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Na podzim roku 2007 oslavilo Oživení 10 let od svého založení. Organizaci
v roce 1997 společně založili Soňa Dederová, Daniel Mikláš a Petr Štěpánek s cílem podporovat rozvoj sebevědomé a fungující občanské společnosti, která bude
naplňovat principy udržitelného způsobu života. V průběhu uplynulých deseti let
se tato vize konkretizovala do dvou jasně vymezených oblastí aktivit:

Udržitelná doprava
Prioritou tohoto programu jsou alternativní způsoby dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí než automobilismus. V programu “Udržitelné dopravy” se proto snažíme především o efektivní propagaci a prosazování
budování cyklostezek a zelených koridorů - Greenways, o snížování nadměrné automobilové dopravy, o zajištění
většího bezpečí chodců a o širokou osvětu na téma bezpečná doprava ve městech s důrazem na bezpečné cesty
dětí do škol.

Bezkorupce
Po prvních letech sbírání zkušeností s fungováním veřejné správy rozšířilo Oživení své aktivity a začalo se věnovat
v rámci programu “Bezkorupce” systematickému předcházení a odhalování střetu zájmů a korupce ve veřejné
správě. Vyvíjením tlaku na vyšší transparentnost při rozhodování a hospodaření veřejné správy, upozorňováním
na střety zájmů našich úředníků a politiků, vymáháním zodpovědnosti za jejich chybná rozhodnutí, svou účastí
a zapojováním aktivních občanů do rozhodování a správy věcí veřejných se snažíme omezit korupční chování, klientelismus či výskyt jiných obdobných neblahých jevů v naší společnosti.
Při příležitosti tohoto desetiletého výročí jsme vytvořiili kalendář našich aktivit a projektů, které se dosud Oživení
podařilo zrealizovat. Tímto bychom také velice rádi poděkovali všem našim projektovým partnerům, kolegyním
a kolegům z pracovního týmu a dalším přátelům, díky kterým jsme mohli na projektech pracovat. Za důvěru
a trpělivost děkujeme našim donorům, kteří jsou součástí a nezbytnou podporou naší práce.
Děkujeme.

za Oživení, o.s.
Štěpán Rattay, ředitel
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Program Udržitelná doprava
Dejme chodcům zelenou
V polovině června 2007 sdružení zahájilo roční projekt podpořený zejména grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti.
Projekt je kampaní za udržitelné způsoby dopravy – chůzi a jízdu na kole. Oslovuje veřejnost a přibližuje jí vazby
mezi dopravním chováním jednotlivců a prostředím pro život celé společnosti. Soustřeuje se nejen na cíleně
vybrané skupiny obyvatel ochotných ke změně dopravních způsobů (mladé lidi, studenty, rodiny s dětmi, sportovce), ale promlouvá i k širším vrstvám společnosti prostřednictvím svého odrazu v médiích.
Projekt má čtyři roviny. Za prvé, v rámci Evropského týdne mobility 2007 se konalo několik osvětových akcí:
Parádní procházka, po Praze pěšky a úplně jinak oslavující chůzi, zážitkový happening Do školy na kole – cyklojízda studentů a učitelů gymnázia Postupická v Praze 4 a Velká podzimní cyklojízda. Akce atraktivní formou
představily pěší a cyklistickou dopravu, zpopularizovaly jízdu na kole a chůzi.
Za druhé projekt Dejme chodcům zelenou podporoval odborným poradenstvím a konzultacemi čtyři lokální
organizace. Pomáhal třem školám a mateřskému centru ve snahách o zavedení konkrétních dopravních opatření
na zlepšení situace v jejich bezprostředním okolí.
Ve třetí části jsme se soustředili na pracovníky a politiky samosprávy. Zaměřilili jsme se na monitoring, osvětu,
advokacii a lobbying ve prospěch udržitelných způsobů dopravy, jak jsou s úspěchem realizovány v řadě měst
Evropy. Odborným připomínkováním, přinášením návrhů, apelováním a práci s médii sdružení vytvářelo
dlouhodobý konstruktivní tlak na samosprávu a vedlo ji směrem k udržitelným dopravním řešením.
Poslední, čtvrtá rovina využívala potenciálu odborné veřejnosti, která je schopná efektivně a účinně komentovat rozhodování samosprávy. Projekt Dejme chodcům zelenou soustavně aktivizoval tuto část společnosti
a zapojoval odborníky na životní prostředí, zdraví, územní plánování a dopravu do debaty a rozhodování.
koordinátor projektu Petra Lukešová (petra.lukesova@oziveni.cz), podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti, Ministerstvem životního prostředí, hlavním městem Prahou, Nadací Partnerství a Velvyslanectvím Nizozemského
království

Doprava ve městě šetrná k životnímu prostředí – řešení existuje
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Sdružení Oživení a Pražské matky v červenci 2007 úspěšně ukončily roční projekt Doprava ve městě šetrná
k životnímu prostředí: řešení existuje.
Projekt pomohl prosadit ve vybraných městských částech taková opatření, která již přispěla či ještě přispějí
k omezení individuální automobilové dopravy a většímu využívání veřejné dopravy, cyklistiky, chůze. Sdružení
dále iniciovala stavební a technické úpravy vybraných komunikací pro zklidnění dopravy v širším okolí vybraných
základních škol, ovlivňovala veřejné mínění a zapojovala veřejnost do řešení dopravních problémů tak, aby
pozitivně přijímala opatření vedoucí k preferenci veřejné dopravy, cyklistiky a chůze před individuální automobilovou dopravou.
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Hlavním výstupem té části projektu, kterou zajišovalo sdružení Oživení, byly semináře pro zástupce veřejné
správy v Praze a sborník Udržitelná doprava ve městě, který je dostupný na webu http://www.automat.cz/udrzitelna_doprava/. Sborník se zaměřil na problematiku regulace parkování, rozvoje městské železnice, zlepšování
podmínek pro cyklisty a chodce a zklidňování automobilové dopravy.
koordinátor projektu Petra Kolínská (petra.kolinska@ecn.cz), finančně podpořeno Evropskou unií v rámci programu Transition Facility 2004, dále přispělo Ministerstvo životního prostředí, hlavní město Praha a Ministerstvo dopravy ČR

Velká podzimní Cyklojízda
www.cyklojizdy.cz
Ve spolupráci s nově vzniklým občanským sdružením Auto*Mat jsme 22. září uspořádali velkou podzimní cyklojízdu při příležitosti Mezinárodního dne bez aut. Cyklojízdy se zúčastnilo přibližně 2.500 lidí. Nejvýznamnějšími
účastníky byli předseda legislativní rady vlády Cyril Svoboda, ministr životního prostředí Martin Bursík, radní pro
životní prostředí hl.m. Prahy Petr Štěpánek a nizozemský velvyslanec Jan Lucas van Hoorn. Základním cílem Cyklojízdy byla propagace cyklistické dopravy Praze.
koordinátor projektu Vojtěch Hrabal (hrabosh@oziveni.cz), financováno v rámci projektu “Auto*Mat – Město na kole”
prostřednictvím finanční podpory Nadace Partnerství a Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy

Město na kole
V průběhu celého roku probíhal a byl završen projekt financovaný ze zdrojů Ministerstva životního prostředí
a dalších donorů Město na kole.
Veřejnou kampaní na podporu cyklistiky byla rychle se rozvíjející osvětová akce pražská Cyklojízda. Kampaň vycházela
z modelu hnutí takzvaných Critical Mass, které upozorňují na výhody cyklistiky v desítkách měst Evropy či USA. Smyslem
kampaně je pravidelné setkávání se příznivců dopravní cyklistiky a pozvolné formování dopravní cyklo-komunity. Cyklojízda je programově otevřená všem uživatelům jízdního kola a jiných bezmotorových prostředků. Cyklojízda aktivizuje
skupiny užívající jízdní kolo jako prostředek k dopravě, skupiny koordinátorů se stávají aktivními šiřiteli myšlenky cyklistické dopravy a iniciují tuto praxi jak mezi svými členy, tak mezi dalšími organizacemi, se kterými jsou v kontaktu.
Zlepšování podmínek pro městskou cyklistiku bylo realizováno průběžnou prací v Komisi pro cyklistickou dopravu
RHMP. Pracovníci Oživení v Komisi navrhovali možné úpravy a změny ve stávající síti dopravních komunikací, vyjadřovali
se k plánovaným projektům. Členové komise prosazují ve veřejné správě opatření pro zlepšení podmínek pro cyklisty.
Širším rámcem podporovaného dopravního trendu bylo zlepšení obrazu dopravní cyklistiky v očích obyvatel.
Projekt systematickou spoluprací s médii představoval cyklistiku jako přirozený moderní trend a součást citlivého
a zároveň praktického přístupu k okolí.
koordinátor projektu Michal Křivohlávek (michal.krivohlavek@oziveni.cz), financováno ze zdrojů Ministerstva životního prostředí ČR

Bezpečné cesty do školy
/6/

Oživení již druhým rokem spolupracuje se sdružením Pražské matky na realizaci projektu Bezpečné cesty do
školy. Projekt je založen na práci s dětmi, které mapují své cesty do školy a označují nebezpečná, bariérová nebo
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jinak problematická místa. Na základě dosavadního mapování byly ve spolupráci s dopravním projektantem
a v součinnosti s úřady a policií vypracovány dopravní studie navrhující zklidnění v okolí škol, které byly následně
předány MHMP k realizaci. Projekt děti učí samostatnosti a komunikativnosti (své požadavky formulovaly přímo
zástupcům veřejné správy, policistům, novinářům), je výbornou praktickou dopravní a občanskou výchovou
a přinesl viditelné výsledky – zvýšení bezpečnosti a kulturnosti veřejných prostranství v okolí škol.
V roce 2007 jsme společně realizovali projekt na těchto školách a v tomto rodinném centru:
• ZŠ sv. Voršily v Praze, Praha 1
• ZŠ pro žáky se speciálními poruchami chování, Praha 5 – Zlíchov
• ZŠ J.A. Komenského, Praha 6
• Bratrská škola, Praha 7
• ZŠ Meteorologická, Praha 4 – Libuš
• Hudební škola hl. m. Prahy a Gymnázium Jana Nerudy, Praha 3
• Gymnázium Postupická, Praha 4
• Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka, Praha 3.
koordinátor projektu Petra Lukešová (petra.lukesova@oziveni.cz), podpořeno EU v rámci programu Transition Facility 2004
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací Partnerství

Green Belt – Iron Curtain Greenway
V průběhu roku 2007 Oživení pokračovalo v účasti na projektu  INTERREG IIIB Green Belt - Ochrana a zhodnocení přírodního dědictví podél bývalé Železné opony.Cílem tohoto projektu je ochrana a udržitelný rozvoj nejdelšího systému biotopů v Evropě, citlivé zhodnocení přírodního a kulturního dědictví a ve výsledku
přeměna bývalého „pásu smrti“ na „zelený pás života“. Na projektu spolupracuje 16 organizací z 5ti evropských zemí.
Oživení se na projektu podílelo sběrem dat z oblasti bývalé Železné opony v ČR, bylo vyznačeno přes 400 km
cyklotras v úsecích Aš–Domažlice a Zadní Zvonková–Slavonice a dále byl úsek Slavonice–Břeclav doplněn logem Green Belt. Pokračovali jsme v informování zástupců měst, obcí a dalších organizací v dotčeném území
o přínosech projektu. S tím souvisí i spuštění webových stránek s podrobnými informacemi o celém projektu
i jednotlivých úsecích cyklotrasy včetně mapových příloh.
koordinátoři projektu Pavel Svoboda a Ondřej Boháč (pavel.svoboda@oziveni.cz, ondrej.bohac@oziveni.cz), projekt podpořili
Association for Rural Developement in Thuringia (Thüringer Landgesellschaft ThLG), Erfurt, Germany, Michael Cramer
– a member of the European Parliament a Česko-německý fond budoucnosti / Deutsch-tchechischer zukunftsfonds

Účast v Komisi pro cyklistickou dopravu
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Z původní pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu, na jejímž vzniku se Oživení výrazně podílelo, vznikla
16.ledna 2007 Komise Rady hl.m. Prahy pro cyklistickou dopravu (KCD). V porovnání s předchozí víceméně neformální pracovní skupinou získali cyklisté díky Komisi větší respekt ze strany všech orgánů, se kterými vstupují
do jednání.
V průběhu roku 2007 se Oživení aktivně a důsledně účastnilo práce KCD.
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Program Bezkorupce
Střet zájmu a korupce ve veřejné správě
Oblast veřejných zakázek
Veřejné zakázky v ČR patří k nejvíce kritizovaným oblastem pro výskyt korupce. Oživení proto dlouhodobě mapuje problematické případy. Zároveň se zaměřilo na vývoj nástrojů pro jejich transparentní zadávání na komunální úrovni.
Na podnět opozičního zastupitele MČ Praha 1 Oživení analyzovalo současný systém zadávání zakázek touto
městskou částí a vytipovalo hlavní kritické oblasti. V rámci další spolupráce jsme zpracovali novou zadávací
metodiku, která respektuje klíčové principy transparentní samosprávy ve formě interních směrnic pro zadávání
veřejných zakázek s důrazem na zakázky malého rozsahu. Jejich zadávání totiž prakticky není regulováno
zákonem. Metodika byla na podzim několikrát projednávána orgány zastupitelstva MČ Prahy 1, její schválení je
však nejisté. Politické vedení dosud není transparentnějšímu zadávání zakázek nakloněno. Na metodice zadávání
veřejných zakázek bude Oživení nadále pracovat. Plánujeme provést rozsáhlejší výzkum současného stavu
spojený s propagací transparentního zadávání veřejných zakázek. Začali jsme vyvíjet jednoduchou elektronickou
databázi pro zveřejňování klíčových informací o zakázkách.
Na podzim 2007 Oživení přispělo do veřejné diskuze o problematické zakázce na Integrovaný rozpočtový systém
Státní pokladny. Na základě získané zadávací dokumentace k zakázce jsme konstatovali podezření na zvýhodnění
softwarové platformy firmy SAP. Oživení vydalo k problému tiskovou zprávu, veřejně dopisem vyzvalo ministra
financí ke zrušení výběrového řízení a zveřejnilo úplné znění zadávací dokumentace. Výběrové řízení bylo ministrem díky mnoha kritickým hlasům nakonec zrušeno. Další osud výběrového řízení na Integrovaný rozpočtový
systém Státní pokladny bude Oživení i nadále sledovat.
koordinátor projektu Martin Kameník (martin.kamenik@oziveni.cz), podpořeno Open Society Fund

Zákon o střetu zájmů a další legislativní a lobistická činnost
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Během roku 2007 Oživení spolupracovalo se skupinou poslanců v čele s předsedou mandátního a imunitního
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslavem Kalou a poslanci Bohuslavem Sobotkou, Michalem Haškem, Zdeňkem Jičínským, Cyrilem Zapletalem a Ladislavem Skopalem na přípravě návrhu
novely zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto návrhu bylo především
posílit kontrolu občanů nad veřejnými činiteli, zejména nad volenými zástupci, a to především větším otevřením
registru čestných oznámení veřejných funkcionářů žadatelům o nahlédnutí. Také usilujeme o to, aby novela
umožňovala některé části těchto oznámení přímo zveřejnit, rozšířila oznamovací povinnosti též na manžele,
druhy a partnery veřejných funkcionářů a o další změny dílčího charakteru. Dne 2. října 2007 se zástupci Oživení
zúčastnili výjezdního zasedání mandátního a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, při kterém proběhla širší debata o pojetí střetu zájmů veřejných funkcionářů a jejich odpovědnosti.
Jednání se účastnili další přizvaní hosté, zejména zástupci Nejvyššího správního soudu a Ministerstva spravedlnosti. Oživení následně vypracovalo vlastní návrh novely zákona o střetu zájmů a postoupilo jej výše jmenované
skupině poslanců, kteří v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tuto legislativní aktivitu iniciují.
Oživení dále v průběhu listopadu 2007 uplatnilo své připomínky k vládnímu návrhu novely zákona č.128/2000
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Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (potažmo zákonů o krajském zřízení a hlavním městě Praze),
vznikajícímu v gesci Ministerstva vnitra. Účelem těchto legislativních prací bylo zejména zavedení široké
žalobní legitimace v záležitostech nakládání s komunálním majetkem a záležitostech záměrů územně samosprávného celku ve vztahu ke zcizení, pronájmu nebo jiného zatížení nemovitého majetku. Připomínky
Oživení cílily především na lepší propojení navrhovaného rozšíření působnosti soudní ochrany na obecný
procesní předpis – občanský soudní řád, zejména pak jeho ustanovení § 80 písm. c).
koordinátor projektu Pavel Grošpic (pavel.grospic@oziveni.cz), podpořeno Open Society Fund

Kontrola rozdělování státních dotací
Od počátku roku 2007 jsme byli v úzském kontaktu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Mimo
jiné jsme připomínkovali tehdy připravovaný protikorupčí audit, který měla ministerstva dle nařížení MV
ČR do konce března 2007 splnit. Zejména jsme se ale soustředili na analýzu mechanismů přerozdělování
státních prostředků v dotační skupině V, tj. sport a tělovýchova, jelikož jsme měli značné pochybnosti o
integritě jejího odpovědného náměstka pana Kaderky. Výkony tohoto vysoce postaveného úředníka jsme
mapovali již v roce 2006, zejména provázanost jeho pracovních a soukromých aktivit (kauzy “oprava vlastního domu z porcování medvěda” a “prodej pozemku střeleckého klubu”). Dále jsme provedli analýzu dotací občanskému sdružení Orel Telnice, které opět využívá vysokého politického postavení svého předsedy
k získávání dotací a dokazuje tak manipulovatelnost procesu jejich rozdělování.
Za zrušení zamítavého rozhodnutí svých podřízených (nechtěli nám poskytnout zápisy ze zasedání komisí
rozdělujících dotace) jsme navrhli ministryni Kuchtovou do soutěže Otevřeno x Zavřeno 2007 (Otevřená
společnost, o.p.s.), kde její pozitivní rozhodnutí získalo 2. cenu.
Po uskutečněných personálních změnách na ministerstvu školství v současné době jednáme s novým
náměstkem skupiny V. Předložili jsme mu připravenou kritickou právní analýzu systému obsazování komise, která
o přerozdělování dotací rozhoduje. Upozorňujeme i na nedostastečný systém nastavování kritérií, dle kterých
jsou finanční prostředky přerozdělovány, a systém kontrolních mechanismů, jenž v současné době selhávají.
koordinátor projektu Štěpán Rattay (stepan.rattay@oziveni.cz), podpořeno Open Society Fund

Servis pro občany
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Oživení i díky své mediální publicitě funguje jako poradenské centrum v problematice korupce a střetu
zájmů nejen pro běžné občany, zastupitele i úředníky, ale v neposlední řadě i pro novináře. Práci na jednotlivých kauzách podezření ze střetu zájmů, korupce nebo manipulace s veřejnými financemi pokládáme
za podstatnou součást činnosti Oživení. Začlenění právníka do našeho protikorupčího týmu nám navíc
umožňuje samostatně vést soudní spory.
Vedle desítek jednorázových poradenství e-mailem, telefonem či osobně jsme se letos systematicky věnovali
několika kauzám. Právně a mediálně jsme pomáhali zastupitelce Anně Spěváčkové z Neratovic, která je trestně
stíhána za pomluvu starosty; pomoc v přístupu k informacím a mediální a právní servis jsme poskytli zastupitelce
Daniele Göttelové z Černošic; konzultace a právní servis jsem poskytli Miroslovu Igló z Čelákovic; konzultace a
medializaci jsme zajistlili v kauze nevýhodného pronájmu městského prostranství chebskému zastupiteli Jiřímu
Motičákovi; právní pomoc jsme poskytli Jiřímu Maškovi při neumožnění nahrávání zasedání zastupitelstva,
a další.
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Koncem listopadu se paní Harmáčková obrátila na občanské sdružení Oživení, o.s. s žádostí o právní pomoc při
vedení sporů probíhajících u Obvodního soudu pro Prahu 1 o náhradu platu a určení neplatnosti výpovědi dané
paní Harmáčkové Městskou částí Praha 1 v červnu 2006. Zastoupení paní Harmáčkové převzal JUDr. Ondřej
Tošner, spolupracující advokát a vedením právní pomoci pověřil svého koncipienta, Mgr. Pavla Grošpice, který
je členem našeho týmu. Na výzvu soudu byly učiněny potřebné procesní úkony, též bylo zahájeno jednání
o mimosoudním vyrovnání s Městskou částí Praha 1. Očekáváme, že dojde k mimosoudnímu vyrovnání, kterému
jsou obě strany sporu nakloněny.
Více o našich projektech můžete nalézt na našich vebových stránkách www.oziveni.cz, podpořeno Open
Society Fund

Občan v právním státě I.
Oživení si uvědomuje neutěšenou situaci, kdy korupce a střet zájmů ve veřejné správě mnohdy ohrožuje či
maří uplatňování veřejného zájmu občanů. Z tohoto důvodu věnovalo velkou pozornost rozvoji a podpoře
watchdogových aktivit, zejména na úrovni měst a obcí. Dále proto rozšířilo aktivity v síování lokálních
protikorupčních aktivistů a opozičních zastupitelů pomocí e-mailové konference, kde si členové sítě vyměňují
cenné watchdogové zkušenosti a konzultují další postup v ochraně veřejných zájmů.
Již potřetí byl pro aktivisty uspořádán víkendový protikorupční seminář na zámku Rozsochatec, který se více
zaměřil na odborné řešení praktických problémů boje proti korupci za přispění protikorupčních expertů z České
republiky a Slovenska. Na programu byly zejména problematika obchodních společností ve vlastnictví samospráv
a analýza právních nástrojů občanů proti nezákonným anebo nehospodárným úkonům vedení samospráv.
Pro potřeby šíření protikorupčního know-how Oživení uspořádalo v Ústí nad Labem, Třebíči, Praze, Stráži
pod Ralskem a Liberci celkem 6 seminářů pro zájemce z měst a obcí s tématy lokálního watchdogu, střetu
zájmů, veřejných zakázek, přístupu k informací a vydávání radničních periodik. Sdružení i nadále nabízí realizaci
seminářů dle potřeb místních aktivistů.
V rámci boje proti korupci Oživení kladlo také velký důraz na poskytování protikorupčního poradenství, kdy poskytlo cca 50 emailových a individuálních konzultací občanům, aktivistům a opozičním
zastupitelům jejichž práva byla ohrožena úřední zvůlí či možným korupčním jednáním. Díky rozšíření
projektového týmu o právníka byl velký důraz kladen na zahájení strategických právních kauz, jejichž
cílem bylo v praxi pomoci konkrétním obětem a otestovat možné právní cesty hájení veřejného zájmu
vůči úřední zvůli, střetu zájmů a korupčnímu jednání. Nejvýznamnější kauzy se týkaly práva občanů nahrávat si zasedání zastupitelstva, podezření na manipulaci se zakázkou na pražské parkovací automaty
a podezřelé okolnosti úlohy poradců ve veřejné zakázce na realizaci systému mýtného na českých dálnicích. Ke všem kauzám Oživení zpracovalo právní analýzu a učinilo na odpovědná místa další kroky
v podobě podání podnětů a žalob.
koordinátor Tomáš Kramár (tomas.kramar@oziveni.cz), financováno prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR

Nový projekt cenadalnic.cz
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V polovině roku 2007 jsme vstoupili do projektu Ekologického právního servisu s názvem cenadalnic.cz a započali
s postupným analyzováním financování a výstavby českých dálnic. Zpracovali jsme kritické zhodnocení srovnávacích analýz cen českých a zahraničních dálnic a analýzu státní dopravní politiky a strategických dokumentů.
Výsledky byly zveřejněny v roce 2008 na novém webu www.cenadalnic.cz.
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Finanční bilance
Pozn: záporný hospodářský výsledek je způsoben vzniklými náklady v roce 2007 v rámci projektu Greenbelt
– Iron Curtain, které však budou na základě předloženého certifikátu proplaceny v průběhu roku 2008
Všem našim donorům děkujeme za finanční podporu v roce 2007 a doufáme, že jsme naší činností a prací nezklamali Vaši důvěru.

Ministerstvo
životního prostředí
České republiky

doprava
Evropská unie, grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, ČNFB, Hl. město Praha,
Ministerstvo životního prostředí, Nadace Partnerství, MČ Praha 7, Pražské matky, Ulf Schroen, Michael Cramer
– a member of the European Parliament.

bezkorupce
Open Society Fund Praha, Ministerstvo vnitra ČR.
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Za finanční podporu v roce 2007 dále děkujeme:
Jiřímu Esterkovi, JUDr. Filipu Wintrovi, Ipsos Tambor, s.r.o. resp. Marku Uhlířovi, Jaroslavu Smetanovi a panu
Otradovci.
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výnosy

tis. Kč

Přijaté příspěvky (dary, granty)

1,644

Přijaté dotace

2,689

Prodej služeb
Celkem

131
4,464

náklady
Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

284
71
32
3,262

Mzdové náklady

833

Ostatní náklady

30

Odpisy majetku
Celkem

Hospodářský výsledek

21
4,533
-69
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Struktura organizace
Nejvyšším orgánem občanského sdružení Oživení je valná hromada jeho členů, která volí předsedu sdružení
a schvaluje obsazení pozice ředitele sdružení. Předseda a ředitel jsou statutárními orgány sdružení.

Členové sdružení k 31. 12. 2007
Tomáš Kramár – předseda sdružení
Lenka Petráková – revizorka sdružení
Štěpán Rattay – výkonný ředitel sdružení
Pavel Nepivoda – pokladník sdružení
Daniel Mikláš – člen sdružení
Jan Regal – člen sdružení
Petra Lukešová – členka sdružení
Petr Štěpánek – čestný předseda sdružení
Radek Přílepek – člen sdružení

V Oživení v roce 2007 pracovali
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Petra Lukešová – program Udržitelná doprava
Petra Kolínská – program Udržitelná doprava
Michal Křivohlávek – program Udržitelná doprava
Vojtěch Hrabal – program Udržitelná doprava
Pavel Svoboda – program Udržitelná doprava
Ondřej Boháč – program Udržitelná doprava
Eva Šuchmanová – program Udržitelná doprava
Lenka Petráková – program Bezkorupce
Tomáš Kramár – program Bezkorupce
Martin Kameník – program Bezkorupce
Pavel Grošpic – program Bezkorupce
Štěpán Rattay – program Bezkorupce
Maruška Zachovalová – chod a vedení kanceláře
22. června 2008 při závodu historických sajdkár 17. ročníku Czech Tourist Trophy v Hořicích zemřela po následcích havárie ve věku sedmadvaceti let naše kamarádka a kolegyně z Oživení Maruška Zachovalová. Tragickou havárii nepřežil ani její otec, s kterým společně na sajdkáře již několik let jezdila v tandemu. Maruška byla
nepostradatelnou součástí a vždy veselou a vitální vzpruhou pro naše zázemí v Oživení, kde se především
starala o plynulý chod kanceláře. Jako dokumentární fotografka s citlivým přístupem k životnímu prostředí
a hlubokým vztahem k přírodě se podílela na projektech týkající se tématu “Udržitelná doprava”. Její životní láska k
historickým motocyklům se jí stala osudnou. Vždy se na závod pečlivě připravovala a několik dnů předem závodem
žila. Vysokého nebezpečí tohoto koníčku si byla plně vědoma, přesto její touha a dobrodružná povaha vyhrály.
Jan Regal – webmaster, grafik
Tomáš Wünsch – IT podpora
Magdalena Klečková – sběr dat a informací
Petra Koníčková – sběr dat a informací
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Se sdružením Oživení dále spolupracovali
Ateliér pro životní prostředí, Bionaut, Božena Harmáčková, Děti Země, Ekologický právní servis, Pavel Doucha, Filip Černý, Jana Škopková, Juraj Horváth, Cyril Šajch, Jan Krčmář, Petr Czasch, Martin Mareček, Michael
Cramer, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Daniel Mourek, Nadace Partnerství, Robert Sedlák,
Ing. Eva Staňková, Ing. Petr Raška, Rob Methorst, Gabriele Steinbach, Rodney Tolley, Ing. Dana Wendscheová,
Filip Pospíšil, Miroslav Leypold Iglo, Dana Göttelová, Anna Spěváčková, Jiří Mašek, Nakole.cz, Linda Veselá,
Tereza Vohryzková, Otakar Strunecký, Otevřená společnost o.p.s., Pražské matky, Jára Johnová, Michaela Valentová, Šárka Havlíčková, Transparency International ČR, Transparency International Slovensko, Vlado Pirošík,
Inštitut pre ekonomické a sociálne reformy, World Carfree Network, Yvona Kreuzmanová, Zelený kruh, Helena
Svatošová, Krasný Ztráty, Kavárna Modrý mlýn, Martin Kotas, Oldřich Kužílek, Věra Jakubková, Jaro Dunaj, Martin Skalský, Martin Komárek, Petr Neubert, Helenka Neubertová, Štěpán Hon, Luboš Kotek, Maxximal, Compress - kontaktní kancelář města Vídně, ÚVT, s.r.o., Mowshe, Petr Šmalec, Tomáš Cach, Anna Kaslová, AutoMat,
o. s., Silvie Gajdošíková, Karolína Pochmanová, Jan Pochman, Petr Pasler, Mark Flapper a další spolupracovníci
a dobrovolníci.
VŠEM TÍMTO DĚKUJEME!
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