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O společnosti
MCN, o.p.s. je nezisková organizace, která byla založena za účelem poskytovat poradenské
služby neziskovým organizacím, pražským městským částem, městům a obcím České
republiky. Společnost působí v oblasti životního prostředí a environmentálního vzdělávání
veřejnosti a představitelů veřejné správy. Poskytuje poradenské služby v oblasti ochrany
a péče o životní prostředí (výsadby zeleně, péče o zeleň, obnovitelné zdroje energie,
odpadové hospodářství), místní Agendy 21 (MA21; pomoc veřejné správě při naplňování
kritérií a postupu v rámci kategorií MA21, získávání finančních zdrojů na aktivity v rámci
MA21) a udržitelného rozvoje měst a obcí. Pořádá odborné semináře, konference
a vzdělávací porady se zaměřením na veřejnou správu a neziskový sektor. Významnými
projekty environmentálního vzdělávání veřejné správy, které společnost realizovala, byly
mezinárodní projekty zaměřené na přenos zkušeností a know-how, v rámci kterých byly
organizovány výměnné studijní cesty a odborné konference.
Obecně prospěšná společnost MCN,o.p.s. je zapsaná Usnesením Městského soudu v Praze
do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu
O, vložce č. 460. Toto usnesení nabylo právní moci dne 3. 1. 2007.

Hlavní činnost
Společnost se angažuje v oblastech:
• environmentální vzdělávání – pořádání odborných seminářů, přednášek a vzdělávacích
pořadů se zaměřením na veřejnou správu a neziskový sektor
• místní Agenda 21 – pomoc veřejné správě při naplňování kritérií a postupu v rámci
kategorií MA21, získávání finančních zdrojů na aktivity v rámci MA21
• ochrana a péče o životní prostředí – výsadba zeleně, péče o zeleň, obnovitelné zdroje
energie, odpadové hospodářství
• udržitelný rozvoj měst a obcí
• obnova a provoz kulturních památek a menší kulturní projekty
• vzdělávání neziskových organizací, podnikatelů (včetně začínajících) a zaměstnanců
městských částí a obecních úřadů
• poradenské služby pro začínající neziskové organizace – asistence při zakládání, příprava
na aktivní činnost neziskové organizace
• výměna zkušeností v rámci evropských zemí.
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Tým společnosti
Ředitelka společnosti: Mgr. Vladimíra Jilečková

Správní rada společnosti:
• Ing. Šárka Krosová, předsedkyně správní rady
• Ing. Ivana Jandová, členka správní rady
• Ing. Ingrid Růžičková, členka správní rady

Dozorčí rada společnosti:
• Ing. Alice Baptistová, předsedkyně dozorčí rady
• Blanka Štikarová, členka dozorčí rady
• Jakub Růžička, člen dozorčí rady

Společnost nemá žádné zaměstnance.
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Semináře
Dne 18. 10. 2012 se od 9.30 do 15.30 hodin konala v Malém sále Městské knihovny Praha,
Mariánské náměstí 1, Praha 1 Krajská konference EVVO 2012 – téma Udržitelná energie.
Pořadatelem akce bylo Hlavní město Praha, organizátorem byla společnost MCN, o.p.s.
Konference byla určená pro představitele městských částí hlavního města Prahy, členy
pražských NNO, pedagogy a pracovníky vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů.
Konference se zúčastnilo 112 osob. Poměrné zastoupení účastníků konference dle oblastí,
ze kterých pocházeli, uvádí graf.

Všichni účastníci při prezenci obdrželi jmenovku, sborník s prezentacemi, propiskou, anketou
(hodnocení konference) a informačními materiály.
Program konference byl rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo věnované prezentacím,
ze kterých se účastníci dozvěděli zásadní informace o strategii ekologické výchovy v hlavním
městě Praze, strategii a koncepci EVVO Ministerstva životního prostředí ČR a také strategické
přístupy na všech stupních vzdělávání v oblasti EVVO Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Druhá část dopoledního programu byla věnována úvodním prezentacím
pro odpolední workshopy. Velmi dobře byly tyto prezentace hodnoceny v rámci zpětné
vazby konference.
Odpolední část konference byla určená pro konkrétní předání nových poznatků či příkladů
dobré praxe formou workshopů, jejichž facilitátoři byli odborníci z praxe.

4

Workshop č. 1 - Co nového v českých městech v oblasti udržitelné energie
Ing. Jaroslav Klusák,Ph.D. energetický manažer, oddělení projektů a strategií,
Městský úřad Litoměřice
Workshop č. 2 - Mezinárodní kontext – udržitelná energie
Ing. Michaela Rosecká, odbor mezinárodních vztahů, Nejvyšší kontrolní úřad
Mgr. Tomáš Tožička, projektový manažer – Energie pro všechny do roku 2030,
společnost Educon, občanské sdružení
Workshop č. 3 - Jak pracovat s žáky na téma udržitelné energie? - Inspirace pro pedagogy
Mgr. Petra Šimonová, vedoucí programu Ekoškola, programová ředitelka Sdružení TEREZA
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., PedF UK v Praze, katedra biologie a environmentálních
studií a studenti PedF UK v Praze
Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., Přírodovědecká fakulta UHK – téma Perspektivy a zkušenosti
celoživotního vzdělávání EVVO ve Východočeském regionu
Workshop č. 4 - Aktéři – ekoporadny a ekocentra – zkušenosti s širokou veřejností
Mgr. Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, zelené úřadování, nakládání s odpady,
domácí ekologie
Po dobu konference bylo možné seznámit se ve výstavní části sálu s interaktivní prezentací
deseti společností a NNO, věnujících se EVVO. Mezi nejpůsobivější patřila výstava
Ledňáčkovo putování pražskou přírodou, kterou představila společnost MCN,obecně
prospěšná společnost.
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Administrativní služby
Administrativní služby v rámci Poradní skupiny EVVO, Magistrát hlavního města Prahy
Do poloviny roku 2012 společnost MCN, o.p.s. zajišťovala administrativní služby související
s jednáním Poradní skupiny (PS) EVVO (příprava podkladů k jednání PS EVVO, příprava
a rozeslání pozvánek včetně ostatních materiálů, vyhotovení zápisů a jejich distribuce
členům PS EVVO, zajištění drobného občerstvení, komunikace se členy PS EVVO,
administrace finančního ohodnocení za konzultační činnost externím členům PS EVVO apod.)
na Magistrátu hl. m. Prahy.

Grantový systém Hlavního města Prahy v oblasti
životního prostředí
Projekt Ledňáčkovo putování pražskou přírodou

Společnost MCN,o.p.s. se rozhodla realizovat projekt na podporu zapojení co nejširších
cílových skupin do poznávání pražské přírody, s preferencí cílové skupiny děti a mládež,
a to formou putovní výstavy, hry a webové prezentace.
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V roce 2011 společnost MCN,o.p.s. získala finanční podporu projektu Ledňáčkovo putování
pražskou přírodou, který byl zaměřen na lokality, které jsou zajímavé z hlediska jejich
přírodního významu a s ohledem na předmět ochrany (ochrana výskytu chráněných rostlin,
živočichů; významné geologické lokality, významné krajinné prvky, významná společenství
či ekosystémy apod.).
Z původně plánovaných 5 výstav se nakonec uskutečnilo 7 výstav a dále je o umístění výstavy
zájem.
Výstavy se uskutečnily ve velkých nákupních centrech (Park Hostivař, Arkády Pankrác,
Nákupní centrum Eden), ve kterých je shlédlo značné množství zájemců a environmentální
výchova se tak dostala mezi široké vrstvy obyvatelstva. Výstava byla také prezentována
v rámci Krajské konference EVVO v hlavním městě dne 18. 10.2012 v Městské knihovně
v Praze.

V rámci grantu byly uskutečněny tyto aktivity:
20 naučných tabulí (místo plánovaných 16 tabulí) o významných lokalitách pražské přírody
10 kusů stojanů (místo plánovaných 8 stojanů) na naučné tabule
Pozvánka (plakát) na výstavu
Výstavy – 7 výstav (místo plánovaných 5 výstav)
Digitální prezentace projektu vč. hry – webové stránky žadatele – www.mcn.cz
Herní plány
Certifikát
Realizátor nad rámec plánovaného rozsahu vytvořil 4 naučné tabule, vyrobil 2 stojany
a uskutečnil 2 výstavy.
Tabule – byly zde umístěny informace o jednotlivých významných lokalitách, doplněné
fotografiemi a logem ledňáčka. Další tabule byly věnovány informaci o výstavě, o podpoře
oblasti životního prostředí v rámci grantového systému MHMP, přehled významných lokalit
pražské přírody a ochraně přírody jako takové.
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Putovní výstava byla umístěna v těchto prostorách:
1. Komunitní centrum Matky Terezy – Praha 4, Jižní Město – termín 11.6.2012-30.6.2012
2. Park Hostivař – nákupní centrum – termín 1.7.2012-30.7.2012
3. Arkády Pankrác – nákupní centrum – termín 16.8.2012-29.8.2012
4. Městská část Praha – Dolní Počernice – termín 30.8.2012-17.9.2012
5. Tesco Eden, nákupní centrum – termín 17.9.2012-14.10.2012
6. Městská knihovna v Praze – 18.10.2012 (u příležitosti konání Krajské konference EVVO)
7. ČSOP, Dům ochránců přírody – 20.10.2012 - 2013
Herní plány byly sestaveny s informací o významných pražských přírodních lokalitách a byl
na nich umístěn poutavý příběh ledňáčka, který si děti mohly dočíst v internetové prezentaci
hry.
Projekt byl realizován v letech 2011-2012.
Publicita projektu byla zajištěna informací o projektu na webových stránkách předkladatele
projektu (MCN,o.p.s.), dále na webových stránkách jednotlivých vystavovatelů.
Projekt naplnil stanovený cíl. O výstavu včetně hry v papírové i elektronické podoby byl
zájem a také dále má realizátor nabídky na její umístění a současně impulsy na její
pokračování. Veřejnost byla oslovena v širokém spektru hlavně díky umístění výstav
ve velkých nákupních centrech, do kterých přichází značné množství osob.

Projekt Index čistoty - metodika pro stanovení čistoty veřejných
prostranství
Inspirace pro vznik projektu "Index čistoty - metodiky pro stanovení čistoty veřejných
prostranství" vznikla v rámci realizovaného projektu společnosti MCN,o.p.s. v roce 2011 pod
názvem "Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí Energetický a odpadový management", v rámci kterého se mohli zástupci české veřejné
správy seznámit s projektem města Basilej, který se nazývá Index čistoty a má za cíl zlepšit
čistotu města Basilej. Cílem projektu společnosti MCN,o.p.s. je vytvořit pro potřeby
pražských městských částí metodiku pro nezávislé objektivní hodnocení čistoty veřejných
prostranství (tj. Index čistoty) a zároveň tuto metodiku ověřit v MČ Praha - Troja, MČ Praha 9
a MČ Praha - Dolní Počernice. V průběhu června 2012 se uskutečnily kulaté stoly
v jednotlivých městských částech a byli vybráni kontroloři čistoty, kteří byli následně
proškoleni, aby mohli každý týden provádět měření Indexu čistoty, a to od září 2012 až do
dubna 2013. Index čistoty je vypočítán v závislosti na míře závažnosti a množství jednotlivých
odpadů. Hodnoty se pohybují v rozmezí od 0 do 5. Čím vyšší hodnoty, tím je lokalita čistší.

9







extrémně znečištěná lokalita (0 – 1)
velmi znečištěná lokalita (1 – 2)
znečištěná lokalita (2 – 3)
lehce znečištěná lokalita (3 – 4)
čistá lokalita (4 – 5)

Níže uvádíme první výsledky za rok 2012 a konečné výsledky tohoto pilotního projektu
budou zveřejněny na konci příštího roku.
MČ Praha 9

MČ Praha Dolní - Počernice
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MČ Praha Troja

Kulturní projekty
Babí léto v Dolních Počernicích
Název akce – Babí léto v Městské části Praha – Dolní Počernice
Místo konání akce - Městská část Praha – Dolní Počernice, zámecký areál, centrum MČ
Datum konání akce – 15. 9. 2012
Žadatel - MCN, obecně prospěšná společnost
Akce Babí léto v Městské části Praha – Dolní Počernice se uskutečnila, v plánovaném termínu
dne 15. 9. 2012. Program byl připravený od rána od 9:00 hodin až do pozdních nočních
hodin. Akce má v Dolních Počernicích již 17 letou tradici a je pevně zakotvena
ve veřejném kulturním a společenském životě městské části. V 14:45 hodin starosta městské
části pan Zbyněk Richter oficiálně zahájil celou akci. Ve svém projevu mimo jiné poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce a zdůraznil, že akce se koná za finanční
podpory Hlavního města Prahy (Program Partnerství). Celý den bylo příjemné počasí, které
dovolilo v klidu realizovat všechny aktivity. Hlavní scéna – amfiteátr v zámeckém parku
a všechny ostatní prostory, ve kterých se akce konala, byly stále plné návštěvníků, kterých
se zde sešlo kolem jednoho tisíce. Na hlavní scéně - amfiteátru probíhala taneční a hudební
vystoupení. Dětské představení – Pohádka O Smolíčkovi se uskutečnilo v areálu
informačního centra a knihovny. Celou akci velmi pěkně a zasvěceně moderoval pan Jaroslav
Suchánek. Proběhlo také taneční vystoupení dětí ze základní školy. Byly připraveny výstavy
(Příroda Dolních Počernic, Ledňáčkovo putování pražskou přírodou, Realizované projekty
a rozvojové vize Dolních Počernic, Výstava prací žáků základní školy v Dolních Počernicích,
Výstava fotografií – Když si náš dědeček babičku bral), které se uskutečnily v různých
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vnitřních prostorách Úřadu městské části Praha – Dolní Počernice a informačního centra
v Dolních Počernicích, ale také ve venkovních prostorách. V příjemném prostředí
regionálního muzea proběhla lákavá akce pro všechny návštěvníky akce pod názvem
„Štrůdlování“. Do akce byl zapojen i Dětský domov Dolní Počernice, který pro návštěvníky
připravil Den otevřených dveří v dolnopočernickém zámku. Vedle kulturního programu
probíhal po celou dobu také sportovní program – turnaj v odbíjené, jezdecký parkúr,
mládežnický turnaj v kopané apod. Finanční prostředky byly dále použity na zajištění
ozvučení akce, úhradu provozních nákladů a zajištění informovanosti o akci. Velmi zajímavou
částí připraveného programu byla výtvarná díla připravená ve spolupráci s Ekocentrem
Koniklec v Ateliéru Mgr. Milana Kuzicy pod názvem Socha: “ZEM PRO ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ“
doplněná o zajímavý program BAREVNÝ SVĚT ZVÍŘAT. Při vstupu do zámeckého areálu byly
rozmístěny schránky, do kterých bylo možné přispět dobrovolnými dary. Vybrané finanční
prostředky jsou vždy použity na charitativní účely.
Dle hodnocení organizátorů, účinkujících, ale především samotných občanů Dolních Počernic
a přilehlých městských části hlavního města se celé akce mimořádně vydařila.
Příjemce daru si dovoluje poděkovat Hlavnímu městu Praha za finanční podporu akce, která
byla velmi pěkná a hojně navštívená obyvateli hlavního města.
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Poradenství pro zavádění metod MA21 v rámci
hlavního města Praha
3. Fórum Zdravé Městské části Praha - Dolní Počernice
MCN,o.p.s. se stala pořadatelem a organizátorem 3. fóra Zdravé městské části Praha – Dolní
Počernice.
Ve čtvrtek 10.5.2012 se v hotelu Svornost konalo 3. fórum Zdravé Městské části Praha - Dolní
Počernice. Letošní ročník se konal za hojné účasti žáků vyšších ročníků Základní školy
v Dolních Počernicích.
Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice, zahájil akci prezentací problémů, které
byly na fóru definované v minulém roce. Představil veřejnosti, které problémy byly vyřešeny
a na kterých se dlouhodobě pracuje. Slovo poté dostal Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě
zdravých měst a koordinátor programu fóra. Z jeho prezentace se přítomní dozvěděli, jakým
způsobem mohou navrhnout nové problémy a jak bude probíhat jejich volba.
Diskuse o problémech MČ probíhala u 6 tematických stolů: 1. městská zeleň – vedoucí
diskuse - Zbyněk Richter, starosta MČ, 2. čistota městské části - vedoucí diskusního stolu
Mgr. Edita Hejdová, tajemnice MČ, 3. obchod a služby – ing. Hana Jaklová, místostarostka
MČ, 4. doprava – Bc. Milan Nedvědil, člen rady MČ, 5. volný čas – Ing. Miloslav Král,
místostarosta MČ Praha – Dolní Počernice a 6. stůl byl stůl mládeže, který nebyl limitován
žádnou tématikou. Mladí mohli diskutovat o všem.
Vybraný zástupce každého stolu po skončení diskuse přednesl plénu, o jakých problémech
se hovořilo a které dva problémy považují občané za nejpodstatnější. Celkem bylo sepsáno
12 problémů MČ, z každé oblasti 2 problémy, o jejichž významu se v zápětí hlasovalo.
Na konci setkání byla tombola.

1. Veřejné fórum městské části Praha 13
Společnost MCN,o.p.s. se stala pořadatelem a organizátorem 1. Veřejného fóra městské části
Praha 13. Fórum se uskutečnilo dne 26. 9.2012 na Úřadu městské části Praha 13.
Veřejné fórum bylo poprvé organizováno podle závazné metodiky iniciativy Místní agenda
21. Na setkání se dostavily asi tři desítky občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu Prahy 13.
Smyslem setkání byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější.
Účastníci měli možnost přednést a zapsat jakékoli své podněty z pěti oblastí – městská zeleň
a čistota, obchod a služby, doprava a bezpečnost, volný čas a mládež, sociální problematika
a multikulturní soužití. V diskusi u pěti tematických stolů pak vybrali 2 – 3 nejdůležitější
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témata v dané oblasti a ta veřejně prezentovali. V závěrečné fázi označil každý účastník mezi
vybranými tématy dvě preferovaná. Po sečtení hlasů vznikl pořadník deseti témat, která
účastníci považují za nejpalčivější.

Vize do budoucna
Společnost MCN, o.p.s. v roce 2012 realizovala významné projekty orientované
na environmentální vzdělávání veřejné správy, ochranu a péči o životní prostředí či Místní
Agendu 21. V budoucnu se společnost chce dále realizovat formou naučných stezek,
putovních výstav spojených s interaktivními hrami, brožur a menšími projekty v oblasti
kultury a v oblasti péče o životní prostředí.
V následujících obdobích je hlavním cílem společnosti:
• aktivně poskytovat poradenství v oblasti využívání, čerpání a administrace financí ze zdrojů
Ministerstva životního prostředí ČR, strukturálních fondů Evropské unie, Magistrátu hlavního
města Prahy a dalších dotačních titulů
• spolupracovat s městskými částmi a obecními úřady, koordinovat jejich vstup a postup
v místní Agendě 21, a tím napomáhat zvyšování kvality veřejné správy a praktickému
uplatnění principů udržitelného rozvoje
• vytvářet nové projekty zaměřené především na péči o životní prostředí a tím přispět
k environmentálnímu vzdělávání veřejnosti, mládeže a představitelů veřejné správy
• organizovat menší projekty v oblasti kultury.

Zpracovala: Mgr. Vladimíra Jilečková
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