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Zápis z 2. setkání poradní skupiny EVVO – 19. 6. 2018 

 

Přítomni:  

Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP) 

Ing. Eva Beránková (úřad Městské části Praha 13) 

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

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

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

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

Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP) 

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

Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku) 

Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice) 

 

Nepřítomni (omluveni):  

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

Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP) 

 

 

 

Změna v Oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP: 

Petr Holý podal informaci, že Jitka Janovičová odchází během léta 2018 do důchodu. Poděkoval jí za 

její dlouholetou práci na MHMP a za službu pro ekologickou výchovu v Praze. Na uvolněnou pozici 

bude během nejbližších týdnů vypsáno výběrové řízení. Do budoucna je v plánu nárokování dalšího 

místa na agendu EVVO v oddělení udržitelné energetiky z důvodu vyšších nároků na aktivity 

a spolupráci v rámci oblasti EVVO.  

 

Realizované a připravované EVVO akce MHMP pro veřejnost: 

Jitka Janovičová informovala, že Den Země v dubnu proběhl na 3 městských částech: Obora Hvězda, 

Letenské sady, Zahrada Kinských. Dopoledne bylo určeno zejména pro školy, odpoledne pro veřejnost. 

Bylo dobré počasí a hojná účast: 1360 lidí, z toho 1050 dětí, 43 škol. Letos akce proběhla rovněž ve 

spolupráci se studenty PedF UK v Praze. Pracovníci OCP MHMP se dále osobně zúčastnili na dalších 

akcích ke Dni Země na dalších městských částech: MČ Praha 1, MČ Praha – Libuš, MČ Praha – 

Kbely. V MČ Praha 9 proběhla ke Dni životního prostředí akce Mikroklima. Petr Holý dále informoval, 

že Ministerstvo obrany organizuje v rámci Slavností republiky tzv. Přehlídku na Letné v termínu 26. až 

28. října 2018 (pátek + víkend). Na akci bude prostor pro prezentaci MHMP a OCP MHMP bude 

zastupovat sekce EVVO. Petr Holý rovněž informoval o kampani Voda a zeleň ve městě, která je letos 

zaměřena na zeleň a vodu a navazuje na akci v loňském roce, která byla zaměřena pouze na vodu. Loni 

proběhla akce na Folimance, letos proběhne 27. června v parku Stromovka od 9 - 18 hodin.  
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Další akce bude Krajská konference EVVO 2018, která proběhne 31. 10. 2018 v Národní technické 

knihovně a bude opět zaměřená na veřejný sektor a podnikatelskou sféru. Dále pokračuje spolupráce 

s PřF UK na projektu Přírodovědci.cz, mají zájem o vzájemné propojování a spolupráci. S ČZU v Praze 

spolupracuje MHMP na projektu Ptáci online, který úspěšně pokračuje, po Praze je rozmístěno 

8 chytrých budek, 4 jsou na základních školách, 1 je na mateřské škole, 1 je v komunitní zahradě v rámci 

DDM, 1 je v areálu Toulcova dvoru a 1 je v areálu Lesů hl. m. Prahy. Řeší se také projekt zateplení 

školních budov v rámci Adaptace na změnu klimatu. 

Časopis Pražská EVVOluce: 

Aktuální číslo je poslední z probíhající zakázky. Další číslo již bude v rámci nové zakázky, která bude 

na 2,5 roku a kterou bude realizovat opět BEZK. Obsah zakázky bude stejný, proběhlo setkání s PR 

oddělením ohledně vizualizace. Časopis bude propagován prostřednictvím tiskové konference v září. 

Číslo bude tematicky směřované na půdu, její ubývání a zastavování v Praze. V Praze je tento problém 

alarmující, souvisí s rozrůstáním Prahy, tematicky by bylo dobré zabrousit do metropolitního plánu. 

BEZK bude určitý počet tisknout a rozeslat na určitá místa, čímž bude posílena propagace časopisu. 

V rámci příští Poradní skupiny EVVO je třeba navrhnout alespoň 2 témata. Návrh tématu 4. čísla – 

Plasty (v souvislosti s kampaní MŽP Dost bylo plastu) 

Zakázka na ekoporadenství: 

Petr Holý informoval o zakázce ekoporadenství, která bude na 4 roky do roku 2021. Na každý rok je 

určeno 500 000 Kč, celkově je výše zakázky kolem 2 milionů Kč. Obsahem zakázky je podpora 

ekoporadenské sítě v Praze. Užší spolupráce ekoporaden v Praze již funguje a pokračuje dál. Podpora 

je aktuálně přes granty – vydávání publikací, pořádání ekoporadenských akcí atd. Zakázka by měla být 

směřována na základní činnosti ekoporaden – přímé poradenské služby, telefonní, e-mailové 

poradenství a konzultace. Není třeba kamenná ekoporadna s otevírací dobou, protože by ji využívalo 

málo lidí. Naopak je třeba rozšířit sociální sítě, aby ve všech poradnách v rámci sítě byly na webu FAQ, 

člověk na telefonu, probíhalo systémové poradenství, tj. odborná pomoc, vedoucí k řešení problému 

(např. pomoc s úřady). Ekoporadny by měly svými službami pokrýt potřeby všech cílových skupin. 

V rámci zakázky už nebude vydávání publikací. Kateřina Jančaříková upozornila na projekt Enviwiki, 

který dlouhodobě realizuje COŽP UK (Jana Dlouhá). Tato aktivita není finančně zajištěna a bylo by 

dobré ji propojit s pražskými ekoporadnami a zajistit její další existenci. Internetové služby v rámci 

poradenství jsou pestré – encyklopedie, databáze, jedním ze subdodavatelů by mohlo být COŽP UK. 

Zakázka má charakter jednoho dodavatele (poradna), který bude mít více subdodavatelů (poraden).  

Informace z grantového řízení:  

Projekty organizací Automat a Arnika v celkové hodnotě cca 2 mil. Kč byly na jednání Zastupitelstva 

HMP vyřazeny z dalšího schvalování. Petr Daniš upozornil na to, že přestože je to nešťastná situace, 

alespoň je dobré, že proces proběhl transparentně.  

Informace o dalších projektech: 

Sdružení TEREZA vyhrála cenu Eduína 2017 za inovace ve vzdělávání za 1. místo v kategorii 

hodnocení veřejností a za 2. místo v kategorii hodnocení odborníků za projekt Učíme se venku.  

Toulcův dvůr: v rámci rozpočtu 2019 MHMP plánuje navýšit neinvestiční dotaci na 3,5 mil za rok 

Projekt Příroda 2.0? – Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví. 

Interpretace přírody a naučných stezek – projekt Jana Činčery, BEZK a AK – (publikace, která je 

výstupem projektu je k dispozici ke stažení, přítomní členové PS EVVO ji dostali v tištěné verzi)   



3 
 

Veřejná zakázka na specializační studium ve školním roce 2018/2019 pro učitele ZŠ a SŠ: realizuje 

Botič o. p. s, (SEV Toulcův dvůr): poslat podrobnější rozpis členům Poradní skupiny EVVO. 

Ivan Štěpka informoval o unikátních prvcích v mikrosídlišti v Modřanech. 

 

Termín příštích setkání PS EVVO: 

úterý 18. 9. 2018 ve 13:00, úterý 11. 12. 2018 ve 13:00 

 

 

Zapsala: Mgr. Alice Končinská 

 

Zkontroloval: Mgr. Ing. Petr Holý 

 


