
 

Supported by 
 
 
 
Disclaimer: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the 
opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information 
contained therein. 
 

1

 
 

PRESS COVERAGE – Czech Republic  
 

 

1. Press release: “Hnutí DUHA přináší Chytrou energii do měst”, 15th, 
December 2011, published the day when the course in Karlovy Vary was 
finished. 
 
 



 

Hnutí DUHA  •  Údolní 33, 602 00 Brno  •  Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
www . hnutiduha . cz 

 

 

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás. 
Navrhujeme konkrétní opatření, jež sníží znečištění vzduchu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu nebo 
zbavit potraviny  toxických látek. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových firem, 
pomoc lidem, rady domácnostem a vzdělávání, výzkum, informování novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA působí 
celostátně, v jednotlivých městech a krajích i na mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth International, 
největšího světového sdružení ekologických organizací. 

 
 
 
 
 

Hnutí DUHA přináší Chytrou energii do měst 
 
 
 
 
 

čtvrtek 15. prosince 2011 
 
Hnutí DUHA vítá rostoucí zájem českých měst o energetické úspory, šetrný rovoj a změny 
klimatu. Ekologická organizace jim proto připravila kurz Chytrá energie do měst. V něm se obce 
mimo jiné dozví, jak ušetřit energii renovací veřejných budov, jaké příležitosti jim nabízí výroba 
energie z obnovitelných zdrojů nebo jaká opatření v městské dopravě či v územním plánování 
povedou ke snížení emisí a zároveň ke zdravějšímu a kvalitnějšímu životu jejich obyvatel. 
 
Energetické úspory a nastartování čistých inovací navíc posílí místní ekonomiku i  
konkurenceschopnost, pomůže vytvořit nová pracovní místa, sníží závislost na dovozu paliv a 
energií a v neposlední řadě městům přispěje k vyčištění ovzduší. 
 
Školení se letos zúčastnili již zástupci Jeseníku, v současnosti kurzy probíhají v Litvínově a 
Karlových Varech. Další města se zapojí v nadcházejícím roce. 
 
Kurz vznikl v rámci evropského projektu BEAM21, který má ambici oslovit celkem 50 měst v 9 
členských státech EU. 
 
Eva Hejralová z Hnutí DUHA řekla: 
„Vítáme, že se se do projektu zapojila již 3 česká města. Kurz jsme připravili tak, aby odpovídal 
současnému dění v oblasti legislativy i chytrých technologických inovací. Měl by představovat  
odrazový můstek k dalšímu rozvoji měst se zaměřením na úspory energie, čisté ovzduší a 
udržitelnou dopravu.“ 
 
 
Kontakt: 
Eva Hejralová, telefon 732 990 072, email eva.hejralova@hnutiduha.cz 
Barbora Šlapáková, telefon 731 465 279, email barbora.slapakova@hnutiduha.cz 
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