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Vznik a vedení sdružení
Občanské sdružení Zvonečník, o.s. založili jako nepolitické sdružení sociálně-demokratické orientace
na konci roku 2012 Jiří Jakl, Martin Kloz a Robin Böhnisch, registrováno bylo k 25.4.2013. Na schůzi
5.6.2013 se členy sdružení stali také Lukáš Pfauser, Anna Kárníková, Vít Céza a Julia Jezerská,
předsedou byl zvolen Jiří Jakl a místopředsedou Lukáš Pfauser. Z osobních důvodů k 5.9.2013 členství
ve sdružení ukončil Robin Böhnisch a v současnosti máme 6 členů. Máme zájem o ochranu životního
prostředí, kvalitu života a ekologickou politiku, podílíme se na činnosti platformy Zvonečník.
Uspořádali jsme tři členské schůze 6. května, 20. června a 22. listopadu. Našimi hlavními aktivitami
jsou: 1 ) pořádání panelových debat a seminářů 2) jednání k řešení konkrétních problémů 3)
výjezdní akce 4) badatelská činnost

Členové sdružení k 27.12.2013 jsou: Mgr. Jiří Jakl (předseda), Mgr. Lukáš Pfauser (místopředseda),
Ing. Martin Kloz, CSc., PhDr. Anna Kárníková, Mgr. Vít Céza a Mgr. Julia Jezerská

Veřejné akce
V roce 2013 sdružení uspořádalo ve spolupráci zejména s Masarykovou demokratickou akademií tyto
akce v Lidovém domě:
28.6.2013 debata "Ochrana přírody - věda, ideologie, náboženství?"
Zamyšlení nad majetkovým přístupem v ochraně přírody a znalostmi biologických principů ochrany
přírody. V panelu vystoupil europoslanec Pavel Poc, prof. Erazim Kohák, dr. Václav Petříček a Ing.
Vladimír Mana.
17.9.2013 debata "Ekologické priority pro budoucnost ČR"
Přiblížení ekologických priorit stínových ministrů třech politických stran a zástupce Zeleného kruhu Mgr. Jan Skalík, dr. Vladimír Špidla, Mgr. Ondřej Mirovský a poslankyně Kateřina Konečná.
23.10.2013 debata "Udržitelná spotřeba"
Udržitelná výroba a spotřeba uspokojuje potřeby společnosti, ale zároveň minimalizuje a zacykluje
spotřebu surovin a energií, omezuje používání toxických látek a vznik odpadů. Nepřinesly pravicové
škrty především větší zájem o nekvalitní dovozové potraviny, proč u nás recyklujeme stále méně než
polovinu odpadů a řada produktů dokonce ani nikdy neskončí v nákupním košíku? Vystoupila mluvčí
stínové vlády Michaela Marksová, dr. Danuše Kvasničková, Ing. Jiří Bureš a Alena Mrštná.

17. a 18.12.2013 fotografická výprava "Kurilské ostrovy"
Návštěva 11 kurilských ostrovů ve dvou blocích s geologem Ing. Martinem Klozem. Geologicky aktivní
oblast patří se svými ostrovy k jedněm z největších území na světě bez stálého osídlení člověkem.

Před registrací sdružení jeho členové uspořádali akce prostřednictvím platformy Zvonečník:
21.3.2013 debata "Inovace a budoucnost práce"
Ekologické inovace potlačují vznik znečištění, šetří energie, suroviny i zemědělskou půdu, vedou k
využívání nových technologií a lidem mohou práci brát, stejně jako práci vytvářet a s multiplikací se
státu vyplácet. Prodražují a snižují kvalitu života, nebo je to naopak? V panelu vystoupili prof. Martin
Potůček, dr. Jaromír Marušinec, Ing. Václav Suchý a poslanec Jiří Krátký.

Dále jsme se podíleli na přípravě seminářů MDA a Hnutí DUHA v cyklu "Čistá ekonomika":
15.2.2013 seminář "Ekonomické aspekty spotřeby fosilních paliv"
5.4.2013 seminář "Energetické renovace domů"
21.5.2013 seminář "Zákon o snižování energetické závislosti na fosilních palivech"

Dále jsme propagovali celorepublikovou sbírku potravin "Potraviny pomáhají" 16.11.2013 na pomoc
chudým lidem. Uspořádali jsme akci "Darujme potraviny" před Ministerstvem životního prostředí s
nákupem potravin ryze českých výrobců, z nedovozových surovin, bez rizikových potravinových aditiv
a bez zbytečných obalů. Akce navázala na senátní seminář MDA pořádaný v témže týdnu a věnovaný
tématu chudoby.

Tiskové zprávy
Sdružení vydalo 4 tiskové zprávy, které byly zveřejněny na stránkách platformy Zvonečník, případně
na webu CSSD.cz.
*14.11.2013 "Nezkažené potraviny do odpadu nepatří"
*17.6.2013 "Dešťové jímky - zajímavý zdroj užitkové vody"
*28.5.2013 "Technické konopí potřebuje analýzu trhu a investice"
*21.5.2013 "Zvonečník podporuje ekologické technologie pro modernizaci bazénů"

Analytické materiály
Vydané tiskové zprávy jsou podloženy badatelskou činností, v rámci které připravujeme podrobnější
analýzy a publikace. S jejich přípravou bylo možné komunikovat se zainteresovanou veřejností a
odborníky - občanská sdružení, odborné komise ČSSD, firmy a například materiál týkající se úspor ve
veřejných bazénech se zúčastnil soutěže E.ON Energy Globe Award ČR (ekologických Oskarů).

*Jiří Jakl, Martin Kloz (2013): Úsporný ohřev vody ve veřejných bazénech
Hlavní zamyšlení směřuje k energetickým úsporám. Co se vyplatí, to se podle pravicových ideologií
prosadí samo. Levice zdůrazňuje stimulační význam investic, ale také význam státu podporujícího
aktivitu. Bohužel jeho neaktivita se projevuje krizí a nedostatkem peněz v kapsách těch, kteří by
racionální aktivitu rádi dělali. Chybí vůle státu, a to dokonce i když disponoval dostatkem peněz z EU,
aby přinejmenším provedl rekonstrukce řady veřejných zařízení.

*Jiří Jakl, Petr Petržílek (2013): Využití dešťových jímek
Dešťová voda má výhodné vlastnosti pro využití na zahradách i jako užitkové vody v domácnostech.
Investice do jejího využívání mají zřejmou návratnost a mohou pomoci vypořádat se s následky
sucha, šetřit zdroje pitné vody a nabídnout pracovní místa při zavádění technologie.

*Jiří Jakl (2013): Potraviny nejsou odpad
Nekvalitní dovozové i české potraviny z vedlejších produktů výroby a sníženým obsahem masa či
ovocné a zeleninové složky připomínají spíše prodávaný odpad. Vedle toho ačkoli v České republice
žijí statisíce lidí pod hranicí chudoby, v obchodech se nemalý podíl zdravotně nezávadných potravin
likviduje jako odpad a tyto potraviny je obtížné darovat pro humanitární využití. Prostřednictvím
analýzy i konkrétních návrhů nabízíme řešení těchto problémů.

Osvětové materiály
Tyto materiály byly poskytnuty členům a sympatizantům platformy Zvonečník a jako tiskoviny jsou k
dispozici při osobních jednáních a dalších prezentacích.

*"Přehled energetických zdrojů"
Jaké zdroje energie vlastně máme k dispozici a jak k nim přistupovat, aby vývoj směřoval od zdrojů
neobnovitelných k čisté energetice a novým technologiím.
*"Výrobně-spotřebitelský cyklus"
Mezi surovinami a výrobky musí být cyklická přeměna s minimem vstupů a ztrát energie v cyklu.
*"Voda v krajině"
K ekologickému přístupu byla otevřena diskuse při propagaci semináře MDA "Retence vody v krajině"
(23.9.2013). Prioritní musí být úsporný provoz a využíti přírodě blízkých opatření v krajině.

Badatelská činnost
Kromě tvorby analytických dokumentů spadá do badatelské činnosti také studium invazivních druhů.
Koncept přístupu k nim byl presentován 5.6.2013 na odborném workshopu v Karlových Varech o
metodikách likvidace invazních druhů. V Praze jsme také objevili a zdokumentovali invazivní chování
u Vitis riparia.

Další prezentace
10.9.2013 "Ekofestival" občanských sdružení na Náměstí míru Praha 2.

Osobní jednání
*Železniční spojky ve Středočeském kraji
Jde nám o zlepšení konkurenceschopnosti železnice elektrifikací tratě z Mladé Boleslavi do
Nymburka, o zjednodušení spojení mezi Prahou a Libercem (140 minut s chybějící 15 km spojkou
mezi Milovicemi a Mladou Boleslaví) a mezi Prahou a Hradcem Králové (2,5 km rychlíková spojka
může nahradit 7 km objízdný oblouk u Velkého Oseka). O těchto řešeních jsme jednali s Mgr. Alešem
Kutákem (Dopravní federace), nymburským starostou a poslancem Milošem Peterou,
mladoboleslavským senátorem Jaromírem Jermářem a poslaneckým kandidátem dr. Ing. Petrem
Petržílkem.

*Využití dešťové vody
Ing. Marie Vaculíková (ekocentrum Koniklec) a Leonie Liemich, M.A. (Friedrich-Ebert-Stiftung) konzultace a možnost uskutečnění výpravy za příklady dobré praxe do Berlína.

*Ekologická komise ÚVV ČSSD
Na této komisi byly diskutovány připomínky k návrhu zahrádkářského zákona, možnost zrušení platby
DPH při darování potravin a s jejími členy diskutovány i další podněty našeho sdružení.

Výjezdní akce
Za největší problém roku 2013 shledáme absenci výjezdních akcí. V plánu byly výjezdní akce se
stínovým ministrem Vladimírem Špidlou na Šumavu (obnova pralesovitých porostů horských smrčin,
rašelinné pralesy), do Královéhradeckého kraje (management přírodní památky Na Plachtě, výroba
českých kotlů na biopaliva, zástavba zemědělské půdy místo využití starých průmyslových objektů) a
na Křivoklátsko (úvahy o zřízení národního parku pro biotop středoevropského listnatého lesa).
Realizována byla jen návštěva místostarosty Úval u Prahy Petra Petržílka s řadou příkladů dobré
praxe pro komunální ekologickou politiku (vytvořeno video a k výsadbám zeleně článek pro časopis
Ventil).

Lokální kauzy
Z lokálních kauz v Praze jde o zabránění zástavby zeleně, například kauza Vidoule (účast na
demonstraci 19.9.2013 s podporou Jaroslava Zavadila před pražským Magistrátem). Významnou
kauzou je také problematika dopravy v oblasti Spořilova (účast na veřejném slyšení 29.4.2013 v
senátu se senátorkou Evou Sykovou a místostarostou Jiřím Bodenlosem). Lokálních kauz existuje celá
řada a zabývají se jimi různí komunální politici i občanská sdružení. Rádi bychom popularizovali
ekologicky příznivá řešení, která mají podporu širší veřejnosti.

Finance
Sdružení má zřízený účet u Poštovní spořitelny - Era účet pro neziskovky: 259550511/0300. Formou
darovací smlouvy z 20.6.2013 získalo sdružení pro svoji činnost dar od ČSSD ve výši 60.000,- Kč.
Sdružení tyto prostředky využilo k hrazení provozních nákladů, nákupu prezentační a záznamové
techniky a hrazení dohod o provedení práce (náhrada práce 75,- Kč/hod).

Poděkování
Náš dík patří především České straně sociálně demokratické za finanční podporu a možnost využití
prostor pro uspořádání akcí.
Velmi děkujeme Masarykově demokratické akademii za spolupráci při přípravě akcí.
Děkujeme všem, kteří s naším sdružením spolupracovali, nebo se na jeho činnosti podíleli.

Závěr
Naše sdružení navázalo na činnost ekologické platformy Zvonečník a chce v občanské rovině přispívat
k rozvoji této platformy. Přestože pracujeme s finančními prostředky malého sdružení a v rozsahu
odpovídajícímu jednomu nevelkému veřejnému projektu, je naše činnost poměrně různorodá, široce
rozvinutá, s originálními nápady a přístupy. Z tohoto pohledu považujeme první rok fungování našeho
sdružení za velice úspěšný.

