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SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT  PPRROO  TTRRVVAALLEE  UUDDRRŽŽIITTEELLNNÝÝ  ŽŽIIVVOOTT  ((SSTTUUŽŽ))  
 
je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdruţ ení), která vznikla v září 
1992 z iniciativy prvního ministra ţ ivotního prostředí Československa Josefa Vavrouška. 

Poslání a cíle STUŽ 
Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udrţ itelnému vývoji 
lidské společnosti, k přibliţ ování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie 
vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat ţ ivot ve všech jeho formách a chránit 
přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. 
Svou činnost zaměřujeme na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udrţ itelného 
způsobu ţ ivota na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou 
udrţ itelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou 
krizi, jeţ  by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru i společnost. 
Zároveň nezastíráme, ţ e přechod společnosti na trvale udrţ itelný způsob ţ ivota si v 
budoucích několika desetiletích vyţ ádá zásadní a mnohostranné změny ve společenském 
vědomí. Jedním z našich cílů je proto i studium společenských aspektů a rizik 
předpokládaných budoucích změn. 

Organizace STUŽ 

Organizační struktura: 
 

Nejvyšším orgánem STUŢ je valné shromáţ dění, které volí předsedu, předsednictvo, revizní 
komisi a čestné předsednictvo. Předsednictvo pak ze svého středu volí tři místopředsedy. 
Organizační záleţ itosti STUŢ řeší tajemník (tajemnice), podvojné účetnictví zpracovává 
kvalifikovaná účetní. 
STUŢ působí na celém území České republiky a je členěna do regionálních poboček, které si 
volí své vlastní předsednictvo. 

Aktivity STUŽ 

A. Řešené projekty 

Grant MŽP 
Pořádání pravidelných seminářů, besed a vydávání tiskových materiálů z oblasti péče o ţ ivotní 
prostředí jako jedna z forem popularizace výsledků vědy a výzkumu (řešitelka Eva 
Vavroušková), pro rok 2007.  
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Cílovými skupinami v  projektu byli nejen členové STUŢ, ale také členové ostatních 
ekologických neziskových organizací, studenti vysokých škol, t.zv. laická veřejnost a 
v neposlední řadě i státní úředníci  a zastupitelé. 
Projekt byl úspěšně dokončen a vyúčtován. 

Grant z ESF 
Informační a vzdělávací program pro vyuţ ití biotechnologií v oblasti ţ ivotního prostředí a 
udrţ itelného rozvoje (řešitel Miroslav Šuta), doba trvání projektu 1.2.2006 – 31.1. 2008. 
Projekt byl řešen v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního 
fondu, JPD 3, regionu NUTS 2 hl. město Praha ,  jehoţ   se STUŢ spoluúčastnila jako jeden ze 
šesti partnerů. 
Projekt byl v termínu dokončen a vyúčtován. 

Grant Magistrátu hl.m. Prahy 
Zvýšení povědomí občanů Prahy o klíčových problémech ţ ivotního prostředí a udrţ itelného 
rozvoje (řešitelka Eva Vavroušková), doba trvání projektu 1. 9. 2007 – 30. 7.2008. 
Byla podána průběţ ná zpráva o plnění projektu, projekt pokračuje v roce 2008. 

B. Pravidelné diskusní semináře na Novotného lávce 

Semináře na Novotného lávce 
leden – „Ovzduší a zdraví – poletavý prach“ 
únor – „Prosazování práva ţ ivotního prostředí“ 
duben – „Pesticidy, současný stav, problémy, východiska“ 
květen – „Státní politika ţ ivotního prostředí“ 
červen – „Úmluva o biologické rozmanitosti“ 
září – „Hluk – čeho je moc, toho je příliš“ 
říjen – „Ţivotní prostředí, etika a informace“ 
listopad – „Ţivotní prostředí pro Evropu“ 
prosinec – „Územní plán Prahy“. 

C. Konference 
Dne 8. prosince 2007 byla v prostorách Univerzity Karlovy v Jinonicích uspořádána konference 
k 15ti letům zaloţ ení Společnosti pro trvale udrţ itelný ţ ivot „Udržitelný rozvoj – ideologie 
anebo vize?“, které se zúčastnilo cca 90 účastníků.   
Cílem bylo se zamyslet nad vývojem environmentálního myšlení i prakticky orientovaného úsilí 
v posledních letech – a také případně nad vkladem pořádajících organizací do odborných i 
politických debat na toto téma. Otázky, na které se měly nacházet odpovědi: Jak se za posledních 
15 let změnila ekologická politika a jaké jsou její perspektivy? Jsou dnes ještě platné myšlenky, 
které prosazoval na všech úrovních Josef Vavroušek? 
Konference měla přivést dohromady zástupce různých zájmových skupin - vědy, vzdělávání, 
nevládních organizací i politických stran. 
 
Po ukončení konference následoval raut, který připravily ţ eny z občanského sdruţ ení Berkat. 

D. Aktivity konané v rámci řešení projektu Informační a vzdělávací program pro 
využití biotechnologií 
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 Dne 9.10. 2007 proběhl v salónku restaurace Mánes diskusní seminář nazvaný 
„Biozemědělství a GM plodiny: přísliby a rizika pro udrţ itelný rozvoj z pohledu různých 
zájmů a společenských skupin“.  

 Dne 25.10. 2007 proběhla mezinárodní konference „Přísliby a rizika biotechnologií z 
hlediska udržitelného rozvoje“, jejímţ  spolupořadatelem byl senátní výbor pro ţ ivotní 
prostředí a odborným garantem senátor a ředitel Centra pro otázky ŢP Univerzity Karlovy 
prof. Bedřich Moldan.  

 Dne 26.10. 2007 se uskutečnil na půdě Univerzity Karlovy a ve spolupráci s Centrem pro 
otázky ŢP Univerzity Karlovy a Greenpeace ČR diskusní seminář „Environmentální rizika 
biotechnologií“.  

 Dne 1.10.2007 proběhl v prostorách Zeleného kruhu v Praze diskusní seminář 
„Biotechnologie 
a udržitelný rozvoj z pohledu nevládních organizací“. 

 

E. Ostatní aktivity STUŽ 
 Vzhledem k rekonstrukci podkroví v domě v Krátké 26, kde jsou prostory STUŢ, jsme byli 

nuceni  
diskusní podvečery v Krátké, které jsme plánovali tam organizovat, omezit. 
Promítali jsme zde pouze jednou film Nepříjemná pravda, po kterém následovala diskuse 
k tématu globální změny klimatu. Pro velký zájem byl film ještě jednou promítnut v prostorách 
UK v Jinonicích. 
Pro členy STUŢ byly náhradou předem neplánované akce, jako výše uvedené konference a 
semináře. 
 STUŢ se veřejně vyjádřila k oznámení záměru „Rozvoj závodu Vrchlabí Škoda-auto a.s.“  
uveřejněném v Informačním systému EIA MŢP 
 STUŢ se vyjádřila k oznámení záměru Lomu Bílina - Plánu otvírky, přípravy a dobývání  
hnědého uhlí na léta 2008–2030 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŢP, v 
platném znění 
 STUŢ se připojila k připomínkám CZ BIOM k implementačnímu dokumentu  Operačnímu 
 programu Ţivotní prostředí 2007 – 2013 
 STUŢ podpořila otevřený dopis německých NGO firmě BAYER, aby ukončila prodej  
nejnebezpečnějších pesticidů. Dopis byl předán vedení firmy BAYER během valné hromady 
akcionářů.  
 STUŢ se připojila ke stíţ nosti podávané EPS na to, ţ e ČR porušila své závazky ze  
směrnice 2002/49/ES o hodnoceni a řízeni hluku ve venkovním prostředí. Jde o to, ze do konce 
června 2007 měly být zpracovány a zveřejněny hlukové mapy pro hlavní aglomerace a okolí 
hlavních letišť, tratí a silnic. Nejsou resp. jsou jenom pro tratě a ty ještě nejsou zveřejněny. 
 STUŢ se připojila k otevřenému dopisu ministrovi zdravotnictví Julínkovi, aby na zasedání  
Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro  Evropu, kde se bude jednat o 
financování výzkumu vlivu hluku na zdraví, financování výzkumu podpořil. 

F. Zpravodaj 
V roce 2007 byla vydána dvě čísla Zpravodaje STUŢ, vţ dy v nákladu 300 ks. Zpravodaj 1/2007 
měl 67 stran, Zpravodaj 2/2007 měl 83 stran. Byly rozeslány poštou všem členům STUŢ a 
rozdány zájemcům (osobám i institucím) 

G. Webové stránky STUŽ 
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WWW stránky STUŢ jsou průběţ ně aktualizovány. Kromě nových zpráv jsou zde pravidelně 
inzerovány všechny akce STUŢ a uveřejněny Zpravodaje. Adresa stránek je www.stuz.cz. 
 
Návštěvnost www stránek v roce 2007: 
 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
2236 1884 1872 1772 2250 1522 1066 1171 166

4 
4500 2113 1848 

 

H. Pobočky 
 
Pobočky s právní subjektivitou: 
Českolipská, Chomutovská, Jihočeská, Karlovarská, Východočeská. 
Pobočka bez právní subjektivity:  
Jizerskohorská. 

Stručná výroční zpráva o činnosti Východočeské region. pobočky STUŽ za rok 2007 
 
Největší loňský projekt pobočky, „Ekologické výukové programy STUŢ 2007“, realizovaný v 
rámci Královéhradeckého kraje, zasáhl kromě Hradce Králové i další centra regionu, jako 
Kostelec n. O., Rychnov n. Kn., Hronov a Náchod či Dvůr Králové n L. Celkem jedenáct lektorů 
uskutečnili 26 besed/ přednášek pro 1218 posluchačů ze ZŠ a SŠ, a to v relativně krátkém období 
dvou podzimních měsíců.  
Smyslem tohoto projektu bylo obohacovat školní výuku o nové informace z oblastí týkajících se 
přírody a ţ ivotního prostředí. Seznamovat dorost a studenty s alternativními pohledy na tyto 
oblasti, jakoţ  i se zajímavými lidmi, kteří navíc mohli prezentovat i své mateřské organizace.  
Tuto aktivitu lze vnímat i jako jistý příspěvek k lepší komunikaci ve společnosti a k odbourávání 
případných předsudků vůči ekologii a ekologům. Ba i jako příleţ itost získávat sympatie mladé 
generace, generace, která za pár let bude obsazovat místa úředníků a firemních manaţ erů.  
Financování projektu bylo zajištěno z peněz vyčleněných na ekologickou výchovu, vzdělávání a 
osvětu, a poskytnutých krajským koordinátorem pro tuto agendu SEVERem.  

* 
Zůstáváme věrni tradičním „vnútorným“ akcím, jako je výroční členská schůze s populárně 
naučným pásmem. Loni jsme kupříkladu cestovali po jihoamerickém Peru, letos do pestré 
Skandinávie. Ale ještě předtím jsme zvolili nové, šestičlenné vedení pobočky ve sloţ ení Ing. 
Luboš Meloun, Jiří Papík  - revizor, Miroslav Petr – předseda, RNDr. Anna Polášková, Ivan 
Tláskal a Ing. Jan Vacek. 
 
Taktéţ  jednou za rok si vychutnáme stuţ kový výlet. Ten v roce 2007 nás zavedl do vznikajícího 
skanzenu v Krňovicích u Třebechovic p/ Orb. Tento turistický cíl můţ eme vřele doporučit. 
 
Z dalších akcí vzpomenu spolupráci na pátém ročníku Kol v přírodě a čtvrtý ročník Ekofilmu se 
zaměřením na ekologicky šetrnou dopravu. Statistika roku 2007 vypovídá o celkové účasti 
diváků z třinácti škol, která činila rekordních 1461osob. Filmová představení se konají v rámci 
Evropského týdne mobility ve spolupráci s magistrátem města HK, MŢP, SEVERem a 
BESIPem. 

* 

http://www.stuz.cz/
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Pobočka zastupuje neziskový sektor v Řídícím a monitorovacím výboru pro kontrolu plnění 
strategického plánu města HK, dále i v  Řídícím a monitorovacím výboru NUTS II 
severovýchod, a její delegáti se zúčastnili řady dalších jednání jako třeba semináře Povodí Labe k 
vodohospodářským plánům této mamutí organizace v oblasti horního a středního Labe. Krom 
toho zaznamenáváme významné aktivity jednotlivých členů naší pobočky, ať jiţ  přímo 
související s činností STUŢ, anebo probíhající pod nějakým společným jmenovatelem. 

* 
Východočeská pobočka patří mezi členy tzv. koordinační skupiny Ekologického projektu města 
HK, tedy volného seskupení hradeckých a okolohradeckých ekologických organizací. Jeho cílem 
je vyšší forma spolupráce s vedením města. Ta ovšem nebyla v uplynulém roce zdaleka ideální. 
Pobočka se dostala do sporu s hradeckým magistrátem kvůli záměru vybudovat v městských 
lesích u hradeckého Lesního hřbitova veliké parkoviště o 99 parkovacích místech pro automobily 
a pro autobusy. Namítáme, ţ e by parkoviště tohoto rozsahu slouţ ilo především jiným 
uţ ivatelům, neţ  návštěvníkům hřbitova, a provoz s ním spojený by narušil další část příměstské 
přírody. 

* 
Východočeská pobočka děkuje všem za její podporu, děkuje za mailový servis, za zajímavý a 
čtivý Zpravodaj i za aktuální webové stránky. Přestoţ e ţ ijeme a stuţ kujeme na své regionální 
úrovni, kde hrdě neseme onu patnácti lety prověřenou ekologickou značku, sdílíme s ostatními 
údy STUŢe i naši největší slabinu, totiţ  stagnující a stárnoucí členskou základnu. Ţe to úzce 
souvisí s oţ ivením naší organizace novými myšlenkami a novými přístupy, je zřejmé. Co víc si 
tedy přát, neţ  aby se nám společně podařilo s touto záleţ itostí pohnout kupředu. 
 
Miroslav Petr, předseda 
 
 

Činnost českolipské regionální pobočky STUŽ v roce 2007 
 
Pravděpodobně hlavní charakteristikou činnosti Českolipské regionální pobočky STUŢ v tomto 
roce je rozšiřování spektra činností. Z hlediska časové dotace  sice stále  tvoří její největší část  
účast na správních řízeních o povolování kácení zeleně, ale přece jen méně neţ  v minulých 
létech. V roce 2006 jsme se zúčastnili více neţ   60 těchto řízení, letos do konce října třiceti 
sedmi. Je pravda, ţ e asi 10 dalších řízení dosud není ukončeno a některá  ještě mohou být 
zahájena, ale loňského počtu pravděpodobně ani tak nedosáhneme. Bylo by výborné, pokud by to 
znamenalo, ţ e počet ţ ádostí o kácení stromů se alespoň trochu sniţ uje, ale zatím to nelze 
prokázat. Vysvětlení můţ e být i jiné. Délka jednotlivých správních řízení se totiţ  po odchodu 
jedné ze dvou pracovnic odboru ŢP,  které mají  kácení zeleně  na starosti,  znatelně prodlouţ ila, 
a posunula se i jejich zahájení, takţ e opticky to pak můţ e vypadat, ţ e ţ ádostí je méně. 
 
Z řady vcelku jiţ  rutinních správních řízení o zeleni se vymyká jedno, v němţ  ţ adatel poţ ádal o 
vykácení celkem 42 stromů na pozemku v Ţízníkově, který je v územním plánu veden jako 
„ostatní plocha“ a určen k zástavbě, ačkoliv na něm roste zcela regulérní les,  m.j. s mohutnými 
duby, z nichţ  největší má obvod 253 cm ve výčetní výši. Lajdáctví je jedním z moţ ných 
vysvětlení tohoto rozporu, a to ještě  tím méně závaţ ným. V reakci na to zástupce STUŢ prosadil 
jako člen zastupitelstva města usnesení, kterým byl místostarosta Jan Stejskal zavázán, aby 
nechal prověřit soulad mezi formální klasifikací pozemků zejména v lesnatých částech katastru 
města a skutečným stavem. Nelze totiţ   zaručit, ţ e popisovaný případ je ojedinělým jevem. Věc 
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je aktuální také proto, ţ e probíhá příprava nového územního plánu města. Je  poměrně příznačné, 
ţ e zmíněný místostarosta sice úkol přijal, podotkl však, ţ e s ním nesouhlasí. 
 
Jako jeden z úspěchů si pobočka můţ e připsat záchranu topolu černého na sídlišti Holý vrch, 
který měl být původně pokácen kvůli stavbě dětského hřiště. STUŢ místo toho navrhla úpravu 
projektu, odbor ŢP ale přesto dal souhlas ke kácení. Aţ  v důsledku našeho odvolání předloţ ilo 
ţ ivotní prostředí  věc k vyjádření odboru rozvoje města, který s úpravou projektu bez problémů 
souhlasil. Přistoupil  tak k ochraně zeleně daleko vstřícněji neţ  odbor, který to má v popisu 
práce!  
 
Naopak, jako varovné znamení by asi mělo slouţ it vyloučení STUŢ z jednoho ze správních 
řízení, zejména proto, ţ e k němu došlo poprvé v historii zdejší pobočky.  Vyloučení se týkalo její 
účasti v územním řízení na umístění nového supermarketu v lokalitě Děčínské ulice poblíţ  
Jizerských pekáren. Bylo zdůvodněno tím, ţ e součástí projektu není kácení zeleně, coţ  ale byl 
dle našeho názoru nepřípustný vnější zásah do činnosti, jíţ  má STUŢ vymezenu svým statutem. 
Zástupce  STUŢ se  snaţ il vysvětlit, ţ e zcela respektujeme zájem občanů o rozšíření obchodní 
sítě v této lokalitě, ale ţ e bychom rádi  do projektu prosadili ozelenění budoucího parkoviště a  
další opatření  ke zmírnění ekologické zátěţ e z navýšení dopravy v celé čtvrti,  způsobené 
budoucím provozem supermarketu. Tento argument však nezohlednil ani odvolací orgán a 
vyloučení z řízení potvrdil. 
 
Příliš úspěšní jsme zatím nebyli ani v územním řízení na takzvanou nultou etapu cyklostezky 
Varhany. Cyklostezka má začínat za zastávkou ČD Střelnice, takţ e přístup jak z centra města, 
tak hlavně z velkých sídlišť Lada, Sever a Střelnice bude moţ ný jen oklikou. Protoţ e  uţ  dnes si 
lidé cestu z těchto sídlišť na Slovanku hromadně krátí přes koleje dráhy na Nový Bor a 
minimálně jeden člověk uţ  tu přišel o ţ ivot, navrhla STUŢ vybudovat bezpečný přístup ve směru 
od garáţ í na Střelnici, stávajícím propustkem pod tratí ČD. Tento poţ adavek stavební úřad 
odmítl s odůvodněním, ţ e město jako investor jej nevzneslo. STUŢ se nakonec proti rozhodnutí 
neodvolala, protoţ e dostala slib starostky, ţ e moţ nost takového řešení prověří a předloţ í je i 
sdruţ ení Cyklostezka Varhany, které má právo se k němu vyjádřit. 
 
Dalším kolem pokračuje dlouholetá kauza Tlustec. Těţ ař GO Point a.s.  loni neuspěl s ţ ádostí o 
povolení těţ by,  a bylo mu nařízeno pořídit novou EIA. Ta se nyní zpracovává, ale  mezitím těţ ař 
poţ ádal o povolení „hornické činnosti-zajištění lomu“. Ostatní účastníci řízení v tom  vidí snahu 
jak obejít proces EIA, jak obejít zákonnou povinnost vyřešit střet zájmů,  a  po několika létech 
klidu de facto obnovit těţ bu. Svou roli v tom mohl sehrát soudní rozsudek, který po létech 
konečně rozhodl, ţ e těţ ba na Tlustci prokazatelně poškozuje domy místních obyvatel,  a obava  
těţ aře, ţ e získat regulérní povolení k těţ bě bude nyní ještě sloţ itější. Všichni včetně STUŢ  
vyjádřili z výše uvedeného důvodu nesouhlas s takovým postupem, a protoţ e Obvodní báňský 
úřad v Liberci přesto vydal příslušné povolení,  koncem září se proti tomuto povolení odvolali. 
Nyní  čekáme, jak o odvolání rozhodne Český báňský úřad, a dle toho zvolíme další postup. 
 
Zdejší STUŢ pokračuje také v akcích pro veřejnost, do nichţ  se v posledních létech začala 
zapojovat a kterými se dostává do povědomí veřejnosti více, neţ  by bylo moţ né účastí v různých 
správních řízení, jakkoliv tato druhá jsou co do výsledků efektivnější. V tomto roce šlo o 
spolupořadatelství cyklojízd na Den země (19.dubna)  v České Lípě a na Den bez aut (20.září). 
V obou případech ji pořádala spolu s místní skupinou Hnutí Duha, ve druhém se přidalo ještě 
občanské sdruţ ení Tom Chippewa. Obě akce měly slušný ohlas v místních sdělovacích 
prostředcích a pomohly tak propagovat činnost pobočky. 



 8 

 
V letošním roce jsme  připomínkovali tři významné dokumenty,  a to návrh jízdního řádu 
Českých drah na rok 2008 (v červnu t.r.),  „Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013“  (v 
srpnu, kdy se zástupce STUŢ zúčastnil i veřejného projednávání „Programu“ na krajském úřadě 
v Liberci) a konečně „Plánu povodí horního a středního Labe“ (v září t.r.), který se dotýká také 
našeho regionu. 
 
Pokud jde o jízdní řád ČD, směřovaly připomínky mimo jiné k nedostatečnému mnoţ ství spojů 
z Luţ ických hor v podvečerních hodinách, coţ  zejména v létě omezuje moţ nosti denní rekreace  
občanů. Podobně jsme připomínkovali problémy v návaznosti rychlíkových spojů z Mladé 
Boleslavi na Prahu, coţ  zmenšuje moţ nost jejich vyuţ ití pro cesty z České Lípy do hlavního 
města. Obdobným problémem jsou přípoje z Lovosic na Českou Lípu a jejich návaznost na spoje 
od Prahy ve večerních hodinách. Jak byly naše připomínky vypořádány, zatím nevíme,  příslušná 
informace dosud nebyla na krajském webu uvedena. 
 
Vypořádání připomínek k „Programu rozvoje…“ jiţ  zveřejněno bylo,  a alespoň některé z nich 
byly přijaty. Například byla na náš návrh doplněna jako indikátor kvality ţ ivota venkovských 
obcí jejich dostupnost veřejnou dopravou, do indikátoru ohroţ ení ţ ivotního prostředí (SWOT 
analýza) mizení rozptýlené zeleně v krajině,  převaha investic do silniční infrastruktury na úkor 
rekonstrukcí ţ eleznic pak jako ohroţ ení dokonce i  funkčnosti přeplněných silnic a další 
připomínky. 
 
V „Plánu oblasti povodí…“  jsme například poţ adovali doplnit v protipovodňové prevenci  
zamezení zástaveb zátopových zón  nebo problém neúměrného rozšiřování zpevněných a tím 
ubývání vsakovacích ploch. V prevenci znečištění povrchových vod omezení chemické údrţ by 
silnic a umělého zasněţ ování lyţ ařských areálů (do vody se přidávají chemikálie). Rovněţ   jsme 
poţ adovali omezit zásahy do vodních toků pro účely lodní plavby a raději přizpůsobovat lodě 
řece neţ  řeku lodím.   Informaci o vypořádání těchto připomínek zatím nemáme. 
 
K 31.10.2007 měla českolipská regionální pobočka  STUŢ 12 členů. Novým členem je paní 
Marie Čcheidzová (od 12.7.2007),  která uţ  se účastnila některých aktivit, například veřejného 
projednávání výše zmíněného strategického plánu Libereckého kraje.  Protoţ e se domnívá, ţ e 
bychom měli zlepšit propagaci činnosti pobočky, domluvili jsme se , ţ e by se pro ni pokusila 
vytvořit vlastní webové stránky.  Ty bychom pak mohli připojit na centrální web STUŢ. 
 
Pokud jde o výhled činnosti pobočky na další období, prozatím počítáme zhruba s dosavadním 
obsahem i rozsahem. Její případné  rozšíření bude závislé na míře aktivity členů,  případně na 
dalším rozšiřování členské základny. 
 
Miroslav Hudec, předseda českolipské reg.pobočky STUŢ 
 

Zpráva o činnosti Chomutovské regionální pobočky za rok 2007 

 
V roce 2007 jsme se zapojili do projektu ekologického poradenství v našem regionu. Realizace tohoto projektu 
probíhala pouze od září do listopadu. Pro malý počet  členů naší pobočky  jsme na další potřebné aktivity vyuţív ali i 
pomoc odborných expertů, především z našeho regionu. 
 
Pro ekoporadenství jsme vyuţ ili nabídku Školy obnovy venkova se sídlem  v Liběšicích, jeţ  se 
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účastnila na projektu „Najdi si práci v Ústeckém kraji“, kde jsme  prezentovali téma 
„Podnikatelská činnost a ţ ivotní prostředí“, v němţ  jsme kladli důraz  na ochranu ţ ivotního 
prostředí při podnikatelských aktivitách. Touto skutečností jsme  obsáhli Lounsko,  Ţatecko, 
Litoměřicko a Roudnicko.   Poraden se zúčastnilo cca 120 dospělých.   
 
Pro studenty středních odborných škol jsme uskutečnili ekoporadnu ve střední integrované  škole 
energetické v Chomutově a  ve střední odborné škole  v Údlicích.  
Dotazy byly zaměřeny na témata:  Ochrana přírody a Natura 2000, zajímavé a chráněné rostliny a 
ţ ivočichové na Chomutovsku, veřejná zeleň ve  městě – péče, údrţ ba a obnova, odpadové 
hospodářství a další.  
Současně byla poskytována poradna  studentům, kteří zpracovávají témata SVOČ a diplomní, 
případně bakalářské práce. Poradna byla během roku poskytnuta celkem  8 studentům.  
 
Pro veřejnost jsme připravili poradnu ve spolupráci se Střediskem kulturních a knihovnických 
sluţ eb (SKKS)  v Chomutově, v literární kavárně. Tyto poradny se konají jiţ  pravidelně po celý 
rok, vţ dy první středu v měsíci.  Kdyţ  jsme   začínali, tak se zúčastnilo jen několik posluchačů.  
Později se  účast  zvyšovala a  v současné době se ekoporaden zúčastňuje pravidelně 15, někdy i 
20 lidí. 
 
Kaţ doročně se pobočka podílí na promítání ekologických filmů, kterouţ to akci koncem října  
organizuje jiţ  třicet let Povodí Ohře. Pobočka navrhuje výběr filmů, Povodí filmy vypůjčí a 
zahájení přehlídky provádí jak ředitel Povodí, tak předseda Chomutovské pobočky STUŢ. 
 
Závěrem lze konstatovat, ţ e  jsme v ekoporadenství byli úspěšní, přestoţ e záměr z minulých let, 
získat nové členy, se nepodařil. 
 
Jiří Roth, předseda pobočky 
 
 

Čestné předsednictvo  
 

Doc. MUDr. Martin Bojar  Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., i.m. 
Blanka Bohdanová   Jiřina Juláková 
MUDr. Jan Cimický, Csc  Jan Kačer 
Táňa Fišerová    Prof. Dr. Erazim Kohák 
Doc. Fedor Gál, DrSc   Prof. Hana Librová 
Prof. RNDr. Emil Hadač, DrSc.,i.m. Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc. 
Hazel Henderson   Jana Štroblová 
RNDr. Mikuláš Huba   Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc., i.m. 
Jaroslav Hutka   Prof. Dr. Zdeněk Veselovský, DrSc. 
 

******************** 
 

Předsednictvo      Revizní komise 
 

předseda:  Jiří Dlouhý   Jaroslav Mejzr 
Miroslav Punčochář 
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místopředsedové: Jiří Roth  
Eva Rychlíková  
Eva Tylová 
 

členové:  Ivan Dejmal 
   Marcela Kříţ ová 
   Jiří Kulich 
   Jiří Nečas 
   Pavel Šremer 

 
Tajemnice: Eva Vavroušková 
Účetní:  Dana Kopanicová 
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Výsledky hospodaření roku 2007 
                 (hodnoty jsou uvedeny v Kč) 

Příjmy 
Prostředky přijaté v roce 2006 celkem, z toho: 
 

                    652.346,00
  

Dotace - MŢP 196.439,00 
Grant Nadace Partnerství   8.468,00 
Dotace EU                          365.690,00 
Vlastní zdroje 7.000,00 
Příspěvky od členů 66.005,00 
Přijaté dary  3.000,00 
Ostatní výnosy(kurzové zisky a bankovní úroky) 5.744,00 

Výdaje 
Prostředky vydané v roce 2005 celkem, 
z toho: 
 

744.446   

Kancelářské potřeby                             3.605,00 
Drobné provozní vydání a drobný majetek                            60.275,00 
Spotřeba el. Energie, vody a plynu (Krátká)   2.522,00 
Opravy v provozovně                                 571,00 
Náklady na REPRE                             48.790,00 
Ostatní sluţ by spojené s realizací projektu 326.905,00 
Nájemné / Krátká   62.004,00 
Nájemné / Novotného lávky 34.510,00 
Kopírování  26.422,00 
Telefonní poplatky 19.227,00 
Poštovné 10.725,00 
Ostatní náklady    5.806,00 
Poskytnuté příspěvky /Zelený kruh 1.000,00 
Kurzové ztráty 2.964,00 
Mzdové náklady 139.120,00 
 
Přijaté prostředky  -  vydané prostředky      92.100,00 
 
Poznámka : Náklady projektu Informační a vzdělávací program pro vyuţ ití biotechnologií jsou 
poskytovatelem grantu vyrovnávány vţ dy po obdrţ ení monitorovací zprávy a soupisky nákladů, 
tj. cca kaţ dé tři měsíce 
Konečné zůstatky na bankovních  účtech k 31. 12. 2007 činí 262.412,65  Kč 
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2007 je nulový 
Vypracovala: Dana Kopanicová, účetní 
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Poděkování 
 Děkujeme Ministerstvu ţ ivotního prostředí, Magistrátu hl. m. Prahy a Evropskému 

sociálnímu fondu, díky jejichţ  grantům byla umoţ něna naše činnost. 
 Děkujeme také všem členům STUŢ a jejím příznivcům, kteří  zaplatili vyšší členské 

přípěvky, případně poskytli finanční dar a tím přispěli k tomu, ţ e jsme mohli 
provozovat i ty činnosti, na které jsme neměli prostředky z grantů. 

 Náš dík také patří všem návštěvníkům tradičních úterních panelových besed v Klubu 
techniků na Novotného lávce, kterým tyto akce ani po neuvěřitelných patnácti letech 
nezevšedněly a vţ dy kaţ dý měsíc se s chutí pouštěli s panelisty do vášnivých diskusí. 

 Rádi bychom na tomto místě také poděkovali všem panelistům, kteří věnovali mnoho 
času přípravě svého vystoupení na besedách a bez jejichţ  účasti by tyto akce ztrácely 
na zajímavosti. 

 Děkujeme všem našim členům a příznivcům, kteří navštěvovali také ostatní akce 
STUŢ a tím nám dávali najevo, ţ e tu nejsme zbyteční. 

 Jsme vděčni za důvěru, kterou nám i v tomto roce poskytovala spousta našich přátel a 
příznivců, stejně tak za podporu, přízeň a pomoc. 
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