Zápis z 3. jednání poradní skupiny EVVO – 18. 9. 2018
Přítomni:
Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP)
Mgr. Ing. Petr Holý (krajský koordinátor EVVO, OCP MHMP)
Mgr. Martina Chvátalová (SEV Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
Ing. Alena Kotousová (OCP MHMP)
Ing. Václav Nejman (Lesy hl. m. Prahy)
Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP)
Nepřítomni (omluveni):
Ing. Eva Beránková (úřad Městské části Praha 13)
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)
Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice)
Hosté:
Martin Mach Ondřej (BEZK, redaktor časopisu Pražská EVVOluce)
Personální změna v Oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP:
Petr Holý představil Ing. Alenu Kotousovou, specialistku informací o ŽP, novou zaměstnankyni OCP
MHMP, odd. Udržitelné energetiky a posilu v týmu agendy EVVO.
Časopis Pražská EVVOluce:
V rámci nové zakázky, která již běží, byl zprovozněn nový speciální web, bude měřena návštěvnost
tohoto webu (kolik návštěvníků přišlo na web, odkud, jak dlouho tam byli, počty stažení konkrétního
čísla apod.). Bude k dispozici lepší zpětná vazba. Web časopisu bude propojený s Portálem ŽP,
tj. webem MHMP. Přihlášeným čtenářům bude zasílán informativní e-mail, který jim bude připomínat,
že vyšlo nové číslo. Součástí požadavků na dodavatele je rovněž výtisk 100 ks. od každého čísla.
Propagace: aktuálně se tiskne propagační leták, v plánu je vznik facebookové skupiny, propagace na
Ekolistu a v dalších médiích, např. Pražský zpravodaj.
Témata: Martin Mach navrhuje téma příštího čísla: zima + teplo a hospodaření s energií v přírodě.
Martin Mach promyslí, s kým by bylo vhodné udělat rozhovor. Je třeba vhodně propojit s ekovýchovou.
Pracovníci SEV Lesů hl. m. Prahy navrhli napsat článek o tom, v čem jsou specifické zimní programy.
Další možné články k tomuto tématu: Co způsobuje změna klimatu? Fenologické jevy v přírodě.
Možná témata dalších čísel PE: Energetika samostatně? Plasty – odložit na jaro nebo léto 2019.
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Realizované a připravované EVVO akce MHMP pro veřejnost:
27. června proběhlo pokračování kampaně, která souvisí s Adaptací Prahy na změnu klimatu. Letošním
tématem byla Voda a zeleň ve městě. Akce proběhla ve Stromovce. Náplní byly vzdělávací i zábavní
aktivity. Akce cílila na širokou veřejnost a vysvětlovala důležitost vody a zeleně ve městě. Příští rok
bude kampaň pokračovat zdůrazněním dalších aspektů adaptačních opatření a přírodních prvků ve
městech a v krajině. Na akci byla pozitivní zpětná vazba od pedagogů. Programy byly připraveny pro
různé věkové skupiny. Dopolední program byl určen zejména školám, odpoledne pro širokou veřejnost.
Celý den byla hojná účast. Na místě proběhlo rovněž vyhlášení fotosoutěže. Akce byla také cílena na
pitný režim.
Další akce pro veřejnost, kterou organizuje a koordinuje MHMP je akce, kterou řeší Oddělení rozvoje
a financování dopravy. Jedná se o celotýdenní kampaň Evropský týden mobility (koordinace pro Prahu)
a Den bez aut v sobotu 22. září. Akce je organizována v rámci dlouhodobého projektu Čistou stopou
Prahou a Čistá mobilita pro Prahu. V rámci akce bude pro ukázku uzavřena jedna pražská ulice (letos
Křižíkova ul. v Karlíně). Cílem je ukázat, jak by to v Praze vypadalo, kdyby se využívala aktivněji pěší
a cyklistická doprava. Před 2 roky akce proběhla na Národní třídě, vloni v ulici Štefánikova. Vloni bylo
tématem sdílení (prostoru, aut, kol), letos je tématem „Kombinuj a jeď“ (ve smyslu propojení různých
typů alternativní dopravy: MHD, pěší, cyklistická doprava). Pracovníci OCP MHMP se zúčastnili
exkurze do Bruselu za příklady dobré praxe v oblasti udržitelné mobility. Exkurze proběhla ve
dnech 16. - 17. 9. 2018 jako součást projektu Čistá mobilita pro Prahu. Mezi 19 účastníky exkurze byli
pracovníci některých MČ - P4, P14, P20, P Újezd a P Dolní Měcholupy, dále zaměstnanci MHMP
(odbory RFD, OCP a OKM), ROPID, IPR Praha, SZÚ ČR a externisté). V neděli 16. 9., první den
Evropského týdne mobility (ETM) 2018, byl současně v Bruselu Dnem bez aut (DBA).
Diskuse a připomínky: Aktuální je také projekt Pražských matek pro školy, který reaguje na fakt, že
rodiče vozí děti do školy autem, protože je to bezpečnější, než je poslat pěšky. Jedná se o projekt Pěšky
do školy.
Další akci, kde se účastní OCP MHMP – Oslava 100. výročí vzniku samostatného ČS státu, tzv.
Přehlídka, kterou pořádá Ministerstvo obrany ČR 26. – 28. října 2018 ke stoletému výročí republiky.
Spolu s OCP MHMP bude reprezentovat Hlavní město Prahu také spřátelený Odbor rozvoje
a financování dopravy (RFD MHMP), kteří budou prezentovat udržitelnou dopravu a čistou mobilitu,
cyklodopravu a projekt bezbariérové Prahy, Dopravní podnik HMP a sekce krizového managementu se
záchranným bezpečnostním systémem HMP. Obsahem našeho stánku bude prezentace přírody v Praze,
ekologické výchovy a smysluplného využití volného času. Formou prezentace budou letáky o přírodních
lokalitách v Praze (mapy, letáky o CHÚ v Praze, o lesích, vodních tocích a plochách, materiály k EVVO
v Praze), aktivitami pro účastníky pak budou připravené různé křížovky, rébusy, poznávačka ptáků, pro
dospělce pak kvízy o přírodě v Praze a ochraně ŽP, případně slepá mapa vodních toků a ploch v Praze.
Další akcí je City piknik – hudební piknik hlavního města Prahy a Hitrádia City. Jedná se o celkem
4 pikniky, které pořádá Hlavní město Praha (Odbor komunikace MHMP) ve spolupráci s Hitrádiem
City. Pikniky probíhaly od července do září 2018 a OCP MHMP na akci poskytlo řadu informačních
a propagačních materiálů.
31. 10. 2018 proběhne Krajská konference EVVO 2018 v Národní technické knihovně. Od 10. září je
spuštěna registrace. Proběhla rovněž tisková konference na MHMP, nyní probíhá aktivní propagace
akce a oslovování potenciálních účastníků. Předpokládaná účast je cca 130 lidí. Konference tematicky
navazuje na minulý rok, opět bude zaměřená na veřejný sektor a podnikatelskou sféru, s tím že
v letošním roce bude zaměřena na problematiku toho, jak v podniku nebo úřadu iniciovat a začít koncept
společenské odpovědnosti, udržitelného a hospodárného provozu a působení.
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Informace o dalších projektech EVVO
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Praha – ZŠ a SŠ
Martina Chvátalová informovala o tom, že již proběhlo několik rozesílek školám s nabídkou
specializačního studia na školní koordinátory EVVO. Zatím se přihlásilo 15 účastníků, 5 jich stále chybí.
Návrh na informování ředitelů škol na setkání škol na městských částech. Pokud se nepodaří naplnit do
20, není problém doplnit učiteli ze SČ kraje.
Aktivita OCP MHMP pro školy
Pracovníci OCP MHMP nabídli pražským ZŠ a MŠ materiály pro potřeby ekologické výchovy: lupy,
propisky, zápisníčky, domina atd. Došlo tak k navázání další spolupráce s učiteli.
Zakázka na ekoporadenství – v přípravě
Podpora domácího kompostování na území hl. m. Prahy
Před dvěma týdny, 5. 9. 2018 byl zahájen proces podpisu smluv s následným výdejem kompostérů na
podporu domácího kompostování v Praze. Všichni evidovaní účastníci projektu, kteří o kompostér
projevili zájem, budou v průběhu podzimu letošního roku ze strany města osloveni a budou vyzvání
k podpisu smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru. K dispozici je celkem 1 750 ks.
kompostérů, 1 400 ks. plastových jednokomorových o objemu 1 000 l a 350 ks. dřevěných
dvoukomorových o objemu cca 2000 l. Jako výdejní místa byly určeny některé sběrné dvory hl. m.
Prahy.
Radou a zastupitelstvem HMP prošlo několik materiálů EVVO:
1) Finanční podpora TD na provoz a rozvoj celého areálu a některých služeb – navýšení od roku
2019 na 3,5 mil. na rok v rámci dlouhodobé smlouvy o správě a užívání.
2) SEV Lesů hl. m. Prahy - jednorázové navýšení finančního příspěvku v rámci Ekocentra
PRALES (komunitní skleník a komunitní zahrada), projekt bezbariérovosti.
Podstatná část týmu EVVO se zúčastní setkání krajů ČR k EVVO a Národní konference EVVO
v Brně: Měníme svět. Krajské setkání proběhne 9. října a konference 10. října 2018.
Termín příštího jednání PS EVVO:
11. 12. 2018 ve 13:00 h.
Koordinátor EVVO Petr Holý rozešle do dalšího setkání návrhy na termíny jednání v dalším roce.
Zapsala: Mgr. Alice Končinská
Zkontroloval: Mgr. Ing. Petr Holý
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