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Zpráva o činnosti ekologického sdružení Zvonečník, o.s. Zvonečník, o.s.



Fungování sdružení

Občanské sdružení Zvonečník, o.s. je  nepolitické sdružení sociálně-demokratické orientace,  které
začalo vznikat od konce roku 2012. V roce 2014 byly jeho členy Mgr. Jiří Jakl (předseda), Mgr. Lukáš
Pfauser  (místopředseda),  Ing.  Martin  Kloz,  CSc.,  PhDr.  Anna Kárníková,  Mgr.  Vít  Céza,  Mgr.  Julia
Jezerská, Ing. Norbert Buchta a Bc. Tibor Schwarz, Dis. V současnosti má sdružení 7 členů a v roce
2014 uspořádalo 4 členské schůze. 

Máme zájem o ochranu životního prostředí,  kvalitu života a ekologickou politiku,  podílíme se na
činnosti  platformy  Zvonečník  (pod  jejíž  záštitou  mnohé  aktivity  realizujeme).  Našimi  hlavními
aktivitami jsou:  1) pořádání panelových debat a výprav  2) jednání a výjezdní akce  3) badatelská
činnost

Nejsme velkou organizací  počtem členů,  ale  zejména  záběrem aktivit,  nápaditostí  a  spoluprácí  s
politiky.  Uspořádali  jsme  7  vlastních  tématických  debat,  5  výprav,  zapojili  se  do  řady  akcí  pro
veřejnost  (Dny  Země,  běh,  přímá  pomoc  životnímu  prostředí)  a  odborných  akcí  (konference,
semináře),  připravili  jsme internetové stránky zaměřené na komunální  politiku,  vydali  3 osvětové
letáčky, 4 tiskové zprávy a 2 analytické materiály, uskutečnili řadu jednání a spolupracujeme s dalšími
organizacemi. 

Iniciativa - inovace - progresivita!



Veřejné akce

V roce 2014 jsme uspořádali  debaty  v  Lidovém domě a  v  poslanecké sněmovně,  ale  také různé
výpravy. Prezentace panelistů jsou dostupné z internetových stránek zvonecnik.cz.

5.3.2014 debata "Půda nám mizí před očima" 

Každý  den  v  ČR  mizí  13  hektarů  polí.  Rostou  na  nich  domy,
tovární  haly,  logistická  centra  a  silniční  stavby.  Navíc  zhruba
polovina  zemědělské  půdy  je  ohrožena  vodní  erozí  a  desetina
větrnou  erozí.  Za  posledních  30  let  se  degradace  půdy  vlivem
vodní  eroze  výrazně  zrychlila.  Účast  množství  renomovaných
odborníků  a  zájem veřejnosti  naznačil  velký  význam půdy  -  je
svým způsobem živým organismem a je pro nás stejně důležitá,
jako voda či vzduch. 

V panelu vystoupili ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Jiří Hladík, prof. Miloslav
Janeček z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, Magdalena Zimová ze skupiny hygieny půdy a
odpadů SZÚ a senátor Jiří Bis. Pro ochranu půdy má význam ohleduplné zemědělství střídající více
plodin (včetně pícnin a využívající organické hnojení) a s vhodnou agrotechnikou, ale také přednostní
zástavba brownfieldů (velký význam tu může mít územní plánování). Akci předcházela zpráva "Půda
nám mizí před očima", na základě této debaty vznikl leták "Jak chránit půdu". 

23.4.2014 debata "Limity pro těžbu uhlí" 

Akce proběhla v prostorách poslaneckého klubu
ČSSD.  Měla  vazbu  na  výzvu  grémia  platformy
Zvonečník "Chraňme nerostné bohatství českého
státu". Těžba nerostných surovin by neměla být
neomezená,  protože  není  bez  negativních
dopadů  na  životní  prostředí  a  může  přímo
destruovat obce. Dotkli  jsme se skutečnosti,  že
stát dosud nárokuje maximálně 10 % z hodnoty vytěžených surovin, přičemž u uhlí je to dokonce
maximálně 1,5 %. V regionech s rozvinutou těžbou uhlí bývá nejvyšší nezaměstnanost, přičemž i pro
Mostecko existuje řada možností nového rozvoje. 

Naše  debata  ukázala,  že  i  u  sociálních  demokratů  v  Ústeckém  kraji  (včetně  poslance  Jaroslava
Foldyny) lze najít podporu vyšším úhradám za vydobytý nerost. V bloku "Mostecko dnes" vystoupili
místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, Lubomír Holý jako zástupce KVV ČSSD Ústeckého kraje,
expert  pro  oceňování  přírodních  zdrojů  Josef  Seják  a  energetik  a  poradce  ministra  průmyslu  a
obchodu Vladimír Vlk. V bloku "Možnosti ekologického růstu v Ústeckém kraji" Vojtěch Kotecký za
Hnutí  DUHA, expert  pro rozvoj lokálních ekonomik Tomáš Tožička a Martin  Sedlák z  Aliance pro
energetickou soběstačnost.



28.5.2014  debata  "Prospěšnost  a  příležitosti  pro
zahrádkářství"

Zahrádkářství  je  mnohdy  pomíjenou  činností,  která  přináší
zábavu,  relaxaci,  zdravý  pohyb  a  zpestření  jídelníčku.  Může
přispívat k ochraně přírody a životního prostředí, stejně jako být
zdrojem nežádoucích invazních druhů, hluku ze sekaček, nebo v
době sucha odčerpávat cennou pitnou vodu. 

Zahrádkářským  spolkům  by  se  především  nemělo  komplikovat  fungování  zbytečnou  byrokracií.
Přesně k tomu ale dospěl  nový občanský zákoník Jiřího Pospíšila (ODS/TOP09),  který zatížil  velké
svazy  byrokratizací  pobočných  spolků  a  spolků  jako  takových.  Naopak  česká  legislativa  dosud
postrádá zahrádkářský  zákon.  ČSSD jeho přijetí  do legislativy  podporuje.  Má přinést  pravidla  pro
zahrádkářské  pozemky  a  uvést  zahrádkářství  jako  činnost  veřejně  prospěšnou.  Může  nést  také
pravidla  pro  zamezení  šíření  nepůvodních  druhů  ze  zahrad,  možnosti  nakládání  s  biomasou  s
chorobami a škůdci, pravidla pro kácení stromů na zahradách. 

Předseda Jan Hinterholzinger nám přiblížil význam ČZS pro sdružování zahrádkářů. K zajímavé shodě
zde došlo také s Denisou Tomáškovou, že i permakulturní zahrady jsou druhem zahrádkářství. Petra
Kolínská, zastupitelka SZ Praha 6 se věnovala myšlence ochrany zahrad a zahrádkářských kolonií ve
městě  coby  součást  zeleně,  přičemž  kolonie  by  se  mohly  formou  akce  alespoň  jednou  ročně
zpřístupnit široké veřejnosti. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana vyjádřil podporu
zahrádkářské  činnosti  a  zájem  o  zahrádkářský  zákon  právě  z  pohledu  prospěšnosti  pro  životní
prostředí.  

17.6.2014 debata "Uchování a distribuce energie"

Rozvoj  obnovitelných  zdrojů  energie  naráží  na  problém
uchování  či  načasování  spotřeby  energie  ze  špičkových
výkonů  a  naopak  na  dostatek  pohotových  zdrojů  v  době
malého  výkonu  obnovitelných  zdrojů.  Tepelnou  energii  lze
uchovat  v  akumulačních  nádržích,  elektrická  energie  může
vyrobit  vodík,  syntetický  metan,  stlačit  vzduch,  dobít
elektromobily  či  přečerpat  vodu v  přečerpávacích nádržích.
Rychlou zálohou jsou paroplynové elektrárny. 

Ani  některé obnovitelné zdroje energie se ale nemusejí  projevovat výkyvy v přenosové soustavě,
protože  mají  jen  úsporný  charakter  (sluneční  ohřev  užitkové  vody).  Specifikem  české
elektroenergetiky je výrazný přebytek 17 TWh za rok, což odpovídá energii vyrobené v temelínské
elektrárně.  Přenosová soustava je stabilní,  ale musí  se umět vypořádat s  výkyvy z obnovitelných
zdrojů. Ve městech mají perspektivu obnovitelné zdroje umisťované na střechy, tepelné výměníky a
zateplování.

V  panelu  vystoupili  Hynek  Beran  z  Českého  energetického  klubu,  prof.  Bohuslav  Sekerka  z  FES
Univerzity Pardubice, Milan Smrž z Eurosolaru a energetik Vladimír Vlk poradce ministra průmyslu a
obchodu Jana Mládka



24.6.2014 výprava "Ptactvo ve středu velkoměsta" 

Střed  Prahy  oplývá  bohatstvím  ptactva  -  ať  vodního,  tak  i
zpěvného.  Ptáky  ale  není  vhodné  krmit  sladkým,  slaným,
smaženým  a  plesnivým  pečivem.  Střetům  s  prosklenými
plochami  a  s  trolejemi  na  mostech  lze  předcházet
kombinacemi  řady  opatření.  Z  akce  vzniklo  video,  letáček
"Ptactvo v obcích a městech", některé prvky přešly také do
komunálního programu pražské ČSSD.

Provedli nás ornitologové Zdeněk Vermouzek a Alena Rulfová , dále se zúčastnili poslanec a předseda
výboru pro ŽP Robin Böhnisch, náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana a zastupitelka
pražského magistrátu Lucie Válová.

25.6.2014 posezení "Jak dále s ekologickou výchovou a vzděláváním?"

Akce měla podobu předprázdninového posezení v prostorách
Hybernie  s  dr.  Danuší  Kvasničkovou  -  nestorkou  oboru
ekologické  výchovy  dětí,  mládeže  a  přírodovědného
vzdělávání vůbec a držitelkou mezinárodního ocenění UNEP
Global  500.  Přiblížila  nám  vývoj  na  domácí  půdě,  ale  i  v
mezinárodním  kontextu.  Zřejmé  je  dlouhodobé  přehlížení
ekologické výchovy v odborných kruzích.

29.7.2014 debata "Ekologický urbanismus".

Debata s urbanistou Janem Slaninou a místostarostou Úval u Prahy a poradcem premiéra ČR Petrem
Petržílkem. Územní rozvoj obcí se pojí s oborem urbanismu. Jeho cílem je utvářet a rozvíjet města a
vesnice  jako  funkční  a  vyvážené  celky.  Územní  plánování  by  mělo  usilovat  o  směřování  k
harmonickému  uspořádání  území,  k  ochraně  kulturního  dědictví  a  samozřejmě  také  k  udržení
ekologické rovnováhy. 

Stanovili  jsme  několik  základních  principů  pro  ekologickou  územní
politiku:  *Zachování  ploch  zeleně,  která  má  významné  estetické,
klimatické, protihlukové a biologické funkce (včetně starých stromů).
Nejde jen o dosud nezastavěné plochy a platí to také o zahrádkářských
osadách. *K zástavbám využívání brownfieldů uvnitř měst, nikoli polí v
jejich okolí. *Odklon tranzitní dopravy od průjezdů městem. *Městská
doprava  stavící  především  na  dostupné  dopravě  hromadné  a
nemotorové individuální. *Náhrada betonových stok a nádrží přírodě
blízkými  vodními  plochami.  *Rozhodování  s  možností  zapojování
veřejnosti.



25.8.2014 debata "Ekologický provoz obcí a měst". 

Druhá prázdninová debata před etapou horkých kampaní do
komunálních  voleb.  S  potřebnými  investicemi  lze  snižovat
provozní  náklady  obcí  a  měst.  Každý  dobrý  hospodář  řeší
profukující  okna  školy  a  úřadu.  Zajistí  třídění  odpadu  s
dostatkem  kontejnerů  a  energeticky  úsporné  veřejné
osvětlení. K závlahám trávníků a záhonů využívá přednostně
dešťovou  vodu.  Nezapomíná  na  údržbu  kanalizace  a
provozuje čistírnu odpadních vod. Usiluje o atraktivní hromadnou dopravu. Ekologický provoz obcí
není jen zelené úřadování s pitím BIO čajů a oboustranným tiskem dokumentů. Ekologie přináší nejen
čistější ovzduší a vodu v potocích, ale je také zdrojem finančních úspor pro obecní rozpočty, nabízí
nové pracovní příležitosti a vynikající volební úspěchy. 

V  panelu  vystoupili  Norbert  Buchta  s  prezentací  z  Jeseníku  -  jedničky  v  třídění  odpadu,  senátor
Miroslav Nenutil, energetický rádce QZP Zdeněk Pospíchal a telefonicky také úřadující předsedkyně
Strany zelených Jana Drápalová. 

6.9.2014 akce "Obnova Klíčovských tůní" 

Akce  s  Patrony  potoků  s  cílem  obnovy  několika  tůní  na
Klíčově.  Přišli  jsme  na  pomoc  obojživelníkům  i  dalším
vodomilcům, kteří tu žijí v obklopení velkoměstem. Do akce
se zapojili také členky sdružení Krocan a předseda ČSSD Praha
9 Ondřej Miffek.

27.9.2014 "Podzimní den Země" v Divoké Šárce

Tradiční  akce  Mladých  sociálních  demokratů  Praha  6  se
zapojením  také  našeho  sdružení.  Podzim  jsme  zpestřili
poznáváním  rostlin,  ale  také  programem  pro  předcházení
vzniku potravinových odpadů a ukázkou průhledných ptačích
UV siluet do oken.



22.11.2014 výprava "Nákup - mezi výrobou a spotřebou"

Ve výrobně-spotřebitelském cyklu  hraje  nákup zásadní  roli.
Jde  o  mezník  mezi  nabídkou  a  dochází  při  něm  k  výběru
výrobků. I ve velkých supermarketech je možné upřednostnit
české zboží před dovozovým a výrobky bez zbytečných obalů.

Narazili  jsme na usnadnění darování neprodejných potravin
potravinovým  bankám,  ale  také  na  možnost  zavedení
zákonného  limitu  pro  obsah  trans-mastných  kyselin  a
omezení  používání  některých  kontroverzních  "éček"
(podobně jako v jiných zemích).

Akcí jsme podpořili  sbírku  Potraviny pomáhají a  zúčastnila se jí náměstkyně ministra zdravotnictví
Lenka Teska Arnoštová, profesorka potravinářských technologií  Jana Dostálová a ředitel  motolské
nemocnice Miloslav Ludvík.

5.12.2014  "Den  půdy" a  výprava  do  bioplynové  stanice  v
Kněžicích. 

Setkání se starostou Milanem Kazdou a debata o problémech
stanice  schopné využívat  i  komunální  bioodpad a  živočišné
odpady.  Stanice  se  potýká  s  paradoxním  problémem
nedostatku  odpadu.  Zemědělcům  nabízí  kvalitní  hnojivo  a
zajišťuje energetickou soběstačnost Kněžic.





Podpořili jsme také celou řadu akcí dalších organizací, ať formou propagace, tak přímou účastí.

*29.3.2014 Úklid Trojmezí

Již  tradiční  akce,  kterou  pořádá  Koalice  občanských  sdružení  Trojmezí.  Trojmezí  se  dotýká  hned
několika městských částí - Praha 4, 10, 11. Na letošní jarní akci vzešel nápad Radka Juriše (asistent
senátorky  Evy  Sykové  a  člen  komise  ŽP  Praha  4)  místo  častého  sekání  trávníků  více  pozornosti
věnovat  skutečnému nepořádku.  Do  úklidu  se  zapojil  také  například  Vít  Céza  (asistent  poslance
Jaroslava Zavadila a místopředseda ČSSD Praha 8) a Petr Pravda (člen ÚVV ČSSD za Prahu 4).

*Dny Země: Divoká Šárka (26. dubna) a Chrudim (24. dubna) s programem poznávání rostlin (včetně
invazních),  významem ochrany půdy a  možnostmi  využití  dešťové vody.  Podpořili  jsme také Den
Země Na Plachtě v Hradci Králové (12. dubna) s odstraňováním náletových dřevin v přírodní památce.

*10.4.2014 parlamentní seminář "Odpady a obaly" - prezentace "Potraviny nejsou odpad".

*26.4.2014 Velká jarní cyklojízda

Pražské cyklojízdy pořádá sdružení Auto*Mat a účastní se ho tradičně několik tisíc cyklistů. Letošní
velká  jarní  cyklojízda  začala  na  Náměstí  Jiřího z  Poděbrad,  projela  Náměstím Míru a  Václavským
náměstím, míjela úřad vlády a skončila ve Stromovce. Akce se zúčastnil například místostarosta Prahy
4 Jiří Bodenlos a odbornice pro dopravu Marie Nenutilová.



*9.9.2014 podpora "Běh za Vidouli" na Praze 5

Běhu se zúčastnili také hlavní poradce premiéra Vladimír Špidla (s časem
šestikilometrové trasy 36:45) a lídr pražské ČSSD Miloslav Ludvík. Akce
cílila  na  podporu  veřejnosti  a  politiků  proti  developerským  plánům
zástavby stolové hory Vidoule. Jde o jednu z nejdůležitějších zelených
plic Prahy, odkud se do ní dostává čerstvý vzduch. Chceme, aby Vidoule
zůstala zelená a neporušená.  

Z  významných  akcí  roku  stojí  za  zmínku  podpora  senátní  konference  Stát  a  ochrana  zvířat
(22.5.2014),  konference CEMC a FŽP ČZU v Praze Předcházení vzniku odpadu (2.10.2014 ) a Fórum
udržitelného rozvoje 2014 rady vlády (28.11.2014).



Internetové projekty

V roce 2014 se přímo vybízelo téma komunální politiky vzhledem k probíhajícím komunálním volbám.
Připravili  jsme  proto  internetové  stránky  "Komunálky  2014  -  sociální  demokracie"  (na  adrese
http://komunalky9.webnode.cz/).  O  komunální  politiku  máme  zájem,  mnozí  z  ní  máme  i  přímé
zkušenosti, prostřednictvím poradních orgánů ale také přenášíme příklady dobré praxe.

Tiskové zprávy

Sdružení vydalo 4 tiskové zprávy, které byly zveřejněny na internetových stránkách platformy 
Zvonečník, případně na webu CSSD.cz. 

*28.2.2014 "Půda nám mizí před očima"

*8.7.2014  "Ptactvo v obcích a městech"

*29.9.2014 "Ekologický urbanismus a provoz obcí"

*20.11.2014 "Darování potravin"



Analytické materiály

Vydané tiskové zprávy  jsou podloženy badatelskou činností,  v  rámci  které  připravujeme základní
přehledy  i  podrobnější  analýzy.  S  jejich  přípravou  bylo  možné  komunikovat  se  zainteresovanou
veřejností a odborníky - občanská sdružení, odborné komise ČSSD, firmy.

*Jiří Jakl a kol. (2014): Potraviny nejsou odpad (2. vydání)

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. Nejen o těchto problémech, ale i s jejich
řešením. 

Problematika předcházení vzniku potravinových odpadů v obchodech a
rozlišení  potravin  a  odpadů  jsme  dále  publikovali  také  v  časopisech
Odpadové fórum a Odpady.

*Koncepce elektroenergetiky

Seznámení  se  základními  údaji  české  elektroenergetiky  a  možnostmi
jejího vývoje.



Osvětové materiály

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

*"Jak chránit půdu?"

Půda nám dosud mizí  doslova před očima. Jak
by  se  k  ní  mělo  přistupovat  v  zemědělství,
průmyslu  a  dopravě,  ale  jaký  zvolit  třeba  i
osobní  přístup  se  vztahem  k  její  ochraně?
Materiál  vznikl  na  základě  debaty  "Půda  nám
mizí před očima".

*"Předcházíme vzniku potravinového odpadu"

Velké  množství  potravin  z  domácností  dosud
končí v odpadu. Jakým způsobem přistupovat k
nakupování  a  vytváření  domácích  zásob?
Materiál vznikl na základě debaty "Nákup - mezi
výrobou a spotřebou".

*"Ptactvo v obcích a městech"

Ptáci jsou našimi společníky i ve městech. Lidé je
často nevhodně krmí, neuvědomují si možnosti
jejich  ochrany,  jindy  se  je  snaží  zapudit.  Jak
přistupovat  k  jednotlivým  skupinám  ptáků?
Materiál  vznikl  při  příležitosti  "Výpravy  za
ptactvem"  a  za  spolupráce  s  Č.  společností
ornitologickou.



Jednání a výjezdní akce

*14.2.2014  Setkání  zástupců ekologických  organizací s  náměstkem ministra  Vladimírem Manou.
Reflektovali jsme novelu ke GMO, upozornili na potřeby zahrádkářů se zahrádkářským zákonem a
možnosti podpory využití dešťové vody a úsporných technologií.

*11.4.2014 Jednání s náměstkyní ministra Berenikou Peštovou a ředitelem Jaromírem Manhartem k
problematice  vyhazování  potravin  a  nakládání  s  odpady  v  obchodech.  Význam  mohou  mít
dobrovolné dohody s obchodníky, neboť například výměna některých obalů může být výhodná pro
obchodníky i  pro životní  prostředí.  Nutné je  rozlišení  obtížně prodejných potravin  od plesnivého
zboží. Postoupili jsme také materiál "Potraviny nejsou odpad".

*5.8.2014 veřejné slyšení k Programu předcházení odpadů ČR

Dotaz jsme směřovali  k největší míře očekávaného naplnění
programu.  Dostali  jsme odpověď,  že  jako důležitá oblast  se
jeví odpad z potravin. Právě tím se ovšem naše sdružení blíže
zabývá  a  vyvíjí  různé  aktivity.  Ministerstvu  jsme  k  němu
poskytli  k  nahlédnutí  materiál  "Potraviny  nejsou  odpad"  a
vážíme si  možnosti  zapojení  v  ad hoc  pracovní  skupině pro
přípravu koncepce předcházení vzniku odpadů.

V  připomínkovém  řízení  jsme  uvedli:  Za  naprosto  klíčové
považujeme rozlišení potravin a odpadů, aby potraviny zbytečně nekončily ve směsném odpadu a
mohly být humánně využity. Neméně důležité je stanovení pravidel pro doplňování zboží z hlediska
předcházení  vzniku  potravinových  odpadů.  Nezřídka  se  totiž  lze  setkat  například  s  případy,  kdy
dochází  ke  zbytečnému  znehodnocení  rychlým  či  zbytečným  přesypáváním  a  kupením  velkého
množství  zboží  na  prodejní  ploše,  posléze  relativně  brzké  ztrátě  jeho  prodejnosti.  K  ekologicky
šetrnému přístupu je ale také nutné vést výrobce a spotřebitele. Směřovala k němu i výzva platformy
Zvonečník "Odpadové apely!" (Jakl, Kloz 2012).   

Média  předhazují  řešení  legislativního  problému  darování  potravin a  méně  pracují  s  možnostmi
využití současné legislativy. V koncepci je rozebrána celá kapitola 2.1.1. "Problematika daně z přidané
hodnoty a daně darovací". Problém darování potravin podle našich informací v Německu v roce 2012
vyšel z precedentu darování pečiva od pekaře Rolanda Ermera. Na základě tohoto případu se otázkou
začalo zabývat spolkové ministerstvo financí i  finanční úřady jednotlivých zemí. Ty se dohodly na
řešení  tak,  aby  potraviny  (před  koncem  doby  spotřeby  nebo potraviny  podléhající  rychlé  zkáze)
darované na dobročinné účely nepodléhaly DPH. Jedinou podmínkou je, že vůči takto darovaným
potravinám nesmí být vystaveno tzv. potvrzení o daru, na základě kterého si společnosti můžou snížit
základ daně z příjmu. Podobná dohoda mezi ministerstvem financí a finančními úřady by problém
mohla řešit i v ČR.



*7.5.2014 Spojení životního prostředí a sociálních věcí

Na půdě poslanecké sněmovny jsme debatovali s předsedou výboru pro životní prostředí Robinem
Böhnischem a ministryní  práce  a  sociálních  věcí  Michaelou  Marksovou-Tominovou.  Vzešla  z  ní  i
prosba Koalice pro řeky formulovaná v dopisu paní ministryni.

Vhodné by bylo rozšíření již existujícího programu MPSV pro údržbu veřejných prostranství tak, aby z
něho  bylo  možno  financovat  i  pracovníky  provádějící  terénní  práce  při  realizaci  protierozních  a
drobných  protipovodňových  opatření  v  krajině.  Státu  se  investice  vyplatí,  protože  s  nimi  může
předcházet větším a opakujícím se škodám v budoucnosti. 

*4.9.2014 Šumava - Plešné jezero

V roce 2009 se Miloš Zeman vypravil na túru na šumavské Plešné jezero.
Chtěl se osobně přesvědčit o řádění kůrovce v tamních lesích. Výlet ho
utvrdil v tom, že je situace na Šumavě mnohem horší, než si myslel. 

Ve spolupráci s Hnutím DUHA a správou národního parku jsme se jsme
se do míst s odborníky vypravili také. Terén okolí jezera je pro člověka
těžko dostupný a sázení tu už proto není dost dobře možné. Rozhodně
se  ale  nedá  říci,  že  by  tu  nic  nerostlo,  i  odpůrci  bezzásahového
managementu již připouštějí zřejmé přirozené zmlazení.



*25.-26.11.2014 Konference BUND a Hnutí DUHA v německém Erfurtu

Připomenuli  jsme  problém  výrazně  exportní  české
energetiky s dominancí využití  uhelných zdrojů,  ale také
současné příležitosti skladování energie v domácnostech a
náhlých přebytků energie z obnovitelných zdrojů energie.

16.-18.12.2014 Výprava Štrasburk

Osobní  pozvání  europoslance  Pavla  Poce  využili  zájemci,  kteří  mají  aktivní  zájem  o  naše  akce.
Navštívili jsme technické muzeum v Sinsheimu a vychutnali dva večery v německém hotelu. Přímo v
budově evropského parlamentu  jsme se  seznámili  s  jeho fungováním,  seznámili  se  s  agendou a
besedovali s Pavlem Pocem. 

*Platforma pro udržitelnou spotřebu

Patříme k platformě pro udržitelnou spotřebu koordinovanou Ekumenickou akademií (od 3.11.2014).

*Ekologická komise ÚVV ČSSD

Spolupráce s komisí funguje dobře. Členové komise zveme na otevřené debaty a podněty využíváme
k dalším jednáním komise.  Na  komisi  byly  diskutovány  připomínky  k  věcnému návrhu  zákona  o
odpadech (využití veřejného systému třídění odpadů drobnými živnostníky), energetická koncepce ČR
(roční přebytek 17 TWh v elektroenergetice), ochrana půdy, zahrádkářský zákon a novela ke GMO
(revize registru povolených GMO ve světle nově objevených rizik).



*Využití dešťové vody

foto Homebydlení

Cílíme, aby obchodní řetězce v příštím roce nabídly svým zákazníkům akční sortiment zaměřený na
využívání  dešťové  vody.  Její  využití  k  zahradním  závlahám  je  technicky  nejjednodušší  a  cenově
nejzajímavější,  než systémy napojené na vodovody.  Jde o nabídku sběračů a nádrží  na dešťovou
vodu, ale také nejúčinnějších závlah -  těch kapénkových.  Zatím jsme se obrátili  na řetězec Lidl  a
dostali odpověď, že tuto nabídku zatím prostě neplánují. Budou jiné řetězce vstřícnější, nebo je lepší
ohlédnout se v zahradnictví?

*Ovoce do škol

Ovoce do škol je program podporovaný EU a SZIF. Žáci mají možnost využít přídělová balení ovoce.
Program je ale v praxi v rozporu s politikami samotné EU. Nabízeno je ovoce dopravované na dlouhé
vzdálenosti, rozhodně nejde obvykle o jablka a mrkev, jak navozují propagační materiály programu. S
podnětem  jsme  se  obrátili  na  premiéra  v  době  krize  vztahů  EU  s  Ruskem  bránícího  importům
evropského ovoce. Pokud EU chce snižovat emise, platí to i pro dopravu. Pokud EU chce snižovat
produkci odpadů, již na školách by mělo být zřejmé, že toho lze dosáhnout redukcí obalů - například
výdejem ovoce přímo z bedýnek.



Finance

Sdružení má zřízený účet u Poštovní spořitelny - Era účet pro neziskovky: 259550511/0300. Formou
darovací smlouvy získalo sdružení pro svoji činnost dar od ČSSD ve výši 80.000,- 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 Lidového domu pro uspořádání akcí.

Za bližší spolupráci děkujeme zejména Masarykově demokratické akademii.

Europoslanci Pavlu Pocovi děkujeme za pozvání do návštěvnické skupiny sídla Evropského 
parlamentu ve Štrasburku.

Janu Slaninovi děkujeme za neformální dar jízdného 670 Kč.

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 také druhý rok fungování
našeho  sdružení  za  velice  úspěšný.  Za  největší  úspěch  považujeme  rozsah  aktivit,  ale  zejména
přispění k řešení řady konkrétních problémů jako darování potravin, vyšších úhrad za vydobytý nerost
v případě hnědého uhlí a zdůraznění významu ochrany půdy.


