
  
  

  

Zápis z 1. jednání poradní skupiny EVVO – 8. 6. 2020  

  

Přítomni:   

Ing. Eva Beránková     (úřad Městské části Praha 13)  

Barbara Doležalová    (Ekocentrum Koniklec, o. p. s.) 

Ing. Petra Fišerová     (Lesy hl. m. Prahy)  

Ing. Pavlína Gucká     (SML MHMP)  

Mgr. Ing. Petr Holý     (OCP MHMP, krajský koordinátor EVVO)  

Mgr. Martina Chvátalová    (SEV Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)  

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.  (PedF UK, katedra biologie a env. studií) 

Ing. Alena Kotousová    (OCP MHMP)  

Ing. Václav Nejman     (Lesy hl. m. Prahy)  

Ing. Ivan Štěpka     (ZŠ a MŠ Na Beránku)  

 

Nepřítomni (omluveni):  

Ing. Vendula Audolenská    (OCP MHMP)  

Mgr. Petr Daniš     (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)  

Mgr. Matěj Žák     (Victoria school ZŠ a MŠ)  

 

Hosté:  

Mgr. Martin Mach Ondřej    (BEZK, redaktor časopisu Pražská EVVOluce)  

 

 
  

Termíny dalších jednání PS EVVO v roce 2020:  

22. 09. 2020  

24. 11. 2020  

  

 
  

Body jednání:  

• Časopis Pražská EVVOluce (představení nového čísla 2/2020)  

• Časopis Pražská EVVOluce (téma pro číslo 3/2020) 

• Změna plánovaných akcí v důsledku pandemie 

• Informace ke grantovému programu MHMP ŽP pro rok 2020-2021  

• Informace o interních projektech MHMP 

 

 



  
  

 

Úvodní slovo  

Petr Holý přivítal novou členku Poradní skupiny Barbaru Doležalovou z Ekocentra Koniklec 

a seznámil přítomné s programem jednání, který se bude shodovat s programem zaslaným 

v pozvánce. Dále připomněl, že plánované první jednání PS EVVO se neuskutečnilo 

vzhledem k omezením souvisejícím s pandemií.   

V technickém úvodu byli členové PS EVVO seznámeni s novými tajemníky PS EVVO, 

kterými jsou na období následujících třech let Miroslav Lupač a David Kunssberger 

z Agentury Koniklec, o. p. s., která výkon této funkce převzala.  

    

Časopis Pražská EVVOluce: Představení čísla 2/2020 

Martin Mach Ondřej představil náhled časopisu Pražská EVVOluce s tím, že elektronická 

podoba vydání bude k dispozici od 10. 6. 2020 a tištěná podoba od 15. 6. 2020. Aktuální 

vydání je věnováno tématu zvířat ve městě a jejich propojení s ekologickou výchovou.  

 

 

Časopis Pražská EVVOluce: hlavní téma pro číslo 3/2020 

Bylo diskutováno hlavní téma příštího vydání časopisu.  

Navržena byla následující témata: doprava, případně biodiverzita nebo energetika.  

 

Martin Mach Ondřej uvedl, že jako téma preferuje dopravu zejména v souvislostech vlivu 

dopravy na kvalitu ovzduší a emisní zátěž. Připomněl také některé aktuální kroky hlavního 

města v této oblasti – například nová pěší zóna na Smetanově nábřeží, trolejbusy 

a elektrobusy. Vyzval přítomné k zaslání tipu na rozhovor s odborníkem v této oblasti.  

 

Barbara Doležalová navrhla, že některý z rozhovorů v budoucích číslech časopisu by se měl 

věnovat vyvracení některých zažitých mýtů v oblasti adaptace na změnu klimatu. Vyznění 

rozhovoru by mělo zejména zdůraznit, že ani v tématu adaptace na změnu klimatu není vše 

černobílé.  

 

 

Petr Holý diskusi shrnul s tím, že téma dopravy pro podzimní číslo Pražské EVVOluce se 

tradičně nabízí zejména v návaznosti na podzimní Evropský týden mobility, Den bez aut 

a další akce.  

 

Přítomní se konsensuálně shodli na tématu čísla 3/2020 doprava.   

 

Martin Mach Ondřej na závěr připomněl, že BEZK, z. s. má uzavřenou smlouvu na vydávání 

EVVOluce do konce roku 2020. 

 

 

 

 



  
  

 

Grantový program 

Petr Holý informoval přítomné, že usnesením Rady i Zastupitelstva byl schválen grantový 

program na období 2020-2021, byla alokována podpora k žádostem a smlouvy by měly být 

uzavřeny během léta 2020. Připomněl, že projekty EVVO byly kráceny více než v minulých 

letech a to ve snaze podpořit více projektů. 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostr

edi_a_energetika/index.html 

 

K dopadu pandemie na již běžící projekty:  

 Projekty pracující se školami a veřejností se nemohly na jaře realizovat, což může ohrozit 

některé závazné projektové indikátory. Stanovisko MHMP je, že nebude možné měnit 

smlouvy, ani nebude možné projekty prodloužit.  

 Na dotaz Martiny Chvátalové Petr Holý uvedl, že případná jednání MHMP s jednotlivými 

příjemci o možnosti náhrady nerealizovatelných aktivit podobnými budou probíhat 

individuálně. Vždy však bude nutno zachovat cíl projektu.  

 

 

Změny plánovaných aktivit Magistrátu 

Petr Holý informoval o proběhlém Dni Země. Jelikož se nemohly konat akce pro veřejnost, 

byl Den Země překlopen do online formy. Online podoba zafungovala celkem dobře, zájem 

ze strany škol i veřejnosti byl poměrně velký, registrací bylo v řádu stovek až tisíců. 

Připomněl, že řada metodických materiálů a pracovních listů byla zpřístupněna na webu. 

 

Petr Holý připomněl projekt BEZK Obrácená učebna, který byl podpořen SFŽP. Jedná se 

o videopřednášky doc. Jana Činčery. Celkem se bude jednat o 16 přednášek, první tři jsou 

k dispozici na portálu Prahy 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vycho

va_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/online_prednasky_kEVVO_52020.html  

 

 

Petr Holý dále shrnul změny u nadcházejících akcí: 

 

- Na podzim byla plánována akce ke Dni stromů ve spolupráci s Lesy HMP – vzhledem 

k omezení prostředků na EVVO bude pravděpodobně nutno akci zrušit; 

- 24. 9. 2020 se uskuteční krajská konference Praha. Letošním tématem je: Praha jako 

venkovní učebna – zde nedojde ke změně, místo i čas zůstanou zachovány, 

v současné době se řeší program; 

- Akce z Interního projektu vzdělávání zaměstnanců MHMP na téma odpadů – 

Magistrát bez odpadu, které byly plánované na jaro se přesouvají na podzim; 

- Připravován osvětový projekt 10 videospotů s délkou do 2 minut; motivační 

spotřebitelské spoty – truhlíky za okno, řešení nákupů, kompostování, … 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/online_prednasky_kEVVO_52020.html
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/online_prednasky_kEVVO_52020.html


  
  

- Pilotní projekt exkurzí pro školy do energeticky udržitelných zařízení byl kvůli dopadu 

pandemie prodloužen (původní termín ukončení 6/2020) a modifikován, nově byla 

natočena a nafocena online exkurze do spalovny Liberec; 

- Projekt občanské vědy City nature challenge, který v ČR koordinuje Národní 

muzeum, proběhl bez doprovodných akcí pro veřejnost. Projekt zaznamenal vysokou 

účast a byl úspěšný, i když nebyl v tomto roce soutěžní.  

- Připravuje se také Osvětová fotografická Kampaň zaměřená na veřejnost – 

NE! V PŘÍRODĚ - komunikace, co dělají lidé špatně v přírodě, každé téma spojeno 

s veřejně známou osobností 

- Kampaň zaměřená na kvalitu ovzduší – proběhne ve spolupráci s GreenCat a bude 

zaměřena na lokální topeniště (zejm. krbová kamna) a informace, jak správně topit. 

Výstupem bude web a vzdělávací část pro školy a pracovní listy. Mělo by být během 

října/listopadu. Součástí bude i propagace ve veřejném prostoru, MHD a na internetu. 

 

Martina Chvátalová se dotázala na film Planeta Praha. Projekt podporuje Praha, celkový 

rozpočet filmu je cca. 17,5 mil. Kč, Praha podpořila částkou 2 mil. Kč, podle plánu by film měl 

být na jaře 2022 v kinech. 

 

Alena Kotousová seznámila přítomné s tištenou podobou metodik zaměřených na komunitní 

zahrady a vnitrobloky. Tištěná verze metodik je k dispozici v omezeném počtu, ale ke stažení 

jsou metodiky k dispozici na webu o Adaptaci Prahy na změnu klimatu: 

http://adaptacepraha.cz/metodiky/ 

 

… a rovněž na portálu ŽP hl. m. Prahy: 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vycho

va_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/metodika_Zakladani_komunitnich_zahr

ad.html  

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vycho

va_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/metodika_Zive_vnitrobloky.html  

 

 

Na portálu Prahy je také k dispozici adaptační strategie Prahy: 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ochrana_klimatu/strategie_adaptace_HMP_na_zmenuklimatu

_struktinfo.html  

 

Připravované nařízení ředitele MHMP k předcházení vzniku odpadů a minimalizaci 

používání jednorázových obalů a výrobků (především plastů) 

Magistrát HMP připravuje nařízení ředitele MHMP, které povede k minimalizaci používání 

jednorázových obalů a výrobků a k předcházení vzniku odpadů. Iniciace vzešla od oddělení 

odpadů, spolu s jinými opatřeními bude důležitá i osvěta a vzdělávání zaměstnanců MHMP 

a pražských organizací. Projekt je realizován v úzké spolupráci s odborem služeb MHMP. 

http://adaptacepraha.cz/metodiky/
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/metodika_Zakladani_komunitnich_zahrad.html
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/metodika_Zakladani_komunitnich_zahrad.html
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/metodika_Zakladani_komunitnich_zahrad.html
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/metodika_Zive_vnitrobloky.html
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/aktivity_mesta_krajska_koncepce_evvo/metodika_Zive_vnitrobloky.html
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ochrana_klimatu/strategie_adaptace_HMP_na_zmenuklimatu_struktinfo.html
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ochrana_klimatu/strategie_adaptace_HMP_na_zmenuklimatu_struktinfo.html


  
  

Cílem je rovněž nastavit principy minimalizace vzniku odpadů na MHMP i na akcích 

pořádaných nebo podpořených hlavním městem Prahou.  

K projektu proběhla krátká diskuse, řešila se publicita projektu, podobné projekty šetrného 

provozu na vysokých školách (UK, ČZU, …) a možnosti ovlivnit provoz na SŠ a ZŠ. 

 

Petr Holý a Alena Kotousová dále uvedli podrobnosti o interním projektu vzdělávání 

pracovníků MHMP s názvem Magistrát bez odpadu. V rámci projektu probíhá spolupráce 

s organizacemi Zachraň jídlo a Bez obalu. Začátkem roku (22. – 23.1.) proběhla pilotní akce, 

což byl první magistrátní SWAP. 

 

 

Termín příštího jednání Poradní skupiny EVVO:  

22. 9. 2020 ve 13 hod. – OCP MHMP   

 

 

Zapsal: David Kunssberger 

Schválil: Mgr. Ing. Petr Holý  

 

 

Technický dodatek: 

Kontakt na Agenturu Koniklec, o. p. s. (tajemníka PS EVVO) 

Miroslav Lupač, ředitel AK, telefon: 775 339 333, e-mail: mirek@koniklec.cz 

David Kunssberger, telefon: 777 239 238, e-mail: david@koniklec.cz  

 

 

Všechny kopie pracovního audiozáznamu jednání, který byl pořízen se souhlasem všech přítomných, 

byly dnem zveřejnění tohoto zápisu smazány.   

  

mailto:mirek@koniklec.cz
mailto:david@koniklec.cz

