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Občanské sdružení Civitas per Populi má velmi různorodou činnost, v roce 2011 kromě
odborné a vědecké činnosti na grantech a výuce rozvinula i činnost osvětovou, popularizační a
propagační spojenou s aktivitami členů organizace. Změna charakteru činnosti souvisí
s rozvojem Ekoporadenství a provozováním Salonu Královéhradeckého jako prostoru pro
výstavy, přednášky a prezentace, případně i pro další činnost spojenou s původní náplní
poslání sdružení.

Projekty
V průběhu roku 2011 byly realizovány následující projekty:
Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit
v úrovni kvality života obyvatelstva jednotlivých regionů
- výzkumný projekt pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (WD-69-07-4)
- doba realizace 2007 – 2011
- pro měření směřování k trvale udržitelnému rozvoji, stejně tak jako ke sledování
výkonnosti jednotlivých území – od lokální přes regionální úroveň až k úrovni
celostátní se používají ukazatele neboli indikátory. Projekt navrhl pro sledování a
následné řešení regionálních disparit zavést jednotný systém sledování rozvoje a
výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území, který bude vzájemně
skladebný nejen po jednotlivých jeho oblastech – ekonomické, environmentální a
sociální, ale bude skladebný i hierarchicky tj. od lokální, přes regionální až po
státní úroveň – více o projektu na www.indikatory.eu
Zvláště chráněná území okolí Hradce Králové (grant MMHK)
- cílem projektu bylo prezentovat chráněná území přírody a krajiny v okolí
krajského města Hradec Králové, bližší informace o projektu jsou dostupné na:
http://www.chranenauzemi-hk.cz/
- akce byla spojena s vydáním popularizační turistické přehledné mapy zvláště
chráněných území a ploch ochrany přírody okolí Hradce Králové (východní část
zázemí města)
- grantová činnost při popularizaci a verifikaci chráněných území v okolo Hradce
Králové navazovala na velmi úspěšnou aktivitu k lokalitě Zbytka (viz stránky
www.zbytka.cz)
- doba realizace 2010 – 2011

Občanské sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové
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Projekt „Mobily jdou do nebe také v Hradci!“
akce pro veřejnost zaměřená primárně na sběr starých mobilních telefonů a jiných
elektrozařízení (elektronického šrotu) podpořená grantově společností Asekol, byla zaměřena
také na zvýšení informovanosti o zpětném odběru mobilních telefonů
- soutěž "Mobily jdou do nebe i v Hradci!" pro Základní školy v Hradci Králové,
kdy děti ve třídách byly prostřednictvím soutěže organizované CPP motivovány ke
sběru a hledání co největšího počtu vyřazených mobilních telefonů a dalších
elektronických zařízení v rámci získání prvního místa a odměny,
- Vítězná třída ze Základní školy Jiráskova za odměnu strávila „Den v lese“ (herní
den k Roku Lesa, 2011) na prohlídce lesa a Mazurových chalup v Novohradeckých
lesích (ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové a.s.)
- doba realizace 03-12/2011

3
Sesbírané mobily

…a vítězná 7.B ZŠ Jiráskovo náměstí

Ochrana práv občanů a přírodního prostředí Obory u Poděbrad proti negativním
vlivům záměru výstavby Obchodního centra Poděbrady – Přední Lhota
V rámci aktivity se CPP angažovalo proti stavbě komplexu supermarketu TESCO a dalších u
Poděbrad, kde došlo k několikerému překročení zákona i pravomocí místního úřadu. CPP
místním aktivistům poskytlo logistiku, průzkumy v okolí navržené stavby, logistickou pomoc
a zákonnou podporu, včetně podpory právní kanceláře.
- doba realizace od prosince 2010 – dosud
- projekt podpořen Nadací VIA

Ekoporadenství v Hradci Králové a okolí
Ekoporadně Civitas per Populi v Hradci Králové jako Ekoporadně v centru města za výrazné
podpory Ministerstva životního prostředí a doplňující podpory Magistrátu města Hradec
Králové bylo v roce 2011 umožněno poskytovat bezplatné poradenství občanům v ochraně ŽP
a to v rámci podpory systému elektronického poradenství SENAS v ČR (spravováno
Agenturou Koniklec o.s.). Ekoporadna CPP se kromě poradenství orientovala na propagaci
témat spojených s aktuálními problémy Evropy nebo aktuálními tématy v ČR (Den Země, Den
bez aut, Den Labe, Den životního prostředí a Rok lesa).
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Různé aktivity pro občany byly následovány happeningy a přednáškami v Salonu
Královéhradeckém, viz dále. Řada aktivit pro občany byla akcentována při různých dalších
příležitostech oživení zájmu občanů o environmentální poradenství (porady v oblasti ochrany
životního prostředí). V roce 2011 bylo zodpovězeno cca 70 různě strukturovaných dotazů
a vytvořeno cca 12 hlubších porad nebo kauz spojených s poradenstvím. Poradenství k ŽP
provozované CPP bylo propagováno v rozhlase a v místní televizi i v tisku. Stejně jako
některé výsledky kauz.
Stezka pro vozíčkáře v Královéhradeckých lesích
Grant Klubu Českých turistů, v rámci kterého byla v Královéhradeckých lesích po dohodě a
ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové a.s. vyznačeny dvě trasy pro vozíčkáře
(okruhy) a k tomu vytištěna skládačka s mapkou a také letáky a další k propagaci IV. stezky
pro vozíčkáře v ČR, na jejíž slavnostní otevření kromě předsedy KČT a ředitele ŠuNAPu Dr.
Jiřího Stránského. Přišli i takoví hosté jako Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger a
primátor města MUDr. Zdeněk Fink.

Odborné semináře a konference
Indikátory udržitelného rozvoje
– seminář pořádaný ve spolupráci s Ústavem veřejné správy a práva Univerzity Pardubice
24. 2. 2011 k tématice udržitelného rozvoje a jeho propagace a měření
Regionální rozvoj mezi teorií a praxí II - na téma Regionální rozvoj a jak jej měřit
– odborná konference pořádaná ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity
Pardubice 2. 6. 2011

Dr. Robert Baťa, vedoucí Ústavu veřejné správy a práva, Fakulty ekonomicko-správní UPce,
zahajuje konferenci
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Akce, aktivity a happeningy
Den Země - happening (22.4.) spojený s akcí „Pero pro Klause“ - velmi úspěšnou sbírkou
psacích potřeb pro kambodžské školáky
- celkem bylo vybráno přes 600 kusů fungujících tužek a propisek, které byly
v rámci návštěvy Kambodži (Jihovýchodní Asie - Indočína) předány dvěma
základním školám pro chudé v povodněmi těžce zkoušeném regionu Siem Reap
- podrobnosti na: http://www.civitas-group.cz/aktuality/?vp-page=3
- vzhledem k ohlasům sbírky a k potřebě pomoci místním dětem v cestě ke vzdělání
byla připravena na začátek roku 2012 Tříkrálová sbírka, kterou organizace Civitas
per Populi v lednu nasbírala další 2 tisíce psacích potřeb.

Ulice, náměstí a nábřeží Hradce Králové – populárně naučný čtyřdílný seriál Českého
rozhlasu Hradec Králové o veřejných prostorech města, rozhovory redaktorky Evy
Boudové s členkou sdružení doc. Vladimírou Šilhánkovou) (04-06/2011)

Zprovoznění a slavnostní otevření trasy KČT pro vozíčkáře v Královéhradeckých lesích
v rámci spolupráce na projektu Klubu českých turistů „Turistika pro všechny“ se
Civitas per Populi zapojilo do zmapování a značení, prezentace a propagace turistických tras
vhodných pro lidi, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík v Královéhradeckých lesích,
výsledkem jsou dvě nové okružní trasy pro vozíčkáře (viz výše)
slavnostní otevření tras proběhlo 5.9.2011 za účasti předsedy KČT PhDr. Jana
Stráského, ministra zdravotnictví MUDr. Leoše Hegera, primátora města MUDr. Zdeňka
Finka a dalších hostí a zejména vozíčkářů
další informace např. zde: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/ctvrtouturistickou-trasu-v-republice-pro-vozickare-bude-mit

Slavnostní otevírání stezky 4. září 2011
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EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2011 v Hradci Králové – (22.9.2012)
aktivita podpora celoevropské myšlenky Evropského Dne bez aut, kdy za spolupráce
s Dopravním podnikem a Magistrátem města Hradec Králové byla zprovozněna mimořádná
linka MHD, která jeden den jezdila po centrální části Hradce Králové zdarma i s hosteskami a
k tomu na Terminálu HD hrála k poslechu cestujícím místní rocková kapela Kmotra.
Ve speciálním autobusu MHD hostesky z Civitas per Populi nabízely cestujícím drobné
občerstvení a zejména podávaly informace o Evropském Dni bez aut a životním prostředí
města a další.

6
Autobus MHD na mimořádné lince Dne bez aut a rocková kapela Kmotra na Terminálu HD

Den Labe
− v rámci koncertu skupiny Oválná ke Dni Labe byly připraveny a rozdávány letáčky
účastníkům akce, bohužel se díky hustému dešti akce samovolně propojila se dnem
vody a návštěvníků bylo velmi málo.

Průběžná propagační činnost ochrany životního prostředí
− veškeré tištěné materiály k jednotlivým akcím i mimo tyto akce byly předávány také
do IC města HK a také umisťovány na Magistrát města HK, Studijní ě vědecké
knihovny, na Univerzitu Hradec Králové a na další významná informační místa.
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Základní činnost o.s. Civitas per Populi je realizována v rámci informačního, prezentačního,
diskusního a ekologického centra

SALON KRÁLOVÉHRADECKÝ
(Gočárova tř. 761/20, 500 02 Hradec Králové)
Ekoporadna pro občany, odborná knihovna a výstavní prostory jsou od prosince 2011 otevřeny
pro veřejnost od pondělí do pátku 14 - 18 hod. (předtím úterý a čtvrtek ve stejném čase).
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Výstavy
V Salonu Královéhradeckém byly v průběhu roku realizovány následující výstavy:

Norsko a Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v ČR (leden – únor 2011)


Připravované projekty v Hradci Králové – náměstí 28. října (únor – květen 2011)



Můj Gočár – výstava prací studentů Střední umělecko-průmyslové školy hudebních
nástrojů a nábytku (březen – květen 2011)



Národní parky jihozápadu USA (červen-červenec 2011)

Vernisáž výstavy Můj Gočár

Výstava Městské lesy Hradec Králové
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Městské lesy Hradec Králové – výstava ke 100. výročí městských lesů (Nový Salon říjen – listopad 2011)



Martina Hozová – Koláže (listopad – prosinec 2011)



Kambodža – výstava k Tříkrálové sbírce psacích potřeb (prosinec 2011 – leden 2012

O.s. Civitas per Populi dále realizovalo 2 výstavy mimo Salon Královéhradecký:

Výstava projektů realizací Královéhradeckých architektů (na Stavební fakultě ČVUT
v Praze, leden – únor 2011)

Výstava projektů realizací Královéhradeckých architektů (na Fakultě architektury VUT
v Brně březen – květen 2011 vč. odborné přednášky o současné architektuře v Hradci
Králové) (10.3.)

Přednášky, besedy a klubové akce
V 1. pololetí probíhaly přednášky, besedy a klubové akce 1x měsíčně. Realizovány byly
následující:

Japonské zahrady – přednáška arch. Jana Hochmana (20.1.)


Připravované projekty v Hradci Králové - náměstí 28. října – přednáška ing. arch.
Martina Hájka o připravované přeměně náměstí za účasti náměstka primátora města
Hradce Králové PhDr. Jindřicha Vedlicha Ph.D., hlavního architekta města ing. arch.
Petra Brůny a předsedkyně Výboru pro územní plánování a rozvoj města Ing. arch.
Lenky Zídkové (24.2.)



Výtvarné dílo v obraze města – diskuse ke kontroverzní soše Dr. F. Ulricha
moderovaná akademickým sochařem Štěpánem Málkem (31.3.)



Obraz královéhradecké pevnosti v územním plánování, beseda s ing. arch. Janem
Faltou (10.5.)



Národní parky jihovýchodu USA – promítání a beseda Mgr. Michaela Pondělíčka (1.7.)

Náměstek primátora Dr. Vedlich uvádí besedu „Připravované projekty“ … a auditorium
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Od září 2011 působí Salon Královéhradecký v prostoru na Gočárově tř. č.p. 20. a přednášky,
besedy klubové akce jsou realizovány pravidelně každý čtvrtek od 17 hodin:
 Manželka za 50 ovcí, film z festivalu Jeden svět (20.10.)
 Městské lesy Hradce Králové přednáška spojená s besedou ředitele společnosti ing.
Milana Zerzána o správě lesů v okolí HK a o činnosti organizace Městské lesy (27.10.)
 Vnoučata kubánské revoluce, film z festivalu Jeden svět (3.11.)
 Zeleň ve městě, město v zeleni – diskusní večer s prezentací nejnovějších průzkumů
v HK, moderovaný Mgr. Michaelem Pondělíčkem (24.11.)
 Solartaxi, film z festivalu Jeden svět (1.12.)
 Barma - země pagod a nesvobody, promítání Mgr. Michaela Pondělíčka (8.12.)
 Diskusní večer na téma: VODA a povodně, přednáška spojená s besedou
Ing. Václavem Jiráskem, ředitelem pro správu povodí Povodí Labe (15.12)
 Současný pohled na změny klimatu, přednáška spojená s besedou s RNDr. Ladislavem
Metelkou, Ph.D. vedoucím oddělení meteorologie a klimatologie, Českého
hydrometeorologického ústavu, pobočka Hradec Králové (22.12.)

 Klubové setkání Civitas per Populi (29.12.)
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Výukové programy
Přípravný kurz na přijímací zkoušky a úvod do studia architektury
- Tzv. „Školička pro architekty“ je kurz, který v 9-ti výukových blocích seznamuje
účastníky se základy oboru a nezbytnými znalostmi pro složení přijímacích zkoušek ke
studiu na fakultách architektury a fakultách stavebních (výuka tří základních předmětů
– Matematika, Kreslení a Teorie a vývoj architektury), aktuálně probíhá již 3. očník
(říjen 2011 – únor 2012), 2. ročník proběhl v termínu (září 2010-únor 2011)
- Součástí kurzu byla beseda s architektem ing. arch. Pavlem Zadrobílkem z Atelieru
Žárovka, která byla otevřena pro nejširší veřejnost (12.11.)
- kurz se součástí rozsáhlejšího projektu vysokoškolského vzdělávání v oblasti
architektury, urbanismu a udržitelného regionálního rozvoje pod názvem „Gočárův
ústav urbanismu“

Udržitelný rozvoj v současném pohledu 21. století
výukový kurz a podklady pro učitele základních škol o udržitelném rozvoji, šetrnosti a
adaptaci na změny klimatu, popis aktuální situace a prezentační materiály pro výuku

Publikace
V roce 2011 vydalo nakladatelství Civitas per Populi recenzované monografie:

Šilhánková, Vladimíra a kol. Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce, ISBN
978-80-904671-4-9

Šilhánková, Vladimíra et all. Indicators of Sustainability on the Local Level, ISBN
978-80-904671-5-6

Pondělíček, Michael Udržitelný rozvoj v současném pohledu 21. století, ISBN 978-80904671-6-3

Na základě podkladů činnosti sdružení
Zpracovala Ing. Lenka Milbachrová,
tajemnice sdružení
leden 2012
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