
EKOFILM 2001 už zná vítěze
Mezinárodní porota udělila na festivalu Ekofilm 2001 tyto ceny:

Velká cena EKOFILMU
Tajuplné Mamberamo, režie: Pavol Barabáš
země původu: Slovenská republika
Za překvapivě originální a obrazově působivý portrét mizejících ekosystémů a původních kultur, jejichž

pochopení je hluboce významné pro existenci naší technologicky vyspělé civilizace.

Zvláštní cena poroty
Občan Kinský, režie: Olga Sommerová
země původu: Česká republika
Za filmově čistý portrét člověka, pro kterého zůstal po všech životních peripetiích pojem „šlechtic”

duchovním vyjádřením odpovědnosti a lásky ke svěřenému.

Ceny v jednotlivých kategoriích:
Publicistika, zpravodajství

Ničitelé nádrží, režie: Bruno Sorrentino
země původu: U.K.
Za snahu o objektivní zobrazení zdánlivě neřešitelných etnických konfliktů na Středním Východě,

prezentovaných na případě omezených zdrojů vody.

Dokument
Outdoors: Poslední sedlák 
režie: Günter Andersen
země původu: Dánsko
Za originální zobrazení tradičního životního stylu 72-letého farmáře Borgeho na dánském venkově.

Vědecký a vzdělávací pořad 
Triumf života: Ti, kteří přežívají
režie: Mark Lienfield
země původu: U.K.
Film názorně zpracovává schopnost adaptace života na zemi po biologických katastrofách – jako

varování pro člověka.

Volná tvorba
Čtyři kroky dvojpůlka, režie: Erika Hníková
země původu: Česká republika
Tragikomický příběh venkovské dívky, která sní o dráze modelky, vyniká autentičností a je výmluvným

svědectvím o důsledcích falešně nastavených ideálů konzumní společnosti.

Cena za režii
Paviáni Gelada – Bitvy Statečného srdce
země původu: U.K.
Za unikátní svědectví o generační výměně v rodině paviánů, zpracované s mimořádným citem pro

dramatičnost příběhu.

Cena za scénář
Energie pro 21. století – Naše cesta do světa obnovitelných zdrojů, scénář a režie: Vladimír Kunc
země původu: Česká republika
Za předvedení argumentů některých našich politiků, proč to nejde.

Cena za kameru
Pelikáni – Obři africké oblohy
kamera: Ernst Sasse
země původu: Německo
Za poetické a poutavé obrazové vyjádření ekologického aspektu života afrických pelikánů.



Cena Ministerstva životního prostředí
Ošklivá kráska muréna, režie: Steve Lichtag
země původu: Česká republika
Za poetický pohled pod mořskou hladinu, kde se filmová kamera stává svědkem porozumění mezi

rozdílnými živočichy – člověkem a murénou.

Cena města Český Krumlov
Las Vegas v Doupovských horách – Nedej se!
režie: Martin Slunečko
země původu: Česká republika
Za film, který poukazuje na ohrožení kvalitní krajiny Doupovských hor megalomanskými záměry

zábavního centra a odhaluje politicko-občanský konflikt.

Cena Transgasu, a.s., generálního partnera festivalu
Model BIO, režie: Karel Merhaut
země původu: Česká republika
Model BIO ukazuje problémy, houževnatost i úspěchy některých sedláků, kteří se rozhodli jít cestou

produkce ekologicky čistých potravin.

Cena SFŽP
Vetřelci z planety Země 
režie: Rob Sullivan, Amber Delahooke
země původu: U.K.

Za varování před následky invaze cizích druhů na ekologickou rovnováhu ekosystémů.

Skončil XXVII. Ekofilm

V neděli 7. října skončil již 27. ročník Ekofilmu, nejstarší evropské přehlídky filmů a
videopořadů o životním prostředí a v posledních ročnících i o kulturním dědictví a životním
stylu. 

Historie Ekofilmu začala, jak známo, v Ostravě. Zejména za minulého režimu byl Ekofilm jedinečnou
příležitostí pro všechny zájemce dozvědět se pravdu o stavu našeho životního prostředí, ale zejména se
zúčastnit bouřlivých diskusí, které velmi vážně kritizovaly tehdejší poměry. Po jednoroční přestávce byl
přenesen do Českého Krumlova, kde se konal letos již popáté v krásném prostředí zámku. Právě zde bylo
rozšířeno tématické zaměření i na kulturní památky a životní styl. Současný Ekofilm je nejen přehlídkou
filmů a videopořadů, ale pokračuje v ostravské tradici setkání zástupců státní správy s veřejností, zejména
se zástupci ekologických nevládních organizací při diskusích na seminářích, ale i mimo ně. 

Práce na přípravě Ekofilmu začíná hned po skončení posledního ročníku ve festivalovém výboru, ale
hlavní nápor začíná v červenci, kdy přicházejí přihlášené pořady a výběrová komise si je musí postupně
promítnout. Letos přišlo rekordních 153 pořadů a do soutěže bylo z toho vybráno 64. Toto
rozhodování není jednoduché, protože i mezi těmi, které se do soutěže nedostanou, jsou velmi zajímavé
snímky a stojí za vidění. Ty byly na festivalu promítány na přání nebo pro informaci.

Nejvíce byla pochopitelně zastoupena Česká republika se 71 pořadem, dále Německo s 20 filmy a
Slovensko se 14, Rakousko s 9 a Indie s 8. Došly přihlášky i z tak exotických zemí jako je Mozambik.
Postupně se mění i tématické zaměření přihlášených filmů. Na rozdíl od ročníků osmdesátých a
devadesátých let, kdy převažovaly filmy s přírodovědní tématikou, ukazující převážně krásy přírody,
případně její ohrožení, jsou v posledních letech zasílány stále více snímky, hledající řešení. Přesto
ovšem došlo i mnoho krásných přírodních snímků. Proti posledním ročníkům, kdy vůdčím tématem bylo
oteplování atmosféry, přišly letos jen tři filmy s tímto problémem. Naproti tomu letos bylo hitem využívání
netradičních zdrojů a úspory energie. Jen z Německa bylo přihlášeno zhruba 10 filmů, řešících tuto
problematiku. Česká televize zaslala svůj seriál pěti filmů o Energii pro 21. století. Mimořádný byl i příděl
filmů studentských, zejména ze Soukromé vyšší odborné školy filmové v Písku, která poslala 23



studentských prací. Kromě promítání vybraných filmů v soutěži bylo předvedeno všech 34 studentských
filmů v samostatné přehlídce. Kromě toho probíhalo od středy do pátku promítání filmů vhodných pro
školy v dělení podle jednotlivých školních stupňů. 

Mezinárodní porota začala pracovat již v pondělí 1. října a v maratonu do středy musela shlédnout
všech 64 soutěžních pořadů a vybrat z nich ty nejlepší k ocenění. Není to vždycky jednoduché, protože
výborných kandidátů na ceny je vždycky více, než kolik je cen. A tak nakonec vždy zůstanou některé
kvalitní filmy neoceněny, i když by si ocenění zasloužily.

Velká cena Ekofilmu byla letos udělena pozoruhodnému slovenskému snímku Tajuplné
Mamberano. Je to film, který ukazuje houževnatost a odvahu jeho tvůrců, kteří překonávali obrovské
potíže při snaze poprvé ukázat mizející svět původních kultur domorodců, donedávna lidojedů
v nedostupných pralesích na Nové Guinei, a jejich vztah k přírodě. Film vede k zamyšlení nad našimi
nesmyslnými pocity nadřazenosti nad prastarými kulturami domorodců. Jejich pochopení je významné i
pro existenci naší technologicky vyspělé civilizace. 

Zvláštní cenu poroty získal film Občan Kinský režisérky Olgy Sommerové. Je portrétem člověka, pro
kterého zůstal po všech složitých a krutých životních osudech pojem šlechtic duchovním vyjádřením
životní moudrosti, historické odpovědnosti a lásky ke svěřenému poslání, které chce předat i budoucím
generacím svého rodu. Současně ukazuje, jak krásné dílo vznikne, když se nad ním sejdou dvě velké
osobnosti.

V jednotlivých kategoriích získal cenu za publicistiku a zpravodajství film Ničitelé nádrží, který se
snaží objektivně ukázat zdánlivě neřešitelné etnické konflikty na Středním Východě na příkladě
omezených zdrojů vody. Na jedné straně se izraelští osídlenci snaží pěstovat anglické trávníky, na které
byli zvyklí ze své původní vlasti. Spotřebovávají na ně desetkrát víc vody, než kolik zbývá pro celou rodinu
Palestinců. Těm navíc ničí těžce vybudované nádrže na životně důležitou dešťovou vodu, aby jim ji
neubírali na trávníky.

V kategorii dokument byla udělena cena dánskému filmu Poslední sedlák za poetické a filmově
krásné zobrazení života starého farmáře na dánském venkově, který vytrvale obhospodařuje své
pozemky tradičním koňským potahem bez použití strojů. 

Jako nejlepší vědecký a vzdělávací pořad byl oceněn britský snímek Triumf života – Ti kteří
přežívají. Názorně zpracovává schopnost adaptace života na Zemi po řadě historických biologických
katastrof, po nichž se vždycky život znovu rozvinul, byť v jiné podobě. Je to vážné varování pro člověka,
že po katastrofě, kterou způsobuje, nemusí být přeživším druhem na Zemi. 

Ve volné tvorbě upoutal porotu film Čtyři kroky dvojpůlka studentky FAMU Eriky Hníkové, což je
tragikomický příběh naivní venkovské dívky, která sní o dráze modelky. 

Cenu za režii dostal film Paviáni Gelada – bitvy Statečného srdce. Je unikátním svědectvím
o generační výměně v rodině paviánů. Vůdce smečky Statečné srdce postupně ztrácí svou autoritu a je
nakonec mladými samci zahnán do role dědečka, který se musí starat o vnoučata. Je až neuvěřitelné, jak
se tvůrcům podařilo místo běžného přírodovědného snímku ze života paviánů vytvořit strhující dramatický
příběh. 

Cenou za scénář ocenila porota snímek Naše cesta do světa obnovitelných zdrojů ze seriálu
Energie pro 21. století České televize. V sestřihu projevů některých našich politiků ukazuje, proč to u nás
nejde. Vyplývá z něj, že nás na cestě k širšímu využívání netradičních obnovitelných zdrojů, ale i
výrazných úspor energie čeká jako největší překážka nepochopení a nezájem na nejvyšších místech. 

Za kameru získal cenu krásný přírodovědný snímek Pelikáni – obři africké přírody za obrazové
vyjádření ekologického aspektu života afrických pelikánů. Toto vděčné téma je zpracováno s ohromným
citem pro krásu obrazu a barvy. 

Cena Ministerstva životního prostředí byla udělena filmu Ošklivá kráska muréna Steve Lichtaga,
který se v mořských hlubinách doslova mazlí s dravou murénou, se kterou navázal postupně kontakt. Je
to neuvěřitelný snímek o porozumění mezi člověkem a murénou. 

Město Český Krumlov ocenilo film Las Vegas v Doupovských horách ze seriálu Nedej se České
televize. Martin Slunečko v něm ukazuje absurditu záměru výstavby gigantického zábavního centra
v dosud relativně nedotčené krajině vojenského prostoru Doupovských hor v blízkosti Karlových Varů. Má



stát 100 miliard korun, tedy tolik, co Temelín. Odhaluje tak politicko-občanský konflikt zájmů, nebo snad
lobbying mocných zahraničních investorů. 

I hlavní sponzoři festivalu udělili své ceny. Transgas filmu Model BIO Karla Merhauta o sedlácích,
kteří se rozhodli jít cestou produkce ekologicky čistých potravin. Jde o krásný snímek o etickém chovu
domácích zvířat v přirozených podmínkách rodinných farem místo „fabrik na potraviny”. Státní fond
životního prostředí ocenil britský film Vetřelci z planety Země, který varuje před důsledky invaze cizích
druhů organismů na ekologickou rovnováhu ekosystémů. 

Jak jsem již uvedl, nedostalo se bohužel na některé zajímavé filmy, z nichž bych chtěl upozornit
zejména na francouzský snímek Na skalách Gibraltaru, lotyšský Střecha na cestě k Měsíci, britský
Jaguárová stezka, slovenský Dunajské luhy, německý Nové řešení. Z českých jsou zajímavé zejména
Zubatá, Repelent, A ta kráva mléko dává a Morčata. Samozřejmě jsou pozoruhodné i další filmy, které
se dostaly do soutěže, nebo se na ně při výběru nedostalo, protože čas pro promítání soutěžních snímků
je omezen 26 hodinami.

Ty, které jsem jmenoval, byste si neměli nechat ujít na Ozvěnách Ekofilmu, které se již tradičně konají
v různých městech a pořádají je nevládní organizace. Když to nestihnete, můžete si je vypůjčit z videotéky
na Ministerstvu životního prostředí u Dr. Jitky Radové, kde jsou k dispozici i snímky z minulých ročníků. 

Kdo se zúčastňoval ostravských Ekofilmů, jistě nezapomene na diskuse na seminářích, které byly
jedinou tribunou pro vyjádření názorů na problémy životního prostředí za minulého režimu. Na tuto tradici
seminářů navazuje i současný Ekofilm s aktuálními problémy, i když diskuse v dnešních poměrech už
nejsou tak bouřlivé.

Ve čtvrtek dopoledne byl seminář věnován informacím o zdrojích finančních prostředků k ochraně
životního prostředí. Na panelu seděli skutečně vybraní odborníci z našich předních státních institucí,
které převážně nevládním organizacím poskytují potřebné prostředky k jejich činnosti. Odpoledne se
účastníci Ekofilmu sešli k diskusi, zda je krajinný ráz exaktní pojem. Tento problém byl pod vedením Dr.
Martina Slunečka probírán z různých pohledů, leč nedospělo se k jednoznačnému názoru, zda máme
bojovat o přesnou definici. Mohla by to být dvojsečná zbraň, zneužitelná různými investory.

Páteční dopoledne bylo věnováno ekonomickým hlediskům provozu jaderných elektráren.
V úvodu ukázal vedoucí semináře Ing. Ivan Beneš ze společnosti CityPlan mimořádně zajímavý přehled
různých výpočtů, které dokumentují, že jaderná elektřina může být nejdražší nebo nejlevnější a oba
propočty mají pravdu. Záleží jen na tom, co se do kalkulace všechno zahrne. Následovaly příspěvky doc.
Petra Otčenáška z Matematicko-fyzikální fakulty UK, který tvrdil, že jaderná energetika je jediným řešením
pro budoucnost, a Jana Beránka z Hnutí Duha, který dokazoval, že je to nejnebezpečnější a nejdražší
cesta. I navazující diskuse probíhaly opět v tradičních mimoběžkách. Jistě se nedalo očekávat, že
seminář vyřeší tak složitou otázku, ale ukázal různé pohledy na ni. 

Odpoledne bylo věnováno reflexi ochrany přírody ve světových náboženstvích. Doc. Dr. Odilo
I. Štampach předvedl brilantní přehled o promítnutí problémů životního prostředí v mimokřesťanských
náboženstvích, kdežto Dr. Jiří Nečas se věnoval rozboru biblických textů ve vztahu k přírodě a přírodním
zdrojům. Tento seminář, který vedl Ing. František Urban, byl mimořádným zážitkem nejen svým
filozofickým tématem, na Ekofilmu dosud nediskutovaným, ale i v souvislosti s nedávnou tragickou
událostí, způsobenou muslimskými náboženskými fanatiky.

Sobota byla věnována dvěma kontroverzním tématům, z nichž nevzešla – a ani vzejít nemohla –
žádná konkrétní řešení. Dopoledne to byla diskuse o výstavbě jihočeské dálnice D3. Jihočeský krajský
hejtman pana Zahradník výstavbu dálnice prosazuje jako jediné rychlé a nezbytné spojení Prahy s Lincem
přes jižní Čechy. Naproti tomu náměstkyně ministra životního prostředí paní Tylová a ředitel odboru MŽP
pro posuzování vlivu investic na životní prostředí pan Říha jsou toho názoru, že by trasa měla vést po
stávající komunikaci přes Tábor, která by byla rozšířena na parametry rychlostní komunikace. Diskuse
opět nedospěla k přesvědčivému závěru. Odpoledne byl diskutován problém otáčivého hlediště
v zámecké zahradě – ano či ne. Přes to, že byly sneseny na obou stranách pádné argumenty,
domnívám se, že se účastníci rozcházeli s přesvědčením, že právě ten jejich názor je jedině správný.

Jakési společenské odlehčení měla večerní setkání. Ve čtvrtek to bylo s autory filmů o „šumných
městech” Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem. V pátek byl k prasknutí nabitý sál při setkání s velmi
živě reagujícím Stevem Lichtagem s promítnutím jeho nejnovějšího filmu o natáčení nebezpečných
žraloků bílých bez ochranné klece. 



Ekofilm byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků v sobotu večer, jehož se zúčastnily
význačné osobnosti v čele s ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem a reprezentanty
jihočeského kraje. V neděli byly předvedeny vítězné filmy. 

Nastala tedy chvíle bilancování toho letošního festivalu. Domnívám se – a zúčastnil jsem se už
mnoha ročníků – že v poslední době si filmaři stále více uvědomují, že nestačí jen dokumentovat nějakou
událost nebo přírodní krásu, ale že je nutno hledat neotřelé filmově umělecké prostředky, které by diváka
„chytly”. V dnešním bouřlivém světě již nestačí ukazovat jen krásy přírody, ale je nutno hledat filmově
účinné cesty k přesvědčení diváka, že příroda není jen dar, ale zejména závazek.

Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc.,
člen poroty, předseda výběrové komise

Setkání Fondů životního prostředí střední a východní
Evropy

V rámci Regionálního Environmentálního projektu (REC) pro kandidátské země se ve dnech 10. až
12. září 2001 uskutečnila v Praze studijní cesta a seminář pro představitele a zástupce fondů
životního prostředí států střední a východní Evropy. Pořadatelem setkání bylo Regionální
environmentální centrum pro střední a východní Evropu se sídlem v Maďarsku, hostitelskými institucemi
byly Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí. Akce se zúčastnilo 22
zahraničních účastníků z osmi států.

Seminář se skládal ze tří částí. V první části představila ředitelka SFŽP Ing. Radka Bučilová Státní
fond životního prostředí České republiky jako instituci zřízenou zákonem na ochranu a zkvalitňování
životního prostředí, její právní postavení, zdroje příjmů, systém přidělování podpor. Dále byly účastníkům
setkání vysvětleny pracovní postupy, rozhodovací systémy, systémy kontroly apod.

Ve druhé části semináře zástupci ostatních Fondů životního prostředí představili svá pracoviště na
základě porovnání s českým Fondem a proběhla diskuse zejména k postavení fondů a jejich optimálnímu
fungování. 

Třetí část semináře byla věnována budoucnosti Fondů životního prostředí. Diskuse byla vedena na
podkladě vize budoucnosti českého Státního fondu životního prostředí. Účastníci se shodli, že budoucnost
Fondů spočívá v zajištění oddělení finačních prostředků pro životní prostředí od státního rozpočtu, a tím
od politických tlaků, v činnosti Fondů jako implementačních agentur pro program ISPA a pro Kohezní fond
a v posílení poradenské činnosti pro obce v zájmu získávání finančních prostředků na projekty ke zlepšení
a na ochranu životního prostředí z různých zdrojů.

(tisková zpráva SFŽP)

Jednání o boji proti desertifikaci v Praze
3. – 4. září se v Praze konala schůzka zemí 5. regionálního dodatku (země střední a východní

Evropy) Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (UNCCD). Úvodní slovo na této schůzce pronesl ministr
Miloš Kužvart. „Desertifikace patří k nejvážnějším environmentálním hrozbám současného světa a má
obrovský vliv na životy milionů lidí”, řekl ministr. „Jsem přesvědčen, že všechny státy světa, ohrožené i
neohrožené desertifikací, rozvinuté i rozvojové, musí spojit své síly, aby zastavily pokračující proces
desertifikace a degradace půd.” Česká republika se stala jedním z prvních členů Úmluvy OSN o boji proti
desertifikaci ve střední a východní Evropě. Aktivně poskytuje technickou a finanční pomoc některým
postiženým zemím v Africe a v Asii. Setkání v Praze se zúčastnil i výkonný tajemník UNCCD H. A. Diallo
z Burkina Faso. 

Pla

Ceny nadace Sasakawa uděleny

11. září byl předány ceny japonské nadace Sasakawa za nejlepší ekologické projekty
uskutečněné v České republice v roce 2000. Ceny obdržely tři české organizace, které měly



společné jedno: snažily se probudit občany, a podařilo se jim to. Na dolarovou vzpruhu se tak
může těšit Ekologický právní servis, Greenpeace a Lunaria. Cenu národní poroty získal
bohumilický Klub Dětí Země.

Japonská nadace Sasakawa Peace Foundation (SPF) spolu s Fondem Sasakawa pro střední Evropu
(SCEF) uspořádaly v České republice již po sedmé veřejnou soutěž o nejlepší projekty v oblasti životního
prostředí, tentokrát za rok 2000. 

Soutěž, vyhlášená letos v červnu, byla jako každoročně určena českým a moravským nevládním,
neziskovým organizacím, jejichž projekty byly netechnologické a nekomerční povahy, významně
napomohly změnám v přístupu k ochraně životního prostředí a uskutečnily se v souladu s principy trvale
udržitelného života a za aktivní účasti veřejnosti.

Po vyhodnocení 21 přihlášených projektů vybrala v srpnu porota tři nejlepší projekty a jeden další
ocenila jako významný počin Cenou národní poroty. Tyto výsledky poté schválilo vedení nadace
v japonském Tokiu. Tři koneční vítězové získávají částku šest, čtyři a dva tisíce dolarů jako odměnu
za jejich úsilí na poli rozvoje občanské společnosti. Cena národní poroty je stejně jako v minulém roce
finančně neohodnocena.

1. místo získal Ekologický právní servis za projekt Uspořádání místního referenda
v Táboře.

Citace z projektu: „Město Tábor již mnoho let trápí otázka, zda vystavět novou komunikaci přes místní
botanickou zahradu a dále po břehu vodní nádrže Jordán. Taková komunikace by zásadně změnila
charakter značné části města a unikátní botanická zahrada by byla nezvratně poškozena.”

Cílem projektu bylo maximálně zapojit táborskou veřejnost do řešení problému. Jako forma bylo
zvoleno místní referendum, jediný nástroj přímé demokracie, který nabízí český právní řád. Pořádání
referenda bylo poznamenáno značnými obstrukcemi ze strany státních orgánů, především Okresního
úřadu a úředníků Ministerstva vnitra. Po půlroce právních soubojů se podařilo referendum prosadit. 

Výsledky referenda vyzněly jednoznačně – téměř 80 % účastníků se vyslovilo proti stavbě navrhované
komunikace. Stalo se tak jasným impulsem pro vedení města, aby zásadně korigovalo svůj přístup
k řešení dopravních problémů města. Navíc se v případě Tábora jednalo o vůbec první referendum na
úrovni okresního města, které se přímo týkalo životního prostředí v České republice.

Významné je, že nevládní organizace využila možností referenda v oblasti, která patří místním
samosprávám. Zastupitelé města zpočátku celkem vehementně tvrdili, že uspořádání referenda není
možné. Stejného názoru byl i Okresní úřad a ministerstvo vnitra. Členové Ekologického právního servisu
museli využít veškerých svých právních dovedností, aby se práva na uspořádání referenda domohli.
Nakonec ale MV uznalo, že uspořádání referenda nemůže bránit. Zajímavé je, že účast občanů
v referendu byla mnohem vyšší než účast v senátních volbách, které se konaly týž den (!). 

2. místo porota udělila hnutí Greenpeace za Projekt na ochranu přírody a biodiverzity před
genetickým znečištěním způsobeným GMO. 

Citace z projektu: „Existují vážné obavy, že uvolňování geneticky manipulovaných organismů (GMO) do
životního prostředí může negativně narušit rovnováhu ekosystémů a ve svém důsledku uspíšit vymírání
druhů. Již se například prokázalo, že geneticky manipulovaná kukuřice vyrábí ve svých buňkách
insekticid, zabíjející I neškodný hmyz. Vzhledem k odporu vůči uvolňování GMO do životního prostředí
v západní Evropě, Japonsku a dalších zemích se snaží biotechnologické firmy hledat nová odbytiště
v zemích střední a východní Evropy.“

Cílem projektu bylo přimět významné výrobce, dovozce a prodejce potravin, aby se zřekli používání
GM potravin. Spotřebitele pak informovat o rizicích GM potravin, poskytnout jim informace, které potraviny
na tuzemském trhu jsou manipulované, aby si spotřebitel sám zvolil, bude-li je používat nebo ne. Projekt
byl ve vytčených cílech v zásadě úspěšný. Mnoho velkých výrobců a prodejců potravin se zavázalo
nepoužívat GM potraviny. Organizace navíc přispěla značnou měrou k zavedení povinnosti označovat GM
potraviny v rozsahu daleko větším, než původně navrhovalo MZe, a k přijetí zákona, který umožňuje
aktivní účast veřejnosti při rozhodování v rámci správních řízení týkajících se GMO.

3. místo obdržela severočeská organizace Lunaria za projekt Malá Vídeň v Jindřichovicích.



Citace z projektu: „Jindřichovicím se do 2. světové války říkalo „Malá Vídeň”. Skoro všichni obyvatelé byli
členy nějakého spolku – hasičů, válečných veteránů, velocipedistů…Pak tu „chcíp pes”. V obci, která
kdysi uživila 7 obuvníků, 6 pekařů, 10 koloniálů, zbylo 600 lidí… Vzhledem k rozsahu doplňujících se
společenských aktivit obce, Lunarie a dalších (i zahraničních) spolků se název Malá Vídeň opět začíná
užívat. Je to tak – kultury a vůbec plánů jako ve Vídni, ale vše malé, milé, trvale udržitelné…“

Cílem projektu je „obnova života” v obci, která se nachází ve frýdlantském výběžku, na území
bývalých Sudet, v prostoru, který je dnes téměř zapomenutým koutem naší země, postižen velkou
nezaměstnaností. Na projektu, který Lunaria nastartovala, se dnes podílí především sama obec, ale i další
místní občanská sdružení. Konkrétními činy Lunarie bylo například otevření muzea venkovského života
(se sympatickým příkazem Dotýkejte se exponátů) a knihovny. Letos se připravuje stavba větrného
mlýna… Pravidelně pořádají programy pro místní občany i přespolní. Oblíbené jsou kursy tradičních
dovedností.

Cenu poroty získal Klub Dětí Země v Bohumilicích za projekt Sluníčko je užitečné.
Citace z projektu: „Nejdůležitější myšlenkou vzniku klubu byla pozitivní spolupráce nevládní organizace
a Obecního úřadu Bohumilice při hledání alternativních forem společenského, kulturního a ekonomického
rozvoje malé obce. Konkrétním cílem projektu, který navazoval na předchozí aktivity „Škola příkladem
úspor energie” a „Možnosti tu jsou” , bylo snížit energetickou náročnost budovy školy, jejím zateplením a
výstavbou zimní zahrady vytvořit demonstrační a výukový prostor pro žáky školy. Projekt byl doprovázen
osvětou a poradenstvím v oblasti úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro občany i představitele
obcí.“

Porotu zaujal předcházející projekt „Možnosti tu jsou” již v loňském roce, kdy mu jen těsně unikla
nominace na Cenu poroty. V letošním roce se již porota rozhodla pokračování projektu, který je vzorový
pro celý region, ocenit.

Předsedou poroty byl Pavel Šremer z České inspekce životního prostředí, místopředsedou ministr
životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart. Dalšími porotci byli Ing. Ivan Dejmal (nezávislý ekolog), Rita
Gabrielová (mluvčí ministra ŽP ČR), Ing. Ivan Indráček (Jizersko-Ještědský horský spolek), Ing. Čestmír
Klos (redaktor časopisu Euro) a Ing. Zdeněk Machek (STUŽ – Tuž se, Broumovsko! – zástupce vítězné
organizace za minulý rok). Ministr Kužvart, který je členem národní poroty od samého počátku fungování
Nadace Sasakawa u nás, ve svém projevu poznamenal: „Měli jsme v 90. letech možnost ocenit i
organizace, které se ocitly na teroristickém seznamu ministerstva vnitra. Rozhodování poroty bylo vždy
velmi objektivní a vyvážené, rozhodujeme konsensuálně. Věřím, že i do budoucna budou projekty na
vysoké úrovni.“ Vysokou úroveň letošních projektů shodně oceňovali všichni porotci.
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Vítězné projekty v běhu let
1994 – Hnutí Duha: Nakladatelský projekt Poslední generace
1995 – Hnutí Duha: Energetické brigády (zateplování budov)
1996 – EkoWatt: Energetická ekologizace obce Boží Dar v Krušných horách
1997 – Sdružení pro ochranu přírodního útvaru vrch Val u Plzně: Záchrana vrchu Val
1998 – Děti Země: Rozemeleme Český kras do cementu?
1999 – STUŽ – Tuž se, Broumovsko!: Oživení Broumovska
2000 – Ekologický právní servis: Uspořádání místního referenda v Táboře

Nadace Sasakawa
Nadaci Sasakawa založil 1. října 1962 pan Ryoichi Sasakawa z hluboce osobní touhy konat skutky,

které zmírní utrpení lidí na celém světě. Strádání při katastrofách, válkách, ekonomických či ekologických
krizích poznamenává lidskou duši agresí či bezmocí. Z tohoto důvodu Nadace pomáhá najít lidem sílu
k řešení tísnivých situací a podporuje aktivity vedoucí k harmonii života na této planetě. 

Nadace Sasakawa Peace Foundation
Příbuzná nadace se zrodila díky témuž zakladateli roku 1986 s cílem podpořit mezinárodní

porozumění, výměnu a spolupráci. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří především globální otázky, např.
problémy mezinárodní bezpečnosti. Druhou sféru představuje porozumění mezi národy, přičemž je



kladen důraz na malá místní společenství. Třetí ze základních rovin zájmu je občanská
zainteresovanost, jejíž význam vzrůstá, a proto je třeba si vedle aktivit vlád a soukromého sektoru
výrazněji všímat – zvláště v transformujících se zemích Evropy – role neziskových organizací. I to byl
jeden z důvodů, jež vedly nadaci SPF k založení speciálního tzv. středoevropského fondu pro Českou
republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Fond Sasakawa pro střední Evropu
(Sasakawa Central Europe Fund – SCEF) vznikl v roce 1990 vkladem 4 miliard jenů mateřskou nadací
SPF s cílem podporovat spolupráci při obnově a rozvoji tohoto regionu. Jako jeden z regionálně
zaměřených fondů spravovaných SPF rozvíjí SCEF své aktivity jak udělováním grantů, tak i
uskutečňováním vlastních projektů. Vždy sleduje dva klíčové záměry – podporu porozumění mezi
Japonskem a zeměmi střední a východní Evropy a pomoc rozvoji těchto zemí. Přednostně jsou
financovány projekty s těmito prioritami: 
1. rozšiřování vzájemné výměny mezi Japonskem a zeměmi střední Evropy 
2. úloha středoevropských zemí v 21. století
3. úloha nevládních organizací při formování občanské společnosti.


