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22. února 2011

Důkladná energetická renovace domů ušetří 39 miliard ko-
run za vytápění. Spočetla to studie, kterou Hnutí DUHA zadalo 
nezávislým expertům. Navrhli jsme nový Program energetic-
ké nezávislosti, který by rodinám pomáhal s financováním.

Vážení přátelé,

rok 2011 byl pro Hnutí DUHA mimořád-
ný. S vaší podporou jsme udělali důleži-
tý pokrok v naší práci, která prosazuje 
kvalitní život pro každého, zdravou pří-
rodu a chytrou ekonomiku. 

Díky vám dobrovolníci z řad ve-
řejnosti odpracovali tisíce hodin při 

obnově lesů nebo ochraně vzácných šelem. Díky vám 
naše iniciativa Velká výzva, která prosazuje důležitý zákon 
na podporu zelených inovací, má větší a větší podporu. 
Díky vám jsme mohli navrhnout nový program, který by 
pomáhal s energetickou renovací domů a snižoval smog 
i účty za vytápění, a úspěšně pro něj získat klíčové politiky. 
Díky vám jsme hájili národní park na Šumavě, aby sloužil 
ochraně přírody a turistům. 

Přiznávám – doba není snadná. Při rozhodnutích, jež 
ovlivňují náš každodenní život, mají nehorázný vliv lobbisté 
a korupce. Naplno se to ukázalo při schvalování pravidel 
péče o státní lesy. Proto nás velmi povzbuzuje, že tolik lidí 
jezdí pečovat o přírodu, chce třídit odpad, nakupuje přímo 
od farmářů nebo zatepluje domy. Jeden z našich dlouhole-
tých dárců nám napsal: „Nezávislé neziskové organizace, 
jako je Hnutí DUHA, také dokazují, že dobrou práci lze dělat 
i bez oficiální opory shora, ale díky přízni veřejnosti – to je 
jejich mandát.“ Bez podpory by naše práce nebyla možná 
a neměla smysl.

Mockrát děkujeme.
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA

Hnutí DUHA publikovalo studii od ekonoma Miroslava Zá-
mečníka, člena národní ekonomické rady NERV: během 
krize program Zelená úsporám vytvořila 19 tisíc pracov-
ních míst ve stavebnictví a výrobě materiálů.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na semináři Hnutí 
DUHA oznámil, že chce peníze z prodeje povolenek ke zne-
čišťování investovat hlavně do energetických úspor – přesně, 
jak jsme navrhli v únoru.

Také loni jsme mohli díky vaší podpoře praco-
vat na promyšlených projektech, které přináší 
důležité výsledky pro všechny.

Hnutí DUHA pomáhá pořádat ekologickou sekci na filmo-
vém festivalu Jeden svět.

8. března 2011

Nový ředitel národního parku na Šumavě začal používat 
ilegální chemické postřiky, které hubí užitečné ptáky. Hnutí 
DUHA celý rok hájilo zbytky šumavských pralesů před ká-
cením a horskou krajinu před developerskými projekty.

Hnutí DUHA spustilo poradnu pro hospodáře v Beskydech, 
kterým radí, jak chránit ovce a včelí úly před rysy, vlky či 
medvědy. Pomůže tak předejít zbytečnému zabíjení vzác-
ných šelem.

16. března 2011

Spustili jsme úspěšnou petici Netunelujtelesy.cz, která žádá, 
aby vláda odmítla částečnou privatizaci státních Lesů ČR 
a zajistila zdravou péči o krajinu. Přidalo se 6500 lidí. 

17. března 2011

Hnutí DUHA a Člověk v tísni vydaly společnou publikaci, 
která vysvětluje, proč rozhýbání zelených inovací a chytré 
ekonomiky pomůže řešit také vážné humanitární problémy 
v Africe nebo Asii.

19. dubna 20113. května 2011

5. května 2011 1. června 2011

14. června 2011

Šéfové národního parku na Šumavě po důrazném varo-
vání Hnutí DUHA a ornitologické společnosti ustoupili od 
plánu kácet stovky smrků v místech, kde se právě líhnou 
kuřátka vzácných, vymírajících tetřevů.

15. června 2011

Přátelé Země oslavili čtyřicátiny. Největší světovou federaci 
ekologických organizací v Česku zastupuje Hnutí DUHA.

28. července 2011

Přední čeští přírodovědci a lesníci vyzvali ministra život-
ního prostředí, ať okamžitě ukončí kácení v národním 
parku na Šumavě.

1. srpna 2011

380 lidí se během pouhých čtyř dnů přidalo k místní po-
bočce Hnutí DUHA a požádalo olomouckou radnici, aby 
v novém územním plánu bylo více zeleně.

11. srpna 2011

Analýza Hnutí DUHA zjistila, že kdyby recyklace v Česku 
stoupla na úroveň Německa, města a obce ušetří 700 
milionů korun. Na skládkách zbytečně končí suroviny, 
které by každý rok pokryly pražské Staroměstské náměstí 
do výše dvou žižkovských věží.

11. června 2011

Začal první farmářský trh v Ostravě, který vymyslelo, navrhlo, 
prosadilo a pomohlo vytvořit Hnutí DUHA. Během roku 2011 
na něj přišly desetitisíce lidí. Vytvořili jsme také atraktivní 
publikace, které v tomtéž pomohou dalším městům.

Evropská federace národních parků doporučila, aby na 
Šumavě přestalo velkoplošné kácení.

4. srpna 2011

www.hnutiduha.cz 
www.sedmagenerace.cz 
www.velkavyzva.cz 
www.chytraenergie.info 
eobchod.hnutiduha.cz 

Jsme také na

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

Toto se líbí Anna Vábná, Radek Noha a dalším 36).

10 000 lidí přišlo na festival zeleného života Velká výzva, který Hnutí DUHA uspořádalo na pražské Kampě.

4. června 2011

Toto se líbí Anna Vábná, Radek Noha a dalším (58).



16. srpna 2011

Nejvyšší kontrolní úřad potvrzuje námitky Hnutí DUHA, že 
stát špatně používá evropské fondy, které mají usnadnit 
třídění odpadu a vylepšit recyklaci.

17. srpna 2011

20 000 lidí už napsalo poslancům, ať podpoří naši iniciati-
vu Velká výzva – a zákon, který sníží českou závislost na fo-
silních palivech. Nastartuje totiž chytrá zelená řešení, jako 
je čistá energie, pasivní domy nebo rychlá železnice.

20. září 2011

Evropská komise oznámila, že chce, aby peníze z evropských 
fondů šly přednostně na recyklaci, nikoli na spalovny odpadu 
– přesně, jak prosazuje Hnutí DUHA.

22. září 2011

Hnutí DUHA, Svaz měst a obcí, odbory, Konfederace zaměst-
navatelských a podnikatelských svazů a svaz bytových druž-
stev společně vyzývají premiéra Petra Nečase, aby vláda 
vytvořila Program energetické nezávislosti.

29. září 2011

Policie obvinila člověka, který (neúspěšně) nabízel úplatek 
českolipským dobrovolníkům Hnutí DUHA a zástupcům míst-
ních občanů, pokud přestanou hájit majestátní horu Tlustec 
před rozemíláním ve velkolomu na čedič. Nedali se.

11. října 2011

Výstava spolupořádaná Hnutím DUHA získala titul nej-
lepšího projektu na prestižní přehlídce Designblok. Uká-
zala, že chytré, zelené technologie a prvotřídní design si 
velmi dobře rozumějí.

24. listopadu 2011

9. prosince 2011

28. října 2011

Už dvanáctou zimu speciálně vyškolení dobrovolníci Hnutí 
DUHA vyrážejí do terénu v Beskydech, aby pomohli s ochra-
nou rysů a jiných vzácných šelem. Takzvané vlčí hlídky věnují 
tisíce hodin odstrašování pytláků.

21. listopadu 2011

Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka potvrdil, 
že ČSSD podpoří zákon na podporu zelených inovací, který 
prosazujeme svou iniciativou Velká výzva. Řekl to na velké 
konferenci, kterou jsme přímo v budově parlamentu uspo-
řádali spolu s britskou ambasádou a EPS.

Hnutí DUHA se třemi dalšími organizacemi zahájilo Školu 
občanské iniciativy, která mladé lidi učí, jak mohou mluvit 
do dění kolem svého domova.

15. listopadu 2011

Sedmá generace – společensko-ekologický časopis, který vy-
dává Hnutí DUHA – oslavila dvacetiny. Přináší reportáže, kva-
litní rozhovory s osobnostmi, recenze a kritické i sloupky.

Předseda vlády na jednání s Hnutím DUHA a našimi spojenci 
řekl, že je smysluplné investovat miliardy korun do Programu 
energetické nezávislosti, a pomoci tak rodinám.

12. prosince 2011

Spolu s dalšími humanitárními a ekologickými organizacemi 
vydáváme průlomovou publikaci, která navrhuje, jak by se 
Česko mělo připravit na globální změny podnebí – a jak by-
chom s tím měli pomoci nejchudším rozvojovým zemím.

15. prosince 2011

Projekt Hnutí DUHA radí starostům, zastupitelům a radnič-
ním úředníkům v několika českých městech, jak snížit jejich 
závislost na dražších a dražších fosilních palivech.

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu 
a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jed-
náme s firmami a pomáháme domácnostem. Našich výsledků 
bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

Za podporu v roce 2011 děkujeme těmto nadacím a organizacím:

AGREE.Net, CEE Bankwatch Network, CEE Trust, Česká národní agentura mládež, Česko-německý fond budoucnosti, Národní agen-
tura pro evropské vzdělávací programy, European Climate Foundation, European Commission, FERN, Friends of the Earth Hungary, 
Friends of the Earth Europe, Fundacja im. Stefana Batorego, Heinrich Böll Stiftung – Brandenburg, Hlavní město Praha, International 
Visegrad Fund, Jihomoravský kraj, Land Oberösterreich, Magistrát města Brna, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo život-
ního prostředí České republiky, Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Nadace Vodafone, Patagonia, Státní fond životního prostředí 
České republiky, Stichting FERN, Tides Foundation, XminY, Zelený Kruh

a také všem našim 7038 dárcům. Bez vaší pomoci by naše práce nebyla možná.

Osvětové a informační projekty 3 729 074 Kč

Péče o dobrovolníky 434 654 Kč

Program Energie 4 483 527 Kč

Program Lesy 2 450 884 Kč

Program Odpady 634 152 Kč

Program Veřejné finance a životní 
prostředí 269 421 Kč

Provoz kanceláře 2 529 018 Kč

Získávání prostředků 876 658 Kč

Péče o dárce 581 037 Kč

Internetový obchod 508 201 Kč

Celkem 16 496 626 Kč

n á k l a d y

Granty 8 569 215 Kč

Příspěvky Přátel Hnutí DUHA 7 572 902 Kč

Předplatné Sedmé generace 187 189 Kč

Tržby za prodané zboží 395 763 Kč

Prodej služeb, poradenství 1 206 763 Kč

Ostatní (úroky, kurzové zisky) 14 552 Kč

Převod darů do roku 2012 -1 449 758 Kč

Celkem 16 496 626 Kč

p ř í j my

11. září 2011

Hnutí DUHA ukončilo poslední turnus týdenních pracov-
ních akcí pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří odpra-
covali tisíce hodin při vysazování a ochraně stromků, 
obnově rašelinišť a ošetřování alejí.

Toto se líbí Anna Vábná, Radek Noha a dalším (58).

Finanční zpráva

Toto se líbí Anna Vábná, Radek Noha a dalším (58).

Toto se líbí Anna Vábná, Radek Noha a dalším (58).


