 
prohry a plichty
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„Haló, haló,“ zavolal Petr Hlobil „teďka dojde k tomu úžasnému 
začátku.“ A pleskl rukama. Otevřela se tak debata se základními re-
flexivními otázkami: čeho dosáhlo české ekologického hnutí po roce 
2000, co byly prohry a co plichty. Petr pro diskusi přišel se smělým 
plánem, který předpokládal osmělení publika – a to se zdařilo. 
Chtěl-li promluvit kdokoli z posluchačů, měl za úkol přijít k lavičce, 
způsobně se uklonit a vyzvat jednoho ze čtyř sedících, aby mu uvol-
nit místo. V pokynech byl rovněž dodatek, že moderátora vyměnit 
nejde. Vtípků, které rozesmály sál, se pomalu a seriózně hovořící 
Petr ale dopouštěl opakovaně. 

Petr Hlobil živou diskusi, kde se nikdo na mluvící lavičce příliš 
neohřál, zakončil poděkováním všem několika desítkám zúčast-
něných. Potlesk byl nečekaně živý a místy do něj probleskovalo 
skandování „Hu, hu, hu, hů.“

Moderátor bloku Petr Hlobil na mou žádost o shrnutí bloku rázně 
říká, že se to shrnout nedá: samotné shrnutí by podle něj bylo na dvě 
hodiny, stejně jako debata. Obdobný názor přinášejí během večeření 

bobů a lusků s houskou i mí kamarádi Radka a Honza. Diskutující 
podle nich spíš než o tématu, vydali zprávu o sobě, poukazovali na 
své „mentální obsahy“, své asociace, své strachy a cíle. Já mám tro-
chu trpký pocit z toho, že se ve vzduchu neudrželo déle a pořádněji 
ani jedno z témat – byť k tomu naťuknutá debata o místu radikál-
nějších přístupů Mirka Patrika přímo vybízela. U večeře zaznívá ale 
i Jirkův názor, že pestré hnutí nejde zpočátku oglosovat jinak, než 
pestře a čekat na úvod jasnou shodu není potřeba.

Tyto náhledy zapíjím hostětínským moštem a všímám si, jak 
zanícená diskuse pokračuje u většiny jídelních stolů. Dochází mi, že 
takhle živou náladu jsem za čtyři roky svého působení v Zeleném 
kruhu na žádné akci nezažil. Různorodost přítomných, která dalece 
přesahuje pestrost ve skupině oborových setkání, znatelně diskusi 
posiluje. Tento úvodní postřeh se po dvou dnech akce potvrzuje: 
Nadechnutí přineslo živou a širokou debatu o dnešním ekologickém 
hnutí. A věřím, že tím i otevřelo dveře k dalším, podobným set-
káním, na kterých bude možné otevírat další témata.

Akce začala hned zostra debatou, která byla asi za celý víkend nejbouřlivější: živě se lidé ne-
shodovali na tom, zda je dnes ekologické hnutí na jediné možné a správné cestě, anebo  
v krizi. A právě ta živost debaty byla natolik nadějná, že snad až zastínila neradostný obrázek, 
který nám uplynulé roky o ekologickém hnutí dávají. Rozpad či přeměnu mnohých ekologických 
nevládek nikdo nezmínil – věřme, že to znamená naše trvající zaměření na činy a výsledky, spíš 
než na chleba a instituce.

SPUSŤ VIDEO SPUSŤ VIDEO

ZELENÁ VÍTĚZSTVÍ, PROHRY A PLICHTY ROZHOVOR S PETREM HLOBILEM

www.youtube.com/watch?v=LZUTPIbCilI
www.youtube.com/watch?v=8yq0_F8ydaI
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Krátký pohled na mediální 
komunikaci slovenských NNO

V roce 2013 byl ze slovenských nevládek v médiích nejvíce citovaný 
Greenpeace Slovakia s 1273 výstupy své práce. Via Iuris, slovenská 
obdoba Franka Bolda, mělo na druhé pozici mezi nevládkami 543 
výstupů. Via Iuris si hledalo cestu k médiím dlouho: pak ale přijali 
profesionální zaměstnance a začali pracovat s agenturami.

Do tabulky nejviditelnějších organizací se ale dostala třeba i Cyk-
lokoalícia či Zelená hlídka, iniciativa stará jen dva roky, která vlast-
ními silami uklízí černé skládky. Byť samotné zacílení iniciativy je 
kontroverzní, jejich nadšení vyvolalo širokou diskusi. Za posledních 
13 let se na Slovensku každopádně nenaš-
la organizace, která by měla lepší mediál-
ní výsledek než Greenpeace: jejich kampaň 
Free Arctic 30 byla sama o sobě zveřejněna 
v 628 případech, petice proti těžbě uranu 
ve 136 případech, či kontaminace v Maďar-
sku při protržení hráze ve 126 případech.

U mnoha kampaní by to však Green-
peace nedokázalo bez podpory místních. Například postoje lidí 
založené na principu not-in-my-back-yard (NIMBY) byly nedocenitel-
né v úspěšném úsilí o zákaz těžby zlata kyanidovým loužením.

V počtu mediálních výstupů týkajících se ochrany životního pros-
tředí dlouhodobě dominuje příslušný ministr a jeho tiskový mluvčí, 
dále pak poslanec Mikuláš Huba s 1825 výstupy za rok 2013, Juraj 
Smatana, či Juraj Rizman s 1416 výstupy. Miroslav Saniga, sloven-
ská obdoba Václava Cílka s čistě pozitivními výstupy, má na kontě 
1174 mediálních zmínek. 

V mediální práci se Jurajovi osvědčilo vycházet z doporučení, 
která dává Chris Rose například na webu campaignstrategy.org.

Prvním východiskem je udržet výstup krátký a jednoduchý. 
Třístránková tisková zpráva není tisková zpráva. „V tom jsme na Slov-
ensku udělali velký pokrok, ale museli jsme se to nejdřív těžce naučit.“

Druhým pravidlem je mít na paměti, že je neustále potřeba 
téma komunikovat vizuálně – a tedy vytvářet fotky či situace, kde 
fotky můžou vzniknout. Dáte-li do Googlu slovo „environmentalis-
ti“, vypadnou nejdříve fotky spousty nesouvisejících snímků, pak 

až vzducholoď Greenpeace. Zadáte-li 
slova „ochranáři“ či „ekologický pro-
test“, uvidíte v Googlu Tatry a Mikuláše 
Hubu. Pracovat s obrazem tedy stále 
dostatečně neumíme. Není ale ani možné 
přistoupit na metodu, kterou použila 
kampaň „Biomasaker“, v které se lidé 
motivovali k podpisu petice proti kácení 

v chráněných územích tím, že se popisek kampaně přidával ke zcela 
nesouvisejícím fotkám modelek. 

Za třetí je potřeba organizovat události. To pomáhá nejen získá-
vat fotopříležitosti, ale i příběhy, o kterých se dá psát. Je dobré 
nezanedbat výběr lokality pro svou událost: je například mnohem 
lepší fotit se před cirkusem než na sídlišti, snažím-li se informovat 
o ochraně zvířat. 

S jakými akcemi mají zkušenosti? Greenpeace z Česka a Slov-
enska například jednou rozvěsily vzkazy do oblouku plynovodu na 

Setmělo se a v horní klubovně Kaprálova mlýna se rozsvítil ostře zelený slide. Juraj Rizman se zku-
šenostmi koordinátora platformy Ekofórum, mluvčího a ředitele Greenpeace SK a nyní komunikač-
ního šéfa Greenpeace Central Europe začal ukazovat tabulky, fotky a grafy, které napovídají, jak si 
na tom slovenské ekologické nevládky mediálně stojí.

„Ekologičtí aktivisté se na 
Slovensku za ekology v médiích 

neoznačují. U nás jsou buďto 
ochranáři nebo environmentalisté. 

Leda tak ekoteroristi.“
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hranicích těchto států. Mediální pokrytí pak bylo dobré, protože to 
byl nový typ akce. Obecně toho ale s Čechy dělají čím dál tím 
méně – především akcí, které mohou vést k nějakému konfliktu. To 
spíše už organizují akce s Maďary. 

Juraj popisuje, že akci je třeba dobře naplánovat, ideálně včet-
ně náčrtku toho, jak bude vypadat mediální výstup v novinách. 
Například na svatého Valentýna naplánovali předání velkého srdce 
z GMO kukuřice slovenskému ministrovi. Nápad to byl trošku šílený, 
ale bulvární média se toho chytla a na této jednoduché akci získali 
kolem 30 výstupů v podobě, jakou potřebovali pro svou kampaň.

Z publika se nato ozvala urbánní legenda, že jednou, den před 
výstupem na prunéřovský komín, vypadla v zatáčce poblíž hlídače 
elektrárny z dodávky „náhodou“ basa piv z pivovaru, který měl 
hlídač obzvláště oblíbený – a on nazítří hlídal svou opici namísto 
komínů. Tisková mluvčí Greenpeace tuto vzkazku nicméně okamžitě 
popřela s tím, že kdyby někdo byl schopný takové sofistikovanosti 
v opíjení strážných, možná by to rád udělal – tak složité metody 
ale prý nemají. Juraj Rizman přispěl s tím, že ochrana elektráren 
je aspoň na Slovensku natolik slabá, že podobné operace nejsou 
potřeba.

Další komentář z publika se vázal k největšímu transparentu, 
který Greenpeace na Slovensku použilo – transparentu na komíně 
elektrárny v Mochovcích. Vezl se tehdy z Česka a na hranicích 
deklaroval jako skautský stan. Když po několika měsících Slováci 
vyžadovali, aby se stan vyvezl opět zpátky, museli na Slovensko 
jeden skutečný stan propašovat, a pak s ním jet zpět.

Pro mediální úspěch akce je důležité její načasování. To ale 
někdy nejde ovlivnit: když například v době blokády Temelína v roce 
1997 přišly náhle moravské povodně, nedostalo se do médií, ani jak 
policisté zmlátili takzvanou „slovenskou bránu“. Platí, že pro novináře 
jsou vždy zajímavé příběhy lidí, které ale téměř zpravidla nejsou to, 
o čem komunikovat chceme: novináře je tedy zapotřebí respektu-
jícím způsobem přivést k tématu samotnému. Greenpeace vždy před 
akcí zvažuje, zda se není možné vyhnout konfrontaci s policií, aby 
celá reportáž nebyla jen o ní. Proto se v Česku rozhodli, že některá 
média zvát na akce Greenpeace nebudou.

Poťouchlost médií jde dobře ilustrovat na následujícím příběhu: 
Greenpeace vyrobilo obrovský nápis „100 000“, který po částech 
drželi dobrovolníci. Přišel k nim novinář a zeptal se jedné z dobro-
volnic, proč je nula. Ona se z této otázky, která šla zcela mimo 
sdělení happeningu, skvěle dostala: řekla, že jako nula nic nezna-
mená, ale 100 000 podpisů už něco znamená. Starší aktivisté se 

ale často děsí, že se jich novináři zeptají na jejich příběhy namísto 
kauzy samotné. Je třeba umět se na to připravit.

To zároveň souvisí se čtvrtým pravidlem – zprostředkovávat 
příběhy skutečných lidí. Na Slovensku i v Česku totiž máme výborné 
příběhy každodenních hrdinů a lokální kampaně. Je přitom známé, 
že mladí lidé si čtou o mladých, starší lidé o starých. Musíme umět 
zprostředkovat všechny tyto příběhy.

Pátým pravidlem je dle Chrise potřeba plánovat svou komunikaci 
ve správném pořadí. Chybou do velké míry například bylo vylézt 

na Mochovce v době, kdy ještě nebyly na Slovensku dostatečně 
mediálně rozšířené postoje Greenpeace k jaderné energetice. Objevili 
se pak neuvěřitelné zprávy o tom, jak aktivisté házeli po policis-
tech vysílačky či nože, a ne samotné téma. Novináři se velmi lehko 
nechali zmanipulovat, protože na danou situaci Greenpeace nebylo 
mediálně připravené. Případ Mochovců se tak s nimi vleče a vysvět-
lují to prakticky dodnes. 

Konečně šestá zásada spočívá v zohledňování vnímání těch, 
které chceme svými mediálními výstupy ovlivnit. Greenpeace Slov-
ensko například jednou vyrobilo masky, které vypadaly jako hlavy 
mimozemšťanů, byť měly představovat obří oči. Ty oči na happenin-
gu sledovaly, zda státy Visegradské čtyřky na summitu v Budapešti 
přijmou „EU go for 30% now!“. Fotka toho všeho byla naprosto 
nesrozumitelná a matoucí. Následný summit v Bratislavě byl ko-
munikovaný obdobně špatně: aktivisté krájeli dort a měli masky 
premiérů na jedné fotce s transparentem. Pak se na nafukovacích 
člunech vypravili do následování lodi s ministry visegradských zemí, 
když plula po Dunaji. Pro ministry sice bylo srozumitelné, co chtějí, 
pro média ale vůbec ne. 

Na konec se sluší shrnout, co na Slovensku funguje a co 
ne. Neziskovým organizacím především chybí tiskoví a komunikační 

Je rovněž zapotřebí hledat nové situace a 
způsoby, jak o tématu komunikovat. Když 

Greenpeace počtvrté vylezl na Prunéřov, víc 
se mluvilo o tom, že se jim to povedlo počt-

vrté, než o uhlí a uhlíku. 
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profesionálové. Vzhledem k dnešním nárokům je velmi slabá práce 
s videem a fotografiemi. Naproti tomu relativně dobře funguje 
blogování, organizace připravují kvalitní tiskové zprávy, roste spo-
lupráce s mediálními agenturami a jednoznačně se daří místním 
NIMBY iniciativám.

V závěrečné diskusi pak zaznívalo několik dalších podnětů, co 
zlepšit na mediálních výstupech naší práce na Slovensku i v Česku: 
stále chybí sofistikovanější výzkumné metody, jako jsou fokusové 
skupiny. Podle Petra Hlobila se ekologické kampaně v Česku navíc 
dělají příliš těžkotonážně, bez vtipu: například Hnutí pro nepřirozený 
porod na Facebooku dokáže s větším vtipem šířit články na svá 
témata, než Atomový stát. Argentinské, britské i maďarské inicia-
tivy mají tisíce sdílení. Trend jsme sice zatím nechytili, ale učit se 
můžeme i od sousedů v našem regionu. 

„Čím dál tím častěji proto  
návrhy našich výstupů včetně tisk-
ových zpráv nechávám přečíst své 

manželce nebo matce, které se 
o ekologii nějak zvlášť nezajímají. 

Když to nepochopí, přepíšeme to.“ 
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S Mojmírem 
od smrků do hospody, 
z hospody na rozcvičku

Paralelně s diskusí o mediálním obraze slovenských nevládek probíh-
ala diskuse s Mojmírem Vlašínem, mimo jiné tiskovým mluvčím 
šumavské blokády. Skupina dvaceti lidí zde probír příčiny toho, 
proč v médiích měla blokáda tak problematický obraz, přestože 
Mojmír, Vráťa Vozník i další předkládali novinářům důkazy, konk-
rétní údaje a příběhy týkající se podstaty problému s kůrovcem a 
kácením, v televizi se stále zprávy točily kolem policejního zása-
hu a samotných aktivistů. Honza Krajhanzl vystoupil s názorem, 
že tehdejší nedostatky na straně komunikace by se daly zmírnit, 
kdyby se zprostředkování postoje blokádníků přímo na Šumavě  
i v Praze věnovala velká skupina lidí. Zaznívaly ale i názory, že akce 
vzhledem k tehdejšímu nedostatku lidí nešla lépe zvládnout a chy-
ba byla spíš v celkovém vyčerpání s koncem blokády. Zaplacená 
mediální agentura protistrany pak její obraz během podzimu ještě 
výrazně posunula. 

Debata končí a vzhledem k tomu, že na Kaprálově mlýně není 
žádný alkohol, pomalu se přesunujeme do nedalekého penzionu 

s chovem koz a pštrosů. Odchod do noci je ale pomalý a roz-
tříštěný, neboť v mnoha skupinkách se ještě debatuje o nakous-
nutých tématech. A stejně tak po cestě do hospody a v ní. Pijeme 
desítky i dvanáctky a u toho zaznívají historky z devadesátých let: 
třeba jak se na Slovensku splouval Dunaj v rámci jedné „zásahové“ 
akce Greenpeace v nafukovacích člunech a někteří aktivisté si ne-
disciplinovaně a bláhově přivezli na splutí jen bazének s palmičkou. 

V odlehlé části Kaprálova mlýna je v podkroví světlá místnost 
se střešními okny a dřevěnou podlahou. Ještě v mžourajícím stavu 
sem dorazilo k patnácti ranních odvážlivců, aby zažilo program muz-
ikoterapeutky Soni Štoudkové. Položení na karimatkách a zachum-
laní v peřinách jsme poslouchali rytmům osmi rytmických skladeb. 
Tu se přesýpali ostny v tlustém stonku, tu zněl buben a triangl, 
támhle pouze zpěv. Hezky jsme si tím odpočinuli a tím víc nám 
i chutnala snídaně. Po ní měl přijít další z vrcholů programu, totiž 
široce obsazená panelová debata s názvem „Zelený úsvit – nová 
generace občanů“.
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Zelený úsvit 
– nová generace občanů

Na závěr do debaty vstoupil Honza Froněk s moderátorskou otázkou 
do publika, co pro nás z debaty bylo cenné a odnášíme si z ní. Ar-
nošt Novák postává vzadu sálu stejně jako Jakub Patočka, následuje 
závěrečný potlesk. Panelisté si vzájemně podávají ruce, profesorka 
Librová mluví s Jirkou Jeřábkem, Honza Krajhanzl v sobě znatelně 
nechává debatu tiše doznít, Michal Rezek se tváří potměšile. Kam-

eraman vystupuje zpoza přístroje a významně ožívá, když zvedá 
nad hlavu malou dceru, která k němu přiběhla s pokřikem „Tati, 
tati, tati…“ K poledni se společně fotíme na podporu mezinárodních 
demonstrací v souvislosti s probíhajícími klimatickými jednáními.  
V New Yorku se očekává na sto tisíc lidí, nakonec se jich tam ale 
schází trojnásobek - rekord za poslední roky. Že by nový úsvit?

Debatu otevírá moderátor Honza Froněk otázkou, zda si publikum v sále všimlo větší ekologické 
citlivosti mladé generace. Někteří na znak souhlasu dávají palec nahoru, jiní dolu. Jasnou odpověď 
z tohoto hlasování není možné získat a nastupují tedy na řadu názory panelistů a panelistek. 

SPUSŤ VIDEO SPUSŤ VIDEO

ZELENÝ ÚSVIT — NOVÁ GENERACE OBČANŮ ROZHOVOR S TATIANOU KONRÁDOVOU

www.youtube.com/watch?v=Ac7meePo4wc
www.youtube.com/watch?v=FcmNAr7lJzg
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V návaznosti na předchozí debaty David zabrousil do lingvistiky a 
ukázal, že kořen slova radikální – rad, je základem i slova radost. 
Děláme to, protože nás to těší. A pocit naplnění z práce je důležitý. 
David vyrostl v americkém ekologickém hnutí. Ale přestože o sobě 
říká, že je teď daleko víc unavený, hodnoty a radost má stejné jako 
dříve. Podle něj jsou pro ekologické hnutí zásadní tři podmínky: 
opravdová demokratičnost vnějšího prostoru, poměr vlivů přicházejí-
cích z místních iniciativ vůči vlivům „zeshora“ a koncept vůdcovstí, 
jakkoliv to slovo prý zní příšerně. Mirek Patrik stačil okamžitě po-
znamenat, že to slovo zní normálně.

David na úvod představil takzvaný Stockdalův paradox jako prin-
cip, o který je potřeba se v ekologické krizi opřít. James Stockdale 
byl vysoký americký důstojník námořnictva, který padl ve vietnamské 
válce do téměř osmiletého zajetí a vzhledem ke své vysoké pozici 
byl po celou dobu mučený a vyslýchaný. 

Za své zcela životně důležité principy přijal, že „musíte věřit, 
že nakonec zvítězíte, bez ohledu na obtíže“ a zároveň v ten samý 
moment, že „musíte uznat nejbrutálnější skutečnosti vaší současné 
reality bez ohledu na to, jak hrozné jsou.“

David pokračuje s tím, že v České republice musí existovat 
hnutí, bez ohledu na jeho barvu – je jedno, jestli je zelené, du-
hové, nebo jiné barvy. Ale budeme-li se cítit součástí něčeho 
společného, hnutí tady bude. Nejdřív si podle Stockdalova pa-
radoxu musíme upřímně určit, kde stojíme. Nesmíme v tom lhát 
sami sobě, jinak budeme řešit nereálné problémy a nikam se 
nepohneme.

Následně je zapotřebí se pokusit hnutí decentralizovat. K vysvět-
lení může pomoci paralela tělního uspořádání hvězdice a pavouka. 

Pavouk má centralizovaný nervový systém, když mu odřízneme 
hlavu, zemře. Naproti tomu hvězdice představuje decentralizovanou 
síť bez hlavy. Hlavní orgány jsou replikovány v celém organismu. 
Rozkrojíme-li ji na polovinu, máme z jedné hvězdice dvě.

Do tohoto výkladu vpadá Petr Hlobil: „Jsem zmaten. Myslel 
jsem, že dle dosavadních výzkumů je centralizovanější než Greenpe-
ace už jenom svatá církev.“

O to ale zřetelně Davidovi jde: najít návod, jak decentralizovat 
hnutí. Právě decentralizace je prvním bodem v návodu, jak ekolo-
gické hnutí ozdravit. Aztéky Španělé dobyli za chvíli, protože byli 
centralizovaní. Apačové ale prý kvůli své decentralizované struktuře 
vydrželi válčit dvě stě let. Podobně hvězdicové uspořádání mají i 
„Alcoholics Anonymous“. Pro vytvoření terapeutické skupin stačí jen 
prostor, knížka… a alkoholici. Téměř totální hvězdicí je ve své struk-
tuře i Wikipedia. Apače zničilo teprve to, že přijali od Španělů krávy 
jako dar. Nově potřebné zemědělství vedlo k tomu, že se usadili a 
jejich společenská struktura se centralizovala. Stali se z hvězdice 
pavoukem, pak už bylo možné si je porobit. 

David jmenuje další nástroje, na které je potřeba se zaměřit: 
katalyzující událost, či environmentální přesvědčení. Dalším prin-
cipem je potřeba začlenit stávající infrastruktury a sociální sítě. 
A konečně je pro úspěch potřeba i odolný a zanícený propagátor, 
prodavač myšlenek. Důraz na spokojenost všech zaměstnanců 
musí být enormní. V závodech Toyota mají například politiku, že 
každý zaměstnanec může zastavit celý provoz, má-li pocit, že 
je něco ve výrobě špatně. Poskytnout vliv na to, co se děje, je 
zřejmě zaručeným způsobem, jak ostatní motivovat do spolupráce 
a podnítit k sebepřekonávání.

Proč ekologické hnutí ztrácí 
vliv a jak ho může získat zpět?
David Murphy, ředitel Greenpeace CZ, se na úvod omluvil za svůj irský humor. Aby šok v průběhu 
nebyl příliš velký, David uvedl, že má na věc radikálnější názor, ale následující prezentace bude 
mírnější, protože posluchače dobře nezná.
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Do toho David zapojuje vtip, že Irové nesnášejí nejen Brity, ale i 
Boha. Bůh prý neměl čas Iry potrestat, a proto vymyslel Angličany. 
Tím se víceméně plynule dostáváme i k procházce po historii a k 
výkladu o roce 1856, kdy vyšla průlomová Thoreauova kniha – Wal-
den. Člověk dle ní musí žít jednoduchý život v souladu s přírodou, 
jinak jeho život nemá smysl.

Přesto se po tomto zrození nového vztahu k přírodě sto let 
se nic nedělo. Výbuch zájmu přišel až v 60 letech. Ve Spojených 
státech kde se najednou aktivizovali 
miliony lidí, bylo během jedné dekády 
přijato 14 klíčových zákonů, což byla 
obrovská změna. V roce 1981 se do-
stal Ronald Reagan do Bílého domu. 
„Já ho považuju téměř za antikrista: 
od té doby nevznikl ani jeden nový 
zákon. EPA má celkový rozpočet od 
roku 1980 ve výši 227 miliard dolarů. 
A přesto od té doby nevznikla žádná 
významná legislativa.“ 

Pro společenský posun jsou potřeba správné vnější podmínky. 
Ty v padesátých letech přinesla krize liberalismu: liberalismus již vy-
čerpal své základní motivy, jako osvobození od přílišné chudoby, či 
dětské pracovní právo. Najednou všichni měli po materiální stránce 
vše, co potřebovali. Liberálové i jejich voliči se ptali, co jim liberali-
smus může dál nabídnout.

Došlo k úplné revitalizaci liberalismu, jeho program se přenesl od 
kvantity ke kvalitě. Začal obsahovat vize veřejného zájmu a důraz 
na obecné blaho a kvalitu života dovedl liberály k zájmu o kvalitu 
životního prostředí. David doplňuje, že ekologické hnutí může exis-
tovat pouze v liberální společnosti. „Liberální nebo demokratické?“, 
ptá se profesorka Librová. David si nicméně trvá na svém s tím, že 
liberalismus má v Česku mnoho konotací, které mu nenáleží. 

Poslední část přednášky se nese v idealistickém duchu. „Můj 
radikální názor je, že korporace nemůže být dobrá“, začíná David. 

Jsme aktivisté – máme bojovat proti těm, kteří nám chtějí dát 
peníze, abychom nabídli něco jiného. Jakmile Apači získali majetek, 
získali s ním i individuální zájmy a začali bojovat mezi sebou. 

Greenpeace je vysazená proti WWF za jeho umírněnost, přílišnou 
zbabělost vyčítají i Friends of the Earth Sierra Clubu. Přestali jsme 
prosazovat hodnoty, začali jsme řešit problémy. Největší problém ale 
podle Davida je, že ekologické hnutí přestalo hlídat demokratický 
prostor a grassroot sektor. 

V diskuzích předchozích bloků za-
znívalo, že České ekologické hnutí ne-
existuje. České ekologické hnutí ale 
rozhodně existuje. Organizační kultura 
zastupuje to, jak vnímáme sami sebe. 
Názor, že hnutí neexistuje, je tedy 
podle Davida výmluva ospravedlňující 
izolovanost a nezájem spolupracovat.

Ekologické hnutí je branding, spo-
lečné působení organizací navenek, 
tedy jak nás lidi vnímají. Nejde o to, 

zda brand „ekologické hnutí“ chceme, nebo nechceme: máme jej. 
Otázka je, co s tou značkou dělat. 

„Já bych české hnutí hodnotil podle jednoduchých kritérií: jak usi-
luje o demokratický prostor, zda chce jednotnou společnost. V Česku 
dneška existují silné nedemokratické síly. Musíme si to připustit, pokud 
chceme žít podle Stockdalova paradoxu. Nemáme se pak co divit, že 
nemáme silné hnutí, když proti němu stojí tato opozice.“

Jistou naději nicméně David vidí v tom, že kvůli změně klimatu 
mohou o střechu nad hlavou přijít i bohatí lidé, na umrtvené planetě 
totiž přestávají dávat lidská práva smysl. To se podle něj dotýká 
i nás: i my přijdeme o majetek, či jídlo.

Petr Hlobil se v tuto chvíli přednášky ozval s polemickou reakcí. 
Lidi podle něj začali být citliví na ubírání veřejného prostoru. Máme 
tady prostor současnou situaci měnit, a taky se to mění. Ty nede-
mokratické síly tedy nemají zase prostor až tak neomezený.

Doba se opravdu proměnila. Dřív jsme 
nevolali lidem, kteří měli v čísle nulu, 
protože vytočit jej trvalo příliš dlou-

ho. Vždycky jsme se nejdřív zamysleli: 
opravdu s ním musím mluvit?
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SPUSŤ VIDEO

ROZHOVOR S KAMILOU KAMENÍKOVOU

www.youtube.com/watch?v=k4YfhxVCST8
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Kromě důležité debaty o roli sebevědomých a nekompromisních ak-
tivistů typu Mirka Patrika, se Nadechnutím výrazněji prolínala ještě 
jedna tematická debata, která se nejvíce rozrostla na programovém 
bloku o knize Naomi Klein vedeném Jakubem Patočkou. Nová kniha 
Naomi Kleinové s provokativním podtitulem „Klima versus kapitali-
smus“ 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 při-
tom panuje tak neotřesitelná shoda, jako na odmítání minulého stát-
ně socialistického či totalitního řízení společnosti, stejně jako 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 o způsobech a prioritách práce ekologického hnutí. V 
našem vnitřně demokratickém prostředí taková debata nejspíš ani 
nemůže skončit autoritativním závěrem, kterému se všichni přizpů-
sobí. Je ale třeba ji vést. 

Jakub na různých místech konference mluvil o svém pohle-
du na bytostné sepjetí levicového a ekologického společenského 
hnutí a politiky. Tento pohled mnohými na akci rezonoval: pocit 
utahanosti z byrokratických, administrativních a fundraisovacích 
maratonů je sdílený a snaha o prosazení ekologické politiky pro-

střednictvím lobbingu nepřináší rychlé, a natož pak při vědomí 
hloubky ekologické krize uspokojivé výsledky. Potud mnozí pří-
tomní připustili, že představy o možnostech účinného zapojení 
ekologického hnutí do řídících struktur bylo iluzorní. Jakubův po-
hled nicméně přitáhl i oponující komentáře, které upozorňovaly na 
to, že selhává i snaha domoci se ozelenění politiky a společnosti 
spoluprací s odbory a s širokou veřejností, která ochranu prostře-
dí neupřednostňuje nad své jiné cíle. Padaly také pochyby o tom, 
zda navrhovaná změna směru by byla životaschopná. Účastníci 
se shodli, že v každém případě ji nelze prosazovat direktivně a 
nemůže být založena na charismatu jednotlivých osobností, ale 
na pečlivém promýšlení souvislostí a hledání konkrétních společ-
ných zájmů. Ekologické hnutí musí zůstat pestré, včetně různých 
přístupů a způsobů práce.

Z mého pohledu pak Jakubův článek „Ekologické hnutí za od-
stranění kapitalismu“ zveřejněný v Deníku Refendum v souvislosti 
s Nadechnutím prezentoval jeho vlastní perspektivu jako pohled na 
akci široce sdílený, což je podle mne značně nepřesné a zavádějící. 
Článek nicméně za přečtení stojí – a tady je http://denikreferendum.
cz/clanek/18818-ekologicke-hnuti-za-odstraneni-kapitalismu. 

O Jakubově příspěvku si můžete přečíst i úvodník Dana Von-
drouše v zářijovém Zpravodaji ekologických nevládních organizací.

Vykročení vlevo pravou nohou?

SPUSŤ VIDEO

ROZHOVOR S DANEM VONDROUŠEM

http://denikreferendum.cz/clanek/18818-ekologicke-hnuti-za-odstraneni-kapitalismu
http://denikreferendum.cz/clanek/18818-ekologicke-hnuti-za-odstraneni-kapitalismu
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/zpravodaj-9-2014.pdf
www.youtube.com/watch?v=dAxiCiIrq-o
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Na dvorku mlýna se Arnošt Novák s Luckou Jakešovou a ještě baví 
o korporacích – tu z pohledu teorie běžícího pásu, tam v perspektivě 
praxe uhánějícího aktivisty. Než ale debata dojde do svého závěru, 
začínají dobrovolníci shánět po skupinkách se trousící osazenstvo do 
velkého sálu. Následný program otevírá svou moderátorskou otáz-
kou Marta Kotecká Misíková, nadcházející ředitelka Zeleného kruhu:  

Jak nebýt kůlem v plotě
Nadchází debata o možných spojenectvích. Široké společné debaty se osvědčily: zatímco na úvodní 
se exponovala otázka otevřenosti hnutí vůči vnější kritice, na odpolední diskusi se schylovalo k roz-
pravě mezi levicově a pravicově, či chcete-li hodnotově a prakticky zaměřenými účastníky. Očekávat 
jasné závěry by snad bylo i naivní, ale řada praktických komentářů si umožnila jednotlivé politické 
postoje vztáhnout k jednotlivým kauzám. 

SPUSŤ VIDEO
SPUSŤ VIDEO

JAK NEBÝT KŮLEM V PLOTĚ
ROZHOVOR S MARTOU KOTECKOU MISÍKOVOU

„S jakými dojmy odcházíte 
z vašeho bloku?“

www.youtube.com/watch?v=e_t4DSB5-L4
www.youtube.com/watch?v=Xfrkfhs0dds
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Honza se odborně zabýval kontaktem lidí s přírodou. Zajímavé je 
pro něj téma komunikace environmentálních problémů. Anoncuje, 
že nadcházející dílna bude jen velmi obecným vstupem, určitým 
minimem komunikační teorie. Praxi operativců – jako je mluvení 
na kameru či výroba virálních spotů – tu řešit nebudeme. 

Základním problémem podle Honzy je, jak oslovit širší než již 
oslovenou skupinu a neprodat přitom duši. Zkušenosti s touto otáz-
kou můžou mít v sále ale všichni, a tak jsme sdíleli zkušenosti, 
jak to provést. Na Duze oslovují cílové skupiny, které mají vypsané 
v manuálu. Dělali si průzkum a na ten pak navazují.

V ekoporadnách Pavučiny získávají reflexi prostřednictvím osob-
ních rozhovorů, naopak neosvědčily se jim k tomu pokusy sbírat 
data prostřednictvím emailu. Zaznívá ale i, že některé nevládky or-
ganizovaly focus groups. Jakub Patočka dodává, že dostali zpětnou 
vazbu prostřednictvím kvantitativního výzkumu a standardizovaných 
rozhovorů. Velmi rychlé a efektivní bylo prý i telefonní dotazování 
pro zjištění zpětné vazby na studentské noviny.

Honza dále uvádí, že situace oslovování cílové skupiny je podob-
ná jako dávání dárku. Zjednodušeně jde říct, že obdarovávat druhé 
můžeme třemi způsoby. Prvním způsobem je, že druhým lidem 

dáváme to, co bychom sami chtěli dostat. Babička by například 
velmi ráda svetr s vypleteným obrázkem jelenů – a tak jej dos-
tanou všechna vnoučata. Tento druh necitlivosti často pozorujeme 
na graficích, kteří produkují výstup, který by je samotné potěšil a 
oslovil. Není to ale bezcenné - tihle lidé jistě dokáží přesvědčovat 
přesvědčené, utužují vlastní identitu skupiny. Druhým, výrazně lepším 
a v podstatě téměř dostačujícím přístupem k obdarovávání druhých 
je spolehnutí se na zažitou klasiku, která neurazí. Ve světě dárků 
jsou to ponožky, šampaňské a bonboniéra. Ve světě propagace 
neziskovek Petr Vacek a pěkně vybarvený graf. Když si nejsme 
jistí, koho přesně oslovujeme a jaké jsou jeho preference, je to 
dobrý způsob, který zpravidla neurazí. Konečně třetím, riskantním 
a zároveň neúčinnějším způsobem je vědět, co obdarovávanému 
padne. Třeba knížka nebo kampaň, která odpovídá na otázky, 
kterými se právě zabývá.

Ondra Pašek dodává, že v tom třetím případě je to složitější: něk-
dy můžu druhého obdarovat něčím, co mu padne, ačkoliv to nechce. 
Chci jej někam posunout. Například můžu darovat obéznímu strejdovi 
rotoped. Arnošt Novák doplňuje, že by komunikaci rozdělil na per-
formativní a symbolickou, které se co do svých cílů výrazně liší. 

V následné sekvenci procházíme různé obrázky reklam a kam-
paní: plakát veggie parade, reklamní fotku holčičky s kuřátkem, 
grafiku apelující na klimatickou spravedlnost nebo grafiku, která 
oslovuje členy Antify, ale asi nikoho jiného. Hořící velbloud letící 
z okna mrakodrapu znatelně míří na nezletilé kuřáky.

Bez cílovky ani ránu aneb  
Co víme o cílové skupině?
Po obědě se všichni pěkně najezení opět rozcházíme do tří sálů. Jedním z nich je podkrovní pros-
tor školky, kde Honza Krajhanzl představovacím kolečkem otevírá svůj seminář zaměřený na cílení 
kampaní. Deník referendum je diskurzivní zbraní proti Respektu, říká Jakub Patočka, když se před-
stavuje – a pomalu se tak dostáváme do uvažování o společenských skupinách a segmentech. 
Neméně zajímavými zkratkami se nálepkují ale i ostatní přítomní.

Východiskem je, že dobrá komunikace vychází 
ze tří čtvrtin ze schopnosti naslouchání.
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Honza vzpomíná na dobu, kdy pracoval v nízkoprahovém centru 
na Žižkově. Říká, že v takové pozici – stejně jako v jiných – musíte 
zůstat sami sebou, na nic si nehrát, ale zároveň zůstat dostatečně 
blízko lidem, s kterými chcete pracovat. Téměř vždy jde najít as-
poň nějaký prostor, most, mezi námi a naším publikem. Jen někdy 
musíme hledat o něco víc kreativně a stavět komunikaci na tom, 
co nám jde. V nízkoprahovém centru jsem třeba stavěl vzájemná 
propojení na tom, že nám oběma hrozili špatné známky, ztratili 
jsme kamaráda, rozešli se s holkou. A to je mohlo propojit, byť ty 
zkušenosti mohly mít třeba i docela jinou podobu.

Identitu sebe sama či své organizace a životní způsob cílové 
skupiny si lze představit jako dva kruhy, které se vždy aspoň trochu 
protínají.

Tento princip není nic extrémně objevného, stává se nám to  
i v normálním životě: s kamarádem po pátém pivě mluvíme jinak 
než s babičkou při nedělním obědě. Je ale potřeba, aby nám naše 
identita zůstávala pohromadě. Kampaň vždy musí nasedat na iden-
titu celé organizace.

Lucka Jakešová doplňuje, že když ti cílová skupina nevěří kvůli 
tvé identitě, nebude od tebe žádné zprávy přijímat. Někdy se totiž 
dostáváme do kontaktu se skupinami, kde je ten průsečík podobné 
zkušenosti jen velmi nepatrný. A pokud nemáte společné jmenovate-
le a chceme přesto něco sdělit, musíme počítat i s tím, že může 
být zapotřebí ustoupit ze své identity téměř naprosto.

„Jak si vybrat cílovou skupinu, s kterou má smysl se snažit o 
kontakt?“, navazuje Honza. Dnešní doba je specifická tím, že většinu 
lidí, které ovlivňujeme, nikdy neuvidíme. Organizace, které se snaží 
komunikovat se všemi, ve výsledku pak nekomunikují pořádně s 
nikým. Oproti minulým desetiletím, kdy bylo například po napsání 
novinového článku těžké zjistit, jaký má dopad, teprve nová média 
začínají opět poskytovat přímou zpětnou vazbu.

Dříve se lidé ve výzkumech škálovali podle sociodemografických 
a psychografických kritérií: došlo se ale k tomu, že je mnohde mno-
hem užitečnější rozdělovat skupiny dle jejich postojů. Bez znalosti 
toho, jak to s postoji v našich cílových skupinách vypadá, jen těžko 
něco změníme. Jitka Nesrstová k tomu dodává, že v Koalici za 
snadné dárcovství se zabývali tím, jak odladit kampaň informující o 
možnosti darovat neziskovkám ze závěti. Návrhy co se líbily jim, se 
ale naprosto nelíbily lidem nad 60 let ve svolaných focus groups. 
Tam se potvrdilo, jak je dobré nespoléhat jen na svůj vhled.

Charakteristiku každého segmentu, který nás zajímá, můžeme 
scuknout do obrazu jednoho imaginárního člověka, a tím se  

v rozdělení lépe zorientovat. Ottman rozlišila čtyři segmenty: šetřílky 
(resourse conservators), lidi zaměřené na sebe a své zdraví (healt 
fanatics), milovníky zvířat, kteří jsou citliví na velkochovy či experi-
menty se zvířaty, a milovníky outdooru. Byť se může na první pohled 
zdát, že každý kdo chodí často do přírody, má rád zvířata a zhasíná 
světla, je to klam vycházející z příliš prozelenalého okolí, ve kterém 
možná žijeme. Proto je dobré tyto skupiny oddělovat.

Existuje ale i mnoho dalších segmentací. Například dělení 
zelených spotřebitelů je následující: „Lohas“ jsou schopní se omezit, 
a dělají to pro své zdraví i etické důvody. „Naturalist“ chtějí vše  
v bio kvalitě, ale sledují tím jen svůj zájem, ne zájmy přírody. „Drift-
ers“ jdou s moderním trendem, koupí si Prius, když si jej koupí 
soused a stanou se vegany, když to udělá Clinton. „Convention-
alists“ jsou drobní šetřílkové, jsou schopní se zapojit do drobné 
domácí ekologie a jsou konzervativní. Skupina „Unconcerned“ má 
k tématům ochrany životního prostředí spíše averzi.

Dál je dobré vědět o tezích spojených s Diffusion of innovations 
od Everest M. Rogers. Ta dělí společnost na několik skupin dle 
toho, jak moc či málo jsou konzervativní v přijímání nových trendů a 
společenských inovací. Takzvaní inovátoři jsou extravagantní blázni, 
kteří mají většinou touhu se odlišit. Je jich jen kolem 2,5 %. Brzkých 

uživatelů, kteří přebírají to, co se osvědčilo a ukázalo jako života-
schopné, je 13,5 % populace. Inovacím nakloněná část majority, 
která má za hodnoty nápodobu a uvážlivost, představuje zhruba 34 
% lidí, zatímco konzervativní část populace, která ale nechce stát 
stranou, má podíl 34 %. Opozdilci, kteří mají respekt k tradici a 
inovaci nechtějí přijmout či ji nepřijmou, představují 16 % populace.

Podle ochoty a odvahy vrhat se do nových věcí, míry uspokojení 
vlastních potřeb a osobních hodnot je možné dělit lidi na tři skupiny: 
konzervativně založenou skupinu, která může být až protofašis-

Po vzoru segmentace Six Americas, která 
rozlišuje veřejnost Spojených států na šest 
částí, nabízí šest osobnostních typů i česká 

segmentace od TNS Aisa. Jednotlivé typy jsou 
označené jako troufalý, sebevědomý,  

odpovědný, starostlivá, družná, bezstarostná. 
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tická označujeme jako „settlers“. Skupina „prospectors“ je ochotná 
riskovat, ale pouze za podmínky, že jim to přinese zisk a zlepší 
postavení.  Naopak „pioneers“ riskují, protože je motivuje riskování 
a objevování samotné, případně jejich snaha zlepšovat svět.

Jitka Nesrstová k tomu následně doplnila, že Chris Rose využívá 
dotazník se 120 otázkami, respektive v prodloužené verzi s nesku-
tečnými 1000 otázkami. Každopádně podrobné zjišťování se v tomto 
případě vyplatí, protože nám může vypovědět o skrytých motivech 
jednání.

Přes řadu možných dělení, ve výzkumné praxi pak narážíme na 
mnoho dalších otázek: Jak vybrat, s kým budeme mluvit? Jak velký 
vzorek je potřeba mít? Máme si vybrat jednu metodu segmentace, 
nebo máme metody kombinovat? Mezi ekologickými organizacemi 
je každopádně potenciál k propojování výzkumných cílů a sdílení 
zdrojů, takže zodpovězení těchto otázek a vytvoření dostatečně po-
drobné segmentace pro neziskové organizace nemusí být pouhým 
zbožným přáním.

SPUSŤ VIDEO

ROZHOVOR S JANEM KRAJHANZLEM

www.youtube.com/watch?v=oTe9qde_QYA
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Závěr sobotního odpoledne patřil dvěma programům, které se odehrávaly u vedlejších stolů velkého sálu Kaprálova mlýna. Víc jak 
tucet aktivistek a aktivistů mělo příležitost se setkat s Júlií, která se vžila do role ministra životního prostředí Brabce, ministra ze-
mědělství a ministryně Jourové. Simulace vycházela z reálných schůzek, Júlia hrála muže i ministryni velmi přesvědčivě, a tak se 
hlouček u jednacího stolu pořádně zapotil, než se mu podařilo dojít aspoň k přijatelnému kompromisu.

Hned o pár metrů vedle se rokovalo o akcích, kterých se účastnil Mirek Patrik. Mirek dovezl zaprášená fotoalba z devadesátých 
let a postupně nám otáčel stránky plné fotek, které byly ještě focené na film. Přísedící se tak víc dozvěděli o informační kampani, 
která se ve velkém party stanu přesunovala mezi Prahou a Drážďanami po ose větších měst a varovala před riziky plánované D8  
v dobách, kdy ještě byla pouze na rýsovacích prknech. Následně ukazoval fotky ze street party, několika ročníků protestů proti  
dostavbě Temelína a zasedání Mezinárodního měnového fondu.

Open-space: prostor pro  
lobbing a vzpomínání 
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Navečer se přesunuly stoly a do velkého sálu začaly nosit desít-
ky skleniček na víno, lahve, chlebíčky, zelenina, saláty a vůbec 
všelijaké dobroty. Když do toho všeho začala ostře hrát rožnov-
ská kapela Fish&Fish, bylo už zřejmé, že to bude veselý večer. 
Pozdravení a přípitek pronesl dlouholetý předseda Rady Zeleného 
kruhu Pavel Černohous, Mirek Patrik na něj navázal vzpomínkami 
z mládí. A pak už jsme zase tancovali, jedli a poslouchali písničky 
po dnu plném debat a informací. 

Jedním z vrcholů programu byla tradičně aukce vedená Mojmí-
rem Vlašínem. Tentokrát na konto Zeleného kruhu. Do dražby se 
hned záhy dostaly artefakty, které snad ani nikdy neměly opustit 
dveře kanceláře: památeční bakelitový telefon zelené barvy, či bílý 
nápis nastříkaný na zelené desce se slovy Zelený kruh / Green 
Circle. Samozřejmě se ale jako obvykle dražila i řada hloupostí: pr-

kýnkem na pizzu počínaje a transparentem se Spolanou konče. Od 
peněz jsme si ale pomohli všichni, a tak akce splnila svůj účel.

Po dalším hudebním bloku jsme s Jirkou Jeřábkem přečetli 
výňatek z ustavujícího prohlášení Zeleného kruhu. Byla jím jediná 
věta, byť měla 14 řádek. Pak už jsme jen pustili fotopříběh Zele-
ného kruhu a jeho členů podkreslený řevem kapely Zelené koule. 
A nakonec se jedlo a pilo do půlnoci. S Katkou Rezkovou a je-
jím mužem Michalem jsme prodrbali, na koho jsme si abecedně 
vzpomněli. Nad ránem už ale v sále zůstalo jen několik vytrval-
ců, Lucka Jakešová vyprávěla o Greenpeace, diskuse s Pavlem 
a Pavlem pak sklouzla k politickým zašmodrchanostem střední 
Evropy. Vzhledem k tomu, že už jsem jel na noční proud, ode-
šel jsem se uložit do jurty, která stihla během odpoledne kvůli  
odfouklému igelitu značně propršet. 

Společenský večer – 
25. narozeniny Zeleného kruhu 

SPUSŤ VIDEO SPUSŤ VIDEO

ROZHOVOR SE ZUZANA DRHOVOU ROZHOVOR S KATKOU PTÁČKOVOU

www.youtube.com/watch?v=i53f7BObF6c
www.youtube.com/watch?v=oTe9qde_QYA
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Jirka Kulich debatu zahájil s rozvržením některých tematických 
okruhů, kterým by se chtěl věnovat. Pokračoval tím, že zlomovým 
momentem v jeho vztahu k přírodě pro něj byl tábor s Bronto-
saurem. Následně se pak začal víc angažovat. Zažít vzájemnou 
podporu v oddílech či kroužcích a charismatické osobnosti, je pro 
život nedocenitelné. Dnes máme silnou skupinu spojenců EVVO 
ve školách. Nověji existují i školní koordinátoři ekologické výcho-
vy, z nichž někteří jsou hlubocí ekologové: komunikují s ekologic-
kými nevládkami i spolu, jsou zapojení do řady aktivit. Na Králo-

vehradecku jsou školní koordinátoři EVVO asi na každé třetí škole, 
SEVER dosud udělal kurzy pro 150 z celkem 1500 tamějších škol. 
Kurz SEVERu přitom není vůbec snadný, má rozsah 250 hodin. 
Hanka Korvasová dodává, že školeními na Lipce i jinde prošly 
tisíce učitelů. Má pocit, že koordinátoři ekologické výchovy na 
školách jsou strašně sami, nové pokyny je stále do něčeho nutí 
a nedávají jim prostor. 

Aleš Máchal doplnil, že jako ideální cestu k zapojení mladých vidí 
stále ochranářskou práci. Typický ochranář prosí, trpí, sází – to 
je platný stereotyp. Moment silných zážitků při dlouhodobé práci 
pro přírodu vyzdvihuje i Jirka Kulich.
Hanka Korvasová uvádí, že často jsou důležité drobnosti. Fakt, 
že měl Libor Ambrozek prostřednictvím svého dítěte dobrý vztah 
k ekologické výchově, mohlo přispět k tomu, že Česko nyní má 
nejhustší síť Center ekologické výchovy v galaxii.
Hanka by ale nepodceňovala význam ani krátkých programů: jsou 
to jednorázové zážitky, ke kterým je možné se vrátit, pokud jsou 
dostatečně silné. Jsme schopní zorganizovat jednodenní programy 
pro 20 000 žáků ročně, oproti pobytovým programům pro 1000 
žáků. Ten rozdíl v množství je třeba zohlednit.  Navíc již jde pro-
pojovat činnost center ekologické výchovy s činností koordinátorů 
na školách, čímž je možné zajistit určitou návaznost a kontinuitu 
i jednodenním programům. Je proto rozhodně dobře, že plynou 
peníze i školám, například ze SFŽP na přírodní zahrady, v kterých 
se žáci můžou učit.
Yvonna Gailly doplňuje, že ji možná v životě neovlivnily ani tak 
osobnosti, jako spíše osoby. Stačilo prý video, které kdysi vzniklo 
na Kosence u Mirka Janíka. Jsou na něm tři chlapi. 
Podobně přímý zážitek Yvonna měla se zástupci Zero Carbon Bri-
tain, když kdysi organizovala konferenci. „Musíte mít hodně peněz 
na dopravu, my jezdíme vlakem, my nelítáme.“, řekli automaticky. 
Byl to vlastně podobný automatismus, jako na Kosence. 
Pro Yvonnu spočívá určitá past v tlaku na neustálou evaluaci a 

Ekologická výchova – 
jakou roli hraje?
Na nedělní ráno připravila Katka Vondrášová jógovou rozcvičku. Před devátou jsme se pak všich-
ni sešli v jídelně, abychom tam procvičovali zdravé a vegetariánské snídání. A takto roztrénovaní 
jsme pak vyrazili do debaty o ekologickém vzdělávání, které nemá být ani příliš ležérní, ani příliš 
sešněrované. Prostě tak akorát.

Podle Aleše je ideálním programem pro 
dorůstající mladé lidi v oddílech třeba 
vyřezávání náletů: když umím vysvětlit 

kolemjdoucí bábě se psem, co tam  
s pilkou dělám, v životě se neztratím.
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reflexi všeho, co se na programech zažije. Mají-li žáci na konci 
programu zaškrtnout, zda si už nikdy nebudou fénovat vlasy, má 
to silný vliv i na vyznění celého programu.
Jirka Jeřábek se vyznal, že jej k ochraně přírody dovedly silné 
zážitky na kurzu vedeném Honzou Činčerou a Bohoušem Binkou, 
na němž bylo dost přesahů i k ochraně životního prostředí. Akce 
Hnutí Brontosaurus sice podle něj mají dobrý zážitkový program, 
ale k nějaké větší osobní proměně je potřeba, aby se člověk do-
stal do kontaktu s tématy ochrany životního prostředí. Za příklad 
může sloužit i časopis Svědků Jehovových, kde si Jirka jako nác-
tiletý četl o přelidnění a výrazně jej to zasáhlo.
Hanka Korvasová navázala, že je dobré mít zpětnou vazbu pro 
úpravu environmentálních programů. Buďto si ji sbírá sama orga-
nizace nebo je nyní k dispozici odborná metodika vytvořená dle 
výzkumu podpořeného TAČR. O té metodice se nyní začíná mlu-
vit, nicméně stejně jako každé pravidlo, je to dobrý sluha a může 
to být i zlý pán. Jednou za čas jistě má smysl program vyhod-
notit, protože hodnocení může katalyzovat rozsáhlejší přemýšlení 
o programu. Má-li na konci některých programů ale zpravidla na-
stoupit jejich evaluace, může to být protismyslné. Nejjednodušeji 
se totiž ověřují věci nejméně podstatné a pozapomíná se přitom 
na to podstatné: znalosti, dovednosti, postoje.

Rozhodně by nebylo dobré evaluacemi dosud poměrně svo-
bodně nastavené programy sešněrovat. Svým lidem v práci by 
Hanka totiž chtěla dát velkou svobodu. Každý totiž může svým 
stylem ovlivnit někoho jiného. 

Evaluaci sice do určité míry můžou dělat samotné školy, spo-
kojenost žáků a učitelů s programem ale rozhodně také nemá 
být jediná nebo hlavní zpětná vazba. Podle organizace EDUin 
je problém českého vzdělávání právě založený do velké míry na 
tom, že jsou spokojení učitelé i rodiče, a proto jen málokdo má 
motivaci něco měnit. Právě na práci s učiteli se proto nyní Lipka 
chce čím dál tím více zaměřovat.

Problém při tvorbě metodiky vznikl tím, že na MŽP byli tlačení 
k zapojení velkého počtu kvantitativních kritérií u evaluace. Situ-
ace je navíc obtížná v tom, že jakákoliv kritika evaluací z pozic 
ekocenter vypadá už dopředu podezřele: vypadají, že mají strach 
a nechtějí, aby jim někdo koukal pod prsty. Proto diskusi o vhod-
ném hodnocení nejde výrazněji ovlivnit.
Aleš Máchal dodává, že je potřeba odlišit efektivitu daného pro-
gramu a kvalitu pedagoga, který jej vede. Hodnotícím nástrojem 
pro to druhé mohou být hospitace, které nyní taky již mohou být 

založené na určitém manuálu upozorňujícím, na co je dobré dávat 
pozor a o čem se bavit. Neměly by se vytvářet koeficienty, podle 
kterých se bude hodnotit veškerá práce. Pestrost našich přístupů 
bychom si měli uchovat za každou cenu.
Yvonna Gailly navazuje popisem dnešního hlavního problému eva-
luace, jenž spočívá v tom, že ekologickou výchovu na úřadech 
nehodnotí lidé, kteří by s ní měli delší zkušenost a zaměřují se 
jen na formální náležitosti metodika se nepřipravovala v širším 
kolektivu. Yvonna vzpomíná na to, že když se do Česka dostaly 
v devadesátých letech velké peníze z USA, přijel na konci projek-
tu do Čech hodnotitel zaplacený nadací a do závěrečné zprávy 
sepsal, co se v projektech povedlo, a co ne. Americké sebevědo-
mí umožnilo, že to nijak nepřikrášloval, ale popsal i chyby. 

U nás ale tyto projekty dnes hodnotí lidé, co na ministerstvech 
pracují pomalu při škole a mnoho zkušeností nemají. Yvonna do-

dává, že se podle ní mezi jednotlivými společenskými skupinami a 
obory zvětšuje neprostupnost. Ačkoliv se do ekologických organi-
zací pak třeba i hlásí řada úředníků či lidí z profesionální ochrany 
přírody, nižší platové podmínky neziskovky neustojí.
Lea Jirovská potvrzuje náročnost těchto formálních hodnocení a  
z toho vyplývající administrativní přetížení. V přírodovědecké škol-
ce, kde pracuje, musí na každé dítě každého půl roku vyplnit 
šestistránkový dotazník. 
Jirka Jeřábek pokračoval upozorněním na to, že celý koncept 
dnešního vzdělávání je kvůli silnému důrazu na testování proble-
matický: od průběžných písemek až k státním maturitám. Eko-
logická výchova by proto na sebe neměla mít v tomto směru 
přemrštěné, nerealistické nároky: funguje v kontextu, který je 
náročný, a nemůže se z něj zcela vydělit. Mezi rolemi ekologické 
výchovy by Jirka viděl jednu i v tom, aby se ve veřejnosti nedr-
žela představa, že aktivisté jsou ekoteroristé. Proto mu připadá 
důležité, aby ekologičtí aktivisté tu a tam měli do programů eko-
logické výchovy přístup.

Právě schopnost inspirovat je na celém eko-
logickém vzdělávání to nejdůležitější. Jak ji ale 
chcete změřit? Vzniká individuálním nastavení 

pedagoga, dodává Hanka. 
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Jirka Kulich na to reaguje svou historkou s jedním ze školních 
koordinátorů, který mu soukromě řekl, že „toho Bursíka by posta-
vil ke zdi“. Na řadu kurzů pro školní koordinátory ale jezdí lidé  
z praxe a z kampaní jednotlivých neziskovek a to lidem nesmírně 
otevírá oči.
Hanka Korvasová jej doplňuje tím, že před učiteli mluví o lidech 
z ekologického hnutí s nepředstíraným obdivem. Nejdůležitější je 
přesvědčit lidi o vysoké odbornosti aktivistů. A přesto je těžké 
před nejednou maminkou uhájit Mojmíra Vlašína, když si na sebe 
vezme potrhanou košili. 

Když ale Mojmír Vlašín nebo Milan Štefanec 
předstoupí před třídu plnou učitelů, během 
hodiny jsou si z původního opovržení záhy 

schopní získat respekt, který je pak už trvalý, 
doplňuje svou zkušenost Hanka.

SPUSŤ VIDEO SPUSŤ VIDEO

ROZHOVOR S JIRKOU KULICHEM ROZHOVOR S JAROSLAVOU SIMONOVOU

www.youtube.com/watch?v=u5Dnikl1iwQ
www.youtube.com/watch?v=oTe9qde_QYA
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Méně známé než videa jsou jejich happeningy: například projekt 
recyklovaných vánočních stromečků, kdy po Vánocích rychle vyrost-
ly v pražských parcích umělé lesy ze stromků od popelnic. Vztah 
lidí k věcem se pokusili zdokumentovat, když nafotili kompletně 
přestěhovaný byt na betonovou plochu.

Pokud nejsou zavalení prací, v prostoru v Krymské dělají série 
akcí. Jsou to tematické týdny s názvem „Prostor pro“, kdy je 
vernisáží zahájená měsíční výstava prací nějakého umělce. Dále se 
v každém měsíci promítá tematicky 
zaměřený film a následně se o něm 
diskutuje. Každý třetí týden měsíce 
běží večer s názvem „Zelený po-
meranč“, kdy Družina reaguje na 
donesené nápady ve stádiu větší či 
menší rozpracovanosti. Každý měsíc 
pak zakončuje společná večeře na 
téma, které se jí uzavře. Dosud takto 
proběhly například měsíce s názvy 
„Český Vietnam“, „Happening jako 
nástroj propagace“ a „Současný 
tanec“, kterého se  zúčastnili i studenti z Dancing College.

Co dosud udělali? Družina nepracuje zadarmo, ale dokáže 
udělat kampaň i za korunu. Jejich projekt na zachování proluky  
v Moskevské ulici stál jenom pár tisíc. Projekty ale už dělali například 
i pro Klimatickou koalici, Automat, Stranu zelených, Rekonstrukci 
státu, EDUin, Kuhnův dětský sbor a řadu dalších.

Kampaň pro podporu voleb do Evropského parlamentu „Chci 
moře“ od Open Society Fund byla rozsáhlejší: obsahovala fiktivní 
televizní reportáž, která se dostala k 350 000 lidí a web, na kterém 
byly shromážděné nástroje, které usnadňovaly volební rozhodnutí. 
Klip cílil na to, aby si jeho diváci otevřeli daný web. Poučení: 
v kampani je třeba mít od začátku jasný cíl.

Abychom vytvořili virální informaci, je zapotřebí mít dostatečný 
insight. Zřejmě nejdůležitější při tvorbě kampaní je znát nějaký 

nevyjádřený, dosud neartikulovaný 
záměr lidí, jejich skrytou potřebu. 
V kampani „Chceme moře“ tak 
Družina využila malé sebevědomí 
Čechů, když nás ze zahraničí kriti-
zují, a zároveň naši spokojenost 
se sebou samými, tak jak jsme – 
snad jenom, kdybychom tak měli to 
moře. To už byl vstup, na který se 
dalo navazovat insight. Kampaň do 
sebe začala zapadat v momentu, 
kdy Družině došlo, že pokud jste 

Evropan, tak máte moře.
Obdobný úspěch jsme zaznamenali v kampani, v které chtěl 

Člověk v tísni reagovat na sílu Olympiády v Soči v zastření tamějších 
problémů s lidskými právy. Opět k této kampani byl vytvořený web 
s informacemi o problému, na který odkazoval mediálně úspěšný 
klip. Díky kampani byli představitelé Člověka v tísni zvaní do debat 

Kreativní nástroje 
pro tvorbu kampaně
Družina se nejprve poměrně rozsáhle představila. Fakt, že se zaměřují na propagační fotografii, vid-
eo, design, weby, návrhy kampaní a produkci, je poměrně známý. Skupina se zrodila v roce 2007 
a do roku 2011 dělala i řadu projektů komerčně. Komerce je ale začala štvát, a tak si našli prostor 
v Krymské. Od té doby můžou bez zábran říct: „Propagujeme jen ty myšlenky, kterým věříme.“ 

Kampaň nicméně byla kontroverzní kvůli 
tomu, že řada dárců Člověka v tísni se najed-
nou dozvěděla, že jejich peníze nejdou pou-
ze na pomoc dětem v Africe, ale například i 

na obhajobu lidských práv ruských homosex-
uálů. To bylo následně třeba vysvětlit.
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a stali se konzultanty pro televizi, kteří reagovali na Ruskou prop-
agandu dodáním lidskoprávního kontextu. Kampaň tedy nepomohla 
jenom lidským právům, ale zvýraznila i Člověka v tísni. 

Velmi živým projektem Družiny byla i kampaň na podporu kan-
didáta Strany zelených Václava Lásky nazvaná „Politici na prodej“, 
kdy se jedna z pražských výloh proměnila ve vhled do gangster-
ského doupěte. Na něm se potom daly kolemjdoucím i médiím ilus-
trovat témata, s kterými chce Strana zelených zatočit. Tyto divadel-
ní happeningy nebyly zvláště nákladné a skvěle sedly ke sloganu 
„Láska proti korupci“. Rozsáhlá byla i účast Družiny při volbách do 
Evropského parlamentu. Nicméně zájem o tyto volby byl desetinový 
oproti volbám parlamentním.

Družina se také zaměřila na branding soutěže Neziskovka roku 
pořádané Nadací na rozvoj občanské společnosti. Symbolem a ce-
nou soutěže se stal jasně vybroušený skleněný hranol.

Jak vzniká kampaň? Prvním a nejobtížnějším prvkem v kampani 
je, jak už bylo zmíněno, nalezení hlavní myšlenky a s ní souvisejícího 
insightu, tedy skryté potřeby cílové skupiny, kvůli kterému se bude o  
kampaň zajímat. Například u kampaně „Česko dopředu“ vyšli z toho, 
že tato burcující, mobilizační výzva jde proti českému zpátečnictví 
hlavního proudu. Ale tím se v tom hlavním proudu i něco potlačuje. 
V klipu Strany zelených „Eurosong“ zase chtěli reflektovat naši pozici 
v EU, jakožto země, která není integrační a pro-
evropská. To ale vyvolává i protitlak, a záměrem 
tak bylo upozornit na to, že z Evropy nemáme mít 
mindráky. Politický marketing je podle Družiny nic-
méně s ohledem na insight těžká věc, protože je 
potřeba vysvětlit velkou část politického programu, 
který záhy diktuje velkou část klipu. Původně chtě-
li dát online kameru Liškovi měsíc před volbami na 
hruď, to se ale ukázalo jako řešení cílící na příliš 
úzkou skupinu proevropsky orientovaných voličů. 

Ve volbách do Sněmovny v roce 2013 praco-
vali s pozicí strany, která od voleb v roce 2010 
nebyla příliš známá a museli nejprve nastolit její 
nový, sebevědomý obraz: tedy představit její ná-
zory, erudici a program. Vytvořilo se proto několik 
spotů s infografikou týkajících se například kvality 
potravin, které měly potvrdit, že Zelení jsou chytří. 
Tato první fáze byla plánovaná na 4 měsíce, ale 
vzhledem k nečekanému posunutí termínu voleb 
v podstatě hned po zveřejnění spotů nastoupila 

denní kampaň. Každý střípek mířil na jinou část voličské základny, šlo 
v ní o určité „odzelenění“ zelených. Máte-li najednou pouze desítky 
dní do voleb, využíváte všechny přístupné kanály a komplikovanější 
strategie jde už mírně stranou. „Brali jsme jakoukoliv možnost dostat 
se do médií“, přiznává Družina. Zelení navíc rozhodnutím svého ve-
dení řekli, že nechtějí outdoorovou reklamu, billboardy a to prostor 
pro manévrování značně zúžilo.

Každá kampaň musí být založená na strategii, v které si určíme 
problém, řešení i cíle. Podle cílů je pak třeba nastavit klíčové in-
dikátory. Je nutné si časově rozdělit, kdy se na jakou část kampaně 
zaměříme: prvního půl roku lze například jen vysvětlovat problema-
tiku, pak dávat návody řešení a podobně.

Videoklipy a weby nejsou samospásné. Klient, který potřeboval 
zpropagovat festival s místním dopadem, chtěl natočit propagační 
video. Domluvili jsme se ale nakonec na potištění tisíců ubrousků 
programem akcí, které se pak roznesli po kavárnách v okolí. Bylo 
to snadné, levné a mnohem účinnější, než by byl klip na Youtube.

Družina nedá dopustit na dvě věci: pro zvýšení přístupu do 
médií je dobré proaktivně posílat články novinářům, a stát se tak 
expertem na danou oblast.  A za druhé, jak už zmínili, happeningy 
nejsou dobré jen pro ovlivnění lidí v místě samotném, ale zpráva 
o nich se chytne i v médiích. Média pak pomůžou dalšímu šíření.
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Po vystoupení Družiny a s ní paralelních bloků skončil program 
Nadechnutí. Sbalené batohy se začaly štosovat v zádveří. Oteví-
raly se kufry aut a někteří se začali loučit a odcházet do kopce 
na zastávku autobusu. Zbytek skupiny dojedl oběd i buchty, dopil 
mošt i víno a douklidil přednáškové místnosti. Pak jsme se rozjeli 
do nedělního odpoledne. Pro další nádechy, výdechy a mezidechy.  

Skutečnost je 
realizovaná 
myšlenka, píše 
se na přání 
Zeleného kruhu
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Fotogalerie
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