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Vážení přátelé,
Pojďme se chvíli zasnít a představme si Českou republiku za nějakých 30 až 40 let... 

Dějství první: energetika
Naše hospodářství už dávno neplatí za evropského energetického otesánka – na stejné 
množství vyrobených věcí už nespotřebováváme dvakrát více energie než většina ostatních 

zemí. Ta tam je závislost na špinavém uhlí, nestabilním dovozu plynu a ropě diktátorských re-
žimů. Česká energetika disponuje takzvanou chytrou rozvodnou sítí, která dle potřeby zapíná 
a vypíná různé elektrárny. Elektromobily v našich garážích se jednou dobíjí, jindy fungují jako 

generátor pro domácnost. Školy, školky, nemocnice, bytové i rodinné domy už dávno dostaly 
nové zateplení, umí také pomocí slunce ohřívat vodu, a kde to lze, vyrábějí i elektřinu. 

Dějství druhé: doprava
Města, zejména jejich centra, přestala být zacpaná auty a chodec už není ten poslední 

outsider, co se bláhově proplétá, kde se dá. Naopak nám dobře slouží pohodlná veřejná 
doprava a můžeme rovněž využívat hustou síť cyklostezek. Nejvyšší povolená rychlost pro 
automobily byla ve čtvrtích rodinných domů snížena tak, že se nemusíme bát o naše děti. 

A jezdit vlakem přestalo být adrenalinovým sportem či alternativou pro studenty.

Dějství třetí: krajina
Česká krajina hýří barvami, střídají se zde drobná pole a remízky. Ve volných chvílích 
můžeme obdivovat divokou přírodu v národních parcích. Lesy jsou stále oblíbenějším 
cílem výletů, krom toho plní i další funkce: například zadržují vodu a snižují dopady 

občasných povodní. 

Dějství čtvrté: nákupy
Je to už dlouho, co nemusíme nakupovat zejména dovážené zboží v neosobních hypermar-
ketech. Čerstvé místní ovoce, zeleninu a další potraviny převážně v biokvalitě dostaneme 
na tržnicích nebo v bedýnkách přímo od producentů.

Dějství páté: odpady
Odpadky už dávno nevyhazujeme do jediné popelnice ani nemusíme kvůli třídění dochá-
zet přes celá sídliště. Dokonce můžeme recyklovat i bioodpad a získaný kompost využí-
váme k péči o veřejnou zeleň. Vyvážet odpadky na skládky nebo je zbytečně vypouštět 

komínem už se prostě nenosí.

Nezní to lákavě? Pojďme společně prosazovat opatření, která nás k této představě zase o kus 
přiblíží a „kvalita života“ přestane být jen prázdným sloganem. My jsme připraveni.

    
   Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA
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Podporují nás

...a dalších 6735 
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Proběhl další ročník úspěšných 
vlčích a rysích hlídek. Rovněž jsme 
zvýšili odměnu za poskytnutí infor-

mací k dopadení pytláků z padesáti 
na sto tisíc korun.

V listopadu 2009 jsme oslavili 
dvacet let. Za naši existenci se 
nám podařilo dosáhnout mnoha 
konkrétních úspěchů.

Uspořádali jsme deset pracovně-
vzdělávacích Týdnů pro les. Účast-
níci sázeli stromky a poznávali 
prospěšné lesní hospodaření.

Podařilo se nám odrazit útok na šu-
mavský národní park. Vypukl poté, 

co tamní lesy navštívil Miloš Zeman 
a jeho věrní.

Stovky emailů a dopisů od dárců 
Hnutí DUHA pomohly omezit kácení 
stromů podél silnic.

Náš lesní expert Jaromír Bláha obdržel na Slovensku 
ocenění Lesoochranársky čin roka. Porota ocenila 
jeho přínos v ochraně Tatranského národního parku.

Vypracovali jsme studii Čisté teplo, která přesně propo-
čítala, že Česká republika se může zbavit závislosti na 

špinavém uhlí a nestabilních dodávkách plynu. Ukazuje 
také, jak na to.

Spustili jsme iniciativu Velká výzva, na jejímž konci má být 
zákon, stanovující závazný rozvrh snižování emisí skleníko-
vých plynů o 2 % ročně. Velkou výzvu zatím podpořily tisíce 

lidí a desítky osobností v čele s Václavem Havlem.

Podařilo se nám prosadit rozšíření 
mýtného pro všechny automobily 

nad 3,5 tuny.

Pomohli jsme založit několik nových bioklubů a sou-
časně spolu se stovkami občanů tlačili na minis-
terstvo zemědělství, aby nasměrovalo dostatečné 
množství dotací do ekologických chovů.

Po našem tlaku zastavila Česká 
inspekce životního prostředí devas-
taci lužních lesů na soutoku Dyje 
s Moravou.

Hnutí DUHA v roce 2009



Rozpočet a zpráva auditora

Náklady
Osvětové a informační projekty 2 479 000
Program Energie 2 715 000
Program Lesy 1 461 000
Program Zemědělství 947 000
Prosazování legislativy 657 000
Ostatní programy 289 000
Fundraising 3 188 000
Provoz kanceláře 4 343 000
Knihkupectví 428 000
Celkem 16 507 000

Výnosy
Granty 11 072 000
Příspěvky přátel Hnutí DUHA 5 128 000
Tržby za prodané zboží, poradenství 1 282 000
Předplatné Sedmé generace 332 000
Převod darů do roku 2010 -1 307 000
Celkem 16 507 000



www.velkavyzva.cz
www.sedmagenerace.cz
www.ceskebiopotraviny.cz
http://obchod.hnutiduha.cz
www.facebook.com/HnutiDuha

A › Údolní 33, 602 00 Brno 
T › +420–545 214 429
E › pratele@hnutiduha.cz
Ú › 58645864/0300
  www.hnutiduha.cz
  

Sledujte také naše další aktivity:

Prosazujeme konkrétní řešení, která sníží znečištění vzduchu a vody, pomo-
hou omezit množství odpadu, chránit krajinu a zvýší množství místních potra-
vin. Jednáme s úřady a politiky, kontrolujeme průmyslové firmy, pomáháme 
lidem, radíme domácnostem a spolupracujeme s obcemi. Naše práce má 
konkrétní výsledky, které se promítají do života každého z nás.

Bund Naturschutz in Bayern, CEE Bankwatch Network, Česko-německý fond 
budoucnosti, European Climate Foundation, Evropská komise, Friends of the 
Earth Europe, Fundacja im. Stefana Batorego, Grassroots Foundation, Heinrich 
Böll Stiftung, Heinrich Böll Stiftung – Brandenburg, International Visegrad Fund,  
Jihomoravský kraj, Land Oberösterreich, Magistrát města Brna, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo vnitra České re-
publiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Nadace Partnerství, 
Nadace rozvoje občanské společnosti, Národní agentura pro evropské vzdělá-
vací programy, Oak Foundation, Patagonia, Přátelé Šumavy, Sdružení středisek 
ekologické výchovy Pavučina, Státní fond životního prostředí České republiky, 
Tides Foundation...

...a také všem našim individuálním dárcům.

Za podporu v roce 2009 děkujeme


