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Datum konání: 9. 6. 2015, 
Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice, budova „Mlýn“ 
 
Přítomni za ŘV KK EVVO:  
Ing. Václav Nejman (hlavní koordinátor EVVO) 
Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy) 
Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.) 
Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP) 
Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP) 
Ing. Markéta Jánská  (OCP MHMP) 
Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku) 
Ing. Eva Beránková (MČ Praha 13) 
Mgr. Ing. Petr Holý (Státní fond ŽP) 
Mgr. Matěj Žák (ředitel MŠ Klánovice) 
 
Host: Zástupci firmy PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (dále jen 

PROCES) – zpracovatel  
 
 
 
 

Zápis z Řídícího výboru KK EVVO (14:00 – 15:00) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Úvodní část 
 

• Zástupci zpracovatele seznámili přítomné s postupem prací na zpracování KK EVVO. 
• Krátce shrnuli vyhodnocení plnění cílů současné koncepce EVVO. 
• Představili metody průzkumů, cílové skupiny a vyvozené závěry z dotazníkové části. 
 

II. Diskuzní část nad jednotlivými analytickými výstupy 
 

• Návrh na přiblížení environmentalistiky podnikatelskému sektoru a většího zapojení 
vysokých škol do projektů a aktivit EVVO ostatních realizátorů EVVO v Praze. 

• Nedůvěra podnikatelské sféry ve veřejný sektor. Pokusit se najít způsob oslovení této 
cílové skupiny. 

• Zástupci MŠ (Žák) i ZŠ (Štěpka) shodně uvedli, že nabídka ekovýchovných programů 
pro školy je z jejich pohledu dostatečná. 

 
III. Návrhová část KK EVVO 
 

• Byla zahájena diskuze nad formováním vize nové KK EVVO.  
• Shoda nad potřebou zapracování provázanosti jednotlivých cílových skupin 

(vzor rodina). 
• Návrh umístění do vize nové programy a záležitosti.  
• Výzva pro členy ŘV k postupnému zasílání podnětů a návrhů k nově vznikající vizi 

KK EVVO. 
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IV.  
• Výzva pro členy ŘV k zasílání svých připomínek k podkladovému materiálu 

(analytická část) – do 15. 6. 2015. Tato část bude představena na 1. diskuzním 
„kulatém stole“ další odborné veřejnosti. 

• Navržený termín setkání ŘV a PS – termín 10.9. 
• 2. Diskuzní „kulatý stůl“ – zaměření na návrhovou část KK EVVO – termín 16. - 17.9. 

 
 

Příloha: Prezentace postupu prací na KK (v el. podobě) 
 
V Praze dne 9. 6. 2015 

 

Zapsala: Beata Juřičková 
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