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Zvonečník  vznikl  v  ČSSD v  roce 2008 jako iniciativa
zdola.  Spojujeme  ekologické  představitele  ČSSD  a
zasazujeme  se  o  progresivní  řešení.  
Jsme živá ekologická platforma sociální demokracie! 

Zapojte se: 

Navštivte naše internetové stránky www.zvonecnik.cz (+tématické viz programy)
Přihlaste se k odběru aktualit na zvonecnik@seznam.cz (Jiří Jakl, tajemník)
Zúčastněte se našich akcí nebo spolu další připravme. 
Diskutujte na www.facebook.com/groups/zvonecnik

"Ohrožené druhy obvykle chráníme a invazní potlačujeme. Jsou
i výjimky, jako třeba Zvonečník, který podporuji právě protože
neohrožený a velmi aktivní."

Pavel Poc (europoslanec)

"Ve Zvonečníku vidím spojení zdraví a ekologie. Navštívila jsem
Letní ekologickou akademii a doporučuji ji všem zájemcům."

Lenka Teska Arnoštová (místopředsedkyně ČSSD)

"Ekologie  nabízí  zdroje  pro  sociální  sféru  a  zajímavou
multiplikaci v hospodářské oblasti."

Vladimír Špidla (bývalý premiér a komisař EU)

"Kombinování dopravy je velká výzva pro Zvonečník i pro mě." 

Petr Dolínek (náměstek primátorky)



Co se podařilo, o co usilujeme?
Do  programu  ČSSD  jsme  prosazovali  podporu  využití
dešťové  vody  v  domácnostech,  v  loňském  roce  jsme
uspořádali kutilskou soutěž „Dešťovka na zahradě“ a v
letošním  roce  k  němu  konečně  MŽP  bude  realizovat
dotační program „Dešťovka“. 

V připomínkách programu MŽP pro předcházení odpadů
jsme  ukázali  možnost  nelegislativních  změn  darování
potravin bez DPH. Problém byl vyřešený a pro ignorující
obchodní řetězce parlament prosadil povinnost darování
nezkažených  potravin.  ČSSD  prostřednictvím
ministerstev  i  pražského  magistrátu  rozvíjejí  podporu
také potravinových bank.

Ukazujeme ekologická úskalí produkce palmového oleje
a  se  zdravotním  bonusem možnost  výběru  nešizených
potravin  bez  palmového  oleje.  Vedle  osvěty
prosazujeme  celoevropský  zákaz  přidávání  palmového
oleje do biopaliv s europoslanci Pavlem Pocem a Olgou
Sehnalovou.

Vláda  Bohuslava  Sobotky  podporuje  chráněná  území.
Vyhlášeno  bylo  CHKO  Brdy,  rozšířeno  Kokořínsko  o
Máchův  kraj,  novela  zákona  o  ochraně  přírody  může
sjednotit  pravidla  pro  národní  parky.  Míří  sem  naše
autobusové výjezdy.

Usilujeme  o  fiskální  ekologickou  politiku.  Uspořádali
jsme k ní konferenci s vážením multiplikačního efektu.
Prostřednictvím programových priorit  se zasazujeme o
podporu  šrotování  starých  ojetin,  rozvíjení
energetických investic v domácnostech a o rozvoj měst
na brownfieldech.

Chceme parkoviště a stojany pro kola na nádraží, přišli
jsme  s  výzvou  "Na  vlak  na  kole".  V  prosazování
dopravních kombinací je příkladný pražský magistrát s
úsilím Petra Dolínka.

Vedle již z programu ČSSD koaličně realizované podpory
obnovy  staročeských  rybníků  chceme  v  letošním  roce
uchopit čistotu řek do koupatelného stavu. 



Chráníme kvalitu půdy a odmítáme přeřepkovaná pole
na jedné straně a dovoz soji z tropů na druhé straně a
rozvrat  živinových  koloběhů.  Škody  na  české  půdě
dosahují každoročně několika miliard, poukazujeme na
výhodnost řešení a na signály úbytku agrobiodiverzity.
Řešme  pěstování  pícnin,  ochranných  plodin  a  využití
bioodpadu na českých polích.

V  ekologické  výchově  a  vzdělávání  zdůrazňujeme
ekologickou příkladnost ve školách, poznávání přírody v
přírodě,  kontakt  s  aktéry  ochrany  přírody,  význam
soutěží pro rozvoj talentů a tvůrčí činnosti. Naše eko-
edu vize se promítá ve státní  koncepci  EVVO, rozvoj
talentů  a  tvůrčí  činnosti  prosazujeme  do  programu
ČSSD.  Vnímáme  udržitelnou  spotřebu  jako  nástroj  k
udržitelné  výrobě  a  pojímáme  tak  i  vlastní  osvětové
aktivity. 

Prosazujeme vyšší  bezpečnost  na  silnicích a  ohledy k
živé přírodě. Proto chráníme aleje u silnic a nabízíme
možnost  akcí  s  umisťováním  odrazek  na  stromy.
Spolupracujeme  také  s  vědeckými  institucemi,
krajskými  politiky  a  silničními  správami  k  vytipování
úseků  s  masivními  tahy  obojživelníků  a  k  realizacím
podchodů pro obojživelníky. Podporujeme zabezpečení
mostů před kolizemi s vodními ptáky a regulaci lodní
dopravy.

Chceme  čistější  vzduch.  Odmítáme  vytloukání  filtrů
pevných  částic  z  výfuků  dieselových  automobilů  a
zasazujeme  se  o  fungování  inspekčních  a  kontrolních
orgánů.  Přicházíme  s  limitem  na  sirnatost  uhlí
spalovaného  v  neodsířených  zdrojích  a  odmítáme
dotace na kotle na uhlí (se sírou).

Naše programy
Pro vodu a krajinu   vodakrajina.eu  voda v krajině, pole, lesy
Pro zahrádkářství   zahradni.net  ekologické přístupy na zahradách
Energetická chudoba   enechudoba.cz  investice pro chudé
Klimatické změny   klimazmeny.cz  klimatické změny a nová ekonomika
Potraviny nejsou odpad   potravinynejsouodpad.cz  stop plýtvání potravinami, kvalita potravin
Přírodě blíž   prirodebliz.cz  máme rádi přírodu
Dopravní kombinace   dopravnikombinace.cz  kombinujeme kola, automobily a vlaky
Emise z dopravy   emisezdopravy.cz  proti škodlivým emisím z dopravy
Eko-edukace   ekoedu.cz  nová vize pro ekologické vzdělávání a osvětu
Města a regiony   mestaregiony.cz  ekologické přístupy ve městech a regionech
ERAMPI - Ecological Rampion   erampi.net  síťujeme se zahraničím
Letní ekologická akademie   ekoakademie.cz  debaty, vzdělávání, relaxace


