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Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)
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
společenské změny. 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 svůj vlastní výbor.
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Čestné předsednictvo:
Doc.MUDr. Martin Bojar
Blanka Bohdanová
MUDr. Jan Cimický, Csc
Táňa Fišerová
Doc. Fedor Gál, DrSc
Prof. RNDr. Emil Hadač, DrSc.
Hazel Henderson
RNDr. Mikuláš Huba
Jaroslav Hutka

Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc.
Jiřina Juláková
Jan Kačer
Prof. Dr. Erazim Kohák
Prof. Hana Librová
Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc.
Jana Štroblová
Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc., i.m.
Prof. Dr. Zdeněk Veselovský, DrSc.

Předsednictvo
předseda:
Pavel Šremer
místopředsedové: Ivan Rynda
Jan Piňos
Igor Míchal
členové:
Ivan Dejmal
Jiří Dlouhý
JiříKulich
Karel Jech
Martin Říha
Ondřej Velek
Miroslav Punčochář
Karel Čapek
Martin Bursík
František Korbel
Tomáš Hák
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Hana Horynová
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Tajemnice
Eva Vavroušková,
Účetní služby
Dana Kopanicová.
 Aktivity Společnosti pro trvale udržitelný život v roce 2001
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1. Centrum Josefa Vavrouška
U Podolského sanatoria 3/4, 147 00 Praha4 - Podolí
(poradenská činnost, odborná knihovna a studovna)
V měsíci březnu 2002 je Centrum přestěhováno na adresu Krátká 26,
100 00 Praha 10- Strašnice (metro Strašnická).
 Knihovna byla po celý rok v úředních hodinách a podle domluvy
přístupná k prezenčnímu studiu odborné literatury,
 Centrum slouţ ilo do konce dubna 2001 (odchod pracovníka na civilní
sluţ bě) jako sekretariát se stálým provozem, zabezpečeným pracovníkem
na civilní sluţ bě, konaly se zde schůze předsednictva a kaţ dé úterý od
17:00 hod. bylo centrum vyhrazeno pro úřední hodiny předsedy a
tajemnice,
 v Centru se konaly pravidelně schůzky skupiny pro praţ ské problémy,
 Centrum po celý rok slouţ ilo k formálním i neformálním setkáním členů
a příznivců STUŢ, konaly se zde tradiční Stuţ ovraty a Stuţ odennosti,
diskusní pořady, tiskové konference.
2. Pravidelné diskusní semináře v Klubu techniků v roce 2001
Semináře se konaly tradičně vţ dy první úterý v měsíci na tato témata:
Bariéry směřování k trvalé udrţ itelnosti ČR (Tomáš Hák)
Integrovaná ochrana ţ ivotního prostředí - IPPC (Šremer, Bursík, Velek, Petrţ ílek,
Špičák, zást. MŢP, Frantschach Pulp&Paper, a.s. Štětí)
6. 3. 2001 Valné shromáţ dění členů STUŢ, v přestávce přednáška “Environmentální
aspekty vstupu ČR do EU očima sociologa Ivana Gabala - výsledky projektu”
3. 4. 2001 Ochrana Českého krasu, zvláště z hlediska těţ by vápence ( M. Štingl - Děti Země,
prof. Chlupáč, doc. Kovanda - PřF UK, Ing. Korbel - ředitel velkolomu Čertovy
schody, E. Tylová a RNDr. Bubeníková - MŢP, Mgr. Pondělíček - Správa CHKO,
J. Kulich - moderátor)
2. 5. 2001 Natura 2000 (Ing. P. Pařízek, MŢP, RNDr, P. Roth, MŢP, RNDr. Fr. Pelc,
Správa CHKO, Ing. Fr. Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny, RNDr. L.
Ambrozek, poslanec Parlamentu ČR a předseda ČSOP , P. Šremer, STUŢ)
5. 6. 2001 Trvale udrţ itelný rozvoj a průmysl (Ing. František Dvořák – Svaz chemického
průmyslu, Ing. Bohumil Svoboda – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Eva
Tylová – MŢP, MUDr. Roman Vyhnánek – REC, CEMC, Ing. Ondřej Velek,
STUŢ
4. 9. 2001 Návrhy zákonů o myslivosti (MVDr. Jaromír Bláha – Hnutí Duha, RNDr. Jan
Hora – Česká ornitologická společnost, Ing. Petr Moucha - Správa CHKO ČR,
Ing. Jiří Staněk – MŢP, PhDr. Ivan Rynda – STUŢ)
2.10. 2001 Problém zvaný Temelín (J. Nečas – moderátor, D. Drábová, M. Bursík,
J. Beránek, P. Čečil, ČEZ)
6.11. 2001 Nové zákony - účast veřejnosti - rizika a šance pro ŢP (J. Wunsch, P. Kuţvart)
2. 1. 2001
6. 2. 2001
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4.12. 2001 Světový summit o udrţ itelném rozvoji - Rio plus 10 v Johannesburgu (I. Rynda,
T. Hák, M. Nekvasil, M. Andrt, Z. Drhová)
Návštěvnost se lišila podle atraktivity tématu. Největšímu zájmu publika se těšily semináře
“Udrţ itelné ţ ivotní styly”, “Problém zvaný Temelín”, “Světový summit o udrţ itelném
rozvoji”.

3. Konference a semináře








Výstava “Tvář naší země” v tereziánském křídle Praţ ského hradu 25.1. - 11. 3. 2001
(pořádala STUŢ společně s kanceláří prezidenta republiky a Českou komorou architektů,
za STUŢ hlavně I. Dejmal a K. Čapek)
Konference o krajině “Tvář naší země - krajina domova”, pořádaná Českou komorou
architektů z podnětu a pod záštitou prezidenta V. Havla 21. 2.-23. 2. 2001 v Průhonicích.
(ve spolupráci i se STUŢ, předseda org. výboru I. Dejmal, čestný předseda prof. Kohák,
panelisté Igor Míchal, Milan Macháček, mnoho dalších s referáty či diskutujících)
Jako doprovodnou akci konference Fórum 2000 pořádala STUŢ opět tzv. Fórum
v Podhradí na v té době velmi aktuální téma “Sbližování a diverzita kultur - sdílené
hodnoty - existují hodnoty, které musíme sdílet globálně?” 15.10. 2001 ve Strahovském
klášteře za účasti A. Friedlandera - rabína Westminsterské synagogy, Al Khoei z
Islámského institutu v Londýně, Kousena Nishyjamy - zenového mnicha z kláštera
Daimandţ i v městě Sendai, Prakashe Sharmy - hinduistického duchovního z Londýna,
Anne Summers - předsedkyně správní rady Greenpeace International a dřívější poradkyně
australského premiéra a prof. Takeaki Hori - sociálního ekologa, antropologa a
spisovatele, poradce p. Sasakawy, prezidenta nadace Nippon (která financovala Fóra 2000
na praţ ském hradě). Diskuse spojená s čajovým obřadem dík spolupráci STUŢ s Českojaponskou společností se odehrála za velkého zájmu i nečlenů STUŢe ( polovina zájemců
vydrţ ela celou dobu stát vzhledem k nedostatku ţ idlí).
Konference “Náboženství, životní prostředí a hodnoty slučitelné s představou trvale
udržitelného způsobu života”, včetně vzpomínky na Dobříšskou konferenci” 14. 9. 2001
v Liptovském Svatém Jánu-spolu se slovenskou STUŢ,
Účast mladého zástupce STUŢ na Konferenci v Borgholmu - přípravná konference
mladých na Johannesburg
3.1 Semináře pořádané ve spolupráci STUŽ a dalších organizací:
Ve spolupráci s Informačním centrem nadací a neziskových organizací byla v červnu
uspořádána konference na téma Problematika vstupu do EU (Černínský palác), ve
spolupráci se Zeleným kruhem byly připraveny dva semináře v Mánesu na téma Vstup do
EU a ŢP z hlediska regionů (Mánes, březen a listopad), ve spolupráci s Centrem pro
podporu demokracie a vzdělávání byly v rámci projektu Evropská jízda uspořádány
besedy pro veřejnost v Roudnici n. Labem, Jeseníku a Uherském Hradišti.
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4. Vydaná stanoviska







Stanovisko předsednictva č. 91 k projednávání zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí v Senátu Parlamentu
Umístění sléváren hliníku Nemak v Plzni na Borech (mimo číslovaná stanoviska)
Stanovisko STUŢ č. 92 k vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000
Stanovisko STUŢ č. 93 k dálnici D3 Praha – Tábor – České Budějovice a k napojení na
Rakousko
Stanovisko předsednictva č. 94 k situaci v národní přírodní rezervaci Praděd
Stanovisko předsednictva STUŢ č. 95 k projednávání zákona o integrované prevenci a
omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů

5. Připomínky a podněty STUŽ













Podnět k projednávání jiţ druhého konceptu územního plánu VÚC Praţ ského regionu
(zaslané premiérovi, primátorovi hl. m. Prahy a příslušným ministrům)
Dopis k privatizaci části Pravčické brány-na správu NP, CHKO a OOP MŢP
Ţádost o uveřejnění tiskové opravy k článku v Metru o tunelu Mrázovka
Připomínky ke kácení stromů v královské oboře Hvězda (I. Míchal)
Podněty ke kodexu práva ţ ivotního prostředí
Dopis na MŢP k rozšíření těţ by štěrkopísků na soutoku Vltavy a Berounky (J. Fencl)
Připomínky za veřejnost a STUŢ k ţ ádosti o integrované povolení dle IPPC pro papírnu
Frantschach Pulp&Paper a.s. ve Štětí v rámci modelového simulačního projektu (pracovní
skupina pro IPPC)
Návrhy členů Rady pro televizní vysílání za STUŢ a připojení se k návrhům dalších
organizací (členem Rady se stal prof. Kohák)
Připojení se k dopisu nevládních organizací do Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj
(EBRD), aby byly překládány materiály k hodnocení projektů do národních jazyků
Dopis poslancům k návrhu doplňku obalového zákona (o 80% recyklaci)
Dopis ministru Kuţ vartovi, aby neblokoval vznik obecně prospěšné společnosti v NP
Šumava a zprůhlednil hospodaření v NP (spolu s ČSOP, DUHOU, Ekologickým právním
servisem, Callou, Dětmi Země a Arnikou)
Připojení se k prohlášení účastníků semináře v NP Šumava ve dnech 21. 6.-22. 6. 2001,
aby Parlament ČR nedopustil degradaci a zmenšení NP Šumava (představitelé cca 15
NGOs i státních organizací)
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6. Projekty STUŽ










“Ozvěny Ekofilmu” promítání filmů z Ekofilmu v Českém Krumlově školním dětem v
kinu Evald v Praze (E. Vavroušková, grant MŢP)
„Evropská unie, životní prostředí a nevládní organizace“ (J. Dlouhý, K. Jech), v rámci
tohoto projektu byly vydány publikace Průvodce ochránce ţ ivotního prostředí Evropskou
unií, Jak váţ ně bere EU trvale udrţ itelný rozvoj? a Vodohospodářská politika EU podle
Rámcové směrnice o vodě. Významným počinem byl překlad a publikování Bílé knihy
EU o správě věcí veřejných a zpracování připomínek k návrhu 6. Akčního programu EU
pro ţ ivotní prostředí. Pokračovalo vydávání Evropského environmentálního občasníku.
“Semináře, besedy a tiskové materiály jako jedna z forem popularizace výsledků vědy a
výzkumu v oblasti životního prostředí” (E. Vavroušková, grant MŢP, Open Society Fund)
Simulační projekt udělení integrovaného povolení dle směrnice Rady EU pro papírnu a
celulózku Frantschach Pulp&Paper, a.s. ve Štětí - spolupráce na projektu Twinning EU
“Posílení institucionální/regulační kapacity českého environmentálního sektoru” mezi
ČIŢP a Švédskou agenturou ţ ivotního prostředí, STUŢ zastupovala zájmy veřejnosti a
NGOs (Nizozemsko-český projekt agentury SENTER “Posílení kapacity ČIŢP”spolupráce S DHV na přípravě ČIŢP a sléváren na IPPC, zástupce STUŢ simuloval účast
odborné veřejnosti (Ing. Rychetský z Brna)
Ve spolupráci s MŢP a Nadací partnerství byl vydán sborník přednášek Lidé a ekosystémy
– výstup z prezentace publikace Průvodce ke světovým zdrojům a semináře Napjaté
pletivo ţ ivota.
Projekt UNDP OSN “Směřování k trvale udržitelnému rozvoji ČR” (individuální
spolupráce na částech projektu s Centrem pro otázky ŢP UK )
Strategie udržitelného rozvoje ČR-příprava strategie pro summit v Johannesburgu(individuální spolupráce členů STUŢ s hlavním řešitelem, jímţ je ČEÚ )
7. Další aktivity STUŽ







STUŽOVRAT v Domečku, 19.6. a 18.12.
STUŽODENNOST téţ v Domečku, 25. 9.-s diskusí s prof. Kohákem o jeho práci v Radě
české televize
Memoriál J. a P. Vavrouškových v Roháčích, 14. 9.-16. 9., spojený s konferencí v
Liptovském Svatém Jánu
Přechod Bílých Karpat 29. 12.- 31. 12., setkání Čechů, Moravanů a Slováků na Javořině
31.12. a společný Silvestr ve Strání
Jednání se zástupci občanského sdruţ ení Trilobit z Barrandova a RNDr. P. Punčochářem
10. 4. o problematice silničního okruhu Slivenec-Lochkov-Lahovice
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8. Pracovní skupiny
Pracovní skupiny STUŢ jsou vytvářeny podle zájmu členů a někdy i podle aktuální potřeby
řešit problém. Četnost jejich schůzek je dána povahou jejich činnosti a naléhavostí
problémů.
přehled pracovních skupin:
-

-

Skupina pro praţ ské problémy
Skupina pro energetiku
EIA sekce
Odborná pracovní skupina pro ekologickou výchovu
Skupina pro odpady a chemické látky
Skupina pro územní plánování
Skupina pro ekozemědělství a genet. inţ enýrství
Skupina pro dopravu
Skupina pro trvale udrţ itelná města
Skupina pro ochranu lesů
Skupina mladých pro trvale udrţ itelný ţ ivot (vznikla nově v roce 2001 a jejím
hlavním cílem je rozvíjet spolupráci mezi mladými lidmi v prosazování TUR do
společenské praxe v rovině místní, regionální, národní i globální; prohlubovat
mezinárodní spolupráci s organizacemi podobného zaměření z ostatních zemí.)
Skupina pro IPPC (nově vznikla na začátku roku při práci na simulačním projektu
vydávání integrovaného povolení)

9. Regionální pobočky a regionální skupiny
-

bělokarpatská se sídlem v Uherském Hradišti,
brněnská,
chomutovská,
východočeská se sídlem v Hradci Králové,
broumovská „Tuţ se, Broumovsko!“,
českolipská,
karlovarská,
jihočeská se sídlem v Táboře,
jizerskohorská (bez právní subjektivity) se sídlem v Desné)
olomoucká (zanikla v květnu 2002)
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10. Organizační záležitosti:





13. 2. se konala schůzka regionálních poboček
16. 10. - výjezdní zasedání předsednictva spolu s vedením východočeské pobočky v
Hradci Králové
Byla vypracována pravidla vnitřního styku mezi pracovními skupinami (odbornými
sekcemi) a předsednictvem (autor P. Kuţ vart)
Byla zavedena elektronická konference členů předsednictva a zástupců poboček/skupin
11. Prezentace STUŽ, Zpravodaj





Informace o STUŢ, o jejích akcích, pobočkách, pracovních skupinách atd. je pravidelně
prezentována na webových stránkách STUŢ www.czp.cuni.cz/stuz . Stránky jsou
pravidelně navštěvovány různými zájemci, průměrně ji navštíví 15 různých návštěvníků
denně.
Zpravodaj STUŢ byl v roce 2001 vydán 3 krát.
*****
Činnost STUŢe byla tento rok posílena několika novinkami: Nejprve to byla velmi
reprezentativní výstava Tvář naší země na praţ ském hradě a velká konference s týmţ
názvem, nad níţ převzal záštitu prezident republiky Václav Havel (zde musíme
vyzdvihnout obětavost, Ivana Dejmala a Karla Čapka, a taktéţ přispění dalších našich
členů - Igora Míchala, Milana Macháčka a dalších).
Dále to byl přechod do elektronického věku - předsednictvo je nyní dík elektronické
konferenci schopné velmi rychle se rozhodovat, coţ umoţ ňují před rokem schválené
stanovy.
Třetí potěšitelnou věcí je vznik skupiny mladých členů - přešla k nám Asociace mladých
pro udrţ itelný rozvoj -ve zkratce AMUR. Jejich náplní je hlavně mezinárodní spolupráce,
zvláště příprava na světový summit o udrţ itelném rozvoji v Johannesburgu – viz výše.
Méně potěšitelná je skutečnost, ţ e STUŢ opustila sídlo v Domečku v Podolí. Od 1.
března 2002 jsme zařídili kancelář v Praze 10, Krátká 26, kde také sídlí m.j. Nadace
Partnerství s Car Busters a Centrum pro dopravu a energetiku. Část knihovny, která se do
Krátké nevešla, byla na základě rozhodnutí předsednictva převezena na Karlovu
univerzitu.
Slavnostní zahájení provozu v novém sídle bylo dne 23. dubna 2002.
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Zpráva o hospodaření STUŽ za rok 2001
Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2001
Bankovní účet / hlavní účet / 3944349/0800
108.643,06 Kč
Bankovní účet / podúčet / 35-3944349/0800
65.934,90 Kč
Bankovní účet / podúčet / 182-3944349/0800
1.545,00 Kč
Bankovní účet / podúčet / 107-3944349/0800
1.000,00 Kč
Bankovní účet / termín.vklad/ 5231-3944349/0800
199.970,00 Kč
Devizový účet / 2022-0171542293
3.794,41 USD
137.581,51 Kč
/přepočet dle kurzu ČNB k 31. 12. 2001/
Devizový účet / IPB / 129187259/5100
4.290,35 EUR
137.205,39 Kč
/přepočet dle kurzu ČNB k 31. 12. 2001/
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2001

Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2001

8,60 Kč

Celkem neuhrazené závazky
Celkem neuhrazené pohledávky
Celkem nezúčtované provozní zálohy
Pohledávka za Jihočeskou pobočkou

238.601,00 Kč
0
18.417,00 Kč
10.000,00 Kč

Předpokládaný výnos EU v roce 2002

239.773,24 Kč
1.038.127,56 Kč

Prostředky přijaté v roce 2001:
Přijaté dotace:
Ministerstvo životního prostředí /71/2000/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrát hlavního města Prahy
Milieukontakt OOST-Europa / doplatek
NROS/FÚ vrácení DPH
Celkem

316.000,00 Kč
418.000,00 Kč
90.000,00 Kč
47.749,89 Kč
1.544,80 Kč
873.294,69 Kč

Vydané faktury:
Ministerstvo životního prostředí
OS Pražské matky
Ministerstvo životního prostředí
Celkem
Příspěvky od členů

10.000,00 Kč
37.000,00 Kč
12.000,00 Kč
59.000,00 Kč
53.995,00 Kč

Přijaté dary:
Tomáš Hakr
Petr Třešňák
Senát Parlamentu ČR, Praha 1
Celkem

10.000,00 Kč
8.000,00 Kč
15.000,00 Kč
33.000,00 Kč
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Bankovní úroky

Běžné bankovní účty
Termínovaný vklad
Devizový účet / bude dořešen, schází BV
Celkem

2.182,76 Kč
7.095,03 Kč
.771,87 Kč
2.049,66 Kč

Kurzové zisky

6.788,21 Kč
1.736.238,24 Kč
2.250,30 Kč
3.499,90 Kč
9.067,00 Kč
10.004,00 Kč
34.192,26 Kč
2.464,80 Kč
1.025.275,70 Kč
156.136,50 Kč
24.570,00 Kč
17.325,00 Kč
158.793,50 Kč
58.767,24 Kč
37.660,70 Kč
20.453,00 Kč
129.000,00 Kč
6.630,20 Kč
7.012,54 Kč
17.735,60 Kč
15.400,00 Kč

Prostředky vydané v roce 2001
Kancelářské potřeby
Drobné provozní vydání a drobný majetek
Odborné publikace
Drobný majetek
Spotřeba el. Energie, vody a plynu
Náklady na občerstvení
Ostatní služby spojené s realizací projektu
Nájemné / Centrum J.V.
Nájemné / Novotného lávky
Nájemné / Ostatní
Kopírování
Telefonní poplatky
Poštovné
Cestovné
Mzdové náklady / DPP
Civilní služba
Bankovní poplatky
Kurzové ztráty
Poskytnuté příspěvky

Poděkování
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 Děkujeme Nadaci pro rozvoj občanské společnosti, Ministerstvu ţ ivotního
prostředí, Ministerstvu školství, mládeţ e a tělovýchovy, Magistrátu hl.m. Prahy,
Nadaci Partnerství, Open Society Fundu, Milieukontaktu OOST-Europa a DGXI,
ţ e nám svými granty umoţ nili naši činnost.
 Děkujeme také všem členům STUŢ a jejím příznivcům, kteří zaplatili vyšší
členské přípěvky, případně přispěli finančním darem a tím přispěli k tomu, ţ e jsme
mohli provozovat Centrum Josefa Vavrouška.
 Náš dík také patří všem návštěvníkům tradičních úterních panelových besed
v Klubu techniků na Novotného lávce v místnosti č. 217, kterým tyto akce ani po
šesti 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.
 V neposlední řadě děkujeme také všem těm, kteří nám pomáhali, radili,
navštěvovali, psali hezké dopisy.
 Jsme vděčni za důvěru, kterou nám i v tomto roce poskytovala spousta našich
přátel a příznivců, stejně tak za podporu přízeň a pomoc.
Obsah:
Poslání a cíle STUŢ
Organizace
Aktivity STUŢ v roce 2001
1. Centrum Josefa Vavrouška
2. Pravidelné diskusní semináře
3. Konference a semináře
4. Vydaná stanoviska
5. Připomínky a podněty STUŢ
6. Projekty STUŢ
7. Další aktivity
8. Pracovní skupiny
9. Regionální pobočky a skupiny
10. Organizační záleţ itosti
11. Prezentace STUŢ, Zpravodaj
Zpráva o hospodaření
Poděkování
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Annual Report 2001 Summary
The Society for Sustainable Living established on October 6, 1992, in Prague is a
voluntary non-governmental and non-profit organization.
It organizes regular discussions, workshops, seminars, conferences,
prepares research and specific action projects, provides consultation
services, prepares standpoints and proposals of solutions aimed at finding
and promoting paths leading to sustainable ways of living.

Společnost pro trvale udržitelný život
sekretariát: Krkonošská 1, 120 00 Praha 2
tel./fax: 02 – 22 72 69 09
e-mail:eva.vavrouskova@ecn.cz, jiri.dlouhy@czp.cuni.cz
http://www.czp.cuni.cz/stuz
IČO: 47608277
č. účtu: 3944349/0800 u České spořitelny
Centrum Josefa Vavrouška (kancelář)
Krátká 26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
tel. 02 - 74 82 25 01
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