Zápis ze 4. jednání poradní skupiny EVVO – 11. 12. 2018
Přítomni:
Mgr. Ing. Petr Holý (OCP MHMP, krajský koordinátor EVVO)
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)
Ing. Eva Beránková (úřad Městské části Praha 13)
Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
Mgr. Matěj Žák (Victoria school ZŠ a MŠ)
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)
Nepřítomni (omluveni):
Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP)
Mgr. Martina Chvátalová (SEV Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
Hosté:
Martin Mach Ondřej (BEZK, redaktor časopisu Pražská EVVOluce)
Návrhy termínů na jednání PS EVVO v příštím roce:
26. 3. 2019
18. 6. 2019
24. 9. 2019
17. 12. 2019
Časopis Pražská EVVOluce:
Informace od Martina Macha Ondřeje o aktuálním čísle a statistikách: Další číslo časopisu
vyšlo nyní elektronicky. V nejbližších dnech vyjde tištěná verze. Tématem je led, zima,
odpočinek přírody. V současnosti je zaznamenáno 24 stažení. Po stažení si může zájemce online zažádat, aby mu chodila upozornění, že vyšlo nové číslo. Od září si časopis stáhlo cca 500
lidí. Třetí číslo 3/2018 mělo 182 stažení. Lidé stahují i stará čísla. Reklama na Pražskou
EVVOluci se objevila v časopisu Bedrník, novinách Prahy 7, Učitelských novinách. Banner
byl umístěn na webových stránkách Seznam přes OKM MHMP, dále probíhá kontinuální a
dlouhodobá propagace na informačním portálu o ŽP - ww.ekolist.cz.
Návrh na téma příštího čísla 1/2019: zahrádkářské kolonie (zahrady a zahrádkáři + komunitní
zahrady + školní zahrady + kompostování, Zdeněk Svěrák rozhovor?). Návrh témat dalších
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čísel: červen – sucho ve městě, voda ve městě, září – energetika, další možná témata: jídlo jako
fenomén – rozhovor z COŽP o uhlíkové stopě jídla, plasty.
Informace o změně složení volených orgánů HMP (Rada HMP, Zastupitelstvo HMP)
Nový radní za ŽP a náměstek primátora – Ing. Petr Hlubuček z TOP09 a STAN - Spojené síly
pro Prahu, starosta MČ Lysolaje.
Paní radní Plamínková zůstává v důležitých orgánech ZHMP za oblast ŽP, je předsedkyní
výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP. Pan Hlubuček
spolupracuje s paní Plamínkovou a bude zřejmě pokračovat v jejím nastavení projektů a
podpoře, náleží ke stejnému stranickému klubu. Již proběhlo setkání oddělení udržitelné
energetiky OCP MHMP s panem náměstkem Hlubučkem a prezentace agendy OUE OCP
MHMP a aktivit odboru, včetně EVVO.
Informace o proběhlé Krajské konferenci EVVO 2018
Krajská konference EVVO 2018 – 9. ročník Krajské konference, celkově již 3. ročník zaměřený
na firmy, 149 posluchačů, 11 přednášejících, odpoledne 9 workshopů, sborník ke stažení na
webu.
Návrh tématu příští konference EVVO: Ekopsychologie - jak komunikovat témata životního
prostředí s veřejností. (např. téma vody, adaptační opatření, proč „strašící“ přístupy spíše
nefungují a jak toto komunikovat, zapojení ekoporaden, atd.)
Cílová skupina: pedagogové, neziskovky, veřejná správa. Možné místo realizace (vysoké
školy), např. ČZU v Praze, VŠE v Praze, ZŠ Na Beránku apod.
Teoretický rozměr – např. Jan Kajhanzl.
Praktický rozměr – ukázky aktivit pro veřejnou správu, pro učitele. Propojení teorie a praxe.
Workshopy pro učitele – sdílení úspěšných projektů.
Byla diskutována posloupnost konference a rozdělení programu na workshopy x přednášky.
Workshopy nemají mít formu přednášky. Návrh: místo workshopů pracovní skupiny, případně
kombinace obojího.
Nápady posílat Aleně Kotousové na e-mail. Propagovat konferenci na setkání ředitelů na MČ.
Zhodnocení realizace AP v roce 2018:
Hodně času a energie bylo v roce 2018 věnováno realizacím EVVO opatření v rámci
implementace Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Téma se pojalo široce,
proběhla informační kampaň, vytvořily se nové EVP a letáky v ČJ a v AJ.
Podařilo se zrealizovat KK EVVO 2018.
Nastartovalo se specializační studium, které začalo v listopadu 2018 a poběží do června 2019.
Účastníky jsou učitelé ZŠ a SŠ. Kapacita se podařila naplnit.
2

Aktuální zakázka je již druhou od vzniku e-časopisu Pražské EVVOluce. Aktuální realizace
počítá s vydáváním časopisu do konce roku 2020 (celkem 10 čísel časopisu).
Probíhají exkurze pro školy. Formou grantového programu jsou financovány exkurze do
komunitních zahrad.
Formou grantového programu byla podpořena rovněž další řada projektů, EVP, dlouhodobé
programy aj.
Akce pro veřejnost: 26. – 28. října se za OCP MHMP účastnilo oddělení udržitelné energetiky
akce Ministerstva obrany ČR v rámci Oslav 100. výročí vzniku samostatného ČS státu, tzv.
Přehlídka. Přes nepřející počasí byla akce úspěšná.
SEV Lesů hl. m. Prahy letos oslavilo 10 let existence.
Nepodařil se nastartovat výzkum EVVO. Kateřina Jančaříková navrhuje propojit s PEDf, kde
se vyhlašují ceny za výzkumné práce v oblasti EVVO.

Plány pro EVVO v Praze pro rok 2019
Exkurze: Řeší se změna konceptu exkurzí do provozů na zpracování odpadů, aby byly exkurze
zaměřené spíše na předcházení vzniku odpadu. Připravuje se nové téma udržitelná energetika
– exkurze do provozů využívajících obnovitelné zdroje energie.
Granty ŽP MHMP: Dne 25. října 2018 byl vyhlášen grantový program na podporu projektů ke
zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce
2020). Termín pro přijímání žádostí je od 10. 12. 2018 do 7. 1. 2019. Letos budou finanční
prostředky sníženy z 50 milionů Kč na cca 45 milionů Kč a očekává se, že finanční kapacita
bude opět naplněna.
Akce pro veřejnost: Den Země – plánuje se změna: akce nebude realizována na více místech,
ale na 1 místě. Tématem Dne Země 2019 bude Zero Waste přístup a předcházení vzniku
odpadů. Realizátor kampaně bude spolupracovat s NNO, s místním úřadem a jinými
organizacemi.
Kateřina Jančaříková: nezapomenout pozvat i studenty z PEDf, je dobré využít potenciál
vysokých škol v Praze.
Vzdělávání lektorů EVP pro zaměstnance a pracovníky NNO a ekocenter.
Zaměření na nová témata: obnovitelné zdroje energie, příprava větší propagace toho, co se děje
na OCP MHMP (včetně EVVO). V říjnu 2019 (23. – 27. 10. 2019) proběhne ve výstavní síni
Mánes architektonická akce (Architecture Week 2019), kde se budou rovněž propagovat
pražské projekty zaměřené na zeleň. Více bude akcentována práce s veřejností.
V roce 2019 bude SEV Toulcův dvůr spolu s hl. m. Prahou slavit 25 let svého provozu..
Lesy hl. m. Prahy – v roce 2019 se plánuje, v rámci rozvoje ekocentra Prales ve Kbelích několik
novinek: zprovoznění pobytového objektu Dřevák, v nové sezóně bude komunitní zahrada a
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skleník uzpůsobený i pro handicapované návštěvníky, v plánu je rozšíření místní maé farmy
drobných zvířat.
Diskuse a jiné:
Kateřina Jančaříková – v rámci komunikovaných témat informovat rovněž o problematice
územního plánu (např.: studenti VŠ nemají mnohdy znalosti o tom, co je územní plán.)
Termín příštího jednání PS EVVO:
26. 3. 2019 ve 13:00 h.

Petr Holý zašle věcné a finanční zhodnocení činnosti za rok 2018 členům PS.

Zapsala: Mgr. Alice Končinská
Zkontroloval: Mgr. Ing. Petr Holý
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