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Petice „Za zelené Trojmezí“
V Praze 10 je nyní aktuální hrozba, že se v pøírodní lo-

kalitì Trojmezí zmìní územní plán a velká èást tohoto úze-
mí se otevøe možné výstavbì. Moc èasu již nezbývá - do
24.3. nutno v Toulcovì dvoøe odevzdat petici (podrobnos-
ti). Zastupitelstvo bude zámìr projednávat již 26.3.2009 a
tak moc èasu nezbývá. Bližší informace  T: 603 289 057
èi na mailu.

Emilka Strejèková...
Zakladatelka a hlavní hybatelka nejen Toulcova dvora,

ale pøedevším hlavní tvùrce a zastánkynì myšlenky envi-
ronmentální výchovy nejmladších dìtí (tedy pøedškolákù v
celé vìkové šíøi) poèátkem bøezna navždy opustila øady
„tìch bláznù dìtièkáøù“. Velká lidská škoda, avšak ještì
vìtší ztráta pro pøíznivce EVVO.

Rada Hl.m. Praha
L 3.3. schválila usnesením è. 227 Koncepci grantového

schématu HMP pro oblast životního prostøedí a vyhlášení
grantového øízení na podporu projektù ke zlepšení stavu
životního  prostøedí hl.m. Prahy pro rok 2009 (s ukonèením
realizace v roce 2010) a zároveò vyhlásila Granty HMP pro
oblast ŽP

L 10.3. schválila svým usnesením è. 268 Akèní plán
Krajské koncepce EVVO pro období 2009 - 2010, který je
základním vodítkem pro veškeré aktivity EVVO v Praze (a
samozøejmì i související grantovou podporu).

Podpora investic v EVVO
SFŽP vyhlásil v rámci národního programu investièní

podpory environmentálního vzdìlávání, osvìty a poradens-
tví pro region NUTS II Praha již v únoru první výzvu na
podání žádostí ve tøech oblastech (1. rekonstrukce, dostav-
ba nebo pøístavbu stávajících objektù center a poraden v
Praze. 2. nákup, rekonstrukce, dostavba, pøístavba a vý-
stavba objektù za úèelem vzniku nových center a poraden
v Praze a 3. technické vybavení center a poraden investiè-
ního charakteru), které je možno pøedkládat do 3. dubna
2009. Podrobnosti.

Mapování netopýrù a rorýsù
V souvislosti s rozsáhlým pøipravovaným dotaèním pro-

gramem na zateplování domù je pøedevším v Praze s hustou
zástavbou + výškovými panelovými domy stále aktuální
dlouhodobá akce Èeské spoleènosti pro ochranu netopýrù,
která mapuje výskyt netopýrù v mìstských aglomeracích
(podrobnosti) a obdobná akce Èeské spoleènosti ornito-
logické, která se zase zamìøuje na mapování rorýsù (pod-
robnosti).

Obì aktivity nejsou odbornì nároèné a vyžadují „pouze“
podveèerní vycházky mìstem a všímavost. Jsou i zajíma-
vým programem pro všechny pøíznivce pøírody bydlící tøe-
ba v Praze na sídlišti.

Pøehled legislativy pro NNO
Rada vlády pro nevládní neziskové organizace vydala v

únoru velmi pìkný „pøehled platné legislativy pro NNO“,
který je zajímavý funkèními linky na uvedené zákony.

Všechny neziskovky by si mìly tento pøehled stáhnout
a alespoò jím „prolistovat“.

Jde o cenné pozemky!
Èeská inspekce životního prostøedí (patrnì ve spoluprá-

ci s AOPK) vybízí k aktivizování obèanù pøi zajištìní vý-
znamných ploch z hlediska ochrany pøírody. Jednak pra-
covník ÈIŽP obeslal poèátkem bøezna nìkolik vybra-
ných(?) subjektù informaèním mailem a dále je na strán-
kách ÈIŽP zveøejnìn struèný postup „jak na to“.

Jako odstrašující pøíklad je v mailu uveden pøípad znièe-
né jedineèné pøírodovìdné lokality lom Kotìrov.

TULES
Projekt TULES (Trvale Udržitelná Lokální Energetická

Sobìstaènost) vznikl v rámci programu Challenge Europe
poøádaném od roku 2008 organizací British Council. TU-
LES si klade za cíl spojit dvì oblasti ochrany životního pro-
støedí, které jsou dnes øešeny pøevážnì oddìlenì. Jde o udr-
žitelné hospodaøení s krajinou a produkci obnovitelné ener-
gie. Realizátoøi projektu TULES chtìjí pomocí jednoduché
brožury pøedstavit koncepci lokální energetické sobìstaè-
nosti v Èeské republice a øešení v této oblasti jako prospìš-
né pro všechny a uplatnitelné na místní úrovni.

Semináø o lokální energetické sobìstaènosti se uskuteè-
ní v úterý 31. bøezna 2009, v Americkém centru (Tržištì
13, Praha 1) v èase 13  - 17 . 30 30 Bližší informace.

Zkuste si klec!
Spoleènost pro zvíøata poøádá ve ètvrtek 26.3. akci

„Zkuste si klec“ na Václavském námìstí v Praze, kde bude
mezi 10 - 18 hodinou probíhat akce ke kampani proti chovu
slepic v klecích a k oznaèování vajec.

Zkusíte si na chvíli, jak se cítí slepice celý život uvìznì-
ná v kleci? Podrobnosti.

Ruzyòské letištì
Petici proti rozšiøování ruzyòského letištì (petice) je

možno podepisovat na odkazu. Petici koordinuje Pavel Be-
neš, Na Rybáøce 33, Praha 6 - Suchdol, mail.
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Bioodpad...
Obèanské sdružení EkoDomov provozuje zajímavé

stránky vìnované „domácímu bioodpadu“, který je zejména
ve velkých mìstech problémem pøi troše snahy však øešitel-
ným každým obyvatelem.

Doporuèuji projít zajímavé materiály ke stažení (mne
tøeba zaujala žížala Žofka), které jsou využitelné i pro ne-
násilnou „ekologickou“ výchovu dìtí.

Hledání jara
Celostátní akce sledující, zda druhý víkend v dubnu (le-

tos tedy o Velikonocích 10. - 13.4.) je již u nás jaro (a to
podle pøíznakù: 1. kvete orsej jarní, 2. poletují baboèky pa-
ví oko a 3. rojí se víkendoví cyklisté), èeká také na vaše
zprávy. Podrobnosti o akci.

Kácení stromù u silnic
Masivní kácení v alejích, které plánují (popø. již realizu-

jí) správci silnic, má zakrýt zanedbávání péèe o stromy.
Tvrdí to sdružení Arnika, které následnì vyzvalo silnièáøe
k zastaveni projektu na kácení - zajímavé podrobnosti (na
èí popud se s tím vlastnì zaèalo a proè je nyní „ticho po pì-
šinì“) jsou uvedeny na internetu.

Hypermarkety...
Obèanské sdružení Nesehnutí vydalo další èíslo zpravo-

daje Alarm, který je tématicky vìnován super- a hypermar-
ketùm. V Praze je to téma stále aktuální...

Závislost na Rusku?
Zajímavý pohled na jadernou energetiku z ponìkud ne-

zvyklého úhlu pøináší èlánek v obèasníku Ïáblík, který vy-
dává jihoèeské obèanské sdružení Calla.

Územní plán Prahy
Pøíprava nového územního plánu Prahy je sice dlouho-

dobá záležitost, ale pøesto zùstává i nadále aktuální. Již
pøed èasem zveøejnil Zelený kruh potøebné informace (vèet-
nì harmonogramu) a navíc i pìknou pøíruèku, která pøe-
hlednì popisuje všechny procesy, kterými musí chystaná
stavba projít, aby byla povolena. To vše se zvláštním dùra-
zem na možnosti obèanù a obèanských sdružení úèastnit se
tìchto procesù.

Mrakodrapy na Pankráci
Již nìkolik let se táhne boj Klubu za starou Prahu proti

zámìru budovat v Pražské památkové rezervaci výškové
budovy (konkrétnì na Pankrácké pláni).

V bøeznu byly podány další dvì žaloby a tak se koneèné
rozhodnutí opìt oddálilo.

Výškové budovy na Žižkovì?
Znaènì nepøehledná situace ohlednì zástavby bývalého

nákladového nádraží Žižkov trvá. Opozièní zastupitelé

(Strana zelených) varují pøed zástavbou výškovými domy,
zástupci radnice vše bagatelizují...

Golf v Klánovicích?
Již od roku 2005 bojuje Obèanské sdružení za Klánovic-

ký les proti zámìru vybudovat až 27. jamkové golfové høiš-
tì - tomu by padlo za obì� nejen 7 ha lesa, ale pøedevším
PP Cyrilov a Èihadla, které jsou zaøazeny do Natury 2000
(tedy evropsky chránìných území).

Bude to však tìžký boj, golfisté mají nejen peníze
(èlenské pøíspìvky), ale prý i podporu Lesù ÈR, primáto-
ra,... 

Voda v pražské pøírodì
Podle Národního registru pramenù a studánek je v Praze

nyní evidováno pouze 44 pøírodních zdrojù volnì pøístup-
ných vývìrù vody. Oproti podrobnému prùzkumu Ing. Edu-
arda Ureše v 70.letech minulého století je jich již jen cca
40% a díky masivní výstavbì zdroje stále zanikají...

Pomùžete pøi pátrání a elektronické evidenci pramenù
a studánek? Podrobnosti.

Èistá energie Praha
Rada hl. m. Prahy schválila dne 10.3. rozsáhlý dotaèní

program pro soukromé i právnické osoby (døíve Program
dotací hl.m. Prahy na pøemìnu topných systémù a využití
obnovitelných zdrojù energie na území hl.m. Prahy), který
si klade za cíl podporu pøechodu na ušlechtilé èi obnovitel-
né zdroje topné energie. Podrobnosti.

Strom roku 2009
Nadace Partnerství ve spolupráci s MŽP vyhlásila anke-

tu o nejsympatiètìjší strom Èeské republiky. Lidé mohou
prostøednictvím akce seznámit ostatní s oblíbenými èi pa-
mátnými stromy; hlasováním pro jednoho z dvanácti kandi-
dátù pak finanènì pøispívají na další výsadby.

Návrhy na titul Strom roku 2009 se pøijímají do 29.5.,
podrobnosti.

Bezstarostná jízda
Pro dìti a pøípadné pøíznivce automobilismu vydaly Dì-

ti Zemì zajímavou sadu plakátù o problémech automobilis-
mu. Stejnojmennou putovní výstavu nabízejí i školám (bo-
hužel však pøedevším v okolí Plznì).

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky, námìty,...
ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.

Tento elektronický zpravodaj obsahuje mnoho odkazù a
po vytištìní tedy ztrácí informaèní hodnotu. Pokud vás uve-
dené informace neoslovily, moc se omlouváme a prosíme
o zprávu - z pøíjemcù vás prostì vyøadíme.

Vydávání je podpoøeno z grantu Hl.m. Prahy.

Vydává Sdružení Mladých ochráncù pøírody ÈSOP
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