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Fungování sdružení
Zvonečník, z.s. je nepolitické sdružení sociálně-demokratické orientace. V roce 2015 proběhla
přeregistrace sdružení ze Zvonečník o. s. na Zvonečník, z.s. a fungovalo v následujícím složení:
Mgr. Jiří Jakl (předseda), Mgr. Lukáš Pfauser (místopředseda), Ing. Martin Kloz, CSc., Mgr. Vít Céza,
Mgr. Julia Jezerská, Ing. Norbert Buchta, Ing. Tibor Schwarz, Dis., Mgr. Eva Vítová a Mgr. Michal Švec.
Sdružení má nyní 9 členů a v roce 2015 uspořádalo 3 členské schůze.
Máme zájem o ochranu životního prostředí, kvalitu života a ekologickou politiku. Nejsme velkou
organizací počtem členů, ale zejména záběrem aktivit, nápaditostí a spoluprací také s politiky.
Uspořádali jsme 4 tématické debaty, 1 parlamentní konferenci, 2 autobusové výjezdy, 3 exkurze, 3
tématické výstavy, zorganizovali či se zapojili do řady akcí pro veřejnost (Dny Země a ekofestivaly) a
odborných akcí (konference, semináře). Připravili jsme internetové stránky zaměřené na plýtvání
potravinami, energetickou chudobu, emise z dopravy, vodu a krajinu, klimatické změny a ekologickou
edukaci. Vydali jsme komplet 7 tématických letáčků, uskutečnili řadu jednání a spolupracujeme s
dalšími organizacemi. Jsme členy Oborové platformy Zeleného kruhu a Koalice proti palmovému oleji.
Konkrétně jsme připravili autobusový výjezd do Brd pod záštitou středočeského hejtmana Miloše
Petery a na Dymokursko pod záštitou šéfporadce premiéra Vladimíra Špidly (kterého jsme navrhli
také na Cenu Josefa Vavrouška). Na akci jsme uvítali významné odborníky a pomohli přiblížit nově
vyhlašované CHKO a problematiku vody v krajině. Dále jsme uspořádali parlamentní konferenci k
energetické chudobě pod záštitou předsedy výboru pro životní prostředí Robina Böhnische, ukázali si
méně známé možnosti energetických úspor v domácnostech a diskutovali zamýšlené i již realizované
kroky vlády Bohuslava Sobotky k potlačování chudoby jako takové.
Významná byla debata v Lidovém domě k emisím z dopravy, která diskutovala například postihy
servisů nabízející vytloukání filtrů pevných částic, emisní limity a kontroly automobilů, poplatky
bránící ojetinářům kupovat novější vozy, standardizaci a recyklovatelnost baterií elektromobilů nebo
rozšíření dieselgas u kamionů na naftu. K dalším uspořádaným debatám patří sdílená ekonomika
(kouzlo i úskalí), obchod s Čínou (možnost vyrovnání obchodní bilance a požadavky na ekologické
standardy dováženého zboží) a k dopravním kombinacím (přispělo k programové debatě ČSSD).
Velmi úspěšná byla akce na Palmovce bez palmového oleje s místopředsedkyní ČSSD Lenkou Teskou
Arnoštovou, kde jsme si ukázali možnosti vyhnutí se palmovému oleji v nabídce potravin.
Připravili jsme či se zapojili do různých Dní Země (Chrudim, Pardubice, Svitavy, Divoká Šárka aj.),
ekofestivalu Mikroklima (Praha 9), oslav 1. máje s ČSSD ve Zlíně a Praze, s výstavami konference k
předcházení odpadů (možnosti omezení plýtvání v potravinových obchodech), Dne stromů na Praze 8
(voda a krajina), série 4 večerů BUZZ Talks k plýtvání potravinami, Sjezdu ČSSD, programové debaty
Masarykovy demokratické akademie k udržitelnému rozvoji (energetická chudoba) a Fóra
udržitelného rozvoje Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Vydali jsme sérii tématických letáčků,
provozujeme zhruba desítku tématických webů a naše materiály prezentujeme na řadě dalších
ekologických akcích.

Na MŽP jsme připomínkovali strategie ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, ale také nabídli
naši vizi k ekologické edukaci. U SZIF jsme intervenovali k naplnění evropských politik snižování emisí
z dopravy a předcházení odpadů za omezení podpory nabídky ovoce a zeleniny do škol nemístního
původu a zbytečně baleného do plastových krabiček. U České obchodní inspekce jsme intervenovali k
nepravdivým nabídkám autoservisů vytloukajících filtry pevných částic.

Finance
Sdružení má zřízený účet u Poštovní spořitelny - Era účet pro neziskovky: 259550511/0300. Formou
darovací smlouvy získalo pro svoji činnost dar od ČSSD ve výši 98.000,- Kč. Prostředky jsme využili na
provozní náklady, vybavení a brutto 10 tisíc Kč na odměny.

Poděkování
Náš dík patří především České straně sociálně demokratické za finanční podporu a možnost využití
prostor Lidového domu pro uspořádání akcí.
Dále náš dík patří nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung za podporu konference k energetické chudobě.
Za bližší spolupráci děkujeme zejména Masarykově demokratické akademii.
Děkujeme všem, kteří s naším sdružením spolupracovali, nebo se na jeho činnosti podíleli.

