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Vlčí mikiny
Hlásíme, že oblíbené mikiny, 
kterým se přes rameno prošel 
vzácný vlk, jsou opět na skladě. 
Pro dámy a dívky ve stylové čer-
né, pro pány kluky v prima šedé. 
A opět klimaticky neutrální.

Potřebuju zachránit
Limitovaná edice trendy růžo-
vých a azurově modrých triček 
pro všechny milovnice planety. 
A taky pro ty, kteří čas od času 
potřebují zachránit.

Se mnou je to divočina
Po úspěchu dětských triček 
s nápisem „Jsem pěkné kvít-
ko“ tady máme novinku. S cool 
obrázkem a vzkazem „Se 
mnou je to divočina“ se žádný 
malý drahoušek neztratí.

Dupy dup
To jsme na skladě ještě neměli. 
Dětské dupačky s krátkým 
a dlouhým rukávem v přírodní 
barvě. V biokvalitě. 

FSC

Novinky 
v našem obchodě

Rok jinak: 
Pokud to vyjde, náš obchod 
získá díky projektu nadace 
Vodafone profesionálního 
pomocníka až na tři měsíce. 
Držte nám palec.

Big byznys: 
Známá softwarová firma si 
u nás objednala potisk tisí-
covky triček. A i když jsme 
malý obchůdek, byla to pro 
nás hračka. Spokojenost na 
obou stranách. To jen, abyste 
věděli, až se budete po takové 
službě také poohlížet :).

S tričky na festivalu: 
Každý, kdo dorazil na Fes-
tival Velká výzva v našem 
tričku „velká výzva“, od nás 
dostal pěknou knihu jako dá-
rek. A to se vyplatí…

obchod.hnutiduha.cz

z chráněné dílny

vyrobeno 
z FSC

lokální

z recyklovaných 
materiálů

biobavlna

rostlinného 
původu

bez chemie



Milé čtenářky a milí čtenáři,

nic se prý nezmění. To slýchám při své práci od spousty lidí. Člověk se 
může snažit sebevíc, ale v zemi plné korupce, prolezlé lobbisty a řízené 
cynickými politiky se (prý) nedá nic rozumného prosadit.

Ne že bych se tomuto postoji nějak divil. Noviny a televizní zprávy 
jsou opravdu hitparádou skandálů. A proto jsem rád, že se jménem 
Hnutí DUHA můžu pochlubit s jedním opravdu důležitým úspěchem.

Vlastně to také začalo skandálem. Poslanci letos v zimě, uprostřed 
těžkého smogu, projednávali nový zákon, který má pomoci lidem v nej-
hůře postižených městech. Měl by motivovat hutě, elektrárny a jiné vel-
ké podniky, aby přešly na nové, chytřejší technologie.

Co se ale nestalo. Poslanci na nátlak několika vlivných firem udělali 
pravý opak. Odhlasovali, že nejhorším viníkům poplatky za vypouštění 
škodlivin do ovzduší prostě odpustí. Jsme zvědaví, jak to asi komento-
vali lidé na Ostravsku – v regionu sužovaném smogem a s ním spojený-
mi zdravotními obtížemi.

Spolu s kolegy z ostatních ekologických organizací jsme na tuto ne-
horáznost rychle upozornili novináře. Napsali jsme také každému se-
nátorovi osobní dopis s prosbou, aby chybu napravili. Strhl se poprask. 
Napravení zákona požadovalo také město Ostrava, Moravskoslezský 
kraj i Akademie věd. 

Výsledek? Povedlo se. Senátem schválené řešení sice není perfektní, 
ale původní škrt napravilo. Podařilo se to také díky desítkám lidí, kteří 
emailovali svým senátorům. Lavina žádostí o změnu udělala v Senátu 
velký dojem. Děkujeme za pomoc. 

Vojtěch Kotecký
programový ředitel Hnutí DUHA

Dobrovolníkem na 
Šumavě?
Hledáme dobrovolníky, kteří 
chtějí pomoci chránit šumavskou 
přírodu přímo v terénu. Udělejte si 
výlet do Národního parku Šumava 
a dohlížejte, zda opět nedochází 
k poškozování vzácné přírody. 
Anebo zažijte jeden dva týdny 
zajímavou prací na informačním 
stánku. Zaškolení dobrovolníků 
proběhne 29. 6.–1. 7. přímo na 
Šumavě. Více informací na 
www.hnutiduha.cz v sekci „akce“.

Web Hnutí DUHA 
v novém kabátku
Chodíte na naše stránky? Hledáte 
tam informace? Zajímavosti? 
Publikace? V průběhu 
června dostanou nový design 
a přehlednější strukturu.

Na letních festivalech

Pojedete na Trutnov? Na Rock for 
People? Pak vás srdečně zveme na 
náš infostánek v sekci nevládních 
organizací. Rádi vás tam uvidíme 
a popovídáme si o naší práci.

Naši brigádníci v Praze 
a Brně
I letos budou naši brigádníci 
nabízet lidem v ulicích Prahy 
a Brna možnost podpořit 
naši práci. Ví už vaši známí, 
že patříte k našim dárcům? 
Nenechávejte si to pro sebe. 
A pokud vaše děti hledají letní 
brigádu, ať určitě kliknou na 
www.hnutiduha.cz/brigada.

e d i t o r i a l
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Zveme vás do lesa

Svitavsko, Beskydy, Jeseníky, Moravský kras nebo Jindřichovice pod Smrkem – tam všude letos můžete načerpat 
energii a odpočinout si při práci v lese a v krajině. Hnutí DUHA totiž opět pořádá tradiční a úspěšné Týdny pro 
les. Po patnácté.

„Účastníky čeká péče o remízky a meze, kosení luk, mapování starých krajových odrůd, ošetřování obecní 
zeleně. Dále budou pomáhat také s ochranou stromků před mlsnou zvěří. Součástí pracovně-zážitkových pobytů 
budou i zajímavé přednášky a exkurze,“ slibuje koordinátorka Týdnů pro les Eliška Kvitová.

Hnutí DUHA letos uspořádá sedm Týdnů pro les, a to díky významné finanční pomoci svých individuálních 
dárců. Týdny pro les už dlouhodobě přispívají k ochraně a obnově zdravých lesů a krajiny, aby lépe zachycovala 
dešťovou vodu a snižovala riziko povodní. V předchozích čtrnácti letech se již podařilo uspořádat přes devadesát 
turnusů. Zúčastnily se jich stovky lidí, kteří odpracovali přes 50 tisíc dobrovolnických hodin a vysadili více než 
dvě stě tisíc stromů. 

Na Týdny pro les se můžete snadno přihlásit na www.hnutiduha.cz/tpl. Ubytování a strava jsou zdarma.

Jedovaté postřiky na Šumavě – a zase ilegálně

Ředitel šumavského národního parku Jan Stráský a jeho náměstek Jiří Má-
nek se s přírodou opět nemazlí. I letos nasadili ve vzácných lokalitách ile-
gální jedovaté postřiky proti kůrovci. Je to ale řešení ve stylu „vylít z vaničky 
vodu i s dítětem“. S kůrovcem totiž hrozí otrava i dalším živočichům. Ze-
jména drobným bezobratlým či chráněným obojživelníkům, jako jsou sko-
kani a velmi vzácní horští čolci, v nejhorším případě i rybám a tetřevům.

Otrávené pasti objevily dobrovolné hlídky Hnutí DUHA a organizace po-
sléze podala podnět České inspekci životního prostředí. „Absurdní ovšem je, 
že o nápravu se nesnaží sami lesníci – zaměstnanci parku, kteří denně jezdí ko-
lem, vidí to a nic nedělají. Prakticky začínají přírodu chránit už jen ekologické 
organizace a dobrovolníci místo státem placených úředníků,“ konstatuje lesní 
expert Hnutí DUHA Jaromír Bláha.

V dobře spravovaných evropských národních parcích je používání jedo-
vaté chemie proti kůrovci nemyslitelné. Příklady národních parků Harz nebo 
Bavorský les v Německu, kde mají podobné problémy, ukazují, že kůrovci lze 
v šíření do okolních lesů bránit i bez pesticidů a divokého kácení.
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 Nová 7.G o venkově v nás a kolem nás

2012 ve znamení krize, sdílení a do třetice venkov – to jsou 
dosavadní témata letošního ročníku Sedmé generace, spole-
čensko-ekologického časopisu Hnutí DUHA. A taky rozhovor 
s hercem Jaroslavem Duškem, odborníkem na solární energe-
tiku Milanem Smržem a bývalou místopředsedkyní Ústavního 
soudu Eliškou Wagnerovou. Dále reportáže z pasení koz v Čes-
kém krasu, z kontroverzní záchranné stanice v Jinonicích a z té-
měř bájné slovenské vesnice Zaježová.

Sedmá generace vychází dvakrát měsíčně a na jejím webu www.
sedmagenerace.cz si můžete přečíst bezplatně tři až čtyři články 
z každého čísla. Dále si můžete snadno zařídit pravidelné předplatné 
do své schránky nebo zvýhodněné elektronické předplatné do svého 
mobilu, tabletu či čtečky. Zajímavosti pro své čtenáře a fanoušky re-
dakce časopisu vybírá i na Facebooku a Twitteru. 

 Stát chce pomáhat uhlobaronům 

Šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková oznámila, že chce od roku 2014 ukončit podporu obno-
vitelných zdrojů energie. Hnutí DUHA se ale domnívá, že Česko naopak potřebuje omezit svoji závislost na těžbě 
uhlí i dovozu drahé ropy a zemního plynu ze vzdálených nestabilních režimů.

„Na ruské ambasádě a také u českých uhlobaronů asi po tomto oznámení následovaly bujaré oslavy. Právě 
chytré investice do domácí čisté energie totiž snižují naši potřebu dovážet energie či rozšiřovat uhelné velkodoly 
v severních Čechách,“ říká šéf programu Energie Hnutí DUHA Martin Mikeska s tím, že čistá energetika stále 
zlevňuje, zatímco fosilní paliva zdražují.

 Zeleným pivem za zelenou Šumavu

Zelený čtvrtek, zelené pivo a zelená Šumava – Hnutí DUHA, přátelé Šu-
mavy a vědci, včetně některých členů Stínové vědecké rady národního 
parku, si letos o Velikonocích připili s vedením národního parku zeleným 
pivem na zelenou budoucnost šumavských lesů.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA k tomu řekl: „Této propagační akce sou-
časného vedení parku jsem se zúčastnil opravdu rád. Na Šumavě je totiž 
co oslavovat. Výzkumy ukazují, jak fascinující je spontánní obnova divoké 
horské přírody. V horských smrčinách ponechaných divočině již nyní vy-
růstá průměrně pět tisíc mladých stromků na hektar.“ 

Že veškeré vědecké výsledky ukazují, že Šumava je a bude zelená i bez 
devastačních zásahů proti kůrovci, jaké prováděla správa parku například 
na Ptačím potoce, konstatoval také předseda Stínové vědecké rady Jakub 
Hruška a dodal: „Připíjíme také rozhodnutí Městského soudu v Praze, 
který potvrdil, že národní parky jsou tady od toho, aby v prvé řadě chránily 
přírodu v jejím přirozeném vývoji.“

text: Zuzana Vlasatá
foto: Markéta Jedličková, archiv Hnutí DUHA a Hnutí DUHA Olomouc z p r á v y
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Pomáháme chytré energii do měst

Chytrá energie do měst, s městy a ve městě… Jedenadvacátého června 
jsme ve spolupráci se Sdružením místních samospráv uspořádali v Praze 
konferenci Velká výzva pro města a obce o zvyšování energetické efektivi-
ty a zavádění obnovitelných zdrojů ve městech a obcích.

Konference tak završila sérii vzdělávacích kurzů Chytrá energie do 
měst, kde se přednášelo o tom, jak na místní úrovni vylepšit energetic-
kou efektivitu a podpořit čisté a bezpečné zdroje energie. „Ve vyspělých 
zemích, jako je i Česká republika, se ve městech spotřebuje přes 80 % 
veškeré energie a vyprodukuje více než 70 % emisí skleníkových plynů. 
Tuto konferenci, stejně jako předešlé kurzy, jsme uspořádali proto, že 
řada možností, jak dosáhnout energetických úspor, a snížit tím závislost 
na dovozu ropy a plynu z nestabilních zemí, zatím zůstává nevyužitá,“ 
komentovala Eva Hejralová z energetického programu Hnutí DUHA.

České šelmy – miláčci světového publika

Rysí a vlčí hlídky, projekt ochrany vzácných velkých šelem, pořádaný už pravidelně po deset let olomouckou po-
bočkou Hnutí DUHA, zabodoval v zahraničí. V konkurenci 74 dalších projektů z celého světa jej odborná porota 
poslala spolu s dalšími pěti do finále, kde hlasovala česká i světová veřejnost. 

„Je to neuvěřitelný úspěch, ve který jsme z počátku vůbec nedoufali. Rysi nebo vlci patří mezi nejvzácnější 
klenoty naší přírody, ale přece jen jsme soutěžili i s pandami a nosorožci. Náš projekt má chránit české šelmy před 
pytláky a pomoci jejich návratu do českých hor,“ říká Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc.

Vítězství v soutěži umožní pokračování úspěšných vlčích a rysích hlídek, které chrání vzácné šelmy před pyt-
láky, nebo mapování pohybu vlků a rysů na obou stranách česko-slovenské hranice. Důležitou součástí jsou také 
programy na školách a vzdělávací projekty v horských obcích.

Pořadatelem soutěže byla European Outdoor Conservation Association (EOCA), nezisková organizace ev-
ropské asociace outdoorových firem.
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Aliance žádá o novou Zelenou úsporám

Silná aliance – Svaz měst a obcí, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz 
českých a moravských bytových družstev a Hnutí DUHA – napsala klí-
čovým členům vlády dopis s doporučením vložit výnosy z aukcí emisních 
povolenek do programu, který naváže na úspěch Zelené úsporám. 

Zelená úsporám pomohla 150 tisícům domácností. V jejím pokračo-
vání by se mělo dostat na další a také na města, obce a kraje, které chtějí 
důkladnou energetickou renovaci budov. Program by tedy pomáhal finan-
covat zateplení, výměnu oken či moderní zdroje tepla: kotle na biomasu či 
třeba solární kolektory na střechách.

Místní nechtějí nové spalovny

Spalovny jsou extrémně drahé a jejich výstavba brání recyklaci. A prak-
ticky nikdo si je nepřeje mít za svým domem. Hnutí DUHA provedlo prů-
zkum v místech, kde mohou v příštích letech vyrůst nové spalovny komu-
nálního odpadu – tedy v Karviné, Jihlavě, Chotíkově na Plzeňsku, v Mostě 
a Přerově. Lidé odpovídali na anketu vloženou do časopisů Týden, Nový 
prostor, Instinkt a 100+1 nebo přímo na webu Hnutí DUHA.

Z odpovědí vyplynulo, že 92 % dotázaných nestojí o novou spalovnu 
v blízkosti svého bydliště. Ukázalo se také, že dvě třetiny z nich nemají 
možnost třídit bioodpad, který přitom tvoří větší část obsahu našich po-
pelnic. Bioodpad lze užitečně kompostovat či zpracovat v bioplynové sta-
nici. Jeho likvidace ve spalovně je tedy naprosto zbytečným mrháním.

Spalovny se nevyplatí. Jsou tak nákladné, že bez dotací by se do jejich 
výstavby nikdo nepustil. Politici se proto do nich snaží nasměrovat peníze 
z evropských dotací. Otázka zní, co je k tomu skutečně motivuje… „Ev-
ropské dotace by měly každopádně sloužit ke snižování množství odpadů 
a zlepšování recyklačních služeb pro domácnosti, nikoli k výstavbě spalo-
ven, které zničí spoustu cenných a recyklovatelných surovin,“ konstatuje 
Ivo Kropáček, expert Hnutí DUHA na odpadové hospodářství.

Sdílím, sdílíš, sdílíme… zkušenosti

A je za námi: Česko-slovenská škola občanské iniciativy, tedy série 
vzdělávacích akcí, kde se mladí lidé se zájmem o dění ve svém okolí 
učili v průběhu několika víkendových setkání od zkušených lektorů 
plánovat a vést veřejné kampaně, psát grantové žádosti, pracovat 
s klasickými i novými médii či koordinovat dobrovolníky. Akci orga-
nizovalo Hnutí DUHA a na programu byla i série besed s osobnostmi 
veřejného života, například se signatářkou Charty 77 a publicistkou 
Petruškou Šustrovou.

text: Zuzana Vlasatá
foto: Josef Limberger, SAMphoto.cz/© PurestockX, Photospin, iStock, archiv Hnutí DUHA, Wikimedia z p r á v y
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Jsem jako volavka, která má 
upozornit na problém
Herec Petr Vacek přišel na svět stylově: s prvním dnem roku 1965. Vystudoval gymnázium a poté 
se vrhl na DAMU. V devadesátých letech často účinkoval ve dvojici s herecm a kamarádem Marti-
nem Dejdarem. Moderovali spolu například pořad Na vlastní nebezpečí. Účinkuje ve Studiu Ypsi-
lon, hrál v mnoha filmech – například v Učiteli tance či v Mazaném Filipovi – patří ke kmenovým 
hercům televizního seriálu Ulice. Angažuje se v dětských domovech a dlouhodobě podporuje také 
ekologická témata.

text: Zuzana Vlasatá
foto: Markéta Jedličková

svý meze. Jednou řekli dva mladí 
manželé, co založili dětský hos-
pic, protože už nemohli koukat 
na to, jak se s umírajícími dětmi 
v nemocnici zachází: Když chce 
mít člověk mír v sobě, musí občas 
válčit s okolím.

A válčíte často?
Jo. Ale většinou prohrávám.

Co je vám bližší? Dlouhodobá 
drobná „masarykovská“ práce 
na systémové změně (tedy na-
příklad prosazování lepší legis-
lativy) nebo jednorázové akce či 
happeningy (typu demonstrace, 
blokády, umělecké performan-

Podle čeho si vybíráte akce, 
které podpoříte? Máte nějaká 
osobní kritéria?
Podle toho, jak moc do mě kdo 
hučí. (úsměv) Když se spojil Jarda 
Bláha s Petrem Machálkem, nešlo 
odolat (náš lesnický expert a náš 
bývalý ředitel – pozn. red.).

Měl jste někdy v herecké profesi 
kvůli své ekoangažovanosti 
nějaké problémy? Neotloukl 
vám třeba v Ulici nebo v divadle 
někdo vaše loňské výjezdy na 
Šumavu? 
Ani v Ulici, ani v divadle, ale 
přišel jsem o pár kšeftů… Což 
mě sice mrzí, ale všechno má 

Už několikrát jste veřejně vystu-
poval v roli jakéhosi ombuds-
mana ekologických organizací 
– hlavně ve vypjatějších situa-
cích, jako byla například loni 
v létě blokáda ilegálního kácení 
v Národním parku Šumava, 
které jste se i sám zúčastnil. Co 
vás k tomu vede?
Rozhodně nejsem žádný ekolo-
gický ombudsman, nemám na 
to ani vzdělání, ani kuráž. Ale 
když už můžu svým „ksichtem“ 
pomoct, udělám to. Spíš jsem 
volavka, která má přitáhnout 
pozornost k problému. Jsem jen 
jinou formou přímé akce.

r o z h ovo r
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„Když chce mít člověk mír v sobě, 

musí občas válčit s okolím.

dostal, když se točil třístý díl pořa-
du Na plovárně.

A tím se dostáváme k další 
položce ve vašem životopisu, 
a to je překladatelství. Z jakého 
jazyka? A jak jste se k tomu 
vlastně dostal?
Překládám z angličtiny, většinou 
jen pro zmíněné plovárny Marka 
Ebena. Dostanu rozhovor v an-
gličtině, přeložím ho a pak hosta 
namluvím v češtině. Dostal jsem 
se k tomu díky své první ženě, 
která se překladům a tlumočení 
věnovala profesionálně. Mě to 
vždycky hrozně bavilo, třeba pře-
klady filmů. Tak jsem jí tu a tam 
vypomáhal a už mi to zůstalo.

Pocházíte z lékařské rodiny, 
ale rozhodl jste se pro herectví. 

ce), které se snaží upozornit na 
nějaký problém?
Oboje má smysl, i když u nás ve-
řejnost daleko víc ocení vtip nebo 
když doběhnete vrchnost, než 
hrdinství typu lezení na komín. 
Samozřejmě že o té důležité práci, 
jako připomínkování zákonů 
a podobně, veřejnost většinou 
netuší nic.

A řekl byste, že je mezi herci 
hodně lidí, kteří jsou citlivější 
k přírodě? Více než v průměrné 
populaci?
To bohužel ne. Člověk by logicky 
čekal u umělců větší vnímavost, 
ale je to jen předsudek. Herci ne-
jsou o nic lepší než zbytek národa.

Letos budete spolumoderovat 
náš Festival Velká výzva. 

Co vám říká Velká výzva?
Co mi Velká výzva říká? Že se 
dneska řeší fosilní paliva hlavně 
kvůli globálnímu oteplování, jen-
že fosilní paliva jsou prů…, teda 
problém, i jinak. Ničení krajiny 
těžbou ropy, uhlí, zemního plynu, 
mikročástice prachu, sociální 
a politické dopady – viz Nigérie, 
Ázerbájdžán… To by bylo na 
dlouhý povídání.
 
Často býváte vidět v námoř-
nickém tričku. Je to taková 
vaše uniforma? Váže se k tomu 
nějaký příběh?
To je z dob, kdy jsem byl členem 
vodáckého oddílu Argonauti. Teh-
dy jsem si připadal jako námořník 
a od té doby ta láska k proužkům. 
A většinou nosím triko s malou 
lodičkou a číslem 300. To jsem 
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text: Zuzana Vlasatá
foto: René Jakl, Markéta Jedličková

Byla to svého druhu revolta 
proti zaběhnutým rodinným 
kolejím? 
Vůbec ne. Léta jsem chtěl být dok-
tor. Mí rodiče pro mne byli jako 
polobozi. Když můj opálený tatí-
nek prošel v bílém plášti chodbou 
nemocnice, všichni ho zdravili 
a usmívali se: „Dobrý den, pane 
profesore!“ A pak tady byla moje 
usměvavá maminka, kterou 
milovaly všecky děti z naší školky, 
protože byla úplně nejhodnější. 
To pak nemáte ani stopu touhy 
po revoltě. Jenže jak jsem se 
chtěl celá léta stát doktorem, tak 
v prváku na gymplu mi najednou 
ruplo v bedně a stejně neochvějně 

jsem zatoužil být hercem. Racio-
nálně nevysvětlitelné. Nestěžuju 
si. Ale když potkávám své spolu-
žáky z gymplu po nemocnicích, 
a jsou z nich slavní chirurgové, 
přednostové klinik a tak, říkám si: 
Vidíš, blbe, kdyby ses líp učil… Za 
nima je vidět práce, zachráněný ži-
voty, vyléčení pacienti. Za mnou? 
Dneska se líbím, zítra ne. No, asi 
to tak příroda chtěla.

Čím aktuálně žijete? Co vás 
naplňuje?
Nejlíp mě naplňuje strava. 
(úsměv) A peníze taky nejsou 
špatný. A jinak jsem celej poprdě-
nej z toho, jakou mám úžasnou 

ženu a děti a jak neskutečně dobře 
si vlastně žiju. Tuhle jsme dělali 
s Jihočeskýma matkama večer na 
památku Černobylu. Četl jsem 
tam verše českých básníků a lidi 
na mě vytřeštěně zírali, někdo 
brečel a pak mi řekli: To jsme 
netušili, že poezie je taková krása 
a síla. Taky dobrá náplň. Taky 
přetvářím svůj dům do soběstač-
né podoby. Podělím se o geniální 
nápad. Teplokrevná zvěř plýtvá 
energií na teplo. Proto jsou lepší 
na chov studenokrevní. Ovšem 
ryby převozem do Prahy trpí. 
Takže nebudu doma chovat prase, 
ale… kapra! Nevím jak, promyšle-
ný to nemám, ale jistě si poradím.

r o z h ovo r
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„Dřív jsem měl pocit, že musím lidi 

vychovávat, sdělovat myšlenky.

A budete ho chovat na maso? 
Nebo jako domácího mazlíčka?
Samozřejmě že na maso! V tom je 
ten vtip, že si sama zaopatřujete 
potraviny!

Co je pro vás nejhezčí na herec-
ké profesi?
Dřív jsem měl pocit, že musím lidi 
vychovávat, sdělovat myšlenky. 
Dnes jsem šťastný, když se povede 
souzvuk jeviště s hledištěm. Když 
jdou lidi s váma a chtějí si ty dvě 
hoďky užít. Tím vznikaj ve vteřině 
nový věci, co nikdy na světě neby-
ly. A to je asi nejdůležitější.

Jak se takový souzvuk pozná? 
A co rozhoduje o tom, zda 
k němu dojde?
To prostě poznáte. Stejně jako 
poznáte, že jste se s někým do 
sebe zamilovali nebo že vám ně-
kdo nesedne. Ale musí se to zažít, 
ta zkušenost je těžko popsatelná 
slovy.

Měnil byste svoji profesi? S tím, 
co dnes víte, býval byste se roz-
hodl jinak?
Neměnil bych. Každej má svou 
cestu a svůj úkol. Leda že bych byl 
miliardář a mohl se válet, dloubat 
v zahrádce, vyrábět solární vařiče, 
jezdit pomáhat do děcáků a na 
blokády Šumavy…

Máte čtyři děti, co považujete 
jako jejich otec za hlavní výzvu 
– co jim chcete dát do života 
především?
Šmankote, vy máte těžký otázky… 
Ať mě pozorujou a udělají si pak 
závěry samy.

Měl byste tendenci zakázat jim 
herectví?
Nikdy. Jestli je to jejich cesta… 
Přál bych si ale, aby je jejich práce 
bavila, ať je to, co je to. Nicméně 
do politiky, ČEZu, Monsanta 
a Shellu bych je pouštěl nerad.

Myslíte, že se člověk se „zele-
ným srdcem“ narodí? Nebo se 
takovým stává v průběhu živo-
ta? A jak to vidíte u sebe?
Srdce nemusí bejt zelený od naro-
zení. Stačí, když je na správným 
místě a správně funguje. A pak, 
při střetu s realitou, nemá jinou 
šanci než hezky zezelenat. Ale 
nenechte se mýlit – zelený srdce 
neznamená srdce na správným 
místě. Co já mám teď na svým 
facebookovým profilu zelených 
urputníků, kteří nedokážou deba-
tovat, jsou arogantní a namyšlený 
a spolkli Šalamounovo… A vemte 
si, jak si jdou různí zelení navzá-
jem po krku. V tom je ten Face-
book docela poučnej.

Možná to není ten případ, kdy jde 
právě o zelené srdce. Položím vám 
ještě jednu otázku. V čem jste se 
v životě nejvíc mýlil? Ať už profes-
ně nebo v osobním životě. 
Tak to si nepamatuju. Mám naštěstí 
selektivní paměť, pamatuju si ze 
života hlavně to hezký. Nebo mám 
štěstí, že se mi dějou samý hezký 
věci. Já se pletu pořád. Třeba v tom, 
kde mám věci, do který fronty 
si mám stoupnout, kde je jaká 
kartička pexesa, kolikátýho je, 
takže mně nějaký omyly nepřijdou 
nic hodného zapamatování. Ale 
v těch hlavních věcech se nepletu. 
Tam cítím, co je pro mě důležitý. 
A to mám.      
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„To víte, o česká jablka je nouze,“ posteskla si zelinář-
ka, když jsem na cedulkách s údaji o původu marně 
hledala nápis Česko. Mohla jsem si vybrat mezi levněj-
šími polskými a dražšími belgickými… Loni jsme sice 
vinou pozdních jarních mrazů očesali jen necelých 85 
tisíc tun jablek, ale i tak jsme z nich poslali pětatřicet 
za hranice a díru doplnili sedmdesáti tisíci tunami do-
vozu, především z Itálie, Slovenska a Polska, ale třeba 
také z dvanáct tisíc kilometrů vzdálené Chile. Kamiony, 
které dovezly jablka jen z evropských zemí, spotřebova-
ly zhruba dva miliony litrů nafty.

Řekni, odkud pocházíš?

Nepříznivý dovozový trend dokládají také výsledky letoš-
ního průzkumu Hnutí DUHA. V supermarketech osmi 
největších obchodních řetězců v Praze, Brně, Olomouci 
a Pardubicích jsme pátrali po původu těch nejběžněj-
ších komodit, které se u nás tradičně pěstují – jablek, 
mrkve, brambor a cibule. I první tři nejlépe umístěné 
supermarkety se téměř z poloviny zásobují zahraniční 
produkcí. Lidl dováží 40 %, Billa 43 % a Albert 47 %. 
V obchodech z druhého konce našeho žebříčku byste 
pak českou cibuli či mrkev hledali jen s vypětím všech 
sil – dovoz zde totiž činí neuvěřitelných 70 i více pro-
cent. Tuzemská produkce je přitom schopná pokrýt 
značnou část naší spotřeby.

Ale nejde jen o zeleninu či ovoce. Loni jsme například 
„vyprodukovali“ téměř 72 tisíc tun hovězího masa, 
přes osm tisíc tun vyvezli hlavně na Slovensko, do Ně-
mecka a Polska. A dalších téměř 22 tisíc tun z Polska, 
Německa a Rakouska zase dovezli. 

Za posledních deset let se dovoz potravin do Česka 
více než zdvojnásobil. Pro představu: v roce 2010 jsme 
dovezli 2,2 milionu tun potravin a 1,5 milionu tun opět 
vyvezli.

Nesnesitelná levnost bytí

Mezinárodní obchod s potravinami je obrovský byznys, 
v němž kromě supermarketů figurují také nadnárodní 
potravinářské firmy a dopravci. Všichni dohromady tvo-
ří silné uskupení, jež má na množství importu a exportu 
podstatný vliv. Ve hře jsou však i další faktory. „Cenová 
konkurenceschopnost českého zemědělství je slabší než 
v Evropě… Podepisuje se na ní z velké části rozdílná politi-
ka zemědělských dotací,“ uvádí ve své analýze Drahomíra 
Dubská z Českého statistického úřadu. Navíc je dálková 
přeprava levná a náklady na ni se stále snižují – navzdory 
stále dražší naftě. Proto k nám hojně proudí levné potravi-
ny, především z Polska a Německa. Spotřebitelé by mohli 
být spokojeni, že za své nákupy ušetří. Jenže výsledkem 
je úpadek českého zemědělství a vyšší nezaměstnanost. 
Za posledních deset let v tomto sektoru přišlo o práci 
82 tisíc lidí. Zatímco třeba rozloha jabloňových sadů se 
za poslední dekádu víceméně nezměnila, stav skotu se 
zmenšil o šestinu, počty prasat dokonce klesly o polovinu 
a drůbeže o třetinu. 

Navíc se všichni potýkáme s důsledky nadměrné 
kamionové dopravy – nebezpečným provozem, znečiš-
těním a nadměrným hlukem. Nákladní doprava na čes-
kých silnicích a dálnicích zodpovídá za 59 % emisí oxidu 
dusíku a 58 % škodlivých mikročástic prachu. Tím vším 
znepříjemňuje život v mnoha městech. Na online mapě 
Dopravní federace najdete už 150 příběhů obcí, jež zápasí 
s přemírou kamionů (http://dopravnifederace.cz/mapa).

Cesty potravin jsou nevyzpytatelné
Představte si, že na zahrádce vypěstujete deset bedýnek okurek. Pět prodáte na letním trhu za-
hrádkářů a osm si koupíte v zelinářství. Že vám to nedává smysl? Ale tak nějak u nás funguje trh 
s potravinami. A nejen u nás.

t é m a
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text: Dagmar Smolíková
foto: Photospin, Corbis

Jde ovšem i o samotné potraviny – o jejich kvalitu. Rozdíl 
mezi průmyslovým „tenisákem“ ze španělských mega-
skleníků a čerstvě utrženým rajčetem vypěstovaným na 
zahradě pozná na první kousnutí i gurmánský analfabet. 
Hnutí DUHA na toto téma mimochodem natočilo ve spo-
lupráci s režisérkou Zuzanou Dubovou zajímavý doku-
mentární film Rajče on the road (více informací najdete 
na www.rajceontheroad.cz). 

Před levnými potravinami je občas potřeba mít se 
opravdu na pozoru. Viz ještě žhavá kauza posypové soli, 
která namísto na zasněžených cestách končila v uzeni-
nách jednoho z největších polských masokombinátů. Vy-
vážely se i do Česka. Polské potraviny v kvalitě, respektive 
nekvalitě, vůbec předčí očekávání: jahodová marmeláda 
z jablek, suchary z moučky, která pravděpodobně obsaho-
vala přísady pro dobytek, čokoláda bez kakaa či rybí prsty 
hojně nadstavované moukou a bramborovou hmotou 
(pro podrobnosti sáhněte po Respektu číslo 19/2012).

Promyšlené nakupování

Řešení nepříznivých dopadů dovozu levných potravin 
dokáže domyslet snad úplně každý. Podle dlouhodo-
bých průzkumů agentury Median si však české potravi-
ny přednostně kupuje pouze 42 až 45 procent populace. 
Jak jednohlasně potvrzují supermarkety – a pochopi-
telně to promítají do své nabídky –, Češi zatím víc slyší 
na cenu než na podporu místní ekonomiky či kvalitu 
kupovaného zboží.

Ale máme i pozitivní zprávy. Způsobů, jak obejít uni-
fikovanou nabídku supermarketů a dostat se k čerstvým 
českým potravinám za příznivou cenu, v posledních le-
tech stále přibývá. „Prodej na trzích, v bioklubech či tak-
zvaně ze dvora má řadu přínosů: méně zbytečných obalů 
v popelnicích, oživení veřejných prostranství, lepší odbyt 
pro místní zemědělce a zdravé, čerstvé jídlo pro zákazní-
ky,“ shrnuje Petra Švambergová z Hnutí DUHA. „Díky 
promyšleným každodenním nákupům tak mohou pro-
fitovat nejen sami zákazníci, ale i česká ekonomika a ži-
votní prostředí.“

A kde s promýšlením začít? Třeba u našeho adresáře 
na www.hnutiduha.cz/bioadresar. Najdete zde přes pět 
set kontaktů na místní farmáře, kteří prodávají přímo 
ze dvora nebo prostřednictvím bedýnek. Pro oblíbené – 
protože snadné – bedýnkování si klikněte také na www.
bedynky.cz. Vyskočí na vás 92 bedýnkových družstev, 
které distribuují místní potraviny na 325 odběrných míst. 

Sója – hvězda dovozu

Možná je to překvapující, ale vůbec nejvíc se k nám 
dovážejí sójové pokrutiny. Nikoli jako přísada do vege-
tariánských pokrmů, ale – což se málo ví – jako krmivo 
pro drůbež a prasata ve velkochovech.

V roce 2010 jsme do českých velkochovů dováželi 
467 688 tun sójových pokrutin. Papírově má tato suro-
vina téměř kompletně německý původ – z 393 730 tun. 
Číslo je ovšem zavádějící, jelikož například v roce 2007 
bylo 46 % sóji, zpracované v Evropské unii, vypěstováno 
v Brazílii a 41 % v Argentině. Konkrétně pro Českou re-
publiku pak Brazílie pěstovala ekvivalent 117 tisíc hek-
tarů a Argentina ekvivalent 85 tisíc hektarů. Kromě toho 
jsou tyto dvě země největšími světovými producenty sóji. 
Toto zemědělské odvětví má však v Jižní Americe řadu 
nepříznivých dopadů. Podílí se na devastaci pralesů – 
na jejich místě se zakládají sójové plantáže – a vytlačuje 
z půdy místní rolníky.

Pokud vás spíš lákají farmářské trhy, podívejte se na je-
jich celorepublikový přehled: www.ceskefarmarsketrhy.cz. 
Možná jsou i ve vašem městě.

Samozřejmě ne všechno a ne vždy se dá koupit na 
trzích nebo přes bedýnky. Proto je dobré nepodceňovat 
etikety na potravinách a – i když se jogurt či sýr tváří 
hezky česky – preventivně prozkoumat, odkud do-
opravdy přicestoval. Dnes už by všechny potravinářské 
výrobky měly obsahovat údaj o zemi původu. Ovšem 
„vyrobeno v EU“ může znamenat cokoli; podle týde-
níku Respekt jde o mlhu, do které se obvykle zaobaluje 
nechvalně proslulý dovoz z Polska. A pozor, ani certi-
fikace BIO automaticky neznamená, že potravina ne-
nacestovala tisíce kilometrů. Pokud budete váhat mezi 
ovesnými biovločkami z Anglie nebo „obyčejnými“ čes-
kými, doporučujeme sáhnout po těch druhých.    
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A proč? Protože Česká republika a s ní i my všichni  
jsme nezdravě závislí na dovozu surovin. Loni Česko 
každý den utratilo 269 milionů korun jenom za dovoz 
ropy. Statisíce rodin bydlí v nezateplených domech, 
kde platí zbytečně vysoké účty za teplo. V Hnutí DUHA 
to chceme změnit, a proto jsme rozjeli iniciativu Velká 
výzva. Prosazujeme nový zákon, který stanoví, že Česko 
bude snižovat závislost na drahých fosilních palivech 
– krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do 
chytrých řešení, jako jsou úsporné domy a pohodlná 
veřejná doprava, snadná recyklace nebo české potraviny 
v obchodech.

Chtěli jsme se s vámi potkat v kli-
du a pohodě. Proto jsme připra-
vili festival moderního životního 
stylu. Tisícovkám návštěvníků na 
Festivalu Velká výzva jsme v praxi 
ukázali, že mnoho věcí jde udělat 
jinak. Například jsme používali 
elektřinu z obnovitelných zdrojů 
nebo vratné kelímky na nápoje. 
Občerstvení jsme zajistili převáž-
ně z místních potravin. 

Záštitu nad festivalem 
převzal Karel Schwar-
zenberg, místopředseda 
vlády, a Alena Gajdůšková, 
místopředsedkyně Senátu. 
Celým dnem provázeli Petr 
Polák a Petr Vacek společně 
s ředitelem Hnutí DUHA 
Vojtěchem Koteckým. 
Akce se mohla uskutečnit 
díky finanční podpoře 
našich partnerů.

Festival Velká výzva na Letné

f o t o r e p o r t á ž 
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   Pojďte do toho s námi.

	 	 www.velkavyzva.cz

text: Magda Svobodová
foto: Markéta  Jedličková

Kromě hudby se návštěvníci 
mohli bavit v zóně soutěží 
a her, kde čtrnáct organi-
zací nabídlo vědomostní 
a dovednostní soutěže a hry 
s tématikou ochrany přírody 
a životního prostředí. Každý 
si tak mohl zkusit elektrokolo, 
odpočinout si v houpací síti, 
osahat si peletky nebo vlastní 
silou rozjet odšťavňovač.

Zahrát a podpořit tak 
myšlenku Velké výzvy 
přijela třeba Vypsaná fixa 
nebo Toxique. Dopo-
ledne roztančila děti 
Karolína Kamberská, 
večer na pódiu řádila 
N.O.H.A (na snímku). 
A celý den si užily tisíce 
návštěvníků. Děkujeme 
všem, kteří přišli.
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Pokud se na Šumavě nebude ká-
cet, kůrovec ji celou sežere.

Národní parky nejsou parčíky upro-
střed velkoměsta. Ani hospodářské 
lesy určené pro produkci kubíků 
dřeva. A pozor, ani lunaparky ur-
čené pro výstavbu lanovek, sjezdo-
vek, bazénů a hotelů. Založili jsme 
si je přece proto, abychom mohli 
pozorovat, co dovede příroda. Nic 
víc, nic míň.

Šumavu už po tisíce let formují 
vichřice a kůrovec. K obdobnému 
namnožení, jako známe z posled-
ních let, docházelo i v minulosti 
v pravidelných cyklech. Ačkoli 
z dálky vypadají šedé pahýly mrt-
vých stromů depresivně, zblízka 
je všechno jinak. Vědci potvrzují, 
že v divoké přírodě jsou kůrovcové 
„kalamity“ pro obnovu lesa prak-
ticky nezbytné. Například v jedné 
ze sledovaných lokalit – v Trojme-
zenském pralese –, kterou se ně-
kolik let nazpět podařilo uchránit 
před kácením, roste pod ochranou 
mrtvých (kůrovcem usmrcených) 
stromů průměrně pět tisíc smrčků 
na hektar. Naopak na holinách, 
kde napadené stromy vykáceli, se 
nový les ne a ne obnovit.

OK, svět opravdu není místem, kde každému leží na srdci především zdravá příroda. Ano, jsou témata, 
která stačí u stolu v hospodě jen naťuknout, a je to. Jako byste před chřestýšem mávali bosou nohou. 
Často jde přitom o věci, které jitří emoce zcela zbytečně a nelogicky. Věci, které jsou opředené před-
sudky a stereotypy. Možná i vy oceníte tuhle KPZ argumentů.

Hospodské řeči 
aneb když přijde řeč na ekologii

Odpady? Máme dvě možnosti: 
skládky a spalovny. Skládky jsou 
škaredé, spalovny aspoň topí. 
Takže je to jasné…

Většinu toho, co dnes pálíme, lze 
vytřídit a recyklovat. Ročně v Čes-
ku zahodíme cenné suroviny za 
neskutečné tři miliardy korun. 
Důvodem je slabá recyklace – jen 
25 %. Naši němečtí sousedi přitom 
recyklují 60 % a Vlámové dokonce 
více než 70 % komunálního odpa-
du. Takže jaképak spalovny? A že 
produkují energii? Ano, ale… Spá-
lené materiály je potřeba vyrobit 
znovu, což vyžaduje značnou spo-
třebu energie. Například: pálením 
plastů se získá troj- až pětinásobně 
méně energie, než je potřeba k vý-
robě stejného množství. Nezapo-
mínejme, že každou tunu zbytečně 
spáleného materiálu musíme zno-
vu pokácet, vytěžit v dolech nebo 
lomech či vyrobit. Spalovny navíc 
snižují objem odpadu jen na jednu 
třetinu (navíc vysoce toxickou) 
a na rozdíl od recyklačních provo-
zů, které na sto tisíc tun odpadu 
vytvoří 2500 pracovních míst, na 
stejné množství zaměstnají jen tři 
sta lidí.

z e l e n á  d o m á c n o s t
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Cože? Šetřit elektřinou, vodou, 
plynem, teplem nebo benzínem? 
Čím míň spotřebujeme, tím víc 
budou prodejci zdražovat, aby si 
namastili kapsu. 

Velikost spotřeby nemá na ceny fo-
silních paliv – plynu a ropy – vůbec 
žádný vliv. Určuje se úplně jinak. 
A my se bohužel musíme smířit s tím, 
že doba levné energie je v nenávrat-
nu. Česká republika potřebuje svoji 
závislost na fosilních palivech vý-
razně snížit. Jen během roku 2011 
jsme každý jeden den utratili 269 
milionů korun za dovoz ropy. Zem-
ní plyn dovážíme zejména z Ruska, 
čímž prohlubujeme naši závislost 
na této nevyzpytatelné velmoci.

Logika rostoucích cen při men-
ší spotřebě platí pouze v případě 
centrálního zásobování teplem. 
A tady je jen jedna rada. Odpojit 
se a pořídit si svoji vlastní kotelnu. 
Nejlépe pak kotelnu na biomasu, 
protože těžba uhlí decimuje kraji-
nu a obce v severních Čechách. 

Solární panely?! Vždyť na jejich 
výrobu padne víc energie, než ko-
lik vyprodukují.

Doba energetické i ekonomické 
návratnosti se rapidně zkracuje. 
Fotovoltaický panel v českých pod-
mínkách vyrobí energii, jež padla 
na jeho výrobu, po dvou až třech 
letech. Větrná elektrárna se energe-
ticky vyplatí už zhruba po půl roce. 
Doktor Milan Vaněček, expert na 
solární energetiku z Akademie věd, 
k tomuto tématu v odborném ča-
sopise Vesmír suše konstatoval, že 
solární panely se nevyplatí jenom 
v případě, kdy „jde o [energeticky 
nejvíce náročné] monokrystalické 
sluneční články umístěné ve [velmi 
málo osluněné] oblasti severního 
polárního kruhu (ještě pro jistotu 
bych je orientoval na sever)“.

Bio? Nesmysl! Ekozemědělci bez-
tak hnojí v noci, jinak by nic ne-
vypěstovali. Jen si vzpomeňte na 
několik posledních skandálů, kdy 
se prokázalo, že biopotraviny ob-
sahují pesticidy.

Takže v minulosti, před příchodem 
průmyslového velkozemědělství, 
lidé nejedli? Nicméně… Ekologic-
ké zemědělství má samozřejmě svá 
přísná pravidla, daná zákonem. Far-
mář, který splní podmínky pro získá-
ní certifikátu BIO, musí dodržovat 
řadu podmínek a navíc absolvuje 
pravidelnou kontrolu u pověře-
ných institucí. Potud organizační 
souvislosti. 

Pokud však jde o výskyt pesti-
cidů v biopotravinách, je potřeba 
věci uvést na pravou míru. V sou-
vislosti se zmíněnými „skandály“ 
se vždy jednalo o stopové množství 
daných látek. Pakliže by je zemědě-
lec opravdu používal jako prevenci, 
bylo by jich mnohonásobně více. 
Kde se tedy v potravinách vzaly? 
Tak třeba v případě biomedu může 
být příčinou negativní vliv okolního 
prostředí a špatných povětrnost-
ních podmínek v době sběru pylu.  

text: Michal Šimoník a Zuzana Vlasatá
foto: Markéta Jedličková, Photospin, Regulus, SAMphoto.cz/© PurestockX 
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Aktuálně organizuješ naše tra-
diční Týdny pro les. Dlouho to 
ale vypadalo, že tento – již pat-
náctý – ročník neuspořádáme.
Chvíli jsem se opravdu bála, že to 
kvůli nedostatku peněz nevyjde. Ale 
oslovili jsme naše dárce, a ti nám dali 
jasný signál, že jim na lesích záleží. 
Díky jejich finančním darům může-
me Týdny pro les uspořádat i letos. 
Všem za to patří velký dík.

A co lesy trochu dál od domova? 
Navštívila jsi nějaký národní park 
v zahraničí?
Když jsem začala pracovat v Hnu-
tí DUHA, jela jsem na exkurzi do 
národních parků Šumava a Ba-
vorský les, kterou každý rok pořá-
dáme pro veřejnost. Nejprve jsme 
prošli Šumavu, kde nás překvapily 
vykácené holiny a nezalesnitelné 
plochy. Jenom sem tam se objevil 
docela malý kousek divoké pří-
rody. Jakmile jsme se ale dostali 
za hranice, z malých kousíčků se 
staly obrovské plochy ponechané 
samovolnému vývoji. Tehdy jsem 
pochopila, že i u nás můžeme mít 
skutečnou divočinu. 

K divočině patří i šelmy. Je vlk, 
rys nebo medvěd tvoje oblíbené 
zvíře? 
Osobně mám slabost pro želvy, 
plazy a obojživelníky. Ale velké 
šelmy jsou úchvatné a zaslouží si 

Máme cíl, a za ním jdeme
Můžete ji potkat na toulkách po lesích, při okopávání komunitní zahrádky nebo během vzdělávacích 
seminářů pro mladé. Řeč je o Elišce Kvitové z našeho programu Lesy, kde má od roku 2009 na starost 
zajištění hladkého chodu projektů. Za tu dobu už poznala les v hodině dvanácté a také ví, co se skrývá 
za tajemstvím šumavských lesů.

Taková zahrádka by se dala chá-
pat také jako prostředek, jak se 
vyjádřit k situaci ve svém okolí. 
Trochu mi to připomíná další pro-
jekt, který máš v Hnutí DUHA 
„na triku“.
Máš na mysli Školu občanské ini-
ciativy? (smích) Určitá paralela 
tady asi je. Jde o workshop, kde 
ve spolupráci se zkušenými lidmi 
z dalších nevládních organizací 
ukazujeme mladým lidem, jak se 
zapojit do řešení problémů ve svém 
okolí. U nás i na Slovensku jsme 
uspořádali sérii akcí, kde se účast-
níci učili plánovat a vést veřejné 
kampaně.

Když se ohlédneš, co se za dobu 
tvého působení v programu Lesy 
povedlo?
Povedla se nám spousta krásných 
projektů. Za dva roky jsme uskuteč-
nili 22 Týdnů pro les a krajinu – 255 
dobrovolníků při nich odpracovalo 
zhruba deset tisíc hodin. Natočili 
jsme vzdělávací film Za tajemstvím 
šumavských lesů, který vysvětluje 
roli kůrovce při obnově šumavských 
divokých lesů. Chránili jsme divoči-
nu v národním parku, prosazovali 
lepší legislativu. Také jsme vydali za-
jímavou knihu Les v hodině dvanác-
té. Co se změnilo? Změnil se přístup 
k práci. Nepřebíháme od jednoho 
tématu ke druhému. Máme cíl, a za 
ním jdeme.    

naši pozornost a ochranu. Za prav-
du nám ostatně daly tisíce lidí, kteří 
hlasovali v mezinárodní soutěži pro 
jejich návrat do Beskyd. Olomoucká 
pobočka Hnutí DUHA díky tomu 
vyhrála finance, které jí nyní umožní 
rozjet ochranu šelem ve velkém.

Letos jsi prý začala experimentovat 
s komunitním zahradničením. Jak 
taková zahrádka vypadá?
Prozatím si zahradničení spolu 
s kamarády spíš jen oťukáváme. 
Chceme vrátit život místům, která 
dnes zbytečně leží ladem. Pěstu-
jeme hlavně zeleninu a květiny ve 
starých hrncích a bedýnkách. Za-
hrádka je díky tomu plně mobilní 
a dá se podle potřeby jednoduše 
přesouvat. Na výpěstky si ale bu-
deme muset ještě chvíli počkat.

text: Magda Svobodová
foto: Markéta Jedličkován a š i  l i d é



Výroční zpráva Hnutí DUHA 2011

Osvětové a informační projekty 3 729 074 Kč
Péče o dobrovolníky 434 654 Kč
Program Energie 4 483 527 Kč
Program Lesy 2 450 884 Kč
Program Odpady 634 152 Kč
Program Veřejné finance a ži-
votní prostředí 269 421 Kč

Provoz kanceláře 2 529 018 Kč
Získávání prostředků 876 658 Kč
Péče o dárce 581 037 Kč
Internetový obchod 508 201 Kč
Celkem 16 496 626 Kč

Granty 8 569 215 Kč
Příspěvky Přátel Hnutí DUHA 7 572 902 Kč
Předplatné Sedmé generace 187 189 Kč
Tržby za prodané zboží 395 763 Kč
Prodej služeb, poradenství 1 206 763 Kč
Ostatní (úroky, kurzové zisky) 14 552 Kč
Převod darů do roku 2012 -1 449 758 Kč
Celkem 16 496 626 Kč

I vloni jsme mohli díky vašemu pravidelnému • 
dárcovství pracovat na promyšlených projek-
tech, které přináší významné výsledky. 

Záleží nám na podpoře místních potravin na • 
úkor dovozu napříč kontinenty. Proto jsme zalo-
žili farmářskou tržnici v Ostravě a posléze vytvo-
řili atraktivní publikace, které v tomtéž pomohou 
dalším městům a obcím. 

Prosazujeme zdravé lesní hospodaření a dlouho-• 
dobou ochranu cenných přírodních území. Proto 
naši dobrovolníci opět – stejně jako v předcho-
zích letech – věnovali tisíce hodin ochraně rysů, 

vlků a medvědů či péči o lesy a krajinu. Chránili 
jsme divokou přírodu v národním parku na Šu-
mavě a připomínkovali zákon, který má nastavit 
způsob jeho managementu v budoucnu. 

Kontrolujeme financování způsobů nakládání • 
s odpady tak, že se pomalu otáčí od spaloven 
směrem k recyklaci – ale ještě nejsme u zdárné-
ho cíle. 

Pokračovali jsme ve Velké výzvě – iniciativě za • 
nižší českou závislost na dovozu ropy a rozvoj 
čistšího průmyslu –, k jejíž podpoře se připojuje 
stále více politických stran a veřejnosti.

n á k l a d y

p ř í j my

z p r á va  a u d i t o r a



Za podporu v roce 2011 děkujeme těmto nadacím 
a organizacím:

AGREE.Net, CEE Bankwatch Network, CEE Trust, Česká národní 
agentura mládež, Česko‑německý fond budoucnosti, Národní agen‑
tura pro evropské vzdělávací programy, European Climate Founda‑
tion, European Commission, FERN, Friends of the Earth Hungary, 
Friends of the Earth Europe, Fundacja im. Stefana Batorego, Hein‑
rich Böll Stiftung – Brandenburg, Hlavní město Praha, International 
Visegrad Fund, Jihomoravský kraj, Land Oberösterreich, Magistrát 
města Brna, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo život‑
ního prostředí České republiky, Nadace Partnerství, Nadace Vero‑
nica, Nadace Vodafone, Patagonia, Státní fond životního prostředí 
České republiky, Stichting FERN, Tides Foundation, XminY, Zelený 
Kruh...

...a také všem našim 7038 dárcům, jako jste i vy.
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Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, 
pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokáže-
me rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami 
a pomáháme domácnostem. Našich výsledků 
bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako 
jste vy.


