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Fungování sdružení

Zvonečník, z.s. je nepolitický spolek sociálně-demokratické orientace. V roce 2016 byli jeho členy:

Mgr. Jiří Jakl (předseda), Mgr. Lukáš Pfauser (místopředseda), Ing. Martin Kloz, CSc., Mgr. Vít Céza,
Mgr.  et  Mgr.  Julia  Jezerská,  Ing.  Norbert  Buchta,  Ing.  Tibor  Schwarz,  Dis.,  Mgr.  Eva  Vítová,  Mgr.
Michal Švec a Ing. Zdeněk Jiskra. Sdružení má nyní 8 členů a v roce 2016 uspořádalo 5 členských
schůzí. 

Máme zájem o ochranu životního prostředí, kvalitu života a o ekologickou politiku. V roce 2016 za
velký  úspěch  považujeme  zejména  uspořádání  prvního  ročníku  Letní  ekologické  akademie  a
celostátní  kutilské  soutěže  Dešťovka  na  zahradě.  Dále  jsme  uspořádali  4 tématické  debaty,  2
autobusové výjezdy, 4 výpravy, zorganizovali či se zapojili do řady akcí pro veřejnost (Dny Země a
ekofestivaly) a odborných akcí (konference, semináře). Připravili jsme internetové stránky zaměřené
na blízkost přírodě, zahrádkářství, pro Letní ekologickou akademii, ERAMPI, Eko4, Praha89 a Divokou
Šárku.  Vydali  jsme  osvětové  letáčky k  ekologickým přístupům na  zahradách,  palmovému oleji  a
záložku s přehledem našich programů. S přípravou akcí jsme uskutečnili řadu důležitých jednání a
spolupracujeme s dalšími organizacemi. Jsme členy Oborové platformy Zeleného kruhu, Koalice proti
palmovému oleji, Platformy pro krajinu a příznivci Koalice pro řeky.

"Letní ekologická akademie" připravená s Masarykovou demokratickou akademií v Divoké Šárce byla
významným počinem s reflexí ekologické politiky ČSSD na různých úrovních rozhodování (a to jak za
účasti  poslance,  senátorů  a  místopředsedkyně  ČSSD,  tak  představitelů  nejvýznamnějších
ekologických organizací), ale nabídla také přímo vzdělávací a oddechový program.

Soutěž "Dešťovka na zahradě" připravená s časopisem Zahrádkář a Národním zemědělským muzeem
prokázala, že Česko je domovem kutilů. Ale přispěla také k závěru za účasti europoslance Pavla Poce
a senátorky Ivany Cabrnochové, že využívání dešťové vody na zahradách zasluhuje stejnou podporu
jako například kompostování.

Autobusové  výjezdy jsme  připravili  "Za  divokými  kopytníky  a  labskými  meandry"  pod  záštitou
premiéra  Bohuslava  Sobotky  a  "Za  josefovskými  mokřady  a  zachovanou  Plachtou"  pod  záštitou
poslance a předsedy výboru pro životní prostředí Robina Böhnische. Na akcích jsme uvítali významné
odborníky a pomohli přiblížit využití kopytníků k údržbě přírodně hodnotných území, význam ochrany
vodních zdrojů,  rozšíření přírodní památky Na Plachtě a péči o hodnotná území ochránci přírody.
Uspořádali  jsme  také  menší  výpravy za  zvonečníky (Lánsko,  kde  jsme  zjistili  jejich  ohrožení
přemnoženými divočáky, Dokesko s testováním automobilového sdílení v rámci Týdne udržitelného
rozvoje), za technickým konopím do Unhošti, na Zemi živitelku a za lesními porosty do Krušných hor. 

Významné byly debaty v Lidovém domě. První byla k účasti veřejnosti a kvalitě rozhodování. Další k
potenciálům obnovitelných zdrojů energie v ČR a diskutovala například rozdílné odhady potenciálů
jednotlivých zdrojů různými energetickými experty a možná úskalí spojená s ochranou přírody. Další
debata se věnovala biologické rozmanitosti polních kultur a opatřením proti snižování kvality půd.
Debata k občanské vědě rozebrala její rozvoj, význam a na jaké naráží problémy.



Připravili  jsme či  se zapojili  do různých  Dní Země (Trutnov, Hradec Králové, Chrudim, Pardubice,
Vysoké Mýto, Divoká Šárka 2x aj.), ekofestivalu Mikroklima (Praha 9), oslav 1. máje s ČSSD ve Zlíně a
programové  debaty  ÚVV  ČSSD k  dlouhodobému  programu.  Z  veletrhů  jsme vystavovali  na  NGO
Marketu (FORUM 2000) a EcoWorldu (Incheba), dále jsme prezentovali problematiku dešťové vody
na Permakulturním domě (Permakultura CS), ekologické přístupy na zahradách na východočeském
školení instruktorů ČZS a vyhýbání se palmovému oleji na konferenci Dialogem ke zdraví (STOB).

Na MŽP jsme jednali s  náměstkem pro finanční  a  dobrovolné nástroje Janem Křížem o podpoře
využití dešťové vody na zahradách, o využívání užitkové povrchové vody, o poplatcích zavedených
ministrem Martinem Bursíkem komplikujících obměnu starých ojetin nízkopříjmovým majitelům a o
úskalí podpory elektromobilů pro milionáře místo cílené podpory cyklického využití baterií.

K Evropskému týdnu mobility jsme spustili  výzvu "Na vlak na kole" a upozorňovali jsme na význam
řešení kombinování dopravy. Otestovali jsme také možnost zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích
s využitím odrazek na stromy v blízkosti silnic a nabízíme tuto možnost také dalším zájemcům.

Youtube kanál jsme rozšířili  o 59 videí  (vystoupení  na ekoakademii,  příspěvky z  výletových akcí,
rozhovory). 

Za  největší  úspěch  považujeme  rozvinutí  samostatných  programů s  osvětovými  a  odbornými
aktivitami, ale i přímo řešení konkrétních problémů. Z nich vychází i sestavení šestera ekologických
priorit pro ČSSD. Jde o následující 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 (erampi.net, síťování se zahraničím)

Finance

Spolek 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, dar od MDA 5.500 Kč a
drobnější  příspěvky  účastníků na  aktivity  v  součtu 3.184  Kč.  Prostředky jsme využili  na  provozní
náklady, vybavení a  autobusové výjezdy.  Robinovi  Böhnischovi  dále děkujeme za dar občerstvení
(1.000 Kč) a Vítu Cézovi za květiny (500 Kč).



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.

Děkujeme všem, kteří s naším spolkem spolupracovali, nebo se na jeho činnosti podíleli.
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