Občastník pro věci veřejné a lepší orientaci v Královehradeckém kraji
Strana zelených, která je v České republice již 16
let prodělala v poslední době největší změnu ve
svém vývoji. V posledních parlamentních volbách
se jako jediná do té doby neparlamentní strana dostala přes nespravedlivou 5% hranici podpory voličů. Získala šest mandátů a výrazně poznamenala
volební kampaň. Na základě věcnosti diskuse
a představ o směřování země ve volebním programu „Kvalita života“ se zeleným podařilo zčásti kultivovat pohled na politiku a „změnit “volební programy velkým politickým stranám.
Tento významný posun zapříčinila především změna vedení Strany zelených na podzim minulého roku a shoda s lídry kandidátních listin na podpoře
programu a jasného pojetí politiky jako služby občanům bez ideologického pravolevého vidění. Jde
o politiku řešení konkrétních věcí s pohledu dalších
generací. Zemi, přírodu, rostliny a živočichy nelze
jen „využít“,ale s použitím výsledků vědeckého vývoje a zásad humanity předat dalším generacím.

Dostává se Vám do rukou první číslo občasníku
Kozí noviny. Do budoucna půjde o zpravodaj, který bude obsahovat informace o věcech veřejných
převážně z Královehradeckého kraje. Jedná se
o tiskovinu, která jen nepopisuje události, ale aktivně do nich vstupuje. Obsahem bude kritický postoj ke statní správě a samosprávě, v oblastech
ochrany přírody a krajiny, spotřebitelů a důstojnosti života. Dále se budeme věnovat rozhodování
a fungování státní správy a samosprávy v Kraji.
Poštovní schránka 13, 507 23 pošta Libáň
tel./záz.: 493/598 576 nebo 605/70 10 81
e-mail: info@kozy.cz
číslo účtu: Investiční a poštovní banka
166771008/0300
Hledáme pomocníky a mecenáše
Aktivity koordinuje
Stanislav Penc

Vyzíváme všechny, kteří dokáží o věcech veřejných myslet pozitivně a věcně, aby se zapojili do činnosti Strany zelených buďto jako právoplatní
členi (roční členský příspěvek 300Kč) nebo jako sympatizanti a pomocníci.
Adresa na hlavní kancelář Strany zelených: Murmanská 13/1246, 100 00 Praha 10, tel.fax: 272 737 592, e-mail: info@zeleni.cz

Postupně začínáme vytvářet kandidátní listiny pro komunální volby. Proto vyhlašujeme anketu na téma:
Koho by jste chtěli vidět na své radnici za svého zastupitele. Vaše typy zasílejte na tel: 605/701081 nebo na khkraj@zeleni.cz

Místní program (priority)
Strany zelených Královéhradeckého kraje
Cílem programu Zelených je zlepšování kvality života – života obyvatel kraje i života obecně. Chceme spoluvytvářet svobodnou a rozumně se rozvíjející společnost založenou na občanském přístupu, právní jistotě
a zodpovědném hospodaření.
Proto se zaměřujeme na rozvoj lidského potenciálu a na ochranu lidské důstojnosti všech skupin obyvatel
–tj. odstraňování generačních a skupinových bariér, vytváření podmínek pro skutečné celoživotní vzdělávání
a rekvalifikaci, zaměstnávání i na částečný úvazek a podporu drobného a středního podnikání zaměřeného zejména na ekologicky šetrné technologie. Zároveň usilujeme o komplexnější pojetí ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. Podpoříme aktivní podíl občanů na iniciativách směřujících k udržitelnému rozvoji,
ochraně životního prostředí, přírody a krajiny a kulturního dědictví. Větších změn v oblasti ochrany životního
prostředí nemůže být dosaženo bez rozvoje ekologického cítění veřejnosti a konkrétních aktivit jednotlivců
a komunit. Chceme vytvořit příhodné podmínky pro lepší informovanost občanů i pro školní i mimoškolní
výchovu dětí a mládeže zaměřenou zejména na stále více opomíjený pobyt a pohyb v přírodě, zdravý životní
styl a vnímání přírodních a kulturních hodnot.

Zkvalitnění života občanů chceme realizovat:
• Ve veřejné správě a rozvoji občanské společnosti:
- podpora možností aktivního vstupu občanů do územněplánovacích a jiných správních řízení (včetně EIA - posuzování vlivů na životní prostředí),
- systematické vyžadování toho, aby veškerá jednání orgánů veřejné správy byla veřejná,
- podpora auditů na všech úřadech a institucích státní
správy a samosprávy,
- podpora přímé účasti veřejnosti na rozhodování o využití určitého území (referendum). Jednou z hlavních priorit
SZ v kraji je přímá účast občanů na rozhodnutí o využití
území mezi Hradcem Králové a Pardubicemi ve vztahu
k záměru spalovny a papírny v Opatovicích nad Labem!
V souvislosti s podobnými případy prosazujeme možnost
jejich řešení prostřednictvím referenda.
- spolupráce zastupitelů na všech úrovních s občanskými
iniciativami a spolky při řešení různých místních problé-

mů. Příkladem je problém dálničního přivaděče Praskačka
- lepším začleněním obcí a jiných institucí do systému čerpání evropských grantů a dotací
• V dopravě:
- přesunem přepravy zboží z kamionové dopravy na železnici včetně obnovy a využití existujících železničních
vleček v kraji,
- podpora hromadné dopravy zvláště začleněného do
systému integrované dopravy (jeden lístek pro všechny na
sebe navazující spoje),
- modernizací stávajících komunikací pro zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu,
- bezodkladným zahájením výstavby obchvatů měst a obcí tam, kde je to pro kvalitu života potřebné,
- zlepšením podmínek pro cyklisty a pro pěší chodce,
Pokračování na straně 2

Královehradecký kraj
Rozloha 4758 km2
počet obyvatel 548 380 občanů
hustota osídlení: 115 obyvatel na km2
počet obcí 448 / počet měst 43

Významná chráněná území v kraji
Krkonošský národní park

370 km2

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,
Tel: 499 456 111, Fax: 499 422 095
E-mail: podatelna@krnap.cz, http://www.krnap.cz/

Správa CHKO Železné hory 284 km2
Náměstí 317, 538 25 Nasavrky
Tel.: +420 469 677 420, Fax: +420 469 677 729
Email: zelhory@schkocr.cz, http://zelhory.schkocr.cz
www.zeleznehory.ochranaprirody.cz

Správa ChKO Český ráj 181 km2
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov,
tel./fax: 481 321 900
e-mail: ceskyraj@schkocr.cz
web: www.chkocr.cz, www.ochranaprirody.cz

Správa CHKO Orlické hory 204 km2
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 539 541, Fax: +420 494 539 540
e-mail: orlhory@schkocr.cz
www.orlickehory.ochranaprirody.cz

Správa CHKO Broumovsko

410 km2

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
Telefon: 491 549 020 33
http://www.broumovsko.schkocr.cz/
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- zlepšením železničního spojení např.-budeme usilovat
o zlepšení železničního spojení na trase Starkoč – Náchod
pro "přiblížení" periferie Náchoda a Broumovska a o obnovení dříve fungujících železničních přechodů do Polska
(Otovice - Scienawka Sriednia, Královec-Lubawka, Náchod - Kudowa Zdrój)
• V ekonomice a podnikání:
- zejména podpora malého a středního podnikání, které
přispívá k rovnoměrnému rozvoji hospodářství v kraji
a může kompenzovat výkyvy na trhu a případnou nestabilitu velkých investičních celků,
- podpora podnikatelských subjektů sídlících v kraji a šetrně využívajících místní zdroje a podporu podnikatelských subjektů (i jejich zákazníků) v ekologicky orientovaných oborech: podpora by měla zahrnovat např.
finanční zvýhodnění či dotace při zateplování objektů, přechodu na solární světelná zařízení (např. u veřejného
osvětlení), zavádění šetrnějších systémů vytápění (solární
ohřev vody, biomasa, tepelná čerpadla) apod.
- důslednou kontrolou znečišťovatelů životního prostředí
jejichž postihy,ale i žádoucí reorientaci k šetrnějším technologickým postupům by měla řešit ekologická daňová reforma.

• V zemědělství:
- podpora řádného a k přírodě šetrného obhospodařování krajiny-hospodaření podle typu krajiny a produkce,což
představuje značnou rozmanitost forem zemědělského
podnikání (včetně pozemkových spolků vlastníků půdy
apod.),
- prosazováním záměru, aby se z Královéhradeckého
kraje stal pilotní region projektu "Biopotraviny do škol",
- podpora urychleného spuštění programu výroby biopaliv v kraji.
• Ve vzdělávání, výchově, informovanosti:
- prosazování výrazně lepších organizačních a finančních
podmínek pro probíhající reformu vzdělávání (např. snížení administrativy ve školství, zlepšení financování škol,
kvalitní a systematické vzdělávání a kariérní růst pedagogů),
- podpora vlastní iniciativy škol při vytváření vzdělávacích
programů i při zapojování do života obcí a regionu. Nepodpoříme však jakékoliv návrhy omezující nebo kompli-

kující přístup ke vzdělání tedy ani návrhy směřující k zavedení školného!
- zavedení vzdělávání pro udržitelný rozvoj (včetně ekologické výchovy) do škol,
- rozšířením zapojení obcí a měst v kraji do projektů ekologické výchovy, hnutí zdravých měst, Místní agendy 21,
programu obnovy venkova a dalších činností podobného
zaměření,
- podpora sítě středisek ekologické výchovy a ekologických informačních a poradenských středisek pro občany
a podnikatele. Poradenství bude zaměřeno např. na udržitelnou energetickou politiku (alternativní technologie, možností úspor, získání kompenzací při zavádění ekonomické
daňové reformy) jako základní prioritu Strany zelených,
- podpora větší nabídky volnočasových aktivit v přírodě
a odpočinkových, kulturních a sportovních zařízení pro
děti, mládež a veřejnost, které by měly sloužit i v rámci
prevence nežádoucích sociálních jevů a kriminální činnosti,
- podporou zapojení občanů do prevence vzniku odpadů
a do systému třídění a recyklace odpadu.

• V ochraně krajiny:
- omezením výstavby na „zelené louce“ na minimum a využíváním stávajících staveb a prostor pro podnikatelské
účely (zejména cenovou a daňovou politikou a formou pomoci při řešení starých ekologických zátěží),
- snahou o zachování přirozeného rázu krajiny – podpora
údržby či obnovy drobných krajinných prvků jako hájků,
zahrad, stromořadí, sadů, parků, polních cest atd.
- vědecky podloženým úsilím o institucionální ochranu
významných přírodních útvarů a území, zahrnující vytipování cenných lokalit a vytvoření podmínek pro jejich registraci,dle zákona na ochranu přírody (ve formě přírodních parků, významných krajinných prvků a památných
stromů). Podpoříme vznik CHKO Poorličí.
- podporou vytváření ploch přirozeného rozlivu vod jako
prevence před povodněmi,
- větší ochranou a obnovou břehových porostů,
- soustavnou ochranou povrchových vod a vodních toků dobudováním čistíren odpadních vod, tvorba travnatých
pásů jako prevence eroze a znečištění povrchových vod
ze zemědělství s cílem "Chceme vodu ke koupání".
- důslednou ochranou nejcennějších území v kraji. Nepodporujeme rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku na trase Růžová hora-Sněžka, rychlostní silnice přes Český ráj
apod.

Další podrobnosti k tomuto programu naleznete na webových stránkách Strany zelených Královéhradeckého krajewww.zeleni.nazory.cz a na www.zeleni.cz

Nebojme se konopí!
Předsudky a nedostatek zpracovatelských kapacit na území ČR patří mezi hlavní příčiny, proč se u nás prakticky
nepěstuje konopí.
Odborníci se přitom shodují v tom, že tato hospodářská
plodina je optimální mimo jiné pro využití na energetické
účely.
Podle statistik ministerstva zemědělství se přitom v loňském roce pěstovalo v ČR technické konopí pouze na
161,53 hektaru a celková produkce dosáhla 558,8 tuny
stonku a 60,2 tuny konopného semene. Po druhé světové
válce se pěstovalo v Čechách,na Moravě a ve Slezsku konopí na více než 10 000 hektarech půdy. V současné době
se totiž ročně dováží do ČR zhruba 10 000 tun konopného vlákna.

Základní otázky, které se od zásahu
na CzechTeku 2005 utvořily:
1. Na základě jakých okolností bylo drženo 3500 policistů několik dní v pohotovosti a proč bylo utraceno během
zásahu 30 miliónů korun?
2. Jak je možné, že za prokazatelné zneužívání pravomoci
policie, během zásahu na CzechTeku 2005, nebyl nikdo
veden k zodpovědnosti?
3. Jaký je důvod toho, že i po dokázání řady nepravd
o událostech okolo CzechTeku, zvláště z úst ministra vnitra Bublana a předsedy vlády Paroubka, oba setrvávají ve
svých funkcích a nepodávají demisi?
Další informace naleznete na internetových stránkách
www.czechtek.bloguje.cz nebo www.kozy.cz

Z volebního programu
Strany zelených
Strana zelených bude podporovat a propagovat pěstování
konopí pro technické účely.
Konopí je rostlina, která vzhledem ke svým mimořádným
vlastnostem poskytuje více než 20 000 produktů využitelných např. v kosmetice, stavebnictví, potravinářském průmyslu a dalších oblastech lidské činnosti. Pěstování konopí může být přínosem pro naše zemědělce a současně
přispěje ke kultivaci krajiny. Konopí lze velmi dobře využít
i jako zdroj biomasy - obnovitelného zdroje energie.
Strana zelených bude v oblasti pěstování a užívání konopí
podporovat osvětu, která napomůže odbourání předsudků.
Současně zajistíme systematické zapojení odborných subjektů, státní správy a výzkumných ústavů do vznikajících
projektů, které napomohou vytvořit novou oblast konopného hospodářství.

http://odboj.jicinsko.cz
Internetové stránky věnované dokumentaci I., II. a III. odboje na Jičínsku.
Jde o nejucelenější soubor o odbojovém hnutí jednoho
okresu. Na příkladu Jičínska je dobře vidět práce StB
a dalších represivních složek státu proti statečným lidem.
Na stránkách mimo informací vztahující se k Jičínsku naleznete kompletní databázi agentů StB a VKR i tisíce
jmen, které Ministerstvo vnitra v obrany nezveřejnilo.
Jsou zde uvedeny kompletní příslušné zákony a nařízení
ve znění platném v minulosti směrnice pro činnost StB.

Milkovický přírodně společenský kroužek
Hledáte prostor pro své školní nebo oddílové výlety
i tábory? V tom případě vás zveme do Milkovic (pošta
Libáň, okr. Jičín), kde na statku na Kozím vršku sídlí
Milkovický přírodně společenský kroužek. Hra uprostřed přírody kolem statku – a ještě se stádem koz
a oslů – je nádherná…

v tomto údolí, ale také o její společenské uplatnění a využití. Pronajímáme větší část pozemků, které postupně zbavujeme plevele a náletu pomocí volné pastvy koz a oslů.
V současné době máme 27 koz a 5 oslů. Snažíme se vytvořit moderní (ochranářský) model soužití člověka s přírodou. Snahy vycházející z našeho statku mají dopad i na
rozhodování příslušných orgánů státní a správy i samosprávy. Vytváříme podmínky pro využití statku k zdravotním, terapeutickým a sociálním účelům.

Zveme vás do přírody i za historickými tradicemi
Milkovické údolí je polabská brána Českého ráje – 50 km
od Labe je údolí přirozeným průchodem mezi rovinatým
terénem středního Polabí a podhůřím Krkonoš. V geoloCo ještě nabízíme návštěvníkům Kozího vršku?
gickém podloží tu lze nalézt pískovce, jejichž jedinečné
Na pozemcích kolem statku každoročně probíhá kulturně
tvary obdivují návštěvníci v 15 km vzdáleném pískovcospolečenská slavnost na podporu koz a svobodomyslného
vém městě Prachovských skal. Stejně tak daleko je do Jizpůsobu života „Kozí mejdan“ – osmidenní hudební festičína, krajem tu vede romantická tuval pod širým nebem, doplněristická cesta ke hradům Kost,
ný o další kulturní a společenLetošní sedmý ročník
Trosky a Hrubá Skála. Pokračováské aktivity. Festival si zakládá
Kozího mejdanu se uskuteční od
ním údolí je chráněné území Hrubý
na neziskovosti a nekomerčstředy 2. do středy 9. srpna 2006
Háj a Křižánek. Také vedlejší údolí
ním přístupu. Každoročně vyv Milkovicích u Libáně.
potoka Bukovina je chráněným území
stoupí několik desítek kapel
Všichni, kdo můžete přispět svým
stejně jako údolí Peklo.
a zpěváků všemožných hudebhraním nebo jinou dovedností,
Údolí Milkovice se nachází na katastních žánrů. Probíhají také dikontaktujte nás!
rálních územích Staré Hrady, Libáň
vadelní představení, promítání
a Záhuby. V šesti obytných domech
filmů, diskusní skupiny, uměžije nastálo jen jedenáct rodin, tj.dohromady dvacet osm
lecké dílny, účastníci se mohou seznámit se způsobem
lidí. Územní samosprávou je údolí rozděleno pod dvě obchovu koz, technikami dojení, zúčastnit se soutěže v sekáce Zeleneckou Lhotu a Staré Hrady. První písemná zmínní trávy apod.
ka o obci pochází z roku 1369, kdy se Milkovice připomínají jako tvrz. Za vlády Karla IV. zde byla vysazena
Připravujeme Kozí muzeum
vinice, ale za doby Albrechta z Valdštejna byly zřejmě rozHledáme vaši pomoc! Podívejte se prosím kolem sebe,
sáhlé vinohrady zrušeny. Jako celek patřily Milkovice přes
jestli nemáte doma nebo nevíte o jakýchkoli předmětech,
400 let rodu Šliků. Za jejich panování zde stál dvůr a ovsoškách, obrazech, rytinách, kresbách, knihách, fotografičín, patrně již od Valdštejnových dob tu existuje ovocný
ích, novinových článcích atd. s tématikou koz, kozlů, kamsad – na konci 19. století měl osm tisíc ovocných stromů
zíků a kozorohů. Jestli něco takového objevíte, prosíme,
a sušené ovoce z Libáňska se vozilo do světa. Jako „údrždarujte nebo levně přenechte do našeho chystaného muzea
by“ travního porostu v sadech se využívalo ovcí, kterých
koz. Uvítáme také jakoukoli informaci či nápad k tomuto
v roce 1901 bylo v Milkovicích celkem 314 kusů.
tématu. Zajímají nás i vzpomínky na kozy z dávných i nedávných minulých časů.
Milkovický přírodně společenský kroužek
Těšíme se na vás!
Stanislav Penc
Činnost kroužku navazuje na předchozí práci OkrašlovaPoštovní schránka 13, 507 23 pošta Libáň
cího odboru Muzejního spolku v Libáni a na činnost Spolemail: info@kozy.cz, nebo tel. 605701081
ku na ochranu a okrašlování domoviny. Usilujeme předehttp://www.kozy.cz
vším o zachování přirozené kulturní krajiny a přírody

Jiří Paroubek podal oznámení pro narušení
občanského soužití na Stanislava Pence,
který veřejně přečetl jeho telefonní číslo
před 15 tisíci posluchači trutnovskeho
festivalu.
Smyslem přečtení telefonního čísla jednoho z výkonných úředníků tohoto státu, které již několik měsíců bylo veřejně přístupné na webových stránkách pražské
ČSSD, bylo umožnit komunikaci mezi někým, kdo
rozhýbal veřejnou diskusi nad smyslem české demokracie. Jedním z hlavních důvodů hlasitého přečtení tohoto čísla byla řada lží a nepravd, které byly veřejně
publikovány a byly pravděpodobně a skutečně z úst
Ing. Paroubka. Sám Ing. Paroubek několikrát vyzval
prostřednictvím medií, tiskových konferencí a i skrze
exprezidenta Václava Havla k dialogu. Trutnovská radnice nakonec rozhodla, že toto není přestupkem proti
zákonu a Pencovi se omluvila za chybné obvinění a vyšetřování. Jelikož se úředníci trutnovské radnice během
celého vyšetřování chovali dosti nestandardně a porušili řadu zákonných norem a nařízení krajského úřadu,
Penc v této věci podal trestní oznámení pro trestný čin
zneužití pravomoci veřejného činitele. Jedno úřední
jednání Stanislava Pence na trutnovské radnici zdejší
úředníci nezákonně
zaznamenali na videokameru. Tento
záznam, který může
sloužit jako ilustrace
do hodin občanské
výchovy, tedy jak se
občan má postavit
za svá práva a na
druhé straně jak se
úředník nikdy nesmí k občanovi
chovat, si můžete
objednat na adrese
uvedené v tiráži.

Občanská společnost
Věc: Žádost o informování o zahajovaných řízeních
podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Milkovický přírodně společenský kroužek je občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov
je ochrana přírody a krajiny. Proto jsme požádali
všechny Městské úřady v kraji, abychom byli předem
informováni o zamýšlených zásazích a zahajovacích řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany
přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny,které se týkají níže
uvedených případů:
Věcná specifikace:
• územní řízení
• stavební řízení (obojí podle zákona č. 50/1976 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu)
• rozhodnutí o umístění stavby
• rozhodnutí o využití území
• rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném
pásmu
• rozhodnutí o stavební uzávěře
• rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
• řízení o zásahu do krajinného rázu
• řízení o kácení mimolesních dřevin (obojí podle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)
• řízení týkající se ochrany vod (podle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách)
• řízení o vydání integrovaného povolení (podle zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění
• řízení týkající se geneticky modifikovaných organismů
(podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s GMO
a produkty
• a další řízení,při nichž mohou být dotčeny zájmy
ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona
č. 114/1992 Sb.
Tuto žádost jsme odeslali na radnice všech
měst v kraji.

Stanislav Penc Nar. 28. února 1970
Z předrevoluční doby je znám jako aktivista nezávislých iniciativ. V roce 1988 byl trestně stíhán za distribuci letáků na připomenutí si 20. výročí okupace Československa., v lednu 1989 byl
zatčen a následně odsouzen spolu s dalšími devíti aktivisty nezávislých iniciativ (mimo jiné s Václavem Havlem) za položení květin k soše sv. Václava v Praze k uctění památky Jana Palacha.
Spoluzakládal a stal se mluvčím Mírového klubu Johna Lennona, stál u zrodu Helsinského občanského shromáždění, byl členem přípravného výboru kulturní organizace Artforum –Jazzová sekce. Podílel se na organizaci protestních demonstrací na
Václavském náměstí v letech 1988-1989.
V listopadu 1989 se stal spoluzakladatelem Občanského fóra
v Činoherním klubu v Praze, od února 1990 do rozpadu Občanského fóra byl členem jeho republikové rady. Po rozpadu OF
se dále na politické činnosti v politických seskupeních nepodílel.
Také jeho další aktivity jsou mimořádně široké. Koncem roku
1991 spoluzaložil první nezávislou rozhlasovou stanici v ČSFR
(dnešní Rádio 1) a v roce 1993 se podílel na vysílání rádia Mama (pozdější rádio Limonádový Joe). V Litoměřicích a poté
i v Praze na Jižním Městě pomáhal organizovat kulturní a sportovní aktivity pro obyvatele zmíněných lokalit.
V roce 1993 inicioval založení občanského sdružení Hnutí občanské solidarity a tolerance HOST. Je mu věnována "větší" pozornost ze strany státních orgánů, byl např. několikrát fyzicky
napaden policisty, nevpouštěn na tiskové konference, trestně stíhán
za absurdity atd.
Je vnímán jako odborník na rasismus a policejní násilí v České
republice, podílí se na aktivitách pro podporu Tibetu, upozorňuje na nedodržování lidských práv i v jiných zemích světa. Je členem Syndikátu novinářů, občas přednáší na základních a středních školách o násilí.
V roce 1996 založil Dokumentační středisko pro lidská práva,
v němž působí doposud. Koncem roku 1998 byl Vládou ČR jmenován na čtyři roky do Rady vlády pro lidská práva.
V roce 1999 se přestěhoval z Prahy do Českého ráje, kde založil
Spolek přátel koz. Stal se pořadatelem Kulturní a společenské
slavnosti na samotě Milkovice v Českém ráji. Je členem Svazu
včelařů, chová osly, kozy, psy, kočky

Podílí se na uspořádání výstavy a dalších aktivitách na paměť
bojovníků za svobodu.
Součástí je i internetová stránka http://odboj.jicinsko.cz
Ve posledních volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval na
prvním místě jako nezávislý za Stranu zelených. Ke zvolení mu
chybělo 75 hlasů.

