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ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ SDRUŽENÍ ARNIKA

„Poãet letákÛ kaÏd˘ rok
roste. Nejvût‰í podíl na tom
mají velké obchodní ﬁetûzce.
Navíc se zkracuje i interval pro
vydání nového letáku. Je‰tû
nedávno to byly dva t˘dny, teì
uÏ se nové reklamy rozná‰ejí
kaÏd˘ t˘den,“ sdûlil ﬁeditel
Asociace direkt marketinku
a zásilkového obchodu Tomá‰
Hájek v ãlánku redaktora Hospodáﬁsk˘ch novin (1). V ãlánku
se dále pí‰e, Ïe podle odhadu
odborníkÛ poãet nevyÏádan˘ch
letákÛ vloni poprvé zﬁejmû pﬁekroãil hranici tﬁí miliard kusÛ!

Arnika uspořádala pochod napříč Prahou, aby upozornila na negativní dopady masové schránkové reklamy na životní prostředí.
Foto Arnika: Ondřej Petrlík

tu:

Máme zákon o regulaci
reklamy. NárÛst letákÛ ale
nezastavila ani jeho novela
platná od 1. ãervna 2002. Ta
zakazuje obtûÏující reklamu,
pokud si majitel schránku
viditelnû oznaãí. I do oznaãen˘ch schránek v‰ak rozna‰eãi vhazují reklamu. Nebo
se vyhnou nálepce na schránce
tím, Ïe nechají prospekty
na schodech domu. Nebo se
stává, Ïe oznaãení nûkdo
strhne. Zadavateli ãi distributorovi pﬁitom hrozí pokuta aÏ
„Zatímco zákazníci hyper- dva miliony korun.
marketÛ si na pravidelné
dodávky reklamních ceníkÛ aÏ
(pokraãování na str. 3)
Arnika zorganizovala v prosinci happening – prÛvod nûkolika ãesk˘mi mûsty. „O‰kliv˘
snûhulák“, vyroben˘ z letákÛ
vybran˘ch z po‰tovních schránek, putoval Prahou jako
upozornûní na nadmûrné
a k pﬁírodû ne‰etrné papírování. V severoãeském Dûãínû
aktivisté, sami obleãení do
pestr˘ch reklam, následovali
symbolického reklamního stra‰áka. Chtûli jsme upozornit na
problém. Ale staãí to?
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Arnika
v Thajsku jednala
o přehradách

li s

do schránek zvykli, ekologové
proti nim protestují,“ pí‰e
David Macháãek ve svém
ãlánku. A dodává: „O co více
letákÛ lidé ve schránkách
nacházejí, o to ménû jim podle marketinkov˘ch prÛzkumÛ
vadí.“ Zvykáme si. Pﬁeci ale
nevadí pl˘tvání jen ekologÛm?

tř

obrany spotﬁebitelÛ âR potvrzuje: „Jde o závaÏné spotﬁebitelské téma. Záplavu reklamních letákÛ nakonec totiÏ
zaplatí spotﬁebitelé dvakrát –
jednou v koneãné cenû v˘robku
a podruhé v cenû poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního
odpadu.“

ni

Vût‰ina reklamy nakonec
skonãí ve smûsném komunálním odpadu (hlavnû ve mûstech, na vsi se pálí). „Obyvatelé
Prahy vytﬁídí pouze asi 21 %
papíru z domovního odpadu,“
uvedl Ing. Milan Havel z Programu Toxické látky a odpady
sdruÏení Arniky. „V âesk˘ch
Budûjovicích vût‰ina obãanÛ
papír netﬁídí,“ doplnila MUDr.
Vûra Horská z jihoãeské
poboãky Arniky, „pﬁeváÏná ãást
papíru z reklam proto skonãí na
skládce v Li‰ovû, která se neutû‰enû plní a rozrÛstá.“ Franti‰ek Lobovsk˘ ze SdruÏení

proti schránkové reklamû

Uv

Arnika provádí v souãasné
dobû prÛzkum zhruba v 70 domácnostech. Vychází z nûho, Ïe
do kaÏdé po‰tovní schránky
mûsíãnû pﬁijde v prÛmûru pﬁes
jeden kilogram reklamy. To
znamená dva aÏ tﬁi letáky
dennû. V ‰estipatrovém domû
s tﬁiceti nájemníky se tak za rok
spotﬁebuje pﬁes 400 kg papíru,
kter˘ se musí vyrobit odhadem
z pûti stromÛ (2).

Arnika vytáhla do boje
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Boj o Vltavu a Labe
4
Děti chodí za sovami
do přírody
5
Zdravotnictví
bez PVC

Motto Arniky: „Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem.“

Schránky plní miliardy
reklam. Lidem už prý
nevadí. Myslíte si to
také? Během týdne najdete poštovní schránku
napěchovanou k prasknutí. Kvalitní, barevně
potištěný, papír zahodíte a ten potom skončí
bůh ví kde.

REPORTÁŽ

Arnika se v České republice snaží nahradit přehrady levnějšími a hlavně k přírodě šetrnějšími alternativami.
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Odhaduje se, že asi 40 80 miliónů lidí na světě
bylo nuceně přesídleno
v důsledku stavby velkých přehrad. Další milióny lidí žijící po proudu od
přehrad utrpěly závažné
škody v důsledků nemocí
přenášených
vodou
a ztrátou přirozených
zdrojů obživy (rybolov,
zemědělství, sběr dřeva
v nivních lesích). Přes 300
zástupců takto postižených lidí a jejich spojenců
z nevládních organizací
62 zemí světa se setkalo
na přelomu listopadu
a prosince 2003 poblíž
vesnice Rasi Salai na řece
Un v Thajsku. Arnika byla
mezi nimi.
Bûhem ‰esti dnÛ vyrostlo na
dﬁíve pusté planinû pﬁes dvacet
bambusov˘ch ch˘‰í, nûkolik
provizorních budov a stany pro
vaﬁení. Tábor, postaven˘ thajsk˘mi vesniãany a dobrovolníky
z mnoha dal‰ích zemí, bude po
setkání pouÏíván jako ‰kola pro
místní obyvatele, kde mohou
studovat - jak jinak - v‰e
o ﬁekách a pﬁehradách.
Místo setkání nebylo vybráno
náhodou. U Rasi Salai se odehrál jeden z v˘znamn˘ch bojÛ
svûtového hnutí odpÛrcÛ velk˘ch pﬁehrad, kter˘ skonãil
vítûzstvím - pﬁehrada u Rasi
Salai byla vypu‰tûna, její brány
jsou otevﬁeny a zniãené ekosystémy se postupnû obnovují.
Lidé se vrátili do sv˘ch domovÛ,
znovu vyuÏívají tradiãní zavlaÏovací systémy pro svá r˘Ïová pole
a loví ryby, které se postupnû
objevují. Pﬁehrada, vybudovaná
pro zavlaÏování, nikdy nezaãala
plnit svÛj úãel - byla totiÏ postavena nad velk˘mi loÏisky soli,
takÏe voda v ní se pro zemûdûlství vyuÏít nedala.
O 40 km dál po proudu mnohalet˘ spor o dal‰í pﬁehradu,
Pak Mun, stále je‰tû trvá. Pﬁehrada Pak Mun byla postavena
jako multifunkãní - pro v˘robu
elektﬁiny a zavlaÏování. Mûla
b˘t pﬁíkladem moderní pﬁehrady s minimálními ekologick˘mi
dopady. Byla konstruována tak,
aby se denní pﬁítok rovnal den-

ARNIKA SE V THAJSKU SETKALA
S LIDMI POSTIÎEN¯MI STAVBOU P¤EHRAD
nímu odtoku, takÏe zaplavené
území mûlo b˘t minimální. Pro
zachování migrace ryb byly
navrÏeny rybí pﬁechody. Pﬁehrada mûla zajistit zavlaÏování
pro 260 km2 pÛdy a 241 rodin
vesniãanÛ dotãen˘ch pﬁehradou
mûlo obdrÏet vysoké finanãní
kompenzace.

dem vojensk˘ch jednotek,
odpÛrci jsou zavíráni a zabíjeni,
vãetnû Ïen a dûtí. Není proto
divu, Ïe místní boj proti pﬁehradám má siln˘ politick˘ podtext.
Setkání v Curitibû znamenalo
v˘znamné posílení celosvûtového hnutí odporu proti pﬁehradám, které od té doby zaznamenalo v˘znamné úspûchy.

Ïívali bohatí, zatímco jejich
náklady a dopady nesli chudí.“

Dal‰ím v˘znamn˘m prÛlomem
v boji za Ïivé ﬁeky bylo pﬁekonání
utkvûlé pﬁedstavy, Ïe pﬁehrady
jsou zde navÏdy. Sedm velk˘ch
pﬁehrad ve Francii a nûkolik desítek ve Spojen˘ch státech bylo
odstranûno
ãi
vypu‰tûno.
V nûkter˘ch zemích
Projekt se promûnil v sociální,
jsou na provoz pﬁehrad
ekonomickou i ekologickou
vydávány ãasovû omepohromu. PostiÏen˘ch vesniãanÛ
zené licence. Po jejich
bylo nakonec více neÏ 1700
uplynutí se rozhoduje,
rodin. Rybí pﬁechod nikdy nefunco s ní. Ve vût‰inû pﬁígoval; byl navrÏen podle pﬁechopadÛ je po technické
dÛ pro lososa ve Spojen˘ch stárevizi nebo opravû
tech a vÛbec nebral v úvahu
samozﬁejmû
licence
potﬁeby a vlastnosti ryb Ïijících
prodlouÏena, v nûktev ﬁece Mun. Pﬁehrada zniãila
r˘ch pﬁípadech se v‰ak
peﬁejnaté úseky, ve kter˘ch
Ing. Vlastimil Karlík se za sdružení Arnika
ukazuje jako v˘hodnûj‰í
nacházelo mnoho ryb útoãi‰tû.
zúčastnil Druhého světového setkání lidí
pﬁehradu zru‰it. MotiK zavlaÏování nikdy nedo‰lo postižených přehradami v Rasi Salai v Thajve‰kerá voda v suchém období sku.
Foto: Tonje Folkestad vem mÛÏe b˘t nebezpeãn˘ stav, vysoké
byla vyuÏita pro v˘robu elektﬁiny.
Jedním z nich bylo i ustavení náklady na rekonstrukci, to, Ïe
Pﬁesto pﬁehrada vyrábûla jen tﬁetinu pﬁedpokládaného v˘konu. Svûtové komise pro pﬁehrady pﬁehrada neplní svou funkci,
Vesniãané, postiÏení zmizením (WCD). Tato komise zpraco- nebo také snaha o zlep‰ení ekoloryb i naru‰ením ekosystémÛ niv- vala podrobné studie o stov- gického stavu vodního toku,
ního lesa, zahájili dlouholet˘ kách pﬁehrad po celém svûtû. zejména s ohledem na obnovení
a bolestn˘ boj za svá práva, své V jedné ze sv˘ch zpráv konsta- pﬁirozen˘ch populací ryb. V celé
Ïivobytí a za záchranu ﬁeky Mun tuje: „Velké pﬁehrady zname- Evropû takto vypr‰í v pﬁí‰tích
- Matky Mun, jak ji ve svém jazy- naly dÛleÏit˘ a v˘znamn˘ pﬁí- deseti letech nûkolik tisíc licencí.
nos pro rozvoj lidstva, a pﬁine- Vzhledem k poÏadavkÛm smûrce odpradávna naz˘vají.
sly nezanedbatelné v˘hody [...] nic na ochranu pﬁírody a RámcoLidé postiÏení pﬁehradami se v pﬁíli‰ mnoha pﬁípadech v‰ak vé smûrnice o vodách se tak otesetkali jiÏ podruhé. První setká- byla za tyto pﬁínosy zaplacena vírá velká ‰ance na revitalizaci
ní se uskuteãnilo v roce 1994 nepﬁijatelná, a ãasto nikoli mnoha ﬁek ãi alespoÀ jejich ãástí.
v Curitibû, v Brazílii - zemi, nezbytná cena, zvlá‰tû co se
která v poãtu lidí vyhnan˘ch ze t˘ãe sociálních a ekologick˘ch
Budoucnost velk˘ch pﬁehrad
sv˘ch domovÛ kvÛli pﬁehradám aspektÛ, pﬁesídlování lidí, je otevﬁena. Hnutí jejích odpÛrzaujímá ve svûtû smutné prven- daÀov˘ch poplatníkÛ a pﬁírod- cÛ ale sílí a sjednocuje se.
ství. Zvlá‰tû v JiÏní Americe jsou ního prostﬁedí. [...] Pﬁínosy V deklaraci, pﬁijaté na setkání
pﬁehrady budovány pod dohle- velk˘ch pﬁehrad vût‰inou vyu- Rasi Salai, se ﬁíká: „Zavazujeme
se zesílit na‰e boje a kampanû
proti v‰em destruktivním pﬁeDoporučení světové komise pro přehrady:
hradám a pro revitalizaci ﬁek
a obnovení jejich pﬁirozen˘ch
Îádná pﬁehrada nesmí b˘t
Pﬁednost pﬁed budováním
ekosystémÛ. [...] Alternativní
postavena bez „prokazanov˘ch pﬁehrad by mûlo mít
modely hospodaﬁení s vodou
telné podpory“ dotãen˘ch
zvy‰ování efektivity stávajíjsou moÏné! Voda má znamenat
lidí a bez svobodného,
cích systémÛ pro zaji‰tûní
Ïivot, a ne smrt!“
pﬁedbûÏného a informovody a energie.

•

•

•

vaného souhlasu dotãen˘ch místních domorod˘ch a kmenov˘ch komunit.
Komplexní
posouzení
potﬁeb lidí, co se t˘ãe
zdrojÛ vody a energie
a rÛzn˘ch moÏností, jak
tyto potﬁeby uspokojit,
provedené za úãasti veﬁejnosti, by mûlo b˘t provedeno pﬁed zahájením jakéhokoli projektu.

pﬁehrady by mûly
• Stávající
b˘t pravidelnû za úãasti

•

veﬁejnosti posuzovány z hlediska bezpeãnosti a moÏnosti pﬁehodnocení jejich funkce, pﬁípadnû odstranûní.
Je tﬁeba vyvinout mechanismy pro nápravy ‰kod nebo
dodateãné kompensace pro
ty, kteﬁí utrpûli v dÛsledku
stávajících pﬁehrad, a k revitalizaci po‰kozen˘ch ekosystémÛ.

Snad se i nám, v âeské republice, podaﬁí nakonec zabránit
v˘stavbû pﬁehrady v Nov˘ch
Heﬁminovech, pod jejíÏ hladinou má zmizet celá obec. KéÏ
by tento boj, kter˘ jiÏ nûkolik
let vede sdruÏení Arnika, dopadl
je‰tû lépe, neÏ ten u Rasi Salai –
a pﬁehrada by nebyla nikdy
postavena.
Ing. Vlastimil Karlík
vedoucí programu Ochrana
pﬁírody sdruÏení Arnika

PROJEKT SOVY DO ŠKOL
(pokraãování ze str. 1)
Kde není Ïalobce, není viník.
Vadí Vám, Ïe velké obchodní
spoleãnosti zavalují mûsta
a domy schránkovou reklamou?
Zlobíte se, aãkoli prospekty
neãtete, Ïe je musíte uklízet
(a platit ve formû daní za
tﬁídûn˘ odpad)? Je Vám líto zbyteãného papíru? Bez Va‰í spolu-

práce a pomoci niãeho nedosáhneme. Upozornûte správce
svého domu. Sledujte svou po‰tovní schránku. Zjistíte-li, Ïe byl
poru‰en zákon, napi‰te dopis
zadavateli reklamy, po‰lete i stíÏnost Krajskému Ïivnostenskému
úﬁadu. Tehdy jiÏ mÛÏeme jméno
„podezﬁelé firmy“ zveﬁejnit tﬁeba
na na‰í webové stránce. Vûﬁíme,
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Ïe velké spoleãnosti jsou na Návoj, milan.navoj@arnika.org,
negativní reklamu citlivé. VÏdyÈ tel. 222 781 471.
za vkládání nevyÏádan˘ch letákÛ
(1)
udûlili vloni kontroloﬁi pouze
David Macháãek – Schrándvû pokuty! (3) Vzor dopisu zadaky plní miliardy reklam,
Hospodáﬁské noviny,
vateli reklamy i úﬁadu a adresy
26. 11. 2003
Krajsk˘ch Ïivnostensk˘ch úﬁadÛ
(2)
najdete na internetu na adrese
v˘poãet Ing. Josefa Polívky
http://papir.arnika.org.
BliÏ‰í
– sdruÏení Calla
(3)
informace poskytne: Milan
Zdroj: Hospodáﬁské noviny

AKTUALITA

NEZISKOV¯M ORGANIZACÍM SE PODA¤ILO

ZACHRÁNIT VLTAVU A LABE
pro stavbu nov˘ch jezÛ na dolním Labi. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe
pﬁipravovaná novela je nástrojem jak obejít skuteãn˘ zájem
vût‰iny lidí této zemû,“ uvedli
ve svém spoleãném prohlá‰ení
potápûãi Dana Kubrychtová
z klubu Trigger divers a Tomá‰
Kotouã z klubu Tethys Praha,
kteﬁí se happeningu pﬁímo
úãastnili.

Poslanci zákon pﬁijali nejen
pﬁes protesty Arniky a dal‰ích
nevládních organizací, ale
také navzdory zamítavému stanovisku Parlamentního institutu. Jeho rozbor prokázal, Ïe
pokud návrh projde, dostane
se ãeská legislativa do pﬁímého
rozporu s evropskou. Za to
âeské republice hrozily ze
KdyÏ se Arnika dozvûdûla, co strany EU velmi tvrdé sankce
se ve Snûmovnû chystá, uspoﬁádala protestní happening pﬁímo
na Vltavû. Za budoucnost ﬁek
se postavili i potápûãi a otuÏilci.
Ti v mrazivém poãasí vstoupili
do ﬁeky a na její hladinû rozvinuli transparent „Neberte nám
Vltavu a Labe“. „Osud ﬁek nám
není lhostejn˘. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe by ﬁeky mûly patﬁit lidem
a Ïe bychom se k nim nemûli
chovat jen jako k vodním
cestám. Proto jsme tady,“ uvedl
ãestn˘ pﬁedseda I. plaveckého
klubu otuÏilcÛ Praha Vladimír
Komárek.
„Nechceme „úpravu“ ﬁek
kvÛli lodní nákladní dopravû za
cenu zniãení pﬁírody. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe pﬁirozená krajina
a bohatá biodiverzita jsou nejvût‰ím kulturním bohatstvím,
které lze jen tûÏko vyãíslit
penûzi. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe
neexistují ekonomické dÛvody

a zastavení podpory ze struktu- schválil drtiv˘m pomûrem
hlasÛ 140 – 7. Postoj Snûmovrálních fondÛ.
ny zﬁejmû do znaãné míry
„To, co se ve Snûmovnû ode- ovlivnil dopis Evropské komihrálo, je velmi závaÏn˘m prece- se, která upozorÀovala na rozdentem. Je to signál, Ïe nûkteré por pÛvodního Schlingova
lobbyistické skupiny dokáÏí návrhu s evropsk˘mi smûrniceprosadit své cíle navzdory mi. SdruÏení Arnika na tento
evropskému právu, zdravému fakt Evropskou komisi upozorrozumu i demokratick˘m prin- nilo.
cipÛm,“ ﬁekl k tomu pﬁedseda
Do úsilí o záchranu pﬁírody
Arniky Ing. Vlastimil Karlík.
kolem Labe a Vltavy a proti
Senát na‰tûstí kontroverzní úãelového a nebezpeãnému
zákon vrátil Poslanecké snû- zákonu se v˘raznû zapojily také
movnû s pﬁipomínkami. Senát- dal‰í nevládní organizace, pﬁení návrh ponechal formulaci, Ïe dev‰ím Pﬁátelé Pﬁírody a Zelen˘
vltavská a labská vodní cesta kruh, Hnutí Duha a Ekologick˘
jsou vûcí veﬁejného zájmu. Zru- právní servis. K podpoﬁe dopisu
‰il ale ustanovení, Ïe se na Vlta- senátorÛm se pﬁihlásilo kolem
vu a Labe pﬁestává vztahovat 50 nevládních organizací.
zákon o ochranû pﬁírody a kraMarek Jehliãka
jiny. Parlament pak tento návrh

Sdružení Arnika se snažilo zabránit vyjmutí řek Vltavy a Labe z platnosti zákona o ochraně přírody a krajiny. Naši snahu podpořili potápěči a otužilci, kteří v mrazivém prosincovém počasí vlezli do vody a na
hladině Vltavy rozvinuli transparent „Neberte nám Vltavu a Labe“.
Foto Arnika: Ondřej Petrlík

Neobvyklým happeningem se Arnika snažila zabránit vyjmutí Vltavy a Labe ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poslanci na sklonku loňského roku schválili legislativní změny nemající
obdoby na české ani
zahraniční politické scéně.
Lobbyistům kolem vodní
dopravy byl trnem v oku
zákon o ochraně přírody
a krajiny. Bránil jim totiž
postavit regulační vodní
díla v místech, kde řeky
(Vltava a Labe) protékají
chráněnou
krajinnou
oblastí. A jejich stavby by
cenné ekosystémy zničily.
A tak se přes své poslance
snažili prosadit, aby zákon
o ochraně přírody a krajiny už pro Labe a Vltavu
neplatil. A málem se jim
to povedlo.

Česko musí co nejdříve přijmout zákon o Natuře 2000.

Setkání s živou sovou ve volné přírodě je pro děti velmi silným zážitkem.

4

program OCHRANA PŘÍRODY
S novým rokem vstoupil
do své další fáze projekt
Arniky „Sovy do škol“.
Zatímco od září do prosince navštěvovaly sovy
žáky ve školách, nyní
chodí žáci za sovami do
jejich přirozeného prostředí. Tam se je snaží
přilákat houkáním. První
sovu jsme takto přivábili
na Petříně.
„PoblíÏ Petﬁínské rozhledny
se nám ozval pu‰tík obecn˘
a silnû a krásnû houkal. Nakonec jsme jej s pomocí reflektorové baterky objevili ve vûtvích.
Na‰e pﬁedchozí vábení ho tak
rozru‰ilo, Ïe v houkání neustával a poletoval ze stromu na
strom. Prohlédnout si ho tak
mohli úplnû v‰ichni úãastníci
v˘pravy, vãetnû tûch nejmen‰ích
dûtí. Setkání s volnû Ïijící sovou
je pro nû velmi siln˘m záÏitkem,“ uvedla vedoucí projektu
Sovy do ‰kol Veronika Voldﬁichová.
Ta zatím s dûtmi uskuteãnila
6 v˘prav a vytipováno je dal‰ích
32 lokalit v Praze. „Na‰ím cílem
není jen vyhoukat sovu. Chceme dûtem hlavnû vysvûtlit

Po odmítnutí novely
zákona o ochraně přírody a krajiny Poslaneckou
sněmovnou v listopadu
loňského roku připravilo
Ministerstvo životního
prostředí další návrh,
který 28. ledna 2004
schválila vláda. Ta zároveň požádala Sněmovnu,
aby jej urychleně projednala tak, aby bylo možné
zákon přijmout již v prvním čtení, bez dalších
pozměňovacích návrhů.
Fakt, že Česko tento
důležitý zákon dosud
nepřijalo, totiž působí
nemalé komplikace.
Za nepﬁijetí zákona, kter˘ mûl
upravit ná‰ právní ﬁád podle
poÏadavkÛ evropsk˘ch smûrnic
o ochranû pﬁírody, kritizovala
ãesk˘ Parlament mimo jiné

metodiku zji‰Èování v˘skytu sov.
Na místû je proto vÏdy pﬁítomn˘ ornitolog, kter˘ dûtem ãi
jejich rodiãÛm zodpoví v‰echny
dotazy. V pﬁípadû zájmu mÛÏe
také pomoci s vedením v˘pravy
do jin˘ch lokalit,“ vysvûtluje
Veronika Voldﬁichová.

období toku sov a nebude jiÏ
moÏné je ve volné pﬁírodû pﬁivábit. V˘letÛ se celkem zúãastní
zhruba 1000 dûtí.

SdruÏení Arnika ve spolupráci se Zoologickou zahradou
Praha pro dûti dále pﬁipravilo
program nazvan˘ ÚNOR –
V˘pravy budou pokraãovat MùSÍC SOV. Dûti se setkali se
do 15.bﬁezna 2004, kdy konãí sovami, které na území âR buì

vÛbec neÏijí, nebo jen velmi
vzácnû. Program tak doplnil
v‰em úãastníkÛm znalosti
o sovách a byl dal‰í pﬁíleÏitostí,
kdy se dûti mohly setkat ze Ïiv˘mi sovami. „Jsme pﬁesvûdãeni,
Ïe taková setkání jsou nejlep‰í
motivací k tomu, aby se zajímaly o své Ïivotní prostﬁedí
a o moÏnosti, jak ho chránit,“
dodala Voldﬁichová.

ÎÁCI JDOU ZA SOVAMI ZE ·KOL

DO PRAÎSKÉ P¤ÍRODY

Ornitolog RNDr. Jaroslav Škopek drží kazeťák s nahraným hlasem puštíka. Děti
za jeho zády zvědavě pozorují sovu ve větvích. Foto Arnika: Veronika Voldřichová

Tﬁetí etapou projektu Sovy do ‰kol
bude realizace v˘stavy
dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch
prací, nazvaná „Na‰e
sovy“. Pro vítûze soutûÏe Arnika pﬁipravuje
ve spolupráci s âeskou spoleãností ornitologickou soustﬁedûní v pﬁírodû, kde si
mohou v bohatém
programu prohloubit
své znalosti o Ïivotû
ptákÛ ve volné pﬁírodû vÛbec. V˘stava
Na‰e sovy probûhne
ve dnech 22.bﬁezna –
23.dubna 2004 v Muzeu Policie âR.
Marek Jehliãka

NATURA 2000 JDE PODRUHÉ

DO PARLAMENTU
i evropská komisaﬁka pro Ïivotní
prostﬁedí Margot Wallströmová.
Teprve na základû nového zákona
totiÏ mÛÏe vzniknout i u nás soustava chránûn˘ch území evropského v˘znamu Natura 2000.
Komisaﬁka Wallströmová také
pﬁipomnûla, Ïe v pﬁípadû nepﬁijetí zákona mohou âeské republice
hrozit penûÏité sankce, a také
moÏnost pozastavení pﬁísunu
penûz z evropsk˘ch fondÛ.

DÛleÏit˘ zákon, nutn˘ k zavevyplácet nejen za Naturu 2000,
ale i za jiná omezení, a to dení Natury 2000 v âeské repubdokonce i taková, která vznikla lice, bude projednávat Parlament
pﬁed pﬁijetím novely (a nadále na své únorové schÛzi.
trvají).
Ing. Vlastimil Karlík

Novelu zákona bylo nutno
pﬁepracovat pﬁedev‰ím z ãasov˘ch dÛvodÛ. Ministerstvo zároveÀ v maximální moÏné míﬁe
vy‰lo vstﬁíc poÏadavkÛm vlastníkÛ na kompenzace pﬁípadné
újmy. âesk˘ zákon jde v tomto
smyslu daleko nad rámec zákonÛ platn˘ch v jin˘ch evropsk˘ch Natura 2000 má chránit území evropského významu.
Foto: archiv Arniky
zemích. Náhrady se budou

program TOXICKÉ LÁTKY A ODPADY

„Chápeme tento krok jako
v˘znamn˘ poãin v ãeském zdravotnictví, kter˘ sníÏí negativní
vliv ftalátÛ na pacienty a povede
k omezení PVC,“ komentovala
pﬁístup lékaﬁÛ Lenka Ma‰ková,
vedoucí kampanû Zdravotnictví
bez PVC.
MUDr. Luká‰ Svoboda, primáﬁ nefrologického pracovi‰tû,
k tomu ﬁekl: „Zohlednili jsme
riziko vyluãování ftalátÛ z PVC
vakÛ do infuzních roztokÛ
a touto cestou i pﬁímo do tûl
pacientÛ. Problém je znám
dlouho a vaky bez PVC se
zaãaly kupovat pro nemocnici
asi pﬁed tﬁemi lety. Byly ale
v˘raznû draÏ‰í a teprve teì se
podaﬁilo odstranit i tuto pﬁekáÏku.“

Zástupci nevládek a samospráv
vycházeli pﬁi formulaci poÏadavkÛ ze sv˘ch zku‰eností a reáln˘ch
pﬁípadÛ. Jedním z poÏadavkÛ
tﬁeba byl zákaz certifikace popíl-

POUÎÍVAT VAKY Z PVC
Vedoucí nemocniãní lékárny
Mgr. Iva VaÀková nyní objednává v˘hradnû infuzní vaky,
z nichÏ nehrozí uvolÀování ftalátÛ. „Dle na‰ich informací se
tak Homolka stala první nemocnicí v âeské republice, která
pﬁestala pouÏívat infuzní vaky
z PVC vÛbec.“ ﬁíká Lenka Ma‰ková. „Jsem tomu rád, protoÏe
na na‰em pracovi‰ti byly infuzní
vaky prokazatelnû nejvût‰ím
zdrojem ftalátÛ. U dialyzovan˘ch pacientÛ se jich totiÏ spotﬁebuje velké mnoÏství, u nás je
to asi 40 vakÛ dennû.“ dodává
MUDr. Svoboda.
Marek Jehliãka

FTALÁTY:
Ftaláty působí řadu zdravotních problémů - od
toxického poškození ledvin
a jater až k úbytku mužských spermií a poškození
plodů nenarozených dětí.
Mohou také vyvolat rakovinu a arterosklerotické
změny. V PVC nejsou
pevně vázány chemickou
vazbou a vylučují se z něj
(především do tekutin,
které obsahují tuky).

Toxickými ftaláty jsou ohroženi i ti nejmenší pacienti. Na snímku
je miminko s hadičkou vyrobenou z PVC.
Foto: archiv Arniky

ZÁSTUPCI NEVLÁDEK A SAMOSPRÁV

ÎÁDAJÍ DÒSLEDN¯ POSTUP

PROTI TOXICKÉMU

ZNEâI·TùNÍ
Síť nevládních organizací a členové samospráv předložili Ministerstvu životního prostředí seznam vážných
požadavků na Národní implementační plán (NIP)
Stockholmské úmluvy. Na seznamu se dohodli v závěru semináře, který byl věnován právě přípravě NIP
a odehrál se před koncem roku v Brně.
kÛ, popelÛ a strusky ze spaloven
jako stavebního materiálu. Jako
stavební materiál totiÏ prodává
svÛj popílek liberecká spalovna
Termizo, aãkoliv se jedná
o v˘znamn˘ zdroj dioxinÛ.

Jinou praktickou inspirací se stal
sklad pesticidÛ v Klatovech –
Lubech nebo v˘sypka lomu Hájek.
Obû lokality jsou kontaminované
organochlorov˘mi pesticidy a mûly
by b˘t zaﬁazeny mezi tzv. horká

místa urãená k prioritní sanaci. Signatáﬁi spoleãného prohlá‰ení také
chtûjí, aby Ministerstvo zemûdûlství âR zpracovalo seznam b˘val˘ch skladÛ organochlorov˘ch pesticidÛ, protoÏe jde o místa potenciálnû vysoce kontaminovaná tûmito
látkami.
Úãastníci semináﬁe se dále vyslovili pro to, aby PCB, dioxiny, DDT
a dal‰í POPs (perzistentní organické látky) byly likvidovány nespalovacími technologiemi s vysokou
úãinností destrukce, namísto nyní
navrhované likvidace ve spalovnách
nebo spalováním v cementárnách.
Dále poÏadují akãní plán ke sníÏení
pﬁítomnosti a emisí dioxinÛ a dal‰ích neÏádoucích vedlej‰ích produktÛ (PCBs a hexachlorbenzenu),
kter˘ by stanovil cílové hodnoty
a konkrétní kroky ke sníÏení emisí
tûchto látek.
Marek Jehliãka

Českou republiku je třeba vyčistit od toxických látek.

Národní implementaãní plán
Stockholmské úmluvy je dokument, kter˘ mÛÏe v˘znamnû
ovlivnit mnoÏství toxick˘ch
látek v Ïivotním prostﬁedí
âeské republiky na pﬁí‰tí desítky, respektive stovky let. „Patﬁíme k zemím s prostﬁedím nejvíce zamoﬁen˘m polychlorovan˘mi bifenyly (PCB). Svûdãí
o tom mûﬁení jejich hladin
v mateﬁském mléce. ¤ada míst
je dodnes zneãi‰tûná pesticidy,
které byly zakázány koncem
osmdesát˘ch let. Stockholmská
úmluva je cestou, jak se tohoto
zneãi‰tûní zbavit,“ vysvûtlil
RNDr. Jindﬁich Petrlík ze sdruÏení Arnika.

NA HOMOLCE P¤ESTALI
Arnika dělá vše pro to, aby se PVC přestalo ve zdravotnictví úplně používat.

Kampaň Arniky „Zdravotnictví bez PVC“ dosáhla na
konci loňského roku
významného úspěchu:
Pacienti v nemocnici Na
Homolce, kteří se zde léčí
s nemocnou ledvinou, už
nebudou
vystavováni
nebezpečným ftalátům
z PVC infuzních vaků. Nefrologické oddělení, stejně
jako ostatní pracoviště
nemocnice, totiž nahradilo dříve používané PVC
bezpečnějším plastem.

5

Občanským iniciativám se po dlouhém a náročném boji nakonec podařilo zvítězit nad mocnou automobilovou firmou.
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program VEŘEJNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
„Společnost Škoda Auto
se po dohodě se středočeským krajským úřadem
rozhodla odstoupit od
kontroverzního projektu,
proti kterému protestovali místní obyvatelé, vědci
a ekologické organizace…“ Takovou zprávu přinesla česká média uprostřed loňského léta. Kampaň za záchranu unikátních ekosystémů před
stavbou komplexu silnic
pro zkoušky nových typů
automobilů, trvající dlouhé tři roky, konečně –
a trochu nečekaně –
dosáhla úspěchu. Tento
šťastný konec je jedním
z největších úspěchů
Centra pro podporu občanů sdružení Arnika, jež se
případem intenzivně zabývalo.
Stavbu zku‰ebního polygonu pﬁipravovali v mladoboleslavské ·kodovce od 70. let
20. století. Projekt zvaÏoval
osm rÛzn˘ch lokalit. Dﬁíve neÏ
v‰ak mohly b˘t vyhodnoceny,
·koda potichu pﬁipravovala
stavbu v jedné z nich. „O polygonu jsme se dozvûdûli náhodou, kdyÏ zaãala najatá realitní
kanceláﬁ vykupovat pÛdu
v okolí obce. Mluvili o zﬁizování baÏantnice,“ vzpomíná
starosta ObrubcÛ u Mladé
Boleslavi Jiﬁí ·orejs. KdyÏ se
zjistilo, Ïe za akcí stojí automobilka, vypukla panika.
Obora, kterou mûl polygon
zabrat, je v tamní krajinû jedin˘m lesem; k rekreaci jej vyuÏívají stálí obyvatelé i chataﬁi,
zdej‰í zemûdûlci chtûli zaãínat
s agroturistikou. Po stavbû
polygonu by se do lesa uÏ
nikdo nepodíval: komplex mûl
b˘t oplocen a pﬁísnû stﬁeÏen.
Nesouhlasnou petici podepsala drtivá vût‰ina obyvatel
a pod vedením farmáﬁe Romana Îáãka zaloÏili obãanské
sdruÏení.
„Dokud
nebyl
vyhodnocen dopad na Ïivotní
prostﬁedí, není dÛvod skupovat pozemky, navíc pod fale‰nou záminkou. Tento podezﬁel˘ postup nás vydûsil,“ ﬁíká
Îáãek. ·koda dokonce zorga-

nizovala letecké v˘lety pro
místní obyvatele do Nûmecka,
kde se mohli podívat na existující polygon Volkswagenu.
V˘let ani dárkové balíãky v‰ak
vût‰inu lidí nepﬁesvûdãili. To
dokázaly aÏ pﬁísliby finanãních

Ïe své pozemky neprodá za
Ïádnou cenu. KdyÏ automobilka vzkázala, Ïe pﬁi stavbû nevykoupené pozemky obejde,
odpovûdûl, Ïe si na svém poli
postaví rozhlednu a bude k ní
poﬁádat v˘lety s pozorováním

·KODA AUTO

lesích potvrdil v˘skyt vzácn˘ch
druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ. Asi
dvû desítky z nich nebyly do té
doby objeveny na Ïádném
jiném místû republiky, o dvou
druzích bezobratl˘ch (listonoh
a ÏábronoÏka) se mûlo za to, Ïe
jiÏ u nás vyhynuly. Odborníci
pﬁirovnali milovické stepi
jejich v˘znamem k Pálavû
a âeskému krasu.

USTOUPILA OBCÍM

Tentokrát ·koda narazila na
jednoznaãn˘ odpor obcí. Nyní
nepomohly ani sliby finanãních kompenzací. „Nechceme
stát zase za plotem. Nijak nás
neuklidÀuje, Ïe místo ohrady
vojenského prostoru se má
jednat o plot prÛmyslové
zóny,“ ﬁekl Karel Procházka,
zástupce novû zaloÏeného
pﬁísnû utajen˘ch zkou‰ek pro- Obãanského sdruÏení Mladá,
totypÛ aut. Neúplatn˘ sedlák, v ãervnu 2002 prezidentu Váccenící si zdûdûné pÛdy, nako- lavu Havlovi pﬁi jeho náv‰tûvû
Milovic.
nec ·kodovku udolal.

A OBYVATELÒM

Silnice nebudou, pﬁíroda
u Milovic je zachránûna
kompenzací. Obce hospodaﬁící
se sotva pûti miliony za rok
mûly dostat jednorázovû 14 aÏ
30 miliónÛ, plus roãní v˘nos
z daní. Po pár mûsících jednáFiaskem u ObrubcÛ kauza
ní zÛstala stát proti polygonu
neskonãila. ·koda se zamûﬁila
jediná obec – Obrubce.
na dal‰í lokalitu – b˘val˘
Klíãov˘m se ukázalo b˘t vojensk˘ újezd Mladá u Milopevné pﬁesvûdãení Jiﬁího Raj- vic nad Labem. Pﬁi veﬁejném
mana, farmáﬁe vlastnícího projednání dali prakticky
dlouh˘ pruh polí táhnoucí se v‰ichni najevo, Ïe si Ïádn˘
napﬁíã cel˘m územím potenci- polygon nepﬁejí. Pﬁi prÛzkuálního polygonu. Rozhodl se, mech se navíc v milovick˘ch

Tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička předává prezidentu Václavu
Havlovi fotografie vzácných živočichů žijicích v biocentru Mladá.
Foto: archiv Arniky

PﬁestoÏe obce a místní obyvatele podporovala Agentura
ochrany
pﬁírody
âR
a v˘znamné odborné instituce,
tlak ·kodovky platil na státní
úﬁedníky. Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí vydalo v polovinû roku 2002 kladné stanovisko v procesu EIA a stﬁedoãesk˘ krajsk˘ úﬁad zaãal pﬁipravovat zmûnu územního plánu,
v nûmÏ chtûl regionální biocentrum pﬁekreslit na prÛmyslovou zónu. ProtestÛm obcí
se kraj‰tí ãinovníci v ãele
s hejtmanem Petrem Bendlem
jednodu‰e vysmáli. Obce, zbavené ‰ance ovlivnit nov˘
územní plán, pak pouÏily
v podstatû svého nejtvrd‰ího
prostﬁedku: zaãaly na sv˘ch
katastrech vyhla‰ovat stavební
uzávûry.
Pozdûji ·kodovka narazila
na dal‰í váÏnou pﬁekáÏku.
Polygon vyÏadoval ﬁadu v˘jimek ze zákona o ochranû pﬁírody, protoÏe zasahoval do
biotopÛ desítek vzácn˘ch
druhÛ ÏivoãichÛ a rostlin
a také do lokalit navrÏen˘ch do
evropské sítû chránûn˘ch
území NATURA 2000. Zaãínalo b˘t zﬁejmé, Ïe v˘jimky lze
stûÏí vydat bez poru‰ení zákona a mezinárodní ostudy. Konflikt, nabírající na intenzitû,
v‰ak vzal v létû 2003 rychl˘
a neãekan˘ konec: ·koda Auto
prohlásila, Ïe od svého zámûru
ustupuje.
Martin Skalsk˘

ZPRÁVY Z POBOČEK
Arnika Praha

Arnika Děčín

Alternativní protipovodÀová ochrana
v povodí Plouãnice

matice co ﬁíci. Touto diskusí
chceme pﬁedejít zbyteãn˘m
prÛtahÛm v úﬁedních ﬁízeních nutn˘ch pro povolování
jednotliv˘ch krokÛ protipovodÀov˘ch opatﬁení a zbyteãnému vynakládání prostﬁedkÛ na dokumentace a studie,
které by následnû nebyly realizovány. Cílem je nalézt spoleãné a obecnû pﬁijatelné
ﬁe‰ení hned na zaãátku a ve
spolupráci v‰ech zúãastnûn˘ch.
Od 14. do 19. bﬁezna probûhne t˘den práce zahraniãních expertÛ, kter˘ vyvrcholí
19. bﬁezna veﬁejnou prezentací v˘sledkÛ na Mûstském
úﬁadû v âeské lípû. Na pﬁípravû podkladÛ pro experty
a programu t˘denního pobytu spolupracovala skupina
sloÏená ze zástupcÛ Arniky
Dûãín, Povodí Ohﬁe, s.p.,
Mûsta Dûãína, Obce StruÏnice, SCHKO âeské stﬁedohoﬁí, âeského rybáﬁského
svazu, Mûsta âeská lípa,
Libereckého a Ústeckého
kraje.
Jan Dostál,
vedoucí Arniky Dûãín

Arnika Praha Ïije
papírem a sovami
Papír a sovy. To byla hlavní
témata, kter˘mi v posledních
mûsících Ïili ãlenové klubu
Arnika Praha.
Ti v rámci kampanû ·etrné
papírování pﬁipravili ve spolupráci s úﬁadem Mâ Praha 5
velmi úspû‰nou v˘stavu "Papír
jako surovina", která se konala
pﬁímo v prostorách úﬁadu. Pro
zájemce o tuto problematiku
se také v praÏské kanceláﬁi
konalo promítání filmu o tﬁídûní a recyklaci odpadÛ
v Praze.
Dobrovolníci
praÏské
poboãky (Michal Kelner, Jana
Bryksiová a dal‰í) se pak podíleli jako asistenti na v˘pravách
za sovami v rámci projektu
Sovy do ‰kol. „Soví aktivity“
pokraãovaly v klubovnû promítáním filmu „Na‰e sovy“
a pﬁedná‰kou magistra ·usty
z praÏské Zoologické zahrady
o na‰ich i cizokrajn˘ch sovách.
Vyvrcholením projektu „Sovy
do ‰kol“ bude chystaná v˘stava, slavnostní veãer a aukce

soutûÏních prací. S pﬁípravou
i prÛbûhem akce bychom
potﬁebovali pomoct. Dobrovolníci, prosím, ohlaste se na
mailu jana.andelova.arnika.org
nebo telefonicky na ãíslo
Arniky. Dûkujeme.
Klub Arnika Praha Vás dále
zve na setkání s paní Prof.
Hanou Librovou z brnûnské
Masarykovy university, které
uspoﬁádal spoleãnû s Ekologickou sekcí âeské kﬁesÈanské
akademie. S autorkou knihy
„VlaÏní a váhaví“ se spoleãnû
zamyslíme nad tím „Co je to
ekologick˘ luxus?“. Akce se
koná v úter˘ 11. 5. 2004 od
17:30 hodin v prostorách klá‰teru Emauzy (Praha 2). Na
místû bude moÏné knihu
zakoupit a nechat si ji od autorky rovnou podepsat.
Dal‰í akce praÏského klubu
probíhají (pokud neuvedeme
jinak) od 18:00 v koordinaãním centru Arniky, Chlumova
17, Praha 3. V‰ichni ãlenové,
dobrovolníci i noví zájemci
jsou srdeãnû zváni.
Marek Jehliãka,
Jana Andûlová

Arnika Ostrava

Arnika Ostrava bojovala
u vlády za Nové
Heﬁminovy
Ostravská poboãka Arniky
zorganizovala mezi obcemi ve
svém regionu rozsáhlou akci,
jejímÏ cílem bylo intervenovat
u Vlády âeské republiky za
záchranu Nov˘ch Heﬁminov.
Tato obec je ohroÏena v˘stavbou
pﬁehrady, na jejímÏ dnû by
mohla skonãit. âlenové ostravské poboãky obeslali ﬁadu obcí
s v˘zvou, v níÏ obce vyjadﬁují
svÛj nesouhlas s tímto ﬁe‰ením.
„Vyz˘váme vás, abyste protipovodÀovou ochranu v Moravskoslezském kraji nezuÏovali jen
na úzkou skupinu obyvatel, ale
zajistili bezpeãí v‰ech lidí Ïijících
v obcích a mûstech v blízkosti
ﬁek. Pﬁehrada v Nov˘ch Heﬁminovech v na‰í obci protipovodÀovou ochranu nevyﬁe‰í,“ vzkazují vládû zastupitelé Supíkovic
a Bernartic. V˘zvu nakonec

podpoﬁilo ‰est obcí, více neÏ 20
obcí zaslalo starostovi Nov˘ch
Heﬁminov dopis, v nûmÏ ho
uji‰Èují o své podpoﬁe. Kromû
toho podpoﬁily místní obyvatele
témûﬁ tﬁi a pÛl tisíce lidí, kteﬁí
podepsali petici „Za zachování
Nov˘ch Heﬁminov“.
„Povodnû v roce 1997 na
Moravû a v roce 2002 v âechách
ukázaly, Ïe z hlediska protipo-

vodÀov˘ch opatﬁení se stavby
velk˘ch pﬁehrad nejeví jako nej‰Èastnûj‰í ﬁe‰ení,“ upozorÀují ve
svém apelu vládû zastupitelé
mûsta Hranice. „Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe obãané obce Nové Heﬁminovy mají právo na Ïivot ve
své obci a Ïe je tﬁeba hledat jiné
ﬁe‰ení, aby tato obec zÛstala i se
sv˘mi obãany zachována,“ pí‰ou
ve svém dopise premiéru ·pidlovi zastupitelé Nov˘ch Sedlic.

Petici „Za zachování Nových Heřminov“ podepsalo již zhruba
3500 lidí. Mnoho podpisů přibylo při happeningu v Nových Heřminovech.
Foto Arnika: Vladimír D. Měrák

„Chodí nám spousty dopisÛ
od obãanÛ i obcí, v nichÏ nám
vyjadﬁují podporu a nabízejí
nám pomoc. To víte, Ïe nás to
potû‰í,“ svûﬁil se starosta
Nov˘ch Heﬁminov Antonín
MaÀák.
„Na‰ím pﬁáním je ﬁe‰it protipovodÀovou
ochranu
v celém povodí komplexnû,
kombinovat rÛzné typy úprav
a nezab˘vat se pouze jednotlivostmi. Jsme rádi, Ïe to povaÏují za dÛleÏité i dal‰í obce,
protoÏe jde také o jejich bezpeãí,“ uvádí Lenka DaÀhelová
ze sdruÏení Arnika Ostrava.
„RozloÏí-li se investice, které
by padly na stavbu jediné pﬁehrady na protipovodÀová
opatﬁení v celém povodí, je
reálné dosáhnout uspokojivé
protipovodÀové ochrany daleko vût‰ího poãtu lidí neÏ jich
bude chránûno pﬁehradou,“
míní DaÀhelová.
Marek Jehliãka

chybí postranní text

Plouãnice je necel˘ch 100
km dlouhá ﬁíãka, pramenící
pod Je‰tûdem v Libereckém
kraji a vlévající se do Labe
pod Dûãínsk˘m zámkem. Na
Plouãnici a pﬁírodû blízká
povodÀová opatﬁení je soustﬁedûn
projekt
Arniky
Dûãín, financovan˘ Nadací
Partnerství v rámci ‰kolícího
programu „Metody komunitního rozvoje“. Náplní projektu je za pomoci t˘mu
zahraniãních expertÛ navrhnout zpÛsob, jak by se
v daném území mûlo k protipovodÀov˘m opatﬁením pﬁistupovat, tak, aby do‰lo k co
nejmen‰ím zásahÛm do pﬁírodního prostﬁedí. ZároveÀ
je kladen velik˘ dÛraz na to,
aby do diskuse o moÏnostech
a úskalích protipovodÀové
ochrany na Plouãnici bylo
zapojeno maximum kompetentních institucí a zájmov˘ch skupin, coÏ je vlastnû
hlavním cílem celého snaÏení
– zapojit hned od poãátku
v‰echny, kteﬁí mají k proble-
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PŘEDSTAVUJEME VÁM...

Tiráž:

Sdružení Arnika v posledních měsících rozšířilo své řady o několik dalších pracovníků. v této nové rubrice se budeme snažit vám je postupně představit
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KRISTINU BERANOVOU,

hudba, pop, metal, hip hop,
prostû cokoli.

ASISTENTKU PROGRAMU

Co tû na tvojí práci nejvíce baví?
Zatím mû ta práce baví taková jaká je, moÏná Ïe nûkdy vyprchá nad‰ení a pak to bude
se t˘ká samotné práce, ãekala jiné, ale byla bych ráda, kdyby
jsem více akãnosti, ale postupnû se tak nestalo.
zji‰Èuji, Ïe ve svûtû plném byrokracie nic není tak jednoduché Povûz nám nûco o tvém cíli.
a násilnou cestou se nic nevyﬁe- âeho bys chtûla dosáhnout
‰í. Tedy musím b˘t trpûlivá.
nejen v práci, ale i v Ïivotû?
Nemám Ïádné mety jako
Jak˘ je tvÛj vztah k sexu, dro- peníze, postavení a jiné. Chci
gám a rock n‘ rollu, respekti- pracovat sama na sobû, dosáhve k hudbû obecnû?
nout spokojenosti a vzhledem
Nûkdy kladn˘ nûkdy záporn˘, k tomu, Ïe jsem ãlovûk, kter˘ se
záleÏí na mém rozpoloÏení. trápí takﬁka kaÏdou nepravostí
Nemám na to Ïádn˘ názor. tohoto svûta, (a to i sama sebou,
KdyÏ se chci napít – napiji se, sv˘m chováním a vnitﬁními
kdyÏ si chci zahulit – tak si pohnutkami, také dokáÏi b˘t
zahulím, a kdyÏ chci sex – tak pûknû o‰klivá a nesnesitelná)
mÛÏe b˘t sex (tedy pokud je chtûla bych se nauãit jej pﬁijímat
s k˘m :-)), ale v‰e k Ïivotu patﬁi- takov˘, jak˘ je, protoÏe jin˘
lo odjakÏiva a stále patﬁí, a tak je nebude – a to by se pak ãlovûk
tﬁeba to pﬁijímat tak, jak to je. utrápil. Nehodnotit, neposuzoCo se t˘ká hudby, tak si pﬁíli‰ vat, jen pﬁijímat a pomáhat
nevybírám. Buì mû to chytne lidem, protoÏe nikdo z nás to
nebo ne. To je jediné mûﬁítko tady nemá lehké.
a klidnû to mÛÏe b˘t váÏná
Marek Jehliãka

TOXICKÉ LÁTKY A ODPADY

Kristina Beranová, je
vdaná ryba, která do
funkce asistentky programu Toxické látky a odpady nastoupila v polovině
listopadu loňského roku.
Je jí 27 let. Děti prý zatím
nemá, zato se s láskou
stará o svého velkého
knírače jménem Nelly
a o manžela, samozřejmě.

Zkou‰ela jsem pracovat
v komerãní sféﬁe, ale pﬁíli‰ mû
to neuspokojovalo. Potﬁebuji
jako cíl práce, kterou vykonávám cel˘ den, i nûco jiného neÏ
jsou peníze, nûco, co tomu
v‰emu dává smysl. A tak jsem si
zaãala hledat práci v neziskovém
sektoru. Mûla jsem za sebou
ãtyﬁi roky na Lince bezpeãí
a dobrovolnickou ãinnost v programu PûtP (kde jsem doposud)
- není to tedy první zku‰enost.

Jsi mezi námi témûﬁ ãtyﬁi
mûsíce. Jak se od té doby
zmûnil tvÛj pohled na Arniku?
Musím ﬁíct, Ïe jsem byla mile
pﬁekvapena. Mûla jsem strach,
Ïe nezapadnu. Nikdy jsem se
mezi ekology nepohybovala,
a mûla jsem o nich aÏ heroické
Proã jsi hledala práci právû pﬁedstavy :-), ale lidé se mi zdají
fajn, prostû kaÏd˘ je nûjak˘. Co
u sdruÏení Arnika?

Informaãní centrum neziskov˘ch organizací, o.p.s.

STAŇTE SE ČLENY KLUBU ICN
ZÍSKÁTE BALÍK UŽITEČNÝCH INFORMACÍ A KURZŮ ZA VÝHODNOU CENU
Nabídka je urãena pracovníkÛm neziskov˘ch organizací, studentÛm, ãlenÛm spolkÛ a sdruÏení, pracovníkÛm úﬁadÛ.
Jaké v˘hody a sluÏby Klub ICN na rok 2004 pﬁiná‰í:
Více informací na internetu:
P MĚSÍČNÍ INFORMAČNÍ SERVIS (TIŠTĚNÝ NEBO ELEKTRONICKÝ), JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE:
www.neziskovky.cz
âasopis GRANTIS - mûsíãník neziskového sektoru
Grantov˘ kalendáﬁ -t˘dnû aktualizovan˘ v˘ãet aktuálních grantov˘ch uzávûrek
Aktuální burza práce v neziskovém sektoru
Kontaktujte ICN osobně:
Nabídka vzdûlávacích akcí na dal‰í mûsíc
Malé nám. 12, 110 00 Praha 1
Aktuální kalendáﬁ akcí neziskov˘ch organizací v âR
telefonicky: 224 239 876
Vybrané informace o dûní v neziskovém sektoru
e-mailem : klub@icn.cz
P BEZPLATNÉ VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNY ICN
P 20% SLEVA NA KONZULTACE POSKYTOVANÉ V ICN NA VYBRANÁ TÉMATA
P 20% SLEVA NA OTEVŘENÉ SEMINÁŘE ICN
P 20% SLEVA NA PUBLIKACE VYDANÉ ICN
P 20% SLEVA NA INZERCI V GRANTISU
P BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉ NA NEZISKOVÝ SEKTOR
P NA VYŽÁDÁNÍ JEDNOU ROČNĚ, ZDARMA, MONITORING TISKU O VAŠÍ ORGANIZACI
P SEMINÁŘE PŘIPRAVENÉ SPECIÁLNĚ PRO ČLENY KLUBU ZA SNÍŽENÉ CENY 500 KČ/KURZ NA VYBRANÁ TÉMATA:
Psaní a sestavování Ïádostí o grant
Úãetnictví – pﬁevodov˘ mÛstek z jednoduchého úãetnictví na podvojné
Public Relations
P MOŽNOST DISTRIBUCE INFORMACÍ PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍHO SERVISU
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