Zápis z 1. jednání poradní skupiny EVVO – 26. 3. 2019
Přítomni:
Mgr. Ing. Petr Holý (OCP MHMP, krajský koordinátor EVVO)
Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP)
Ing. Alena Kotousová (OCP MHMP)
Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
Mgr. Martina Chvátalová (SEV Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
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)
Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
Nepřítomni (omluveni):
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)
Ing. Václav Nejman (Lesy hl. m. Prahy)
Hosté:
Mgr. Tereza Líbová (OCP MHMP)
Martin Mach Ondřej (BEZK, redaktor časopisu Pražská EVVOluce)

Aktualizované návrhy termínů na jednání PS EVVO v roce 2019:
4. 6. 2019
ve 13 hod
1. 10. 2019 ve 13 hod
17. 12. 2019 ve 13 hod

Toulcův dvůr
OCP MHMP
SEV Lesů hl. m. Prahy (Prales, Dřevák)

Časopis Pražská EVVOluce:
Informace od Martina Macha Ondřeje o statistikách: informace k 11. 12. 2018 – 500 stažení,
informace k 26. 3. 2019 - 1727 stažení. Poslední EVVOluce - 161 stažení. Návštěvnost i počet
stažení roste. K tomuto číslu zbývá dodělat inzerát v Listech MČ Praha 2.
Návrh na téma příštího čísla 2/2019: voda (rozhovor: paní z PVS – Generel odvodnění/ ředitel
Podolské vodárny).
Návrh témat dalších čísel: červen – voda/sucho ve městě, září – energetika, další možná témata:
jídlo jako fenomén – rozhovor z COŽP o uhlíkové stopě jídla, plasty.
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Petr Holý: Na pravidelném setkání pracovníků EVVO krajských úřadů byly jedním z témat
bulletiny a časopisy vydávané v krajích. Pražská EVVOluce byla ostatními dobře hodnocena,
tj. obsahově i vizuálně jako profesionální. Inspirace od časopisů jiných krajů: něco zábavného,
např. strip.
Informace o změně složení oddělení udržitelné energie OCP MHMP
Nová kolegyně posiluje tým EVVO - Mgr. Tereza Líbová (původně z oddělení ochrany
ovzduší). Kompetence: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a Implementační plán
k této strategii, dále jiné strategické projekty např. MA21 nebo mezinárodní projekty.
Informace o chystaných akcích
Den Země 2019 – byl přepracován koncept slavností. Den Země proběhne formou jednoho dne,
tj. 23. 4. na Vyšehradě. Dopoledne bude určené pro školy, odpoledne pro širokou veřejnost.
Celkovým tématem je předcházení vzniku odpadu. Tomu budou přizpůsobeny všechny
workshopy. Na závěr Dne Země bude vystoupení skupiny The Tap Tap. V týdnu od od 22. 4.
se v Praze uskuteční více akcí v souvislosti se Dnem Země:
- 23. 4. proběhne Den Země rovněž na Praze 13 a v SEV Lesů hl. m. Prahy (Prales).
- Toulcův dvůr oslaví Den Země 24. 4. Letos bude akce spojená s výročím 25. let založení SEV
TD. Dopoledne budou aktivity pro pozvané hosty, odpoledne je určené pro veřejnost.
- Praha 12 bude mít Den Země 28. 4. od 14 do 18 hodin.
Nový Akční plán EVVO 2019 – 2021
Ke zhodnocení Akčního plánu KK EVVO na roky 2016 – 2017 byl přidán i rok 2018.
Zhodnocení, resp. Přehled činností za období 2016 – 2018 bude přílohou Návrhu Akčního plánu
KK EVVO 2019 – 2021.
Nový Akční plán KK EVVO je termínově i obsahově propojen se SP EVVO. Jsou v něm
vyspecifikované návrhy alokací na jednotlivé roky. Akční plány jednotlivých let jsou si
relativně podobné a přirozeně na sebe navazují aktivitami a úkoly. Novou aktivitou jsou např.
exkurze pro školy do provozů na výrobu energie z udržitelných zdrojů.
Výzva pro členy PS EVVO: Připomínky k akčnímu plánu a exkurzím posílat do 2. 4. 2019.
Diskuse: vzdělávání lektorů, evaluace externí (poptat Spora, z. s.), konzultace a stáže,
systémové podpora evaluací, výzkum.
Informace o projektech a aktivitách
Do grantového řízení pro rok 2019 bylo předloženo 222 žádostí, což je ve srovnání s loňským
rokem o 1 víc. 16 žádostí bylo letos vyřazeno z formálních důvodů. Byla naplněna celá alokace.
Během několika týdnů bude předloženo na Radu, u větších projektů na Zastupitelstvo.
Petr Holý ukázal členům PS EVVO výstupy z publikační činnosti: Chráněná území Prahy.
Evropsky významné druhy Prahy. Chráněná území Prahy - levý břeh Vltavy.
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OCP MHMP v současné době jedná s Českými sběrnými surovinami a Pražskými službami
o vhodnějším nastavení soutěže ve sběru papíru ve školách, aby koncept soutěže více odpovídal
cílům EVVO a vhodnější vzdělávací a výchovné náplni v oblasti odpadů (zaměřit se nejen na
třídění, ale také na minimalizaci a předcházení vzniku odpadů). Pokud nepůjde se
zainteresovanými organizacemi dále vyjednávat o změně, bude se Oddělení udržitelné
energetiky OCP MHMP distancovat od této formy EVVO.
Krajská konference EVVO 2019
Cílová skupina: Realizátoři EVVO v Praze (NNO a další subjekty), veřejný sektor
Téma: komunikace témat ochrany životního prostředí (např. adaptace Prahy na změnu klimatu),
medializace, osvěta, jak komunikovat s novináři, jak komunikovat s veřejností, shrnutí
současné situace EVVO v Praze, adaptace Prahy na změnu klimatu (Strategie adaptace hl. m.
Prahy).
Výzva bude brzy zveřejněna, smlouva v polovině května. Konference proběhne v době od
1. 10. do 5. 11. 2019.
Informace o aktivitách k Adaptaci Prahy na změnu klimatu:
Metodiky pro veřejnou správu a veřejnost (např. vnitrobloky, komunitní zahrady, hospodaření).
Spolupráce s dalšími subjekty EVVO:
Oddělení UE (sekce EVVO) spolupracuje s více subjekty na propagaci tzv. občanské vědy.
Jedná se o projekty mapování přírodních druhů na území hl. m. Prahy a jejich sdílení
s vědeckými pracovišti.
Spolupráce s přírodovědnou sekcí Národního muzea na aplikaci iNaturalist a napojenými
aktivitami (City Nature Challenge - mapování a identifikace živočichů a rostlin).
Sekce EVVO Oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP byla také oslovena Agenturou
ochrany přírody a krajiny, aby se Praha zapojila do projektu propagace občanské vědy
a aplikace BioLog. Kampaň bude zahájena vlajkovým druhem veverka obecná. Nyní je snahou
oslovit obyvatele Prahy, aby se zapojili do sběru informací o veverce.
iNaturalist:
BioLog:

https://www.inaturalist.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android
http://biolog.nature.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nature.biolog

Spolupráce odboru ochrany prostředí (OCP MHMP) s odborem komunikace a marketingu
MHMP (OKM MHMP). V únoru 2019 proběhla v Praze kampaň na téma smog o tom, co mají
lidé dělat v případě, že se smog objeví a jak nepřispívat k jeho zhoršování. Nyní se připravuje
dlouhodobá verze kampaně cílená na předcházení vzniku smogu. Je třeba promýšlet, jak vtipně,
chytře a motivačně oslovit lidi.
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Diskuse a jiné:
Jak řeší členové PS EVVO v rámci svých pracovišť téma GDPR?
Petra Fišerová: SEV Lesů hl. m. Prahy: Učitelé podepisují na akcích protokol, fotky se pořizují
po dohodě s učitelem, na propagačních materiálech se používají domluvené fotky.
Martina Chvátalová: Toulcův dvůr: Nestačí souhlas učitelek (rodiče dávají souhlas škole, nikoli
třetím osobám). Na akci nestačí, že vstupem na akci souhlasí s focením.
Je otázka, zda pro reportážní účely stačí mít uvedené ve stanovách organizace nebo v popisu
pracovní činnosti reportážní činnost, či zda je nutná novinářská licence.
Termín příštího jednání PS EVVO:
4. 6. 2019 ve 13 hod Toulcův dvůr

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