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Staňte se i vy přáteli Agentury GAIA

Předpokladem dobrých výsledků Agentury GAIA je vaše pomoc a spolupráce. 
S důvěrou se na nás obracejte v rámci programů, které představujeme a ve kte-
rých budeme vašimi partnery.

Pokud se nemůžete aktivně zapojit, zkuste podpořit činnost sdružení členským 
příspěvkem.

viz. návratka na str. 17
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» rozhovor «

Wendy Purnell
Narodila se ve státě Washington, uprostřed zasně-
žených hor, hlubokých lesů, v okolí jezer s čistou 
vodou, řek a oceánu. K přírodě má proto od dětství 
vřelý a přátelský vztah, sama sebe nazývá „přírodní 
environmentalistkou“. Do Prahy přijela v roce 1999 
za svými přáteli, milovníky sportu a horské turistiky. 
Tyto aktivity ji postupně přivedly k zájmu o životní 
prostředí a stala se členkou skupiny Kamenný kruh, 
zabývající se ekovýchovným programem pod záštitou 
Nadace Prague Post. Tento program pomáhala zavádět 
na několika školách v České republice. Jeho záměrem 
bylo informovat studenty o tématu trvale udržitelného 
rozvoje, nabídnout jim zajímavou školní činnost a záro-
veň je povzbudit k vlastní aktivitě a komunitní práci. 
Přes práci v Kamenném kruhu poznala Wendy také 
Agenturu GAIA, kde získávala informace a inspiraci 
pro svou práci se studenty. Na Agentuře GAIA ji zaujal 
právě důraz na mezilidské vztahy a komunitní práci. 
Zároveň se jí líbí zaměření Agentury GAIA na vztah 
mezi ženami, dětmi a přírodou a prosazování ženského 
prvku na celospolečenské úrovni. Wendy říká, že 
Agentura GAIA na ní působní pozitivní energií a akce, 
které toto sdružení pořádá, mají podle ní dobrý vliv na 
lokální i globální úrovni. 

Narozeniny
s Agenturou GAIA
 V pátek 1. března odpoledne si dali dostaveníčko 
členky, členové a spřízněné duše Agentury GAIA. 
Naše občanské sdružení slavilo páté narozeniny. 
Nevěděly jsme, kolik takových spřízněných duší přijde 
pogratulovat a společně narozeniny oslavit, ovšem 
připadalo nám vhodné připravit alespoň malé občer-
stvení. Hned poránu jsme v místní pekárně nakoupily 
ještě teplé slané kornspitzy, koláčky, buchty, uvařili 
kávu a zelený čaj, za oknem chladily víno a šampaň-
ské a čekaly. …Vlastně nečekaly – zapovídaly jsme se 
během oběda s novopečeným členem naší čestné rady 
spisovatelem Benjaminem Kurasem, proto jsme se jako 

hostitelky dopustily drobné nezdvořilosti a málem 
jsme hosty nechaly čekat přede dveřmi. Velkou účastí 
jsme byli všichni potěšeni. 

Náplň oslavy byla pestrá, začali jsme téměř na čas. 
Jenom představení všech hostů trvalo hodinu. Kolik 
bylo hostů, tolik různých příběhů, které je spojovaly 
s Agenturou GAIA. 

Po slavnostním přípitku došlo na vyhodnocení 
soutěže „Vysaď si svůj strom“, která byla vyhlášena 
v minulém čísle časopisu GAIA. K 1. březnu se sešlo 
několik návrhů na výsadbu lísky turecké v České repub-
lice. Do finále soutěže postoupili tři, o jejichž úspěšnosti 
rozhodovala porota ve složení Libuše Martinčeková 
(dárkyně semínek lísky turecké), Marie Kovárnová 
(spolupracovnice, překladatelka a členka Agentury 
GAIA), Benjamin Kuras (spisovatel a člen čestné rady) 
a všichni zúčastnění. 

Na prvním místě se umístila trojice autorek návrhu 
Marie Barnová, Jitka Vlčková a Olga Sýkorová. Jejich 
plánem je vysadit alej lísky turecké na pruhu cca 150 m 
soukromého pozemku v Srbsku u Berouna. Semínka 
lísky budou předpěstována koncem letošního února 
v zahradě na záhonu. Druhé místo obsadil návrh paní 
Alice Oppové, na výsadbu aleje lísky turecké v Žižkově 
u Sušice. Pan Jaroslav Lípa, který plánuje vysadit 
stromy u Staré Boleslavi se umístil jako třetí. Všem 
výhercům gratulujeme a těšíme se na krásné vzrostlé 
stromy. 

Páteční odpoledne se přehouplo do své druhé polo-
viny a organizovanou oslavu vystřídala volná zábava. 
Lidé, kteří si měli co říct, si povídali a občerstvovali 
se rozmanitými lahůdkami – těch bylo požehnaně. 
Na výzvu v pozvánce, aby každý přinesl něco malého 
k zakousnutí, všichni zareagovali vzorně. Dodatečně 
vzdáváme hold kuchařskému a pekařskému umění.
Děkujeme za účast a příjemně strávené odpoledne

ADÉLA, MARIE, VERONIKA .

Ženy a muži – věčné téma 
O moci a možnostech v čase a českém prostoru s britsko-českým spisovatelem 
Benjaminem Kurasem
Pane Kurasi, nedávno se v českých novinách objevily Vaše články, ve kterých se vyjadřujete k ženám a mužům. 
Pochopila jsem správně, že byste rád, aby se ženy ujaly moci, neboť muži jinak tento svět zničí? 
To ano, jenže k moci potřebujete hodně silnou hroší kůži. Doporučoval bych rychle ji pěstovat. Čímž nemyslím bezohled-
nost, nýbrž emoční anestézii. Prostě věci a lidi nebrat moc vážně, nenechat si je lézt pod kůži. Hlavně ne ty mužské. Jakmile 
ji budete mít, moc se vám poddá a muži vám ji rádi předají. Necítíte, jak jsou už z ní unavení a jak by se jí rádi zbavili, kdyby 
to nepokládali za pokoření a porážku a kdyby neměli strach, že je budete vy pokládat za slabochy? Vymyslete pro svoje muže 
něco, co by jim dávalo pocit mužnosti, uspokojení a užitečnosti a nechte je se v tom svobodně piplat. Nekecejte jim do toho, 
nesekýrujte, neopravujte, nepomáhejte a nehecujte je k potřebě se před vámi vytahovat. Muž je člověk jeskynní, potřebuje 
si často do jeskyně zalézt, mudrovat a tvořit něco záhadného. Že z toho málokdy vyleze co kloudného, je částečně tím, že ho 
vyrušujete, než něco stačí dotvořit. Pak se nedivte, že se vzteká a nic jiného než moc mu nezbývá. Zkuste se aspoň část času 
soustředit na něco jiného, než na mužské a jejich problémy či nedostatky. 
Krásná teorie. V praxi Vám doložím – jen z vlastního života trochu jinou zkušenost. Několik let jdu svoji cestou. 
Organizuji to, co považuji za důležité, obklopuji se lidmi, kteří jsou pozitivní, konstruktivní, mám koníčky, ze 
kterých se těším. Co se manžela, týče čelím stálé kritice, hodnocení, žárlivosti, „podmínkám“… Zašlo to tak 
daleko, že je žádost o rozvod u soudu. Přičemž většinu našeho společného života, po nastěhování se do čtyřpoko-
jového bytu byl „zalezlý“ ve své „jeskyni“. Jak to, že není rád, že se soustředím na něco jiného než na něj? 
Do existujících a dosud nezakončených vztahů, které se mě přímo netýkají, zásadně nekibicuji. 

» představujeme členy čestné rady / narozeniny Agentury GAIA «
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V rámci tohoto občanského sdružení probíhá projekt „Čas je život“ o rovných příležitostech ve vztahu k času, 
který muži i ženy mají pro sebe a pro službu veřejnosti a svému nejbližšímu okolí. Vy si opravdu myslíte, že 
máme stejnou startovací čáru, stejné podmínky? 
Nemáte, ale o to máte větší šance to někam dotáhnout. Když se podíváte na seznam těch nejúspěšnějších lidí všech 
dob, zjistíte, že většina z nich měla horší začátky než jejich konkurenti. Když začnete zkoumat, jak se jim to podařilo, 
zjistíte, že právě ty nevýhodné podmínky je přinutily vytvořit si sebekázeň či rutinu, která jim pak usnadnila vydržet 
v tvrdých podmínkách a nevzdávat naděje. Tvůrce vesmíru odjakživa fandí zotročeným, utlačovaným a ponižova-
ným. Kdo nevěří, ať si přečte Exodus, ten od Mojžíše.
Jaké vzory samostatných žen byste vedle Margaret Tchatcherové ještě mohl doporučit?
Desítky bych mohl hned tak třepat z rukávu. V Anglii třeba Lady Godiva v 11. století. Její manžel byl vydřiduch, který 
ždímal poddané na daních a ona na protest proti jeho vysokým daním projela na koni městem úplně nahá s dlouha-
tánskými vlajícími vlasy. Vyhrála a daně se poddaným snížily. Anglický malířský romantismus 19. století si ji rád 
brával jako jeden z populárních námětů. Přes půl tisíciletí předtím taktéž v Británii Lady Bodicea, keltská vojevůd-
kyně, která Římanům zatápěla nejmíň tak, jako Žižka křižákům. Ve Francii Johanka z Arku. V biblických dějinách 
Ester, která zachránila národ před pogromem. V moderní době tucty skvělých spisovatelek, od sester Bronteových 
přes Agathu Christie po J.K.Rowling. Ze světových političek se Thatcherové vyrovnají Golda Meir a krásná pani 
Banadaranika, za jejíž vlády se chlapi na Srí Lance ještě nevraždili, protože z ní měli vítr. Z duchovních osvícenkyň 
Madame Blavatsky. Kolik na ně ještě máme místa? Jak vidíte, já ten feminismus mám dobře vymakaný. 
To vidím. Kolik procent z celkové populace jsou samostatné ženy? Vyšla v Čechách encyklopedie sto lidí, kteří 
nejvíce ovlivnili svět. Není mezi nimi ani jedna žena. Znáte Eunušku od Germaine Greerové a Globalizovanou 
ženu od Christy Wichterich?
Ženy ovlivňují svět nenápadněji, zato ale důkladněji. Taky mají větší smysl pro pospolitost než touhu po osobní 
slávě. Asi se už nikdy nedovíme, kolik z práce Curieových bylo od Joliota a kolik od Sklodowké. Ale chcete-li příklad, 
kde ženy přispěly, právě svým smyslem pro pospolitost, k upevnění demokracie a občanských práv, vezměte si 
sufražetky. Greerovou znám už desítky let, dnes ale i ona tu svou stěžejní knížku pokládá za zastaralou, alespoň 
to na veřejnosti tvrdívá. Wichterich neznám, ale dávám si ji na seznam povinné četby. Ze všech žen, o kterých vím, 
globalizaci asi nejlíp rozumí Anita Roddick. To je jedna z nejúspěšnějších a nejetičtějších podnikatelek, zakladatelka 
globálního businessu ekologické kosmetiky Body Shop. Jenomže ta se spíž zabývá planetou celkově, než ženou 
výlučně. Taky se proslavila rčením, že za každou úspěšnou ženskou stojí muž bez mindráku. Tím myslela hlavně 
svého manžela, který jí pomohl podnik postavit na nohy, ale všechnu slávu ponechal jí.
V čem byste mohl jít českým mužům příkladem nejen slovy, ale i činy? 
Nechci být nikomu žádným příkladem. Každý ať se s tím potýká sám.
Děkuji mockrát. Moc hezky se s Vámi povídá. Tím jste, myslím, dost velkým a dobrým vzorem. Většině českých 
mužů bych takovéto otázky vůbec nemohla položit. Marie Haisová
Děkuji i já. Většině českých žen bych se neodvážil na takové otázky odpovědět. 

Moc je sice gramaticky rodu ženského, nicméně prakticky je tvrdá, mužská, hierarchická a soutěživá. Jak si 
v této hře dokážete ženy – ta milá, přátelská, laskavá, sdílná stvoření představit?
Snadno. Stačí číst Margaret Thatcherovou a cokoli o ní. 
Je považována za tvrdší než všichni muži dohromady.
Ne nadarmo se o ní říkávalo, že mezi britskými politiky ona jediná měla koule.
Co odpovíte, když Vás někdo označí za feministu?
Ze všech těch „-istů“, za které mě už různí lidé označili, to pokládám za nálepku nejlichotivější.
Ve své knize „Češi na vlásku“ píšete o českých ženách a servisu, který poskytují mužům. Ten servis je v Čechách 
od žen očekáván, jak je tomu v Británií a jak je tomu u Vás osobně?
Britové ve svých ženách nehledají služky, nýbrž kamarádky. Taky se jim moc nepiplají v emocích a nepřikazují jim, co 
dělat – a to je vzájemné. Oba si vzájemně mnohem víc tolerují prohřešky, poklesky a pitomosti a nedělají z nich velké 
drama. Středoevropanovi to může připadat trochu plytké nebo povrchní, ale to je jenom zdání. Berou to spíš jako 
komedii než melodrama. Hodně se při tom chechtají. Teda při tom, myslím skutečně při tom. A jak že je tomu u mě 
osobně? Jak kdy. Jsem muž poměrně přizpůsobivý a snažím se vyhovět. Ten český servis nevyžaduji, ale když se mně 
nabízí, nebráním se mu, abych neurazil. 
Roztomilé. Nebráníte se servisu, abyste neurazil. To mi připomíná přístup šéfů nadnárodních koncernů, kteří, 
když se někde nabízí nezprivatizovaná voda, nevytěžené zlato, nezastavěná plocha, tuto šanci prostě využijí. 
Zahraniční investoři by Českou vládu urazili, kdyby o naši zem nejevili zájem. 
Jinak je moc sympatické, že se Britové při tom chechtají. Jaký vliv přisuzujete atmosféře a prostředí, které nás 
obklopuje a každodenně na nás působí? Měl byste odvahu žít v dnešních Čechách? Myslíte si, že byste neztratil 
smysl pro humor?
Každodenní prostředí má vliv mohutný, jenže nesvádíme tím zase odpovědnost za sebe na někoho nebo něco 
jiného? Jako že to prostředí se vytváří samo od sebe? Odvahu žít nejev v Čechách, nýbrž i na Moravě, jsem ztratil 
v roce 1968 a dosud se mně nevrátila. Takže jsem vlastně zbabělec. Ten dlouho pracně piplaný humor tam ztrácím 
přibližně šestého dne každé návštěvy. Takže nemohu vyloučit, že nežít třicet tři roky v Británii, byl bych asi 
člověk nudný.
Kde si myslíte, že by ženy už tak přetížené, měly brát čas na další společenskou roli, kterou jste pro ně vymyslel? 
Ten čas by se dal ušetřit na těch dlouhých hodinách a dnech sebepochybování, přizpůsobování a snah dělat věci po 
mužském způsobu, teda tak, aby mužským konkurovaly. Tam je ta největší ztráta času. 
U žen určitě. Ale mužům by trocha sebepochybování a přizpůsobování se neškodila. Nemyslíte? 
Nesmírně by prospěla i poučila. Vřele doporučuju.
Dívčí válkou se ke společenské změně asi nedopracujeme. Co kdyby se muži trochu umírnili ve svých společen-
ských ambicích a naopak přidali, co se týče domácích povinností a prací, které z nějakých záhadných důvodů 
nezahrnují do HDP? 
No vidíte, a už jste zase vedle. Samé co kdyby. Už zas čekáte od mužů, že udělají tohle či tamhleto a vystříhají se onoho. 
Touto samotnou maličkostí jim odevzdáváte moc. Moc nezískáte tím, co někdo jiný udělá či neudělá, nýbrž tím, co udě-
láte nebo neuděláte vy. Když vás něco dělat netěší, tak to nedělejte. Jak se s tím mužský vypořádá, je jeho problém. 
Jaké zase? Kde jsem byla vedle? Když mě netěší umývat WC po mužích, tak ho neumyji. Když mě netěší vynášet 
po mužích odpadky, tak je nevynesu, když mě netěší po mužích uklízet binec, tak ho nebudu uklízet. To radíte. 
Mužským je bordel úplně lhostejný. Vždyť se podívejte všude kolem, tam, kde ženy nestačí svými možnostmi 
dávat věci do pořádku. Projděte se po pražské ulici za turistickou zónou. Pokochejte se asfaltem, betonem a 
všude přítomnou špínou. Mužský se s tím vypořádá, ale mně to vadí. Děti v tom vyrůstají, mládež je tím depri-
mována… Získám moc tím, že vezmu smeták a budu uklízet? 
Problémy je lepší řešit teprve, až nás přejde zahořklost, třebas i oprávněná. Dokud jí dovolujeme nás ovládat, každý 
pokus o řešení vytváří nové problémy. Což nabízím jako odpozorovanou zkušenost, ne jako moralistní kázání.
Stal jste se čestným členem občanského sdružení Agentura GAIA. Jaké jsou Vaše motivy? 
Ukecala mě k tomu jedna zajímavá ženská. A doufám, že se tam naučím něco nového.
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CESTA
k trvale udržitelné budoucnosti začala dne 14.–17. 3.
v Čelákovicích v Čechách

za účasti  120 žen ze  30 zemí Evropy a střední Asie – zástupkyň vládních a nevládních organizací, novinářek, spiso-
vatelek, zástupkyň vědeckých institucí a aktivistek občanských iniciativ. 

„Konferenci evropských žen za trvale udržitelnou budoucnost“ zorganizovala nizozemsko-německá iniciativa 
WECF (Evropské ženy za společnou budoucnost). Předmětem jednání bylo ukončení válečných konfliktů, globalizace 
versus udržitelný rozvoj, zdraví populace s ohledem na stav životního prostředí, právo na zdravé životní prostředí 
jako základní lidské právo, garance přístupu k čisté a nezávadné vodě, nezbytnost udržitelné produkce a spotřeby, 
z hlediska uchování biodiverzity, podpora organického zemědělství, rozvoj venkova, ukončení genetického manipulo-
vání s živými organismy, odstranění chudoby. Tato témata byla projednávání z pohledu udržitelnosti života na Zemi 
a rovného podílu mužů a žen. Bližší informace a závěry z konference vám poskytneme v kanceláři Agentury GAIA. 

ZPRACOVALY MARIE HAISOVÁ,  (AGENTURA GAIA), MGR. JITKA BARTÁKOVÁ (SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER V ČR)

Ženy a muži – věčné téma 
S rozkoší jsem si vychutnala povídání M Haisové a B. Kurase na věčné téma žen a mužů. Už ta skutečnost, že nejde 
o takový formální „rozhovor“, kde se otázky přizpůsobují očekávaným odpovědím tázaného a jsou formulovány tak, 
aby mu daly prostor pro prezentaci jeho názorů. V zemi, kde pořád ještě panuje monolog a kde třeba politické debaty 
jsou jakýmisi pedagogickými představeními, ve kterých moderátor vyvolává žáčky, aby odrecitovali své role, je 
skutečně osvěžující se setkat se skutečným dialogem mezi rovnocennými partnery. 

Řekla jsem, že zde panuje monolog. Možná, že je nespravedlivé, až kruté, požadovat dialog, když po dlouhá léta 
se zde rozléhal jen monolog. Ale jako není demokracií místo jedné velké strany mít velké strany dvě, případně i více, 
ohlušující kakofonie monologů se ani zdaleka nepodobá dialogu. 

Rozhovor se dotýká závažných témat a některých bolavých míst lidského soužití, a naznačuje možnost chápat je 
jinak než z úhlu zamindrákovaných ješitností. Vztahuje se na význam moci, svobody i odpovědnosti, čímž se vlastně 
debata zobecňuje a nabírá univerzálních rozměrů. Ačkoliv se to některým skalním konzervativcům dodnes nelíbí, 
ženy totiž duši mají, jsou součástí lidstva a dokonce jeho nejpočetnější složkou. V dívčí válce dívky tedy bojují, aby 
osvobodily nejen sebe, ale i muže, od nesmyslných stereotypů machismu, aby se ti třeba nemuseli stydět za slzy 
dojetí. 

Po vládách všech sebevrahů, až budou konečně jejich mrtvoly odklizeny, bude snad jednou možné se o moc s muži 
podělit a prosadit její využití k tomu ženskému cílu pospolitosti. Zatím jde ještě jen o utopii, ale schopnost komuniko-
vat, kterou toto povídání dokazuje, lze pokládat za takový první krůček. 

MARIE KOVÁRNOVÁ – 27. 12. 2001 

Zelená obec
aneb návrat stromů do ulic 

našich měst a obcí

Kuchařka 
na sázení stromů 

(1. část)
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děTSké hřišTě ZELENá CESTA
Občanské sdružení Agentura GAIA z podnětu Městské části Praha-
Kunratice se chystá zrealizovat dětské hřiště, které bude umístěno 
v lokalitě pod rybníkem Ohrada. Zde bude vhodně doplňovat již parkově 
upravenou část tzv. Zelené cesty, která propojuje okraj Kunratického 
lesa se zámeckým parkem, Bažantnicí a rekreačními plochami u ryb-
níku Šeberák a Olšaňák.

Jedná se o významnou výletní a odpočinkovou oblast, kde dosud 
žádné zařízení pro sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže není.

Architektonická studie byla vypracována ing. Kateřinou Tuzarovou, 
která rozděluje dětské hřiště do dvou celků.

• odpočívadlo s hřištěm pro nejmenší děti 

• modelovaný terén s horolezeckou stěnou pro starší děti 
a mládež.

Agentura GAIA obdržela na zahájení výstavby dětského hřiště 
finanční pomoc od Magistrátu hl. m. Prahy. Na realizaci projektu při-
spívá ze svého rozpočtu i Městská část Praha-Kunratice. Tyto finační 
prostředky však nepokrývají celé náklady na dokončení hřiště. V rámci 
urychlení dostavby děkujeme za jakoukoli pomoc od místních občanů. 
Přispějte i Vy na hřiště pro děti v Praze-Kunraticích

Zelená obec 
aneb návrat stromů

do ulic našich měst a obcí
Po realizaci první části projektu ozelenění ulice Lublaňská v Praze 2 pod hlavičkou Zeleného 

kruhu pokračuje Agentura Gaia v obnově a výsadbě zeleně v dalších částech hlavního města. 
Projekt Zelená obec upozorňuje na problematiku životního prostředí v Praze, zejména na ubývání 

zeleně. Stromy mají nejen důležitou urbanistickou funkci, ale také ve městech vytvářejí příznivé mik-
roklima (produkce kyslíku, zvyšování vlhkosti vzduchu, snižování prašnosti a hlučnosti prostředí). 
Tato funkce stromů zůstává ve městech stále nedoceněná. Pamětníci jistě pamatují, že stromy 

bývaly samozřejmou součástí města. Dnes už tomu tak není. Se stromy se dnes při opravách a 
instalacích inženýrských sítí nepočítá a návrat stromů do zaasfaltovaných ulic se zdá být 

téměř nemožný. Rádi bychom ukázali, že tomu tak není.
Do několika následujících čísel časopisu GAIA jsme pro vás připravili 

návod, neboli „kuchařku“ jak postupovat, když chcete, aby se 
stromy vrátily právě do vaší ulice.

Kuchařka na 
sázení stromů (1. část)

Nezbytnými dokumenty potřebnými pro zasazení stromu jsou územní rozhod-
nutí a povolení terénních úprav od příslušného stavebního úřadu. Sama akce úřadu 

se jmenuje územní řízení. Je možné, že úřad obě schvalovací procedury sloučí, nebo od 
povolení terénních úprav upustí. Pro zahájení územního řízení je nutno na stavební úřad 

předložit Žádost o zahájení územního řízení a Architektonickou studii spolu s menším kufrem 
plným vyjádřením. 

V prvé řadě je nutné obejít správce inženýrských sítí a od každého získat povolení. Na území 
hl.m. Prahy se k tomuto projektu vyjadřují správci inženýrských sítí, v následujícím výčtu jmenu-
jeme ty nejdůležitější.
ČD – OS žel. Telekomunikací Praha; MTTÚ Praha; DP – Autobusy; Pražská teplárenská 

a.s.; Pražská plynárenská a.s. – VTL; Transgas Praha; Ministerstvo vnitra ČR; Český 
Telecom – OSDK; Čepro, ED – provoz a údržba kabelové sítě; Český Telecom 

– ÚTS; Kolektory Praha; Vojenská ubytovací a stavební správa Praha STE 
– DK; Český Telecom – spec. zařízení; Cable Plus a.s.; DP – Metro; 

Magistrát hl.m. Prahy – úřad ochrany obyvatelstva; Technická 
správa komunikací; ČD – Elektroúsek Praha.

(Pokračování příště)
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Žižkovský vnitroblok má architektonickou studii.
Modelový komunitní projekt s cílem 
upravit vnitroblok Radhošťská na 
pražském Žižkově podle potřeb 
místních občanů stále pokračuje. 
Krátce před vánočními svátky 
se členky Agentury GAIA sešly 
s občany a zástupci Prahy 3 na 
žižkovské radnici. Schůzky se 
zúčastnila architektka ing. Eva 
Vízková, kterou Agentuře GAIA 
doporučili lidé z okolí vnitrobloku 
Radhošťská, zapojení do projektu. 
Úkolem paní architektky Vízkové 
bylo zpracování architektonické 
studie na základě nejčastějších 
připomínek občanů. Na prosincové schůzce seznámila hosty s několika variantami návrhu na úpravu vnitrobloku, 
z nichž si lidé měli možnost vybrat. Na základě vybraného návrhu zpracovala ing. Vízková studii architektonických 
a parkových úprav. Studie mimo jiné počítá s vybudováním oploceného dětského hřiště s přírodními, dřevěnými 
průlezkami, horolezeckou stěnou, altánkem a dalšími netradičními doplňky. Rozpočet celkových úprav a vybavení 
se pohybuje kolem 6 mil Kč. Agentura GAIA v současné době požádala o podporu Městskou část Praha 3, v prosto-
rách radnice také plánujeme uspořádat výstavu studie ing. Vízkové, aby měli občané možnost si návrh prohlédnout, 
popřípadě opřipomínkovat.

 Agentura GAIA spoluorganizuje projekt přírodního 
parku ve starých Střešovicích

Za finančního přispění Městské části Praha 
6 a ve spolupráci s Dobročinným spolkem 
medáků nechala Agentura GAIA zpraco-
vat studii přírodního parku ve starých 
Střešovicích. Budoucí park by měl nahradit 
chybějící náves, kterou nebylo možné díky 
zahuštěné zástavbě ve starých Střešovicích 
vybudovat. Hlavními organizátory projektu 
je Dobročinný spolek medáků, Nadace VIA a 
Agentura GAIA, partnery projektu pak Úřad 
Městské části Praha 6, obyvatelé starých 
Střešovic, Základní škola Norbertov, katedra 
architektury ČVUT, architektonická kancelář 
Mepro a neziskové organizace a nadace 
z USA.

Ekologická dětská hřiště
Nemůžeme žít bez přírody. 
Přírodu potřebujeme 
k tomu, abychom se cítili 
dobře. Nicméně stále více 
lidí se přírodě odcizuje. 
Kdo dnes ještě ví, jaké to 
je cítit písek či trávu pod 
bosýma nohama? Kdo ví, 
jaké plané rostliny jsou 
jedlé či jedovaté a kdo ví, 
který druh hmyzu nám 
může dát žihadlo a který je 
naopak neškodný? Mnozí 
z nás máme rádi filmy 
o přírodě, ale bojíme se ve 
volné přírodě, kde můžeme 
zabloudit nebo se setkat 
z různými neznámými 
zvířaty. Pravidelný kontakt 
s přírodou už pro většinu 
z nás není samozřejmostí. Zejména to platí pro děti, které vyrůstají ve velkých městech.

Jak můžeme zabránit takovému odcizování přírodě? Jednou z možností je nabídnout dětem větší kontakt s 
přírodou. Agentura GAIA zahájila například projekt, během něhož bude obyčejné dětské hřiště mateřské školy v 
Karafiátové ulici v Klatovech postupně přeměněno v zelenou zahradu, kde si děti budou hrát, poznávat přírodu a učit 
se. Do projektu jsou zapojeni učitelé, děti i jejich rodiče. Děti jsme požádali, aby nakreslily jakou zahradu by chtěli 
mít a rodiče jsme pozvali na prezentaci projektu.

Co se dosud udělalo? Z větší části byl odstraněn beton a nahrazen trávou, železná zařízení byla nahrazena vel-
kými kameny a terénní úpravou podle návrhu zahradního architekta Václava Weinfurtera. Houpačka a žebřík byly 
upevněny k velkému stromu a připravuje se stavba skluzavky na jednom z kopečků. Používají se přírodní materiály, 
které nabízejí velké možnosti při hraní. Děti mají rády jak velký prostor, kde si mohou hrát společně, tak i malou 
chatku, ve které mohou cítit jisté soukromí. Chtějí na hřišti najít vzrušující místa, keře, za kterými se mohou schovat, 
malý rybníček s pozvolnými břehy, kde mohou pozorovat ryby i záhon s květinami a motýli. Ještě mnoho se musí 
udělat. Tmavé thuje budou nahrazeny keři, které pokvetou a ponesou ovoce, část hřiště bude zařízeno jako louka s 
planými rostlinami, které přilákají motýly, vážky, vosy, včely, čmeláky a další hmyz. Keře na hřišti umožní ptákům 
stavět hnízda, v zahradě najdou i dostatek hmyzu, aby mohli nakrmit svá mláďata.

Nové hřiště musí dětem nabídnou změnu a nikdy vlastně nebude dokončené. Důležité je, aby se na něm děti cítily 
bezpečně. Samozřejmě učitelé nemohou vždy zabránit, aby dítě neupadlo, nepíchlo se o trn nebo bylo bodnuto hmy-
zem, ale to vše patří k jeho výchově a má možnost získat zkušenosti a poznat své hranice.
Finanční podporu na úpravu hřiště poskytlo město Klatovy a Nizozemské velvyslanectví v Praze (program MATRA/KAP).

ABRAHAM MABELIS (EKOLOG), ALTERA, WAGENINGEN, NIZOZEMÍ

Projekt realizuje: Agentura GAIA, podrobnosti k projektu najdete na našich internetových stránkách 
www. ecn.cz/gaia
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Sborník a videodokument o globalizaci 
Letos na podzim vydala Agentura GAIA sborník příspěvků z konference 
„Život není na prodej“ aneb Ženy, děti a příroda – alternativa k politice Světové 
banky, Mezinárodního měnového fondu a Světové obchodní organizace. 
Konference se konala v „horkých“ zářijových dnech roku 2000 v Praze 
paralelně k jednání Světové banky. Účelem bylo upozornit na negativní vliv 
politiky globálních finančních institucí očima lidí, kteří mají zkušenost s jejími 
důsledky v každodenním životě a v různých končinách světa. 

Sborník slouží i jako doplněk k informacím podaných ve filmovém 
dokumentu, který natočila francouzská společnost Les Penelopes. Dokument 
vydává svědectví o negativních důsledcích globalizace v různých částech 
světa. Mapuje činnost světového hnutí žen za řešení a prevenci těchto 
důsledků. Na filmu uvidíte nejen rozhovory s významnými osobnostmi a jejich 
názory na globalizaci, ale i bohatý obrazový materiál.

Materiály vydala Agentura GAIA jako součást projektu „Čas je život“ na 
téma rovnosti mezi mužským a ženským principem, který byl podpořen 
Evropskou komisí, MPSV a Nadací Heinricha Bölla.

Sborník „Život není na prodej“: Česko-anglická verze, brož., dotovaná cena 58 Kč
Videokazeta „Budoucnost už je tady“ o globalizaci a jejích důsledcích v našem každodenním životě: Celková délka 30 

min., české titulky, cena videokazety 290 Kč
Sleva při objednávce 1 ks videokazety + 5 ks sborníku je 500 Kč.

Tričko „Miluji stromy“

bílé, zelený potisk, velikosti S, M, L, cena 98 Kč

Představuji vám vzdělávací programy a semináře, které jsou určené pro školy, soukromé podniky i státní správu, 
neziskové organizace i jednotlivce (skupina 10–15 lidí). Uvítám, pokud pomůžete rozšířit informaci o seminářích 
mezi své přátele i spolupracovníky. Ceník a všeobecné podmínky vám rádi sdělíme na adrese Agentury GAIA.
Děkuji za spolupráci

VAŠE MARIE

Myšlenka_Slovo_Čin
Tréninkový program je určen zejména ženám, které 
věnují svůj čas a život druhým aniž by si cenily hodnoty 
svého osobního času. Práce žen v domácnosti je spo-
lečensky zneužívána (není např. kalkulována v HDP). 
Na cvičení lze snadno a srozumitelně pochopit princip 
manipulace a různých mezilidských her, které se vztahují 
k využívání času.
Prostředí, které formujeme a které formuje nás.
Myslíte globálně? Víte, jak „velká“ politika, filosofie, eko-
nomika ovlivňuje Vaši každodennost? Definujete správně 
rámec svého působení a své životní strategie?
Umění kritizovat a kritiku přijímat 
Moderní řízení předpokládá umění otevřeně a ohleduplně 
poskytovat zpětnou vazbu ve vztahu k sobě navzájem, ke 
svým spolupracovníkům, spolupracovnicím, nadřízeným 
i podřízeným. Teoretické informace jsou doplněné prak-
tickým cvičením, při kterém se každý/á individuelně dozví, co může v této oblasti mezilidské komunikace zlepšit.
Organizace a spolupráce 
Orientujete se ve společnosti? Jak je řízena a proč je toto dobré vědět, i když sami nepodnikáte? V čem spočívá úspěch?
Sebevědomí, mužský a ženský princip 
Přednáška o rozdílném pojetí a přístupu muže a ženy v rovině biologické, kulturní i tradiční, Vám pomůže v každo-
denním životě i při spolupráci ve všech společenských strukturách.
Vnitřní a vnější aktivita 
Západní kultura, mezi kterou se Česká republika počítá, považuje celá staletí za aktivního toho, kdo činorodě ve 
vnějším světě stále něco vytváří a přetváří. Jaké je naše vnitřní já? Co je skutečná aktivita? Kde hledat kořeny ekolo-
gické krize? Kde nacházet řešení?

Rozsah a náplň seminářů přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům.

Čtvrtky s Agenturou GAIA – jaro 2002
4. 4. 2002: přednáška prof. Anny Hogenové na téma bohyně přírody Gaia a řecká mytologie, následná diskuse
2. 5. 2002: setkání a diskuse s nakladatelem Fedorem Gálem na téma radosti a strasti českých nakladatelů
6. 6. 2002: promítání velkoplošných diapozitivů „Krásy Čech a Moravy“ s výkladem Emanuela Otavského.

SETKÁNÍ SE KONAJÍ V LUBLAŇSKÉ 18, PRAHA 2, VŽDY OD 17.30

LETS novinky
Skupina LETS se od podzimu 2001 pravidelně schází 2x měsíčně v klubovně „Zeleného domu“, Lublaňská 
18, Praha 2. Vždy první a třetí čtvrtek v měsíci. Na první schůzce v měsíci je programem zajímavá přednáška 
a diskuse, na druhé schůzce je obvykle promítnuto video s ekologickou tematikou, případně dle dohody jiný 
program.

Připomínáme, aktuální nabídky LETS systému jsou nyní rozesílány emailem. Tištěný katalog si můžete během schůzek. 
LETS skupina Agentury GAIA se zařadila do světové databáze, která má význam především pro výměnu pobytů 

členů LETS skupin po celém světě na bázi Time-dolarů. Kdo ze členů a členek LETS má možnost poskytnout ubyto-
vání (krátkodobé, max. 2 osoby), může o tom dát vědět koordinátorce Evě Collinsové na e-mail collineva@volny.cz 
nebo na telefonním čísle 02/ 2251 9734.

LETS skupina Agentury GAIA navázala jsme také kontakt s jihočeskou skupinou LETOKRUHY. Její struktura 
je od naší velmi odlišná, členové/členky Letokruhu jsou z různých míst republiky. Bližší informace jsou na adrese: 
//letokruh.webpark.cz. 
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Návratka pro zájemce o spolupráci s Agenturou GAIA 
pro rok 2002

• Přispívám na rozvoj Agentury GAIA finančním darem ve výši .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kč
• Chci se stát členem/kou občanského sdružení Agentura GAIA 
 a posílám členský příspěvek ve výši:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 Kč 
• Přispívám na konkrétní projekt finančním darem ve výši  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kč

Částku jsem uhradil/a:
• jednorázovým převodem z účtu č.:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

na účet Agentury GAIA č. 0007312349/0800

• složenkou typu A na účet Agentury GAIA ze dne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

• složenkou typu C na adresu Agentury GAIA ze dne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

• budu pravidelně přispívat trvalým příkazem k úhradě částky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kč měsíčně
z účtu č.:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . na účet Agentury GAIA č. 0007312349/0800

Jméno: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Příjmení:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Adresa: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

PSČ:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Nechte si zasílat aktuální informace e-mailem !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . @  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Tuto návratku zašlete na adresu Agentury GAIA, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

jako člen Agentury GAIA získáváte tyto výhody:
• zdarma 4x ročně časopis GAIA, který Vám zašleme poštou na Vaši adresu
• 20% slevu na přednášky a semináře pořádané Agenturou GAIA
• možnost aktivního zapojení do projektů
• podílení se na vývoji organizace
• pozvánky na akce, prezentace a setkání pořádané Agenturou GAIA
• pravidelné pozvánky na výroční zasedání
• získáním členství se automaticky stáváte i členem/členkou skupiny LETS — systému vzájemné občanské 

výpomoci formou výměny služeb a věcí (více informací o projektu získáte v Agentuře GAIA)
• využívání společenské místnosti v Lublaňské 18 na základě předběžné domluvy

Peníze nebo život?
aneb kudy ven z pasti konzumerismu
Rádi byste chránili přírodu, ale ve zmatku reklam vůbec nevíte, co je ekologické a co není? 
Sborník Peníze nebo život je poutavá a nedogmatická kniha, která nabízí řadu podnětů 
a praktických rad pro méně konzumní životní styl. Zjistíte, že i drobné změny vašich kaž-
dodenních zvyklostí mohou mít dalekosáhlý blahodárný vliv na prostředí, v němž žijeme.

IVA PEKÁRKOVÁ, SPISOVATELKA

Po sametové revoluci jsme se stali poměrně snadnou kořistí a obětí svodů svobodného trhu 
a konzumních lákadel. Chceme-li porozumět světu, je důležité si uvědomit oba principy: 
mužský i ženský, se všemi specifikami fyzickými i psychologickými, a pracovat s nimi.

72 stran, kresby Vladimír Renčín, cena 70 Kč

Růže mezi trním
aneb ženy v politickém životě
Stále aktuální, dnes možná ještě aktuálnější je tento Sborník ze semináře „Ženy a politika“ 

Z textu:
Občanská společnost, založená na principech solidarity, nemůže v příštím tisíci-
letí přežít, pokud se od základu nezdemokratizují vztahy mezi muži a ženami.

Jestli muži chápou svět jako materiál a zdroj k tvoření a přetváření, ženy 
vidí svět především jako sociální pole.

Je jisté, že ženy mají velmi distancovaný až odmítavý vztah k moci. Také 
ovšem i proto, že tato moc je posud definována mužsky.

Freda Meissner Blau říká, že v den, kdy se prosadilo, že se v Rakousku 
nesmí používat atomová energie, byl asi nejkrásnější v jejím životě, možná 
dokonce krásnější, než narození jejího prvního dítěte.

Ženy berou politiku jako zahrádku, o kterou se starají pro dobro svých dětí.
Ženy by neměly obětovat svoji privátní sféru, ale bránit se proti boji o moc a proti pojetí politiky jako obchodu.

78 stran, koláže Blanky Zlatníkové, cena 30 Kč

Sbírka na stromy
koupí samolepky nebo trička podpoříte výsadbu stromů, obnovu a ochranu zeleně 
v České republice 

Všechny nabízené materiály lze zakoupit v kanceláři Agentury GAIA
nebo zaslat na dobírku na Vaši adresu.
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Vážení členové, vážené členky Agentury GAIA,
v roce 2002, stejně jako v předešlých letech, obdržíte čtyřikrát do roka zpravodaj GAIA. Kromě informací otištěných 
ve zpravodaji bychom Vám rádi dávali na vědomí také další novinky, aktuality a pozvánky na akce průběžně. 

Vzhledem k cenám poštovného bychom však uvítali, aby ti 
z Vás, kdo mají elektronickou poštu, nám dali vědět o své aktu-
ální e-mailové adrese. Můžete tak učinit nejlépe e-mailem, popří-
padě telefonicky na čísle Agentura GAIA 02/22 51 97 34.

DĚKUJEME.

Členská základna
a finanční podpora od jednotlivců v roce 2002
1 700 Kč: Joan Dine, 1 000 Kč: Zlatica Kašková, Jaroslav Knápek, 500 Kč: Jan Čepek, Pavel Rozsypal, 
Karolína Rozsypalová, 350: Dagmar Jáňová, 300 Kč: Marie Haisová, Alice Oppová, 250 Kč: Milena a Jiří Miholovi, 
Emanuel Otavský, 200 Kč: Marie Barnová, Jan Haverkamp, Marta Hrabáková, Marie Kovárnová, Benjamin Kuras, 
Jaroslav Lípa, Martin Náprstek, Jana Nováková, Milan Opočenský, Hana Pětivoká, Adéla Purschová, Martin Rybář, 
Petra Sádková, Dagmar Schniedrová, Hana Smejtková, Klára Sutlovičová, Věra Vačkářová, Magdalena Wawerková, 
100 Kč: Eva Collinsová, Natalia Fofanová, Anita Horáková, Ludmila Suchá, Helena Svatošová, Olga Sýkorová, 
Jitka Vlčková, 50 Kč: Alžběta Marinová,  Jarmila Soukupová
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