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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 své vlastní předsednictvo.
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 Aktivity STUŽ
A. Pravidelné diskusní semináře na Novotného lávce
Na schůzích předsednictva a v elektronické konferenci byla vybírána témata vţ dy na kaţ dé
pololetí roku a stanoveni garanti, Ti si pak po konzultaci s předsednictvem určovali a
oslovovali panelisty.
Program seminářů byl elektronicky rozesílán všem členům STUŢ a uveřejněn na www
stránkách STUŢ a na stránkách ecn. Tištěné programy byly vylepeny na pracovištích
jednotlivých členů předsednictva.












ledna – Strategie (udrţi telného) hospodářského růstu ČR? Garantem a
moderátorem byl Ondřej Velek
1. února – Nový zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie v ČR. Garantem
semináře byl Martin Bursík, diskusi moderoval Karel Merhaut.
1. března – v březnu mívá STUŢ pravidelně valné shromáţ dění
5. dubna- Jak funguje zelený lobbing v Parlamentu ČR . Garantka Eva Tylová,
moderátor Čestmír Klos
3. května – Venkov a Evropská unie. Garantem semináře byl Miroslav Martiš
7. června – Aarhuská úmluva a vzdělávání k udrţi telnému rozvoji. Garant a
moderátor Karel Jech
6. září – Prosazování práva ţi votního prostředí v České republice s přihlédnutím
k situaci v Evropské unii. Garant a moderátor Pavel Šremer
4. října – Cyklostezky v České republice. Garant a moderátor Jiří Dlouhý
1.listopadu – Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny v teorii a praxi. Garant a
moderátor Miroslav Martiš
6. prosince – Média a ţivotn í prostředí. Moderátor Čestmír Klos
+4.

Semináře se konaly v kongresovém sále Klubu techniků. Počet účastníků se lišil, velkou roli
hrála „atraktivita“ panelistů. Nejčetnější návštěvnost byla v lednu (Rada pro udrţ itelný
rozvoj), cca 100 posluchačů, v dubnu ((neMáme právo na informace ) a tradičně na
listopadovém semináři Budoucnost Šumavy, kde byli v hojné míře účastni kromě členů
občanských sdruţ ení nejen z Prahy lesníci a členové Národního lesnického komitétu.

B. Ostatní semináře a konference




Spolu se slovenskou STUŢ byl v rámci Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových
organizován seminář k problematice trvale udrţ itelného rozvoje Tater a aktivit obou
STUŢek.
Byla připravena 8. mezinárodní konference a výstava k udrţ itelnému rozvoji v dopravě,
Karlovy Vary 14.-16.9. 2005 (organizovala jako jiţ tradičně Karlovarská pobočka STUŢ)
Spolu se slovenskou STUŢ byl v rámci Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových
organizován seminář k problematice trvale udrţ itelného ţ ivota a aktivit obou Společností
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 Diskusní podvečery v Krátké
Příjemným osvěţ ením bylo pořádání „Diskusních podvečerů v Krátké“ – setkání menšího
počtu účastníků nad předem oznámeným tématem v prostorách STUŢ v Krátké 26. Účastnilo
se jich vţ dy cca 10 účastníků – nejen členů STUŢ – kteří měli všichni moţ nost následně
diskutovat na tato témata:
* 18. ledna - Pavel Šremer : Prosazování práva ŢP v Holandsku. Pavel Šremer vyuţ il
informací ze sluţ ební cesty, na které byl v týdnu od 11. ledna.
* 15. února - Karel Jech: Příprava setkání smluvních stran Arhuské úmluvy v Alma-Atě.
Karel Jech, který byl účastníkem jednání v Alma-Atě, referoval o průběhu a závěrech setkání.
* 15. března – Strategie a management v Národním parku Šumava – diskuse doc. Martin
Braniš, RNDr. Tomáš Tichý, Pavel Šremer na jedné straně – Ing. Krečmer, prof. Jeník, prof.
Skuhravý na straně druhé předkládali své argumenty týkající se hospodaření v NPŠ.
* 19.dubna –Marcela Křížová – Environmentální vzdělávání a osvěta – stav věci,
východiska
* 17. května – Jiří Nečas - Klimatická změna z hlediska etiky
* 21. června - Okoř – Budeč: Ing. Dobeš informoval o situaci, předloţi l posudky a návrh
stanoviska.

C. Vydaná stanoviska










.

Stanovisko předsednictva STUŢ č. 100 k návrhu zákona o výstavbě dálnic, rychlostních
silnic a transitních ţ elezničních koridorech (sněmovní tisk 373) z ledna 2005
Stanovisko předsednictva STUŢ č. 101 k neudrţ itelné situaci ve státní ochraně ţ ivotního
prostředí z 18. února 2005
Stanovisko předsednictva STUŢ č. 102 k situaci v ochraně přírody NPR Ţehuňská obora
ze dne 4.4.2005
Stanovisko předsednictva STUŢ č. 103 k návrhu vedení silnice II/101 v údolí
Zákolanského potoka pod Budčí v severní části přírodního parku Okolí Okoře,
z 15.6.2005
Stanovisko předsednictva STUŢ č. 104 k zákazu jízdy plavidel se spalovacími motory na
vodních nádrţ ích a vodních tocích y 15.6.2005
Stanovisko STUŢ č. 105 k situaci po sesuvu zeminy pod arboretem a zámkem Jezeří na
Velkodole Československé armády ze dne 13.7.2005
Stanovisko STUŢ č. 106 ke kácení vzrostlých stromů při rekonstrukci Sokolovské ulice ze
srpna 2005
Stanovisko STUŢ č. 107 ke konceptu Územního plánu velkého územního celku
Ústeckého kraje a k vyhodnocení jeho vlivů na ţ ivotní prostředí (SEA)ze dne 5.1. 2006
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D. Připomínky a podněty STUŽe:












Memorandum k regeneraci Praţ ské památkové rezervace Praha 2004! – Praha 2054?:
Memorandum k zabránění nevratným ztrátám kulturních a společenských hodnot
celoevropského významu se podařilo dostat jako téma semináře senátu, bohuţ el jen
s minimální odezvou (jedině Komora architektů pokládala za nutné se distancovat…). Dík
za vypracování a následná jednání patří Ing. Fenclovi a Ing. Velkovi. Ke stanovisku České
komory architektů (ČKA) zaslal a v Bulletinu ČKA č. 4/2005 vyšel na obhajobu
Memoranda článek Ing. arch. Martina Říhy.
Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.
241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrţ í a vodních toků, na kterých je zakázána plavba
vozidel se spalovacími motory, a o rozsahu a uţ ívání povrchových vod k plavbě.
Vyjádření ke Strategii hospodářského růstu ČR a k vyhodnocení jejích vlivů na ţ ivotní
prostředí podle § 10 j zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na ţ ivotní prostředí, ve
znění zákona č. 93/2004 Sb.
Připojení se STUŢ k otevřenému dopisu Zeleného kruhu vládě k dalšímu postupu vlády
při přípravě ekologické daňové reformy ze října 2005
Připojení se k otevřenému dopisu Ekologického právního servisu ( a dalších organizací)
ministrovi ţ ivotního prostředí-argumentům proti vedení dálnice D 3 Posázavím (tzv.
stabilizované variantě“)
Připojení se k dopisu Aliance bez korupce poslancům ve věci přijetí kvalitního a účinného
zákona o střetu zájmů
Skupina členů STUŢ ve sloţ ení Ing. arch. Martin Říha, Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., Ing.
Marie Lafarová, Ing. Ivan Dejmal, RNDr. Jan Marek,CSc. a Karel Čapek spolu s Petrem
Pakostou zpracovala a vydala v létě 2005 publikaci „Územní ekologické limity těžby
v SHP“ k 15. výročí jejich vyhlášení a u příleţ itosti projednávání konceptu Územního
plánu velkého územního celku Ústeckého kraje. Ing. arch. Říha k tomuto tématu
uspořádal besedu na Lesnické fakultě ČZU v Suchdole u Prahy a skupina Ing. arch. Říha,
Ing. Dejmal a Petr Pakosta se zúčastnili 25. 1. 2006 pracovního zasedání zastupitelstva
města Litvínova s výkladem, kterým výrazně ovlivnili usnesení o stanovisku města
Litvínova ke konceptu územního plánu Ústeckého kraje ve prospěch zachování obcí Horní
Jiřetín a Černice a respektování limitů.
Členové STUŢ RNDr. Jiří Kulich a Ing. arch. Martin Říha aktivně pracují v pracovní
skupině Správy KRNAP a Sdruţ ení krkonošských obcí pro vypracování Vize Krkonoš
2050.
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E. Projekty a ostatní aktivity STUŽ
 Byl dokončen další projekt Popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti ţ ivotního

prostředí formou pravidelných seminářů, besed a tiskových materiálů (Poděkování za
úspěšné dokončení patří řešitelce projektu Ing. Evě Vavrouškové). Bohuţ el jsme na další
pokračování v r. 2006 jiţ nezískali podporu z MŢP, coţ je velmi zvláštní, kdyţ uváţ íme,
ţ e se jedná o největší pravidelné aktivity v této oblasti za účasti předních odborníků na
daná témata.

 Byl započat rozsahem velký projekt „Informační a vzdělávací program pro vyuţ ití

biotechnologií v oblasti ţ ivotního prostředí a udrţ itelného rozvoje“ v rámci Operačního
programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu, JPD 3, regionu NUTS 2
hl. město Praha , jehoţ se STUŢ spoluúčastní spolu se společností Envisan Gem, VZ
Ekomonitor a Wastech, Mikrobiologickým ústavem ČAV a Vysokou školou chemickotechnologickou v Praze. Za STUŢ koordinují naše aktivity MUDr Miroslavk Šuta a Ing.
Eva Tylová.

 Nadace Partnerství podpořila náš projekt, týkající se problematiky nebezpečných

chemických látek-uplatňování společného evropského programu REACH (koordinuje
Mirek Šuta a Eva Tylová).

 V různém stavu rozpracování je několik dalších projektů ( např. ekoporadenství, emisních
limitů pro PM 2,5 částice).

F. Spolupráce s médii
STUŢ vydala 25 tiskových zpráv a komentářů. a 8 vystoupení v rozhlase a televizi
(MUDr. M. Šuta, Ing. Eva Tylová, prom. biol.Pavel Šremer)

G. Pobočky
Pobočky s právní subjektivitou:
Českolipská, Chomutovská, Jihočeská, Karlovarská, Východočeská.
Pobočka bez právní subjektivity:
Jizerskohorská.
 Činnost Českolipské regionální pobočky STUŽ v roce 2005
Předsedou Českolipské pobočky je PhDr.Miroslav Hudec
Pobočka je co do počtu členů stále malá (zůstává 12 řádných členů), i kdyţ se průběţ ně
objevují další zájemci o členství a především jí v jednotlivých kauzách účinně pomáhají
občané, kteří nemají potřebu obecně se v ochraně přírody angaţ ovat, ale záleţ í jim na některé
právě ohroţ ené její části.. Spolupracuje také se spřízněnými občanskými sdruţ eními.
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S Hnutím Duha společně podporuje boj za záchranu kopce Tlustec, za definitivní ukončení
jeho devastace těţ bou čediče. To se díky loňskému rozsudku Městského soudu v Praze uţ
málem povedlo. Nejnověji však dal Český báňský úřad těţ aři opět naději, kdyţ zrušil
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Liberci, jímţ se zastavilo řízení o pokračování
v těţ bě, a nařídil nové projednávání celé záleţ itosti.
Spolu s Hnutím Duha podporuje odpor proti stavbě megaparkoviště v těsném sousedství
světoznámého geologického útvaru Varhany u Kamenického Šenova. To má zabrat plochu
větší neţ zaujímá onen bývalý lom se sloupcovitou odlučností čediče a původně se mělo začít
stavět uţ letos v září, dokonce za peníze z fondů EU. Všeobecný odpor zdejších i široké
veřejnosti však pomohl stavbu alespoň oddálit a prosadit o ní referendum, které má
proběhnout 17. prosince.
Největším letošním úspěchem činnosti zdejší pobočky STUŢ (opět spolu s Hnutím Duha) je
ale odvrácení záměru podniku Povodí Ohře s.p. značně necitlivě zasáhnout do významného
krajinného prvku toku a nivy řeky Ploučnice. Jeden z posledních přirozených vodních toků
v České republice, od začátku roku navíc náleţ ející jako evropsky významná lokalita do
soustavy Natura 2000, měl být v délce tří kilometrů podroben úpravám, které by zcela změnily
jeho charakter. Mimo jiné by došlo k vykácení aţ stovek stromů z břehových porostů a
ohroţ ení řady druhů chráněných rostlin a ţ ivočichů. Přes nesouhlas uvedených občanských
sdruţ ení městský úřad v České Lípě zásah povolil. Ta se ovšem proti rozhodnutí odvolala a
Liberecký kraj ho svým rozhodnutím ze 30.března t.r. na jejich podnět zrušil. Povodí Ohře
sice avizovalo, ţ e předloţ í nový, upravený projekt na regulaci řeky, avšak dosud tak
neučinilo.
Kauzou, která patrně bude nad síly STUŢ je plánovaná stavba přeloţ ky silnice I/9, včetně opět
zásahu do toku a nivy Ploučnice. Budeme se snaţ it alespoň minimalizovat dopady na ţ ivotní
prostředí a na bezpečnost lidí. Chceme proto, aby vzhledem k dotčenému naturovému území
byla provedena nová EIA. V těchto dnech ale náš poţ adavek po městě Česká Lípa zamítl (po
konzultaci s MŢP, kterému kraj předtím poskytl své vyjádření!) i krajský úřad. Zkoušíme tedy
ještě ţ ádost o přezkum rozhodnutí v mimoodvolacím řízení, protoţ e máme podezření na
porušení zákona.
Vedle těchto „velkých“ kauz se pobočka zabývá i zdánlivě drobnějšími záleţ itostmi, hodně
ochranou městské zeleně, která je dnes a denně ohroţ ována kácením.
Zdejší STUŢ se za 9 měsíců letošního roku účastnila 46 nyní jiţ ukončených úředních řízení o
zeleni, v níţ se rozhodovalo zhruba o dvou stovkách stromů, často naprosto zdravých a
esteticky hodnotných. Střídavě se daří prosazovat šetrný vztah k zeleni při různých
investičních akcích, které se nějak mohou dotknout vzrostlé zeleně.
 Činnost Východočeské regionální pobočky STUŽ v roce 2005
Předsedou Východočeské pobočky je Miroslav Petr
Zápas o záchranu nejcennějších území v národní přírodní rezervaci Ţehuňská obora.
Čilá korespondence s MŢP, středočeským Krajským úřadem, Agenturou ochrany přírody a
krajiny, Českou inspekcí ţ ivotního prostředí, Správou CHKO Kokořínsko i s panem hrabětem
Kinským, majitelem předmětného panství.
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Exkurze do této přírodně velmi zajímavé lokality v doprovodu entomologa Miroslava Mikáta
a ornitologa IvanaTláskala.
Spolupráce s centrální STUŢí završená vydáním kritického stanoviska předsednictva.
Současný stav: Snaha státních orgánu přírody alespoň částečně napravit vlastní pochybení a
řešit situaci s vlastníkem v rámci nových, na nejcennější území redukovaných hranic národní
přírodní rezervace. Další plošné kácení se v nejcennějších částech chráněného území
nekonalo.
Vyhlášení Nejkrásnějšího stromu Hradce Králové na Den Země za účasti pani dr. Poláškové.
Sportovní akce Kola v přírodě obohacená z naší strany o atrakci v podobě psích spřeţ ení,
včetně divokých jízd na mušerském povoze pro odváţ né děti. Zajištění informačního servisu
Městských lesů.
Kooperace na Evropském týdnu mobility (ETM) v Hradci Králové, promítání ekologických
filmů a filmů s dopravní problematikou, tedy podporující šetrné formy dopravy a týkající se
bezpečnosti na silnicích. Určeno pro základní a střední školy.
Výstava prezentující organizace podílející se na ETM v předsálí kina Centrál.
Ekofilm k ETM financovala prostřednictvím grantu hradecká radnice.
Sledovali jsme kauzu záměru výstavby velkokapacitní spalovny komunálního odpadu v areálu
elektrárny Opatovice nad Labem.
V závěru loňského roku nás nadobro opustil zakladatel naší pobočky a její první předseda, pan
profesor Vladimír Srb. Bylo mu 74 let.

H. Pracovní skupiny
-

Skupina pro energetiku
EIA sekce
Odborná pracovní skupina pro ekologickou výchovu a vzdělávání
Skupina pro odpady a chemické látky
Skupina pro územní plánování
Skupina pro ekozemědělství a genetické inţ enýrství
Skupina pro dopravu
Skupina pro trvale udrţ itelná města
Skupina pro ochranu lesů
Skupina pro IPPC

Pracovní skupiny pracují tehdy, je-li třeba řešit problém z oblasti jejich působnosti

I. Prezentace STUŽ, Zpravodaj, www stránky


Cenu Josefa Vavrouška , kterou uděluje Nadace Charty 77 spolu s Nadací Partnerství
získali v r. 2005 manţ elé Kulichovi - blahopřejeme jim a děkujeme za jejich práci jak
v rámci ekologického střediska SEVER, tak i ve STUŢ..
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V průběhu roku byla vydána dvě čísla Zpravodaje STUŢ . Zpravodaje byly vytištěny
v nákladu cca 450 ks a rozeslány poštou všem členům STUŢ a organizacím, které o ně
poţ ádaly. Zbytek byl rozdán příznivcům STUŢ.
Webové stránky, které obhospodařuje Jiří Dlouhý, byly pravidelně aktualizovány. Kromě
jiných informací zde byla doplňována stanoviska STUŢ, Zpravodaj 1/2005 a 2/2005 a
aktuálně zveřejňovány pozvánky na semináře STUŢ a ostatní akce. Taktéţ jsou zde
zveřejňována tisková prohlášení a články.

J. Dosažené výsledky
Stále se potvrzuje, ţ e tradiční pořádání stuţ ových seminářů má svůj smysl. Podstatné je i
místo konání – Novotného lávka ve středu Prahy, dobře dopravně přístupná. Návštěvníci si uţ
navykli kaţ dé první úterý v měsíci si rezervovat čas na tyto naše akce. Jako panelisté
vystoupili vţ dy opravdu špičkoví odborníci, nezřídka úředníci ministerstev.
Podle atraktivity tématu se seminářů zúčastnilo v průměru 60 účastníků. Seminářů se jiţ
pravidelně zúčastňují studenti vysokých škol. Kaţ dý seminář byl následně předsednictvem
ohodnocen.
Projekt, tyto semináře zabezpečující, byl pro rok 2005 úspěšně ukončen a v roce 2006 bude
opět pro velký zájem účastníků pokračovat .
Zpravodaj se stal důleţ itým prostředkem ke vzájemné komunikaci a informování členů
STUŢ.
Prostřednictvím www stránek se členové a ostatní návštěvníci internetu pravidelně dozvídají o
činnosti, aktivitách a výsledcích práce STUŢ a díky nim se v roce 2005 rozrostla členská
základna STUŢ o několik členů, které oslovila myšlenka trvale udrţ itelného způsobu ţ ivota.
Ostatní aktivity, zejména ty neformální, pomáhají udrţ ovat přátelské vztahy mezi členy a
příznivci a bývají také místem, kde je moţ no řešit i odborné problémy bez předem
stanoveného programu. Jde jak o akce pořádané v Krátké 26, tak o akce pořádané ve
spolupráci se slovenskou STUŢ.

********************
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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
předseda:

Revizní komise
Pavel Šremer

Jaroslav Mejzr
Miroslav Punčochář
Jan Zeman

místopředsedové: Jiří Dlouhý
Eva Tylová
Miroslav Martiš
členové:

Tajemnice:
Účetní:

Ivan Dejmal
Marcela Kříţ ová
Jiří Kulich
Jiří Nečas
Jiří Roth
Ivan Rynda
Ondřej Velek

Eva Vavroušková
Dana Kopanicová
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Výsledky hospodaření roku 2005
(hodnoty jsou uvedeny v Kč)

Příjmy
Prostředky přijaté v roce 2005 celkem, z toho:

361.488,-

Grant Ministerstva ţ ivotního prostředí
Grant Nadace Partnerství
pro r. 2006
Příspěvky od členů
Přijaté dary
Ostatní výnosy(kurzové zisky a bankovní úroky)

220.000,70.000,41.418,2.000,28.070,-

Výdaje
Prostředky vydané v roce 2005 celkem,
z toho:

338.172,22

Kancelářské potřeby
Drobné provozní vydání a drobný majetek
Spotřeba el. Energie, vody a plynu (Krátká)
Opravy v provozovně
Náklady na REPRE
Ostatní sluţ by spojené s realizací projektu
Nájemné / Krátká
Nájemné / Novotného lávky
Kopírování / Zpravodaj
Telefonní poplatky
Poštovné
Bankovní poplatky
Poskytnuté příspěvky /EU, Zelený kruh
Mzdové náklady

883,70
3.779,50
6.689,30
1.594,50
602,50
127.427,00
60.877,20
30.940,00
39.637,00
26.115,60
8.754,00
3.787,92
6.984,00
20.100,00

Přijaté prostředky - vydané prostředky

23.315,78

Poznámka :
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Prostředky od Nadace Partnerství budou čerpány aţ v roce 2006, z toho vyplývá, ţ e bez
těchto prostředků je v roce 2005 ztráta ve výši 46.684,- Kč (70 000,- – 23 315,-)
Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2005 činí 673.877,- Kč
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2005 činí 197,- Kč
Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2005 :
Organizace nemá neuhrazené žádné závazky a pohledávky

 Poděkování
 Děkujeme Ministerstvu ţ ivotního prostředí, Nadaci Partnerství a Regionálnímu
environmentálnímu centru v Budapešti (REC), ţ e nám díky jejich grantům byla
umoţ něna naše 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 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 dvanácti 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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Společnost pro trvale udrţ itelný ţivot
Krátká 26, 100 00 Praha 10
e-mail: eva.vavrouskova@ecn.cz
http://www.stuz.cz
IČO 47608277
Číslo účtu 3944349/0800
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