
SLOVO ŘEDITELE

V roce 2018 jsme v Glopolis pokračovali v řadě tradičních aktivit. Záro-
veň jsme spustili nejvýznamnější změny v naší činnosti od založení Glopolis 
před 15 lety: směrem k užšímu zaměření, srozumitelnějšímu obrazu a spo-
lehlivějšímu financování. 

Radost mám především z rozvoje mezioborové platformy Měj se k světu. 
Po 5 letech koordinovaného ovlivňování různých rezortních politik směrem 
k udržitelnému rozvoji jsme ji rozšířili o další sítě neziskových organizací 
se zájmem o podporu občanské společnosti a odpovědné demokracie. 
Efektivním propojováním sítí posilujeme vzájemnou důvěru, solidaritu, spo-
lupráci, ale i sebereflexi napříč různými skupinami veřejně aktivní občanské 
společnosti, pomáháme sdílet zkušenosti, zvyšovat dopad a šetřit zdroje. 

Pokračovali jsme v medializaci a především v analýzách a facilitaci dis-
kusí kolem důležitých témat udržitelného rozvoje: Jaké dopady očekávat 
při zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie? Jak posílit postavení 
ekologických zemědělců na českém trhu? Či jakým způsobem mohou ka-
pitálové trhy podpořit malé a střední firmy? 

Úspěšně jsme dokončili poslední z velkých evropských projektů Menu 
pro změnu. Díky němu vzniklé materiály a výukové moduly jsou používané 
v 51 tisíci školách v 67 zemích. V roce 2018 jsme vzdělávací program roz-
šířili na další školy v Praze a zaměřili se na téma plýtvání potravinami. Vydařil 
se 8. ročník filmového festivalu Země na talíři, během nějž špičkové do-
kumenty motivovaly lidi k omezování spotřeby plastů či mléčných výrobků. 

Podařilo se nám zvýšit úspory i podíl vlastních a soukromých zdrojů na 
celkovém financování. Na velké evropské granty jsme však nedokázali na-
vázat dalšími projekty. Množství témat, typů aktivit a roztříštěnost zdrojů 
překročily možnosti všechny naše programy efektivně komunikovat, vést 
a dlouhodobě pro ně zajistit potřebné lidské i finanční kapacity. A zejména 
značně rozmělnily náš dopad. 

Rozhodli jsme se proto postavit další práci primárně na dlouhodobých 
partnerstvích se soukromými dárci a během roku 2019 postupně ukončit 
činnost klimatického a potravinového programu (tedy zároveň vzdělávací 
a osvětové aktivity Glopolis). Nadále budeme posilovat zázemí pro analytic-
ky podložené síťování pro odolnější občanský sektor a udržitelnější finanční 
sektor (včetně investic do ekologického zemědělství a bioenergetiky). 

Velmi rád bych na tomto místě poděkoval všem 22 zaměstnancům a 10 
dobrovolníkům, kteří v nelehkém roce 2018 pomáhali Glopolis dostát všem 
projektovým a organizačním povinnostem, pracovali navíc na zajištění dal-
ších příjmů a pomáhali testovat nové cesty. 

Zvláštní díky za zásadní finanční podporu patří Martinu Ducháčkovi, Libo-
ru Winklerovi a Nano Energies, kteří pro nás byli i morální vzpruhou a vý-
razem důvěry v naší vizi. A také všem členkám a členům správní a dozorčí 
rady, kteří se v roce 2018 scházeli častěji a nad náročnějšími výzvami než 
obvykle. 

Věřím, že zaujme i stručnější a obraznější formát výročky a těším se na 
další spolupráci! 

Petr Lebeda
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Evropský odklon od uhelné energetiky směrem 
k obnovitelným zdrojům vyvolává řadu otá-

zek jako například: jak motivovat ekonomi-
ku ke snižování emisí a neohrozí náhrada 
uhelných elektráren zdroji, jejichž produk-
ce je závislá na počasí, stabilitu sítě a bez-
pečnost dodávek elektřiny? Podporovali 
jsme proto státní správu, ekologické organi-

zace a energetické společnosti v diskusi, jak 
v Česku zavést uhlíkovou daň. 

Spolu s partnerskými organizacemi jsme přišli se studií posuzující dopady 
uzavření uhelných elektráren a rozvoje obnovitelných zdrojů k roku 2030. 
Testování parametrů sítě v patnáctiminutových intervalech ukázalo, že ani 
po rozsáhlé transformaci nebude ohrožena bezpečnost dodávek spotřebi-
telům. Výsledky jsme prezentovali novinářům, prostřednictvím panelové 
debaty a na odborné konferenci, analýzu rizik pak i vládnímu výboru. 

Udržitelná ekonomika stojí na stabilním, ale pruž-
ném sektoru malých a středních firem.  Ty jsou 

na trhu zranitelnější, a tak se snažíme posílit 
zejména jejich přístup k pestřejším zdrojům 
financování, které by zároveň zvýšily efekti-
vitu, konkurenceschopnost či inovativnost 
SMEs. Drtivá část pochází z vlastních zdro-

jů, bankovních úvěrů, případně evropských 
dotací. S poklesem ekonomiky se ale nabídka 

zdrojů či garancí může změnit..  
Financování skrze kapitálové trhy (včetně penzijních a dalších investičních 
fondů, korporátních dluhopisů či business angels) a návratné finanční ná-
stroje z veřejných zdrojů (jako zvažovaný Národní inovační fond či Evrop-
ský investiční fond) představují dvě hlavní alternativy. Jejich přednosti a 
rizika jsme posuzovali na kulatých stolech se zástupci firem, jejich asociací 
a zástupců státní správy, jež byly zároveň součástí procesu konzultací nové 
vládní Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019-2023. 

Měj se k světu již pátým rokem neformálně ko-
ordinuje 9 platforem (zastupujících na 250  
organizací) občanské společnosti a prosa-
zuje v české politice a veřejné správě udrži-
telný rozvoj. S tím, jak se ztěžuje postavení 
zejména veřejně aktivních organizací brání-
cích lidská práva, menšiny a planetu, roste 
i poptávka po společné akci na obranu nezis-
kového sektoru – i po společné (sebe)reflexi. 

V roce 2018 jsme proto jednak přispívali k prak-
tické realizaci strategií udržitelného rozvoje v parlamentu a vládních vý-
borech, jednak účinněji propojovali existující platformy a další sítě, aby se 
mezi nimi zvýšila vzájemná důvěra, podpora, zpětná vazba a koordinova-
nost. Zorganizovali seminář k naší studii o hlubších příčinách populismu, 
a věnovali se vývoji nových pracovních struktur pro sdílení výzkumu a zdro-
jů, pro efektivnější konzultace, vzájemnou koordinaci a vnější komunikaci.    
http://mejseksvetu.cz/

Na podzim se nám podařilo obnovit spolupráci s kuchyní Potravinové ban-
ky Praha, díky níž bylo možné rozběhnout dlouho plánovanou komunit-
ní kuchyň a pravidelné vzdělávací semináře pro veřejnost. S  rakouským 
partnerem jsme spolupracovali na společné mezinárodní publikaci pro 
všechny sektory potravinového řetězce a pro celé konsorcium tohoto me-
zinárodního projektu jsme nadále koordinovali veškerou interní a externí 
komunikaci. http://www.reducefoodwaste.eu/
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Petr Lebeda, Ondřej Kopečný, Viktorie Tenzerová, Aurele Destrée, 
Tereza Čajková, Michaela Čermáková, Filip Vrlík, Lesana Urbancová, 
Markéta Musilová, Kristýna Mikulašková, Linda Gandalovičová, Barbo-
ra Kebová, Tereza Hausmanová, Eduarda Krázelová, Klára Sutlovičová, 
Vojtěch Kotecký, Peter Smolík, Markéta Kulhánková, Marie Beďačová, 
Martina Čížková, Diana Darolová, Bronislava Šteňová

  TÝM

OBNOVITELNÉ ZDROJE

Transformaci směrem k udržitelné ekonomice 
jsme však pomáhali i poradenstvím firmám 

jako Vodafone či Plastia (jak udržitelněji na-
kládat s plasty), Deloitte (jak investovat do 
energetické efektivnosti) či Green Brands 
(jak certifikovat ekologické potraviny). 
Máme za sebou desítky článků v novinách, 
televizních a rozhlasových rozhovorů. Ku-

příkladu pro Český rozhlas nebo televizi Pri-
ma jsme komentovali zákaz pesticidů, které 

hubí opylující hmyz. 

Mapujeme možnosti a potřeby ekologických farem, podporujeme jejich 
investory a pomáháme s posílením jejich postavení na českém trhu. Po-
mohli jsme dát dohromady pracovní skupinu farmářů, firem i agrárních 
a spotřebitelských organizací, která by měla posouvat dopředu naši spo-
lečnou péči o půdu, vodu a krajinu. Glopolis také sestavil studii o možném 
využíti robotizace v ekologickému zemědělství. 

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

FINANCOVÁNÍ MENŠÍCH PODNIKŮ

MĚJ SE K SVĚTU

www.glopolis.org

Odolná občanská společnost 

Udržitelné Česko 

Propojujeme lídry,  
podněcujeme reflexi,  
důvěru a spolupráci  

napříč bublinami

 
V roce 2018 jsme v projektu „Neplýtváme tím, 

co jíme“ zaznamenali intenzivní nárůst akti-
vit a díky skvělé spolupráci dokončili vzdělá-
vací program pro základní školy. Především 
učitelé na 12 školách se ochotně zapojili 
do  výzkumu plýtvání potravinami. Ve spo-
lupráci s dalšími odborníky a díky důrazu 

na zpětnou vazbu jsme vytvořili sadu vzdě-
lávacích materiálů dobře využitelných v praxi 

českých škol, včetně vzdělávacího videa. 

V roce 2018 jsme úspěšně dokončili tříletý projekt 
„Menu pro změnu“, který umožnil 550 školám 
v 9 zemích EU vykročit na cestu k zodpovědné 
spotřebě potravin. Vyškolili jsme 2107 učitelů 
a ti spolu se svými 14 840 kolegy a více než 
180 000 žáky a studenty zkoumali problémy 
globálních potravinových systémů, nacházeli 
udržitelná a dosažitelná spotřebitelská řešení 

a seznamovali s nimi místní veřejnost. 
Mezinárodní síť Ekoškol se na základě úspěchu 

naší práce se zodpovědnou spotřebou potravin roz-
hodla zařadit toto téma mezi oficiální témata Ekoškoly, se kterými pracuje 
celkem 51 000 škol v 67 zemích světa. Náš inovativní a úspěšný koncept vzdě-
lávání, jež byl rovněž oceněný Cenou za inovace v globálním vzdělávání GENE, 
jsme rozšiřili na 12 pražských základních a středních školách. Oslovil více než 
220 žáků, studentů a pedagogů.  https://www.eatresponsibly.eu/cs/

MENU PRO ZMĚNU

Již 8. ročník filmového festivalu „Země na talíři“ 
v Praze a 3. ročník festivalu v Olomouci před-

stavil více než tisícovce diváků nové podnět-
né dokumenty o  ekologickém zemědělství, 
změnách klimatu, obnovitelné energií a bio-
palivech, fungování mlékárenského průmy-
slu a o problematice jednorázových plastů. 
Po filmech jsme opět vedli inspirativní dis-

kuze s odborníky z ministerstev, akademické 
sféry, neziskových organizací, ale i s kreativními 

šefkuchaři a majiteli progresivních podniků. 
Kromě kinosálů jsme k minimalizaci neodpovědných stravovacích návyků 
znovu volali také skrze obrazovky v domácnostech v rámci 2. ročníku Onli-
ne festivalu, který přilákal další 4 000 diváků. Lidé se například svěřovali, že 
si dají pozor na nadměrnou spotřebu jednorázových plastových výrobků 
nebo začnou uvažovat o menší spotřebě mléčných produktů.
http://www.zemenataliri.cz/cz/

ZEMĚ NA TALÍŘI

NEPLÝTVÁME TÍM, CO JÍME
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