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Srdeènì všechny zdravím
a zaènu pøáním hezkého zimního èasu
a úspìšného vstupu do Nového roku
2003.
V posledním letošním èísle zpravodaje
GAIA se mùžeme pochlubit prvním
místem v soutìži „O lidech s lidmi” za
projekt „Znáte svùj prostor?”
ve vnitrobloku Radhoš•ská a zároveò vás
všechny pozvat na výstavu, která bude
v prùbìhu mìsíce prosince v zasedací
místnosti v Lublaòské 18, v Praze 2.
Projekt je unikátní tím, že byl zpracován
z podnìtù lidí, kteøí žijí v sousedství
a vaše pøítomnost nebude jen pasivním
nahlédnutím do toho, co druzí vytvoøili,
ale mùžete sami doplnit svým názorem
a pøipomínkami. Vnitroblokù je v Praze
(a nejen zde) hodnì a u mnohých je
jejich budoucí využití dosud neøešené.
Na vaši návštìvu se tìší, hezké ètení
pøeje a zdraví

Agentura GAIA
Lublaòská 18, Praha 2
tel: 222 519 734
fax: 222 518 319
e-mail: gaia@ecn.cz
http://www.ecn.cz/gaia
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» akce «

Setkání knihovníkù ve Vsetínì
21. listopadu se konalo setkání zástupcù knihoven vsetínského okresu, poøádané Masarykovou
veøejnou knihovnou, se kterou Agentura GAIA již nìkolik let spolupracuje. Marie Haisová byla
pozvána jako lektorka. Pøednesla pøíspìvek na téma „Umìní kritizovat a kritiku pøijímat".
Na programu dále byla:
Ÿ
Orientace v internetu (MVK Svárov)
Ÿ
Knihovny a jejich postavení v souèasnosti (PhDr. Helena Gajdušková)
Ÿ
Jak se sbírají valašské povìsti (Helena Mièkalová a Karlovjanky)
Ÿ
Novinky na pultech knihkupectví (PhDr. Dalibor Malina)
22. listopadu byla úvodní pøednáška pro personál Masarykovy veøejné knihovny ve Vsetínì na
téma „Asertivita, manipulace, pasivita, agresivita”.

Semináø o možnostech revitalizace mìstských èástí
Ze spoleèné iniciativy Agentury GAIA a obèanského sdružení Dvojka sobì se 26. listopadu
uskuteènil v pražském klubu Mat semináø „Možnosti revitalizací mìstských èástí za úèasti institucí
a obèanù - význam participativní demokracie pro pøistupování do Evropské unie - spolupráce
veøejné, komerèní a obèanské sféry". Souèástí programu byly pøíspìvky:
Ÿ
”Možnosti zapojování obyvatel do plánování a realizací oživování míst”
(Steve Davis, Vice President Project for Public Spaces, Inc., New York)
Ÿ
“Obèan, aktivní èinitel obèanského veøejného prostoru” (Marie Haisová,
Agentura GAIA)
Ÿ
„Možnosti spolupráce neziskového sektoru se státním zdravotnickým
zaøízením, projekty Zdravá nemocnice a Dobrovolníci v nemocnici"
(MUDr. Ivana Stará, FN Motol)
Ÿ
„Oživování podchodu v Letòanech” (Tereza Synková)
Pøípìvek Agentury GAIA se týkal pøedevším pozitivních a negativních zkušeností sdružení
s komunitní prací v Èeské republice, v neposlední øadì také ignorance politikù na všech úrovních
k podnìtùm „zdola", s èímž jsme se setkali bìhem projektù zamìøených na zvýšení podílu obèanù
na rozhodování v Praze, v Klatovech a obci Høíškov.

Vánoèní dárky a Zlaté èeské ruce 2002
Již tradiènì mìla Agentura GAIA za laskavého pøispìní AK Agentury informaèní stánek na
veletrhu Vánoèní dárky a Zlaté èeské ruce v Národním domì na Vinohradech. Tato podzimní
akce probíhala v minulých letech soubìžnì s výstavou Ecolife, letos byl však z kapacitních
dùvodù její termín posunutý na 26. - 28. listopadu. Touto cestou dìkujeme všem, kteøí Agentuøe
GAIA s prezentací na stánku pomáhali i AK Agentuøe za poskytnutí prostor.
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» akce «

Èlovìk v tísni a Agentura GAIA
Nadace Èlovìk v tísni se obrátila na Agenturu GAIA se žádostí o spolupráci. Pracovnice Agentury
GAIA bude spolu se studenty vybraných škol analyzovat sociologické studie:
5.12. Gymnázium Ústavní, Praha 8-Bohnice „Vrazi nepláèou"
12.12. SPŠ Mladá Boleslav, „Drsné dìti"
19.12. DUNCAN center Praha 4 „Zdraví šílení"

Výstava „Znáte svùj prostor?"
Do 20. prosince 2002 probíhá ve spoleèenské místnosti Zeleného domu, Lublaòská 18, Praha 2
výstava s názvem stejnojmenného projektu „Znáte svùj prostor?". Smyslem výstavy je
zpøístupnìní návrhu úpravy veøejného vnitrobloku mezi ulicemi Radhoš•ská, Lucemburská,
Baranova a Køiš•anova na Praze 3 veøejnosti k závìreènému pøipomínkování. Tento návrh
zpracovaný ing. Evou Vízkovou a ing. arch. Janem Èerveným z podnìtù místních obèanù je
výsledkem komunitního projektu, který obdržel 1. místo v soutìži „O Lidech s lidmi - cena za
místní demokracii 2002". Výstavu si mùžete prohlédnou každý všední den mezi 9.00-16.00.

Z èlenské dílny
Na závìr roku 2002 se s vámi podìlíme o básnièku s názvem „Píseò" z pera èlenky
Agentury GAIA paní Marie Zùbkové. Redakce zpravodaje GAIA Vám pøeje,
abyste vstoupili do Nového roku s písní na rtech.
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» projekty «

Projekt Agentury GAIA „Znáte svùj prostor”
získal první místo v soutìži „O lidech s lidmi”
23. øíjna 2003 se v pražském Karolinu udìlovaly ceny ministrù vnitra a životního prostøedí za
místní demokracii. Projekt „Znáte svùj prostor?", komunitní práce ekologické Agentury GAIA
v žižkovském vnitrobloku Radhoš•ská získal první cenu. Setkání starostù rùzných míst republiky
zorganizoval East West Institut a Centrum pro komunitní práci.

Na úvod stojí za zmínku, že v Èeské republice probíhají programy Komunikující mìsto a Zdravé mìsto, do
kterých se zapojují jednotlivá mìsta. Pokud je mi známo, tak žádný pražský obvod v žádném ze zmínìných
programù není zapojen. O to dùležitìjší je ocenìní, které obdržela žižkovská radnice za projekt „Znáte svùj
prostor?".

Úprava vnitrobloku v Radhoš•ské
Po jedné mé pøednášce za mnou pøišla socioložka Alice Mûllerová s návrhem spolupráce. Pøi probírání
možností vyšlo najevo, že absolvovala trénink sociální práce v Holandsku a že by si chtìla ozkoušet teorii
v praxi. Obeslali jsme pražské radnice s tím, že nabízíme prùzkum mínìní obèanù, co by si ve vybrané
lokalitì pøáli. Naši iniciativu uvítal místostarosta Tomáš Mikeska ze Žižkova. Pozval nás na jednání, kterého
se zúèastnili zástupci odboru zelenì, a kde nám ukázali projekt na øešení situace vnitrobloku v ulici
Radhoš•ská, vypracovaný na základì jejich objednávky. Návrh na úpravy vnitrobloku byl omezen na
pozemky v obecním majetku a neøešil komunikaci s majiteli ostatních domù o možnosti spoleèné koordinace
úprav, ty nebyly s obyvateli domù konzultovány. Nebyla zjiš•ována demografická struktura obyvatel
pøilehlých domù a jejich potøeby, v projektu bylo navrženo zachovat stávající strukturu vnitrobloku,
tj. pískovištì pro malé dìti, høištì pro vìtší dìti a dvì kovové prolézaèky.

Zapojení obyvatel
Ze zkušeností ekologické Agentury GAIA s podobnými akcemi vyplývá, že zapojení obyvatel okolních domù
do provádìní zmìn je podmínkou pro pøijetí jakýchkoliv úprav obèany a pro jejich následné udržování. Na
základì zmínìného jednání vznikla dohoda o vypracování návrhu projektu, který zapojí obyvatele
vnitrobloku do procesu budoucí pøestavby a údržby zelenì vnitrobloku. Koordinaci projektu zajistila
Agentura GAIA, finanènì podpoøil OÚ Prahy 3, Magistrát hl.m.Prahy a Nadace VIA.

Vnitroblok bude odpovídat potøebám lidí
Cílem projektu bylo seznámit obyvatele vnitrobloku se zámìrem zrekonstruovat vnitroblok tak, aby mohli
ovlivnit jeho budoucí podobu a zúèastnili se celého procesu rozhodování i rekonstrukce. Vnitroblok bude
odpovídat jejich potøebám, rekonstrukce bude také jejich práce a tak budou motivovaní k další péèi o
zaøízení a zeleò vnitrobloku. Celý proces probíhal na základì konsensu všech zúèastnìných. Výsledkem
projektu bylo také vytvoøení aktivní skupiny obyvatel vnitrobloku, která bude dále spolupracovat pøi údržbì
vnitrobloku. Nejdøíve jsme posbírali potøebné informace, jakými bylo zjištìní demografické struktury
obyvatel pøilehlých domù a jejich potøeb, zjistili jsme zájem a možnosti spolupráce na úpravách vnitrobloku.
Komunikace s obyvateli vnitrobloku probíhala písemnì a osobnì, byla uspoøádána anketa. Po vyhodnocení
se vytvoøila pracovní skupina, která jednala s OÚ, s majiteli soukromých domù, doporuèila svoji architektku
Evu Vízkovou. Konalo se nìkolik spoleèných jednání na žižkovské radnici, v prostorách Agentury GAIA,
v hospodì, jeden veøejný happening s hudbou, obèerstvením a programem pøímo v areálu vnitrobloku, kde
obyvatelé zakreslovali svá pøání a potøeby do plánkù. Z jejich podnìtù byl zpracován projekt.
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Má to cenu?
Plánovali jsme výslednou práci
i záznamy z procesu
vystavit
v prostorách žižkovské radnice i na
dalších místech. Letošní volební rok
však nebyl podobné aktivitì
naklonìn, nebyl èas, radnice
nevyèlenila potøebné finanèní prostøedky na zahájení rekonstrukce,
nebo• vyèlenila finance na rekonstrukci nám. Jiøího z Podìbrad, které
nakonec šly na pomoc postiženým
povodnìmi. A tak nezbývá než vìøit,
že se nenaplní skeptické prùpovídky
obyvatel vnitrobloku, že „to stejnì
nemá cenu, že mocní stejnì jejich
podnìty nebudou brát vážnì...” a že
se na rekonstrukce najdou peníze
v pøíštím roce a vnitroblok bude na
základì obèanské aktivity upraven.
Ocenìní „O lidech s lidmi" je znaènou
motivací pro zastupitelstvo žižkovské
radnice. I ostatní pražské vnitrobloky
èekají na svoje úpravy a projekt
„Znáte svùj prostor?" poslouží jako
modelový projekt pro jejich øešení.
Marie Haisová
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Jak dosáhnout na evropské peníze?
V létì 2002 se Agentura GAIA zúèastnila úvodního semináøe poøádaného Centrem pro komunitní práci Plzeò,
vìnovaného pøípravì na èerpání s tzv. strukturálních fondù Evropské unie. Následnì jsme byli zaøazeni do
sítì šedesáti nevládních organizací z celé Èeské republiky, které mají být v tématice strukturálních fondù
podrobnìji proškoleny. Dùvod? Nadace pøerozdìlující evropské finanèní prostøedky v ÈR svou èinnost
pøesunou do jiných zemích ve chvíli, kdy se Èeská republika stane èlenskou zemí EU. Protože
pravdìpodobnost vstupu naší zemì do EU je vysoká, nevládní organizace se potøebují na takovou zmìnu
pøipravit. Strukturální fondy pøedstavují hlavní nástroj evropské politiky smìøované na rozvoj regionù
a obèanské spoleènosti a mají za cíl snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony EU pøi
zachování jejich kulturního, osobitého charakteru. Finanèní prostøedky ze SF jsou pøidìlovány
prostøednictvím národních èi regionálních orgánù, musí být zajištìno prùhledné financování aktivit
v regionech, tyto aktivity musí odpovídat potøebám regionu a zároveò cílùm evropské politiky. Pro období let
2000 - 2006 stanovila EU jako hlavní oblasti podpory ze strukturálních fondù rozvoj a strukturální zmìny
zaostávajících regionù, hospodáøskou a sociální konverzi regionù, které èelí strukturálním obtížím a podporu
vzdìlání, školení a zamìstnanosti.
Jednou z hlavních zásad evropské politiky a èerpání ze SF je spolupráce v regionech. Finanèní prostøedky
plynoucí ze SF bývají mnohem vyšší, než vìtšina nevládních organizací u nás zatím obhospodaøuje, proto je
nutné zapojit do hry více partnerù a s tím také poèítat pøi zpracovávání projektu. Jak napsat úspìšný projekt
a získat od EU prostøedky na jeho realizaci je také hlavním tématem školení Centra pro komunitní práci
„Financování NNO ze strukturálních fondù EU", jehož první èást se konala ve dnech 3. a 4. listopadu 2002
v Èeské Skalici, ve školícím støedisku Nadace rozvoje obèanské spoleènosti Èerychova vila. V šestièlenných
týmech jsme si mohli vyzkoušet plánování fiktivního projektu, na základì pøípadové studie jedné konkrétní
obce. Tato týmová práce zahrnovala spoleèné definování dlouhodobých a dílèích cílù projektu, možnosti
zapojení partnerských organizací a práci s tzv. logickým rámcem jakožto pomùckou k rozpoznání toho, zda
má náš projekt lidovì øeèeno „hlavu a patu". Kdo již zpracovával vìtší projekt pro nìkterou z nadací
pøerozdìlujících zahranièní prostøedky, zøejmì se s v zadání s tabulkou zvanou logický rámec setkal. Tuto
metodu již nìkolik let úspìšnì používá komerèní sektor, zejména velké podniky, ale stále více se stává
i souèástí práce neziskových organizací. Kolegové a kolegynì z ekologických sdružení, se kterými jsem
semináø absolvovala, mi potvrdili, že jejich projekty zpracované pomocí logického rámce bývají vìtšinou
úspìšné. V èem tkví tato efektivita? Logický rámec, èeská obdoba anglického výrazu Log Frame, je tabulka
rozsahu jedné strany formátu A4, která má všem zainteresovaným vysvìtlit, co vlastnì dìláme a proè.
Vypovídá o hlavním úèelu našeho projektu, jeho výstupech a také o tom, jak jich chceme dosáhnout, které
vnìjší vlivy mohou naší èinnosti pomoci a které ji naopak uškodit. Zkušený „ètenáø" logického rámce tak
z jedné stránky pozná, zda má náš projekt šanci na uskuteènìní. Zároveò nám poslouží jako dobrý zpùsob
kontroly, zda jsme v našich pùvodních pøedstavách bìhem realizace projektu pøíliš neuhnuli z cesty a zda
stále smìøujeme ke stanovenému úèelu. Kvalitní a promyšlené zpracování logického rámce by však nemìlo
být hlavním centrem naší energie vìnované do projektu a nemìli bychom mít pocit, že nám tato
jednostránková tabulka práci naopak ztìžuje. I zde platí staré známé rèení o tom, že „uèený z nebe nespadl"
a je samozøejmé, že k dobrému zpracování projektu ve velké míøe pøispívá zkušenost, kterou všichni sbíráme
bìhem práce v neziskové oblasti.

Adéla Purschová
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Zelená obec
aneb návrat stromù
do našich mìst a obcí

Kuchaøka
na sázení stromù
(4. èást)
Prùvodce pøípravami vysazení stromù
Po získání územního rozhodnutí je tøeba ještì získat nìkolik dalších
písemností:
1. Pøedání pozemku od správce pozemku.
2. Vydání výkopového èísla od Koordinaèního centra Technické správy
komunikací, které hlídá, aby se v daném termínu nepøekrývalo v jedné ulici více
prací.
3. Povolení na zábor chodníku nebo ulice, pokud je tøeba, mùže zajistit firma
provádìjící výkop. Vydá ho pøíslušný OÚ.
4. Požádat na OÚ o instalování dopravních znaèek pro zabezpeèení volného místa
na den, kdy se budou stromy sázet.
5. Po vlastní akci musí strom èi dokonce stromoøadí opìt pøevzít správce pozemku
zpìt do vlastní správy.
Ètyøicátým prvním razítkem by mìlo vše konèit. Ještì o jedno víc, než bylo
slavných Alibabových loupežníkù.
Sponzoøi
Sázení stromù se ukázalo jako vdìèné pro sponzory. Organizátoøi
mívají úspìch s tím, že je vidìt konkrétní výsledek. Napøíklad se
vám mùže podaøit „prodat" stromy s tím, že u nich bude vyvìšeno jméno sponzora. Jediným problémem je najít
øešení, které by odolalo vandalùm. Pøichází
v úvahu deska na dùm èi vsazená
do chodníku.
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Vhodné stromy
Dùležitý je druh stromu. Odborný projekt na výsadbu stromù v Lublaòská ulici na Praze 2 napøíklad
vybral druh akátu, který dosahuje vzrùstu kolem 6 metrù, což je dùležité z hlediska stínìní i z hlediska
mohutnosti koøenù. Se sázením tìchto stromù se u nás pøed rokem 1989 vùbec nepoèítalo. Vzrostlejší
stromy nikdo nepìstoval a v roce 1995 byly k dispozici maximálnì šest let staré. Pøitom jsou nezbytné
stromy starší, protože až výška 2,5 m a obvod alespoò 16 cm uchrání stromy pøed znièením, z menších
stromù pøežije minimum, navíc jde o evropský standart.
Lopata a krumpáè
Pøedstava vysazení stromu ve mìstì pomocí nabízejícího se náøadí je lichá. Je tøeba poèítat
s vyfrézováním asfaltu, vykopáním jámy, obstaráním substrátu, zajištìním nejlépe tøí døevìných kùlù na
každý strom, možným položením geotextílie proti prorùstání koøenù a dopravou všech potøebných
vìcí na místo. V pøípadì výsadby stromù v Lublaòské ulici náklady na nákup a zasazení každého
stromu èinily kolem 20 000 Kè.
Opravdu chráníme mìstskou zeleò?
Snad by se mohlo zdát, že k vysazení stromù je potøeba pøekonat až pøíliš mnoho byrokratických
pøekážek. To by byl ovšem ponìkud laciný závìr. Je jisté, že nelze jednoduše obejít práva tìch, kteøí
zodpovídají za inženýrské sítì a za užitnost komunikací. Problém je ponìkud jinde. Zeje totiž hluboká
propast mezi pokryteckými slovy zviditelòujících se politikù o ochranì pøírody a skuteèným stavem
vìdomí spoleènosti a legislativy. Kdejaká roura èi kabel má své ochranné pásmo. Nic proti tomu. Jak je
však možné, že živý strom nárok na žádné ochranné pásmo nemá? Žádná správa zelené sítì neexistuje.
Nikdo nepotøebuje razítko, když pokládá kabel tìsnì kolem stromu. Ten po naplnìní èasu uhyne,
a když bychom na jeho místo chtìli vysadit nový strom, už to nejde. Kabel má ochranné pásmo! Kdo si
asi ulehèuje svoji práci a místo cest obnovovat zeleò hledá dùvody, proè to tak nejde? Abychom však
nebyli nespravedliví, jedna cesta se pøímo nabízí.
Granty mìstských èástí a magistrátù
Napøíklad Magistrát hl.m.Prahy a úøady nìkterých mìstských èástí vyhlašují výbìrová øízení na
projekty, mezi nimiž je i oblast mìstské zelenì. Nemusí tedy jít nutnì o problém sehnat peníze. Pokud
máte o vysazení stromù ve vašem blízkém okolí zájem, informujte se nejprve na odboru zelenì èi
životního prostøedí pøíslušného MÚ. Mnohé úøady mají výsadbu zelenì pøímo ve svém plánu a možná
plánují i osázení vaší ulice. Pokud tomu tak není, zjistìte si, zda pøíslušný úøad na výsadbu zelenì
pøidìluje granty.
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Ètvrtky s Agenturou GAIA: leden-bøezen 2003
Semináøe se konají v Lublaòská 18, Praha 2. Z kapacitních dùvodù prosíme zájemce o potvrzení
úèasti na tel. 222 519 734, èi na e-mailu: gaia@ecn.cz nejpozdìji tøi dny pøed konáním semináøù.
9. ledna 2003 v 17.30: “Jižní Švýcarsko, Alpy v pohranièní oblasti s Francií a Itálií” - Velkoplošné
diapozitivy formátu 6x6 spojené s odborným výkladem.
Uvádí: Emanuel Otavský, Agentura GAIA
6. února 2003 v 17.30: “Volné pokraèování tématu manipulace” - Možnosti pozitivních øešení situací
èlovìka jako bytosti s transcendentálním zakotvením. Interaktivní pøednáška inspirovaná úèastníky, Luise
L.Hay, Modrou alfou, Detlesenem, církevními spoleèenstvími, Silvovou metodou, astrologií a bohatým
osobným životem. Spojené s nìkolika ukázkami rùzných zpùsobù mentální práce a ochutnávkou domácího
chleba. Semináø povede Kateøina Hlavatá, Agentura GAIA
6. bøezna 2003 v 17,30 hodin: „Jak uskuteènit nápady tady a teï” (úvodní semináø pro zaèáteèníky).
Semináø je urèen tìm, kteøí usilují o pozitivní zmìny ve svém okolí. Poradí, jak uskuteèòovat nápady pomocí
projektù, tedy plánovaných aktivit s cílem dosáhnout užiteèné zmìny na úrovni celostátní, regionální èi
organizaèní.
! Jak si správnì stanovit cíle?
! Jak poznat své možnosti?
! Jak získat prostøedky?
Semináø povedou Marie Haisová a Adéla Purschová, Agentura GAIA

Darujte k vánocùm èlenství v Agentuøe GAIA
Èlen/ka Agentury GAIA získává tyto výhody:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Strategické informace, které jinde nenajdete prostøednictvím ètvrtletníku GAIA
Výhodnou slevu na pøednášky a semináøe poøádané Agenturou GAIA
Možnost aktivního zapojení do projektù
Vytváøení vlastních projektù pod záštitou Agentury GAIA
Aktivní vliv na rozvoji organizace
Pozvánky na akce, prezentace a setkání poøádané Agenturou GAIA i jinými organizacemi
Úèast na výroèním zasedání
Èlen/ka Agentury GAIA je automaticky èlenem/kou klubu LETS- systému vzájemné
obèanské výpomoci formou výmìny služeb a vìcí
Možnost využívání spoleèenské místnosti v Lublaòské 8 na základì pøedbìžné domluvy
A další...

Vážení èlenové, vážené èlenky Agentury GAIA,
v roce 2003 stejnì jako v pøedešlých letech, obdržíte ètyøikrát do roka zpravodaj GAIA. Kromì informací
otištìných ve zpravodaji vám budeme dávat na vìdomí také další novinky, aktuality a pozvánky na akce
prùbìžnì.
Vzhledem k cenám poštovného bychom uvítali, aby ti z vás, kdo mají elektronickou poštu, nám
dali vìdìt svoji aktuální e-mailovou adresu. Mùžete tak uèinit nejlépe e-mailem na adresu
gaia@ecn.cz, popøípadì telefonicky na èísle Agentury GAIA 222 519 734.
Dìkujeme
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Èlenská základna a finanèní podpora od jednotlivcù v roce 2002:
2 160 Kè: Václav Ondráèek, 2 000 Kè: Lenka Bìláková, 1 700 Kè: Joan Dine: 1 200 Kè: Jiøí Rùžièka,
1 000 Kè: Dana Hakrová, Zlatica Kašková, Jaroslav Knápek, 887,80 Kè: Dragan Antunoviè,
860 Kè: Marie Haisová, 560 Kè: Benjamin Kuras, 500 Kè: Jan Èepek, Pavel Rozsypal, Karolína
Rozsypalová, 350 Kè: Dagmar Jáòová, 300 Kè: Karla Komárová, Martin Náprstek, Alice Oppová,
250 Kè: Milena a Jiøí Miholovi, Emanuel Otavský, 200 Kè: Marie Barnová, Natalia Fofanová, Eva
Hauserová, Jan Haverkamp, Anita Horáková, Marta Hrabáková, Marie Kovárnová, Jan Kristek, Ludmila
Lamaèová, Jaroslav Lípa, Jana Nováková, Milan Opoèenský, Hana Pìtivoká, Blažena Polahárová, Adéla
Purschová, Martin Rybáø, Anna Rùžièková, Petra Sádková, Dagmar Schneidrová, Jan Sihelník, Ivo
Slavík, Hana Smejtková, Klára Sutlovièová, Helena Svatošová, Olga Sýkorová, Oldøich Syrovátka, Vìra
Vaèkáøová, Veronika Vašková, Magdalena Wawerková, Marie Zùbková, 150 Kè: Pavel Zeman,
100 Kè: Eva Collinsová, Rudolf Fišer, Kateøina Hlavatá, Marie Kasíková, Ludmila Suchá, Jiøí Suchomel,
Zdenìk Vachtl, Jitka Vlèková, 50 Kè: Vlastimil Konopský, Alžbìta Marinová, Jarmila Soukupová
Dìkujeme!

Návratka pro zájemce o spolupráci s Agenturou GAIA pro rok 2003
o

Chci se stát èlenem/kou Agentury GAIA a posílám èlenský pøíspìvek ve výši 200 Kè/rok

o

Pøispívám na rozvoj Agentury GAIA finanèním darem ve výši ………… Kè

o

Pøispívám na konkrétní projekt …………………… finanèním darem ve výši ……………….. Kè

Èástku hradím:

o

Jednorázovým pøevodem z úètu è. ……………………. na úèet Agentury GAIA è. 0007312349/0800

o

Složenkou typu A na úèet Agentury GAIA ze dne ……......……………..

o

Složenkou typu C na adresu Agentury GAIA ze dne …...….....…………..

o

Budu pravidelnì pøispívat trvalým pøíkazem k úhradì èástky ……………. Kè mìsíènì z úètu:
è. ……………………………… na úèet Agentury GAIA è. 0007312349/0 800

Jméno ………………………….…………………………………………………………………………………..
Pøíjmení …………………….………………………………………………………………………………….......
Adresa ……………………………………………………………………………………………………………...
PSÈ ……………………………

E-mail: ……………………….

Souhlasím s uvedením svého jména v pøehledu individuálních dárcù ve zpravodaji GAIA:

o ano

o ne

