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Smart café "Nástrahy života šelem a dravců v české přírodě" 

Při příležitosti Mezinárodního dne rysů vás zveme na neformální debatu s odborníky (v rámci cyklu Smart 
café) na téma "Nástrahy života šelem a dravců v české přírodě". Setkání odborníků s veřejností se koná 
v úterý 11. června od 18:00 v Praze v Langhans - Centru Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1). 

Budeme diskutovat o tom, jak se u nás žije divokým šelmám a dravcům, co hrozí zvířatům i lidem od pytláků 
a travičů, jakými způsoby se vyšetřují případy kladení jedovatých návnad, želez apod. A také o tom, jak se o 
vzácné šelmy v naší přírodě stará stát. 

Debatovat přijde paní Jindřiška Jelínková, koordinátorka programů péče o velké šelmy v AOPK ČR a Klára 
Hlubocká, specialistka na wildlife crime a psovodka z České společnosti ornitologické. Diskusi bude přítomen 
i zástupce oddělení ochrany přírody ČIŽP. 

Diskuze je otevřená výměně názorů, zkušeností i k získání nových informací. Akce je zdarma.  
 
Neformální večer pořádá Zelený kruh ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu 
3Lynx podpořeného programem Interreg Central EUROPE. Více informací se můžete dozvědět na 
našich webových stránkách nebo na Facebooku.  

 
 
Informace pro média 
Zelený kruh je asociace, která sdružuje 85 významných ekologických nevládních organizací (mj. Frank Bold, Greenpeace, 

Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování 

zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na 

zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě 

se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. 

Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin 

a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických 

organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.  

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.  
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