
  
  

  

Zápis z 2. jednání poradní skupiny EVVO – 22. 9. 2020  

  

Přítomni:   

Ing. Eva Beránková    (úřad Městské části Praha 13)  

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

Barbara Doležalová    (Ekocentrum Koniklec) 

Ing. Pavlína Gucká    (SML MHMP)  

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

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

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. Petra Fišerová    (Lesy hl. m. Prahy)  

Ing. Vendula Audolenská   (OCP MHMP)  

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:  

24. 11. 2020  

  

 
  

Body jednání:  

• Časopis Pražská EVVOluce (nové číslo 3/2020) 

• Informace o Krajské konferenci EVVO 

• Pražské projekty EVVO realizované i plánované 

 

 

 

 

 

  



  
  

Úvodní slovo  

Petr Holý přivítal účastníky jednání na online chatu a připomněl, že v případě pokračování 

nepříznivé epidemiologické situace budou jednání probíhat distanční formou.  

V úvodu jednání představila Kateřina Jančaříková publikaci Žába za nic nemůže. Publikace 

je zaměřena učení o problematice sucha metodou dobrých otázek. Publikace je určena 

rodičům i učitelům. Je dostupná v elektronické podobě a v dostatečném nákladu vyšla i 

podoba tištěná. Distribuce probíhá zatím nahodile prostřednictvím SSEV Pavučina.  

Časopis Pražská EVVOluce – číslo 3/2020 

Bylo diskutováno hlavní téma příštího vydání časopisu.  

V diskusi zazněly náměty na následující témata: 

- zemědělství v Praze a půda, komunitní zahrady, komunitní centra; 

- reflexe koronavirové pandemie; 

- učení venku; 

- zimní sportování v Praze; 

Účastníci se shodli na tématu „Učení venku“. Toto téma je zajímavé mimo jiné i v souvislosti 

s COVID, s tématem prostředí v učebnách a dalšími.  

 

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

EVVOluce do konce roku 2020. 

 

 

Informace o Krajské konferenci EVVO 

Petr Holý informoval, že Krajská konference se uskuteční s tím, že na ní budou uplatňována 

přísná hygienická pravidla (roušky, odstupy, desinfekce). 

 

Rozhodnutí pořádat konferenci bylo široce diskutováno.  

Petr Daniš vyslovil obavu, zda jednání konference bude mít žádoucí efekt a zda bude 

jednání plnohodnotné – učitelé budou mít pravděpodobně od svých zaměstnavatelů zákaz 

účasti, v rouškách je velmi obtížná diskuse mezi účastníky. 

 

Alena Kotousová uvedla, že se odhlásili zejména učitelé, ale odhlášených zatím není moc.  

 

Barbara Doležalová informovala o intenzivní komunikaci Ekocentra Koniklec, které 

konferenci zajišťuje, s přihlášenými účastníky. Prozatím vypadá situace tak, že většina 

účastníků dorazí. Situace se může rychle změnit a doporučuje proto vyčkat nejméně jeden 

den na vývoj situace.  

 

Petr Holý a Alena Kotousová informovali, že příští rok se uskuteční mezinárodní EVVO 

konference. Krajská konference EVVO by příští rok mohla být akcí připojenou k této 

mezinárodní konferenci. 

Kateřina Jančaříková uvedla, že MU Brno a UK podepsaly smlouvu o spolupráci, na 

mezinárodní konferenci bude v UK. Případné požadavky na prostory je možno řešit přímo 

s ní. 



  
  

Alena Kotousová uvedla, že zatím není téma akce a nápady jsou vítány. Z rozpočtu EVVO 

na rok 2021 je plánováno realizovat projekt na vzdělávání pracovníků ekocenter a 

ekovýchovných spolků, včetně poskytnutí příspěvku na účast na mezinárodní konferenci.  

 

Pražské projekty EVVO realizované i plánované 

 

Sobota 19.9. – Den bez aut, Ondříčkova ve spolupráci s odborem dopravy a s ÚMČ Praha 3.  

I přes menší počet účastníků byla akce úspěšná.  

 

Dnes (22.9.) končí kampaň ETM – na MHMP jej má na starosti odbor dopravy: projekt Čistou 

stopou Prahou. Tuto kampaň zmiňuje i EVVOluce. 

 

Plánované: 

o Kampaň: Ne! přírodě – poukaz na aktivity, které přírodě škodí vědomě i nevědomě -> 

výstava, vernisáž posunuta na jaro, velkoformátové fotky, média. Výstava bude 

putovní.  

o Spolupráce na projektu Czech Nature Photo,  která má speciální pražskou část. 

Připravovaný záměr související aktivity pro školy -  přednášky pro školy, … 

o Ve spolupráci s agenturou Green Cat – kampaň na čistotu ovzduší – připravováno, 

nerealizováno; stav návrh vizuálu a kampaně 

 

Diskuse 

 

Bylo diskutováno financování aktivit EVVO -  příští rok se uvažuje o krácení rozpočtu o 10 % 

plošně 

 

Petr Holý uvedl, že nová pravidla ohledně grantové podpory schválila Rada HMP v srpnu. 

Jedná se o sjednocení metod podpory a program se bude muset pozměnit v hodnotících 

kritériích.  

Grantový program bude vyhlášen koncem října až listopadu, ale je to jen předpoklad. 

 

 

Termín příštího jednání Poradní skupiny EVVO:  

24. 11. 2020 ve 13 hod. – prezenčně v OCP MHMP nebo distančně 

 

Zapsal: David Kunssberger 

Schválil: Mgr. Ing. Petr Holý  

 

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

byly dnem zveřejnění tohoto zápisu smazány.    


