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Přátele přírody zakládalo 12 členů, za deset let jsme se stali hnutím s více 
než 2 000 členů a registrovaných příznivců, s tisíci dalších sympatizantů 

a desítkami tisíc signatářů petic.

Největší úspěchy Přátel přírody
1.  Neudělení výjimky kontroverzním jezům na Labi. (Naše informační kampaň: 

1999–2004.)
2.  Obecní referendum v Libouchci s účastí 74 % oprávněných voličů, z nichž 99 % 

hlasovalo proti otevření lomu nad obcí. (Naše inf. kampaň: 1999–2001.)
3.  Nesouhlasné stanovisko MŽP k vlivům tzv. vodního díla Malé Březno na životní 

prostředí. (Naše kampaň: 1996–1997.)
4.  S odstoupením starosty Rtyně nad Bílinou padl plán na otevření kamenolomu 

u Vrahožil. (Naše kampaň: 1999.)
5.  Padl plán na výstavbu hliníkárny v Neštěmicích. (2001–2002.)
6.  Byl odvolán experiment se spálením 60 tun odpadů s vysokým obsahem PCB, 

při němž hrozil únik dioxinů. (1997.)
7.  Zrušení tzv. Schlingova paragrafu Ústavním soudem. (2004–2005)

Hlavní ocenění Přátel přírody
Dvě druhé ceny nadace Sasakawa Peace Foundation v soutěži o nejlepší ekologický 
projekt ČR. 
Dvě užší nominace o cenu Niky pro nejlepší ekologickou organizaci.
Cena Niky Nejlepší profesionál ekologického hnutí ČR r. 2001 pro předsedu Přátel 
přírody Mariana Páleníka.
více na prateleprirody.cz

Motto:
Nikdo nedělá větší chybu 
než ten, kdo nedělá nic 
v domnění, že to málo, 
co udělat může, je bezvýznamné. (E. Burke) 

Poslání Přátel přírody:
Posláním Přátel přírody je chránit přírodní bohatství před zásahy, které by 
znamenaly jeho nevratné snížení.
K tomu volíme cestu aktivizace veřejnosti k účasti na rozhodování o vybraných 
problémech životního prostředí.

Totemové zvíře: 
bobr evropský

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina občanů oddaných věci může změnit svět. 
Je to v podstatě jediný způsob, jakým se toho kdy dosáhlo.

M. Meadová

Foto: R. Stach (více snímků na prateleprirody,cz/vystava)

Přes 10 let měníme svět k lepšímu. POMOZTE I VY!
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DRUHY ČLENSTVÍ
• sympatizant (sympatizující člen)

 Nárok na JEZYnky – el. novinky nejen o jezech.

• registrovaný příznivec – za podporu společnosti od 100 Kč
 Navíc jako poděkování výroční zpráva a Konec přírody.

• člen – za podporu společnosti od 200 Kč
  Navíc členský časopísek Alternativy, přístupové heslo na internetové stránky Přátel 

přírody a slevy na některé druhy zboží.

• sponzor – za podporu společnosti ve výši 1.000 Kč a více
 Navíc kalendář a nárok na tričko s logem Přátel přírody.

CO JE CO? 
JEZYnky – el. týdeník Přátel přírody: stručné aktuality, zajímavosti, odkazy, tipy, 
pozvánky, nabídky atd. Zasíláme svým členům na jejich el. adresu.

Výroční zpráva – jednou ročně skládáme svým finančním podporovatelům účet 
– sdělujeme, jak jsme naložili s jejich členskými příspěvky a dary.

Konec přírody – brožura s názory Přátel přírody na hlavní problémy, čím se lišíme 
od jiných ekologických organizací apod. Co o Konci přírody napsal P. Pithart? 
Dozvíte se na prateleprirody.cz/clanek-61

Alternativy Přátel přírody – členský čtvrtletník, členové mohou zvolit mezi tiš-
těnou a el. podobou.

Přístupové heslo – umožňuje navštívit virtuální výstavu Divoká a krásná 
(prateleprirody.cz/vystava) a archiv souborů ke stažení (starší výroční zprávy, 
brožury a Alternativy ve formátu PDF atd. na prateleprirody.cz/kestazeni).

Chcete-li se dozvědět více nebo se na cokoli zeptat, stačí, když napíšete na 
veronika@prateleprirody.cz nebo zavoláte na 47 47 202 52 (Bluetone) příp. 
602 963 556 (O2) – ve všední dny od 9 do 15 hodin.

NA NETU
Přátelé přírody upřednostňují el. formu informování veřejnosti. Kromě šetrnosti 
k životnímu prostředí oceňují na internetu jeho nezávislost na (centralizovaných) 
médiích. (Ta často buď ekologickým aktivistům zkreslují jejich postoje nebo se 
přímo zapojují do jejich diskreditace. Více např. prateleprirody.cz/clanek-158)

Proto veřejnost systematicky informují prostřednictvím svých stránek

www.Prateleprirody.cz

Na stránkách Přátel přírody lze: 

• účastnit se „hlasování“ v anketách: prateleprirody.cz/anketa

•  připojit se k petici a příp. i zasílání e-mailů krajskému hejtmanovi: 
prateleprirody.cz/petice

•  stáhnout si zajímavé studie a dokumenty: prateleprirody.cz/kestazeni

•  objednat si zasílání JEZYnek - zaregistrovat se jako sympatizant: 
prateleprirody.cz/registrace

•  navštívit virtuální výstavu Divoká 
a krásná: unikátní letecké snímky La be, 
ohrožené přírodní krásy Ústecka, České 
středohoří, flóru a faunu Labe atd.: 
prateleprirody.cz/vystava

•  „hlasovat peněženkou“ – podpořit životní 
prostředí koupí bio-produktů Férového 
obchodu a/nebo Přátele přírody koupí 
např. benefičního kalendáře na rok 2007: 
prateleprirody.cz/shop

•   prohlédnout si kroniku Přátel přírody: 
prateleprirody.cz/galerie

•   vybrat si z desítek článků v rubrikách 
Kdo jsme, Kdo nejsme, Novinky, Jezy, 
Energetika, Vydali jsme atd. 
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NAŠI LIDÉ
Správní rada
předseda: Libor Brož
místopředsedkyně: Ing. Eva Tylová
členové: Jiřina Bischoffiová, Mgr. Zdeněk Bárta, Karel Rubáček 
a MUDr. Džamila Stehlíková

Dozorčí rada
předseda: RNDr. Miroslav Patrik
členové: Mgr. Pavel Doucha a Ing. Petr Kadaník

Kancelář 
ředitel: Marian Páleník
asistentka: Veronika Horáčková
účetní: Jana Nováková

Někteří čestní členové
Martin Bursík, Petra Buzková, Jaroslav Foglar, Eva Hauserová, Erazim Kohák, 
Hana Librová, David Matásek, Martin Mejstřík, Vladimír Renčín, Jaroslav Svěcený, 
David Vávra, Lubomír Voleník, Neela Winkelmann-Heyrovská a další. 

Někteří (VIP) podporovatelé
Jan Adamus, Jaroslav Dušek, Vlasta Chramostová, Jan Kačer, Pavel Kovář, 
Ladislav Mrkvička, …

Někteří (VIP) signatáři peticí Přátel přírody 
Jan a Zdeněk Svěrákovi, Iva Janžurová, Radovan Lukavský, Josef Vinklář, Jana Preissová, 
Boris Hybner, Jan Hřebejk, Eliška Balzerová, Tomáš Töpfer, Alois Švehlík, Taťana Med-
vecká, Martin Preiss, Ladislav Trojan, Blanka Bohdanová, Boris Rösner a další.

Apel 77 profesorů, docentů a dalších akademiků vládě
K dopisu za ochranu Labe se připojili mezi jinými profesoři Jařab, Keller, Možný, 
Prach, Zlatuška, … (Více na prateleprirody.cz/clanek-83)

Více na prateleprirody.cz rubrika KDO JSME.

Děkujeme všem, kdo nás jakkoli podporujete!

Přijetí premiérem

1. dubna 2004 přijal delegaci Přátel přírody osobně předseda české vlády. Na pracov-
ním jednání jsme mu předali petiční archy (na snímku v popředí) a seznámili jej se 
svými postoji k plánu na výstavbu jezů (na snímku Vladimír Špidla nahlíží do našeho 
materiálu).
Kromě toho byl představitel Přátel přírody pozván na jednání předsedou Senátu, před-
sedou Sněmovny, prezidentem… 

Více snímků: prateleprirody.cz/galerie

Budujeme hnutí

Od svého vzniku pokládáme za mimořádně důležité rozšiřovat své řady. Lidí 
s podobnými názory jsou u nás stovky tisíc, dokud se k nám aspoň část nepřidá 
(a nepřihlásí), nebudeme s to tyto názory účinně prosazovat. 
Je tou největší iluzí, že stačí mít pravdu. Náš vliv je přímo úměrný početnosti 
našeho hnutí. 
Proto neváhejte a přidejte se k nám!
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Hlavní formy činnosti: 
Organizování informačních (osvětových) a petičních kampaní.
Hlavními „výstupy“ jsou petice, výstavy, informační letáky a publikace. 
Takřka vždy se setkaly se značným ohlasem veřejnosti.

Některé výstavy Přátel přírody
Přírodní krásy dolního Labe v ohrožení (2002)
Přírodní krásy Ústecka – možná naposled I a II (1998 a 2000)
Slunce pro Ústí nad Labem (2000)
Kam s ním? (5x v r. 1997)
Ohrožené přírodní krásy Ústecka I a II (1996 a 1997)
Celkem naše výstavy shlédlo přes 10.000 návštěvníků.

Některé publikace Přátel přírody
Bobři na českém Labi (2006)
Vraťme Labe lidem a přírodě (2003)
Konec přírody (2001, reedice 2004)
Rodinné stříbro v ohrožení (2001)
Celkem jsme vydali a distribuovali přes 20.000 ks brožur a publikací.

Některé informační letáky Přátel přírody
213.000 Labe 2020 – vize renaturalizace řeky (2003)
70.000 Bobr není Lochneska (2001)
22.000 Rezervace, nebo plavební kanál? (2001)
Součástí letáků bývají předtištěné lístky představitelům veřejné správy, návratky, 
anketní lístky a/nebo petice. 

Některé petice Přátel přírody
Za tunel Kubačka (2005) 2.500 podpisů
Za zachování jedinečné přírody dolního Labe – proti výstavbě jezů (2004) 
více než 17.000 podpisů
Proti výstavbě hliníkárny v Neštěmicích (2001) 3.600 podpisů
Za důslednější ochranu bobra evropského (2001) přes 10.000 podpisů
Za řeku Labe (1999) takřka 5.000 podpisů
Za zachování lužních porostů na Labi (1996) přes 5.000 podpisů

ZVOLILI JSME
Přehled severočeských ropáků 

Volí shromáždění Přátel přírody obvykle na Den Země.
 Jaromír Schling (2002), Jaroslav Foldyna (2003), Jaroslav Doubrava (2004), 
Milan Šimonovský (2005), Vlastimil Aubrecht (2006)

Držitelé Ceny Přátel přírody

Volí správní rada na konci roku.
2003: Přemysl Rabas (2. Richard Nagel, 3. Jaromír Bláha)
2004: Alois Pavlíčko (2. Ivan Dejmal, 3. Ivan Makásek)
2005: Pavel Gryndler (2. Martin Bursík, 3. Miroslav Patrik)

Předsedové Přátel přírody

Marian Páleník 
(zvolen valnou 
hromadou v letech 
1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001 
a 2002).

Libor Brož 
(zvolen správní 
radou v letech 
2003, 2004, 2005 
a 2006)
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Počet členů a registrovaných příznivců
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