
Občanské iniciativy

archibn / Benešov 
architektura města Benešov, problémy veřejného prostoru 
web / http://archibn.blogspot.cz
kontakt / Luboš Klabík / lubos.klabik@gmail.com

Beroun sobě / Beroun
občanské sdružení za lepší Beroun 
web / www.berounsobe.cz
kontakt / Martin Patera / berounsobe@gmail.com

Agora Břeclav / Břeclav
V létě 2009 se začala formovat skupina břeclavských architektů, kterým nebyl lhostejný 
dlouhodobější stav ani aktuální proměny našeho města. Často tristní úroveň realizovaných staveb, 
diletantské úpravy veřejných prostorů, změny územního plánu v nichž se jen těžko dala nalézt 
rozumná koncepce.
web / http://www.agorabreclav.cz
kontakt / AgoraBreclav@email.cz

4AM/Fórum pro architekturu a média / Brno 
4AM Fórum pro architekturu a média je otevřená platforma experimentálních přístupů a 
různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění 
a umění nových médií.
web / http://www.forum4am.cz
kontakt / forum4am@gmail.com

Urbanismus Brno / Brno
Platforma Urbanismus Brno si dává za cíl zvýšit povědomí o všem, co se týká brněnského veřejného 
prostoru. Do diskusí o chystaných, probíhajících i ukončených projektech zapojuje co nejširší 
odbornou veřejnost – architekty, kunsthistoriky, aktivisty, pracovníky neziskového sektoru, 
památkáře, studenty architektury a dějin umění, ale také umělce, sociology a filosofy vyjadřujících 
se k veřejnému prostoru. Projekt je založen na názorové pluralitě a respektu ke všem myšlenkovým 
přístupům. 
web / http://www.urbanismusbrno.cz
kontakt / Jan Blinka / urbanismus.brno@gmail.com

Brnění, o. s. / Brno
Brnění je občanské sdružení, které vzniklo v létě roku 2010 v reakci na městskou kauzu – záměr 
výstavby podzemních garáží pod Zelným trhem. 
web / http://www.osbrneni.cz
kontakt / Matěj Hollan / brneni@gmail.com

Brno hraje na CITY / Brno
Brno hraje na CITY je projekt, který se snaží zlepšovat vztah obyvatel Brna k jejich městu pomocí 
vzdělávání a šíření informací hravým způsobem. Prostřednictvím městských her, komentovaných 
prohlídek, workshopů a netradičných městských událostí (piknik u řeky, piškvorky na náměstí, hra 
ve veřejném prostoru) ukazuje, že město se dá užívat i jinak než je běžné. Tak neváhejte a navštivte 
některou z našich akcí.
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web / http://www.brnohrajenacity.cz/
kontakt / Barbara Herucová / barbara@brnohrajenacity.cz

Husa Klub – Žijeme Brnem / Brno
Brněnský diskusní kulatý stůl HUSA KLUB – ŽIJEME BRNEM chce vtáhnout tvůrčí a přemýšlivé 
Brňany k dialogu a společnému přemýšlení o rozvoji města Brna a naší společnosti v kontextu 
evropského společenství. Cílem setkání je navazování nových spoluprací, výměna myšlenek, 
názorů, zkušeností, kontaktů, podpora zdravého patriotismu a sounáležitosti s městem Brnem. 
web / http://www.husaklub.cz
kontakt / Tomáš Mozga / tomas.mozga@gmail.com

CBArchitektura / České Budějovice  
Cítíme nepsanou odpovědnost architektů ke svému městu. Snažíme se ovlivnit jak současnou 
architekturu našeho města, tak se podílet na dlouhodobějších vizích. 
web / http://www.cbarchitektura.cz/
kontakt / Mirek Vodák / cbarchitektura@gmail.com

Důl architektury / Havířov 
Sdružení Důl architektury má následující cíle: zabránit plánované demolici vlakového nádraží v 
Havířově, chránit také ostatní architektonicky zajímavé budovy v Havířově, zajišťovat a pořádat 
přednášky o architektonicky zajímavých budovách, šířit osvětu na poli architektury a urbanismu v 
Havířově, pořádat workshopy se studenty škol architektury, sledovat a veřejně hodnotit stavební 
akce v Havířově. 
web / http://www.dularchitektury.cz/
kontakt / Lucie Chytilová / dularchitekturyos@gmail.com

Civitas per populi / Hradec Králové
Občanské sdružení Civitas per Populi pracuje od roku 2002, kdy bylo založeno při Fakultě 
architektury VUT v Brně. V roce 2006 bylo sídlo sdružení přeneseno do Hradce Králové. Civitas per 
Populi je nevládní nezisková organizace sdružující vědecké pracovníky, pedagogy a studenty (zejm. 
Ph.D. studenty) oborů zaměřených na tvorbu urbánního prostředí našich měst a věd souvisejících 
jako jsou všechny druhy plánování ve veřejném sektoru a veřejná správa obecně. 
web / http://www.civitas-group.cz/
kontakt / Michael Pondělíček / mpondelicek@gmail.com

PLAC / Jablonec nad Nisou
PLAC – Platform for Landscape Architecture and Culture, je nově vznikající občanské sdružení, 
jehož základním cílem je kultivace veřejného prostoru města a krajiny. V těchto aktivitách navazuje 
na předchozí projekty jako byla organizace jablonecké části festivalu Den architektury, akce 
Městské zásahy Jablonec nad Nisou 2013, cyklus přednášek Tištěná architektura a další. 
web / http://placjablonec.cz/
kontakt / Jakub Chuchlík / jakub.chuchlik@gmail.com

KLAD-ON/OFF / Kladno
Občanské sdružení KLAD-ON/OFF vzniklo v roce 2012 s cílem kultivovat veřejný prostor ve městě 
Kladně, přispívat k územnímu rozvoji a pozitivní proměně města Kladna, budovat hrdý a 
zodpovědný vztah obyvatel ke svému městu a rozvíjet otevřenou diskuzi na tato témata. 
web / http://kladonoff.cz/
kontakt / Ondřej Rys / ondrej.rys@gmail.com

mailto:ondrej.rys@gmail.com
http://kladonoff.cz/
mailto:jakub.chuchlik@gmail.com
http://placjablonec.cz/
mailto:mpondelicek@gmail.com
http://www.civitas-group.cz/
mailto:dularchitekturyos@gmail.com
http://www.dularchitektury.cz/
mailto:cbarchitektura@gmail.com
http://www.cbarchitektura.cz/
mailto:tomas.mozga@gmail.com
http://www.husaklub.cz/
mailto:barbara@brnohrajenacity.cz
http://www.brnohrajenacity.cz/


Je čas nemlčet / Liberec
Jsme neformální a nezávislá skupina libereckých občanů. Jsme lidé, kterým během události jara 
2011 došla trpělivost s děním na liberecké radnici. Dohromady nás svedlo obyčejné lidské 
rozhorčení nad tím, jak bylo jen pár měsíců po volbách naloženo s hlasy voličů. Během dubnových 
dní roku 2011 jsme organizovali petici za zachování koalice, kterou během 14 dní podepsalo přes 4 
000 občanů Liberce.
web / http://casnemlcet.cz/
kontakt / info@casnemlcet.cz 

Liberec : Reichenberg / Liberec
Projekt Liberec : Reichenberg vznikl jako součást interdisciplinárního výzkumného projektu 
studentské grantové soutěže (SGS-FP-TUL 38/2011) s názvem Migrace a transformace center v 
Liberci. 
web / http://liberec-reichenberg.net/
kontakt / Jaroslav Zeman / zeman.jaroslav@gmail.com

Městské zásahy Liberec / Liberec 
kontakt / Jiří Žid / jiri.zid@seznam.cz / Zuzana Koňasová / konasova.zuzana@gmail.com 

Litoměřice ||| Leitmeritz / Litoměřice 
Projekt Litoměřice|||Leitmeritz vzniká jako dobrovolná iniciativa několika mladých architektů a 
studentů, kterým není lhostejný osud rodného města a jeho okolí. Navazuje na koncepci starších 
sourozenců Ústí /// Aussig.net, Teplice /// Teplitz.net a Liberec:Reichenberg.net.
web / http://litomerice-leitmeritz.net/
kontakt / Filip Landa / filip@sfera-atelier.com 

Generace 89 / Litomyšl
Generace89 je otevřené občanské sdružení. O co nám vlastně jde?
- chtěli bychom podporovat občanskou společnost a komunitní sepětí
- chtěli bychom posilovat rodinný život a odpovědný vztah k životnímu prostředí
- chtěli bychom pořádat kulturní, sportovní a společenské aktivity
- chtěli bychom usnadnit komunikaci mezi občany a samosprávou
- chtěli bychom přispět k nekonfliktnímu a tvůrčímu způsobu politiky 
web / http://www.generace89.cz/
kontakt / info@generace89.cz

Za krásnou Olomouc / Olomouc
Občanské sdružení Za krásnou Olomouc založili v roce 2007 tři olomoučtí historikové umění – 
Marcela Marková, Martin Horáček a Ondřej Jakubec, za podpory dalších zainteresovaných zájemců 
z řad odborné i laické veřejnosti. Pohnutkou jim k tomu byla nespokojenost s mnoha dosavadními 
městskými zásahy a snaha ovlivnit vývoj těch budoucích. S jednoduchým cílem – zasadit se o 
příjemné, kulturní a genia loci respektující prostředí pro současné obyvatele města. 
web / http://www.krasnaolomouc.cz/
kontakt / krasnaolomouc@seznam.cz

Cooltour a Městské zásahy Ostrava / Ostrava 
Multižánrové centrum Cooltour je první experimentální prostor pro současné umění v  Ostravě, 
které si klade za cíl podporovat začínající umělce a mladé tvůrčí osobnosti, uskutečňovat nebo 
pomáhat jiným při realizaci společensky prospěšných projektů, rozvíjet nové talenty a obohacovat 
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lokální kulturní prostředí.
Městské zásahy Ostrava: Hlavní ideou projektu je pokusit se najít určité body, místa a situace v 
Ostravě, o kterých si myslíme, že nefungují tak, jak by měly, nebo nepřináší obyvatelům to, co by 
přinášet mohly. 
web / http://www.cooltourova.cz/cz
kontakt Cooltour / Andrej Harmečko / andrej@cooltourova.cz
kontakt MZO / Vendula Šafářová / Soňa Frídlová / mzostrava@gmail.com 

Za krásnou Ostravu / Ostrava
Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učit se jí) a 
humor v otázkách související s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Navazuje volně na 
obdobné spolky v předválečném období. Spolek byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové 
dne 12. 3. 2013.
web / http://www.krasnaostrava.cz/
kontakt / Ilona Rozehnalová / akce@antikfiducia.com

Offcity / Pardubice
Projekt OFFCITY vznikl na sklonku roku 2008. Jde o dlouhodobý umělecko-sociologicko-komunitní 
projekt, který pracuje s tématem města jako se strukturou a živým organismem a který je úzce 
spjatý s východočeským městem Pardubice. 
web / http://www.offcity.cz/
kontakt / Ondřej Teplý / ondrej.teply@mixage.cz / Šárka Zahálková / sarka@offcity.cz 

ENVIC / plzeňský region
Informační centrum (IC) sítě ENVIC najdete v každém okrese Plzeňského kraje. Dva hlavní pilíře 
činnosti sítě ENVIC jsou informační a poradenská činnost v problematice životního prostředí a 
vzdělávání v hlavních tématech životního prostředí.
web / http://www.envic.cz/
kontakt / ic.plzen@envic.cz

Johan / Plzeň
V Plzni je JOHAN ojedinělou organizací, která se věnuje podpoře mladého umění a prezentaci 
profesionální alternativní scény. Naše projekty jsou adresovány především mladým lidem, 
studentům, umělcům, ale také dětem a jejich učitelům či vychovatelům. Svými aktivitami chceme 
přispět takovému společenskému klimatu, které umožňuje sebevyjádření, prostor pro čin i 
odpovědnost za jeho realizaci a dopady.
web / http://www.johancentrum.cz/
kontakt / Roman Černík / roman.cernik@johancentrum.cz / info@johancentrum.cz 

k světu / Plzeň
... k světu. oživuje veřejný prostor a dává mu nový smysl, umožňuje tvůrčím lidem realizovat své 
sny.
web / http://ksvetu.cz/
kontakt / Jakub Mareš / maresjakub@gmail.com
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Maják Plzně / Plzeň
Maják dává lidem světlo a jistotu, otevírá jim oči do zákoutí, kam jinak sami nedohlédnou a snad 
ani vidět nechtějí. Je naším strážným andělem pokaždé, když se vydáváme na cestu i když se 
vracíme domů, dává nám pocit bezpečí a řídí naše kroky... 
Vše, co vás kdy zajímalo o minulosti i současnosti města Plzně a okolí. 
web / https://www.facebook.com/MajakPlzne
kontakt / Pavel Motejzík / Lukáš Mácha / majakplzne@gmail.com

Plzeňané / Plzeň
Naše občanská iniciativa sdružuje Plzeňanky a Plzeňany, kterým není lhostejná budoucnost Plzně i 
Plzeňského kraje a chtějí se na jejich fungování aktivně podílet.
web / http://www.plzenane.cz/
kontakt / Martin Marek / mart.marek@gmail.com

Škoda Plzně / Plzeň
Nezávislá platforma, jejímž úkolem je informovat občany o dění v Plzni okolo plánování, výstavby, 
rozvoje a budoucnosti města.
web / http://www.skodaplzne.cz/
kontakt / Marek Sivák / m.sivak@skodaplzne.cz

Písecký svět / Písek
Písecký svět přináší od května 2009 veřejnosti informace a názory o dění ve městě Písku a okolí. 
Není svázán s žádnou politickou stranou či hnutím ani s jinými skupinovými zájmy. 
web / http://www.piseckysvet.cz/
kontakt / Martin Zborník / zbornik@piseckysvet.cz

Dvojka sobě / Praha 2
sdružení nejen pro oživení pražské pravobřežní náplavky (mj. AVOID Floating Gallery)
kontakt / Ivo Slavík

KRUH / Praha
Kruh pořádá odborné přednášky a diskuse zaměřené na současné dění v architektuře, jejichž cílem 
je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě širší 
veřejnosti tj. i mimo úzký okruh odborníků a studentů architektury.
web / www.kruh.info
kontakt / Marcela Steinbachová / kruhos@seznam.cz

Letná sobě / Praha
Architektonická iniciativa pro smysluplný rozvoj letenské čtvrti.
web / http://letnasobe.cz/
kontakt / Kateřina Vídenová / info@letnasobe.cz

Malešice pro lepší život / Praha-Malešice
Občanské sdružení Malešice pro lepší život se zabývá řešením problémů občanů Malešic s jejich 
životním prostředím. Bylo založeno na podzim 2007, aby sdružovalo občany, kteří se o stav svého 
okolí aktivně zajímají. 
web / http://www.osmalesice.cz/
kontakt / info@osmalesice.cz
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Praguewatch / Praha
Občanské sdružení PragueWatch se snaží kriticky hodnotit rozvoj Prahy a pražské městské politiky. 
Naším cílem je nejen zvýšit transparentnost v městském plánování a informovat veřejnost o 
probíhajících kauzách, ale i včas upozornit Pražany a Pražanky na chystané problematické stavby a 
developerské projekty.
web / http://praguewatch.cz/
kontakt / Marek Čaněk / info@praguewatch.cz

Společně pro desítku / Praha 10
Jsme nezávislá iniciativa, sdružující níže uvedená občanská sdružení i jednotlivce, kteří mají zájem 
se aktivně podílet na životě naší městské části, tj. Praze 10 neboli Desítce.
web / http://prahadeset.cz/spolecne-pro-desitku?m=47
kontakt / Martin Moravec / martin.moravec@spolecneprodesitku.cz / Renata Chmelová / 
info@spolecneprodesitku.cz / obcaneprahy10@gmail.com

Start Vršovice / Praha-Vršovice
Občanské sdružení Start Vršovice bylo založeno v roce 2009. Jeho smyslem je přispět ke zlepšení 
prostředí staré části Vršovic, kde zakládající členové dlouhá léta bydlí, pracují a mají své podniky. 
web / http://startvrsovice.cz/
kontakt / Kateřina McCreary / info@startvrsovice.cz

Uličník / Praha
chceme změnit veřejný prostor... společně! 
web / http://ulicnik.cz/
kontakt / info@ulicnik.cz

Útulné Strašnice / Praha-Strašnice
Občanské sdružení "Útulné Strašnice" vzniklo v dubnu 2010 na záchranu parku u metra Strašnická, 
který se vedení radnice Prahy 10 chystalo přestavět na oplocené placené sportoviště – v rozporu s 
názorem veřejnosti a pod záminkou, že se místo bude měnit na relaxační park.
web / http://www.strasnice.org/
kontakt / Ivana Mádrová / madrova@seznam.cz

Zahrada / Praha
Posláním zahrady ops je vytvářet a poskytovat kulturní a kulturně-sociální služby, které vedou k 
realizaci nejrůznějších projektů s dopadem v oblasti kultury, umění a výchovy a jsou podle své 
povahy určeny nejrůznějším věkovým i demografickým skupinám z řad nejširší veřejnosti. Takže 
děláme všechno a pro všechny!
web / http://www.zahradaops.cz/zahradaops/
kontakt / David Kašpar / david@zahradaops.cz

Živé město / Praha
Občanské sdružení Živé město založili v září 2010 mladí lidé, kteří žijí, studují či jinak tráví svůj čas 
na Praze 6 s cílem tuto lokalitu oživit. Ačkoliv Praha 6 patří mezi nejbohatší obce v České republice, 
není zde funkční kino, nekonají se zde akce ve veřejném prostoru, nezávislá kultura se setkává s 
minimální podporou. V poslední době zde sice vzniklo několik alternativních zařízení nabízejících 
pravidelný program, veřejnost o nich ale téměř neví. 
web / http://www.zive-mesto.cz/news/
kontakt / Tereza Mašková / info@zive-mesto.cz / zivemesto@gmail.com
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Oživme si Strakonice / Strakonice
web / http://ozivmesistrakonice.blogspot.cz/
kontakt / Jan Freiberg / ozivmesistrakonice@gmail.com

Teplice:Teplitz / Teplice
Projekt Teplice - Teplitz.net vznikl přímou inspirací (a hecováním) autory stránek Ústí - Aussig.net. 
Společný podtitul "Architektura na severu Čech" takové spojení vysvětluje, zároveň ale nabízí 
otázku, jestli jenom něco nezdvojujeme. Není tomu tak – obě města jsou svým příběhem (a tak i 
vizuální podobou) odlišná.
web / http://teplice-teplitz.net/
kontakt / Jan Hanzlík / honza.hanzlik@gmail.com

Ústí-Aussig.net / Ústí nad Labem
Cílem stránek je zmapování většiny důležitých staveb, které v Ústí nad Labem a jeho okolí vyrostly, 
zejména však těch, u kterých je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou 
zejména stavby postavené po roce 1850 až do současnosti, toto období se navíc kryje s přerodem 
Ústí n. L. z dvoutisícového městečka na krajskou metropoli. 
web / http://www.usti-aussig.net/
kontakt / Matěj Páral / paral@wo.cz / Martin Krsek / m.krsek@email.cz

Váš Střekov / Ústí nad Labem – Střekov
Občanské sdružení Váš Střekov si klade za cíl zlepšit komunikaci mezi vedením městského obvodu a 
jeho obyvateli. Cílem je podporovat rozvoj Střekova, jakožto důstojné a atraktivní části Ústí.
web / http://strekov.wordpress.com/o-sdruzeni/
kontakt / Jiří Němeček / info@vas-strekov.cz

Vodňany žijou / Vodňany
Jsme parta mladých lidí z Vodňan, Budějovic, Prahy, Varnsdorfu a dalších českých měst a vísek. 
Chceme, aby Vodňany žily. Chceme pořádnou kulturu – filmy, divadlo, koncerty, výstavy. Chceme 
kvalitní vzdělání, kvalitní vzdělávací akce. Chceme architektonicky krásné město. Chceme aktivní, 
transparentní a odpovědnou politickou reprezentaci města.
web / http://www.vodnanyzijou.cz/
kontakt / Michaela Lencová / Michaela.Lenc@gmail.com / Pavel Janšta / 
pavel.jansta@muvodnany.cz

Žijeme Ždárem / Žďár nad Sázavou
Chceme město, které dobře komunikuje s občany, má sdílenou vizi rozvoje a je městem, ve kterém 
rádi s našimi rodinami žijeme. 
web / http://zijemezdarem.cz/

Nadace a další neziskové organizace

Agora CE / Praha
Agora CE působí v České republice již téměř patnáct let. Byla založena jako česká, nevládní a 
nezisková společnost dvěma holandskými partnery, v jejichž zemi má otevřený dialog a zapojování 
občanů do veřejného dění tradicí a nezaměnitelné místo. Posláním Agory CE je posilovat proces 
demokratizace naší společnosti. 
web / http://www.agora-ce.cz/
kontakt / info@agora-ce.cz
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Auto*Mat / Praha
Sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, 
pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a 
aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru.
web / http://www.auto-mat.cz/
kontakt / Vít Masare / vit.masare@auto-mat.cz

Centrum pro komunitní práci / ČR
Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a 
pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho 
obci, městě či regionu a svoji práci směřují k podpoře tohoto cíle. Do dnešní doby vzniklo šest 
místních zastoupení: CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy a CpKP střední 
Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava. V současné době se jedná o 
samostatné právní subjekty plně zodpovědné za veškeré svoje aktivity. 
web / http://cpkp.cz/
kontakt / cpkp@cpkp.cz

Frank Bold (Ekologický právní servis) / Praha / Brno
Nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv, hájící práva občanů a 
životního prostředí v České republice právní cestou. Přišel také s uceleným konceptem 
»profesionálního občana« v kampani Občan 2.0. 
web / http://www.eps.cz/
kontakt / Bára Gregorová / bara.gregorova@eps.cz

Nadace Partnerství / Brno / Praha
V Nadaci Partnerství pomáháme lidem pečovat o životní prostředí granty, odbornými službami, 
vzděláváním a inspirací v naší Otevřené zahradě
web / http://www.nadacepartnerstvi.cz/
kontakt / Miroslav Kundrata (ředitel) / miroslav.kundrata@nap.cz / Tereza Kučerová (kancelář) / 
tereza.kucerova@nap.cz

Partnerství, o. p. s. / Brno
Obecně prospěšná společnost Partnerství poskytuje a zprostředkovává informace a služby pro 
trvale udržitelný rozvoj komunit a obcí. A také pro jejich partnery z neziskového nebo 
podnikatelského sektoru i státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. 
web / http://www.partnerstvi-ops.cz/
kontakt / Martin Nawrath (ředitel) / partnerstvi@nap.cz / partnerstvi.ops@nap.cz 

Nadace Proměny / Praha
Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která podporuje proměny měst se zapojením 
místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na 
člověka. Nadace poskytuje svou pomoc městům a školám v rámci grantových programů Parky a 
Zahrada hrou.
web / http://www.nadace-promeny.cz/cz/web/index.html
kontakt / Jitka Přerovská (ředitelka) / jitka.prerovska@nadace-promeny.cz / info@nadace-
promeny.cz / projekty@nadace-promeny.cz
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Nadace Via / Praha
Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997. Nadace VIA pomáhá 
rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich 
profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České 
republice. 
web / http://www.nadacevia.cz/cz/nadace-via
kontakt / Jiří Bárta (ředitel) / jiribarta@nadacevia.cz / Tereza Provazníková (kancelář) / 
terezaprovaznikova@nadacevia.cz / via@nadacevia.cz

Společnosti pro trvale udržitelný život / Praha / ČR
STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z 
iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. 
web / http://www.stuz.cz/
kontakt / stuz@ecn.cz

Za Česko kulturní / Praha / ČR
iniciativa pro podporu živého umění
web / http://www.zaceskokulturni.cz/
kontakt / Jan Vávra / info@zaceskokulturni.cz
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