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ZPRAVODAJ
Sdružení Mladých ochráncù pøírody

Zeleò ve mìstì
V úterý 2.6.2009 od 1600 hod. probìhne v Klubu technikù na Novotného lávce beseda ke zpracování nového
Územního plánu Hl.m. Prahy a k odstraòování stávající zelenì, na jejíž náhradu (je-li možná) budeme léta èekat.
Podrobnosti.

Olympiáda v Praze
Podle posledních novinových zpráv (odkaz1, odkaz2,...)
díky celosvìtové krizi myšlenka „olympiády v Praze (a celé
ÈR)“ postupnì ustupuje do pozadí. I na informaèním webu
pøípravného výboru je podezøele mrtvo, poslední zprávy
jsou z prosince 2008.

Pražská magistrála...
Zklidnit severojižní magistrálu a ještì ušetøit? Taková
by mìla být podle iniciativy Auto*Mat ambice vedení Prahy v dobì zneèištìní ovzduší a ekonomické krize. Zatímco
magistrát plánuje stavìt u Muzea tunely za deset miliard,
existují ménì nákladná a úèinnìjší øešení. Auto*mat tvrdí,
že „tunely nepovedou ke zklidnìní dopravy, právì naopak.
Pouze pøesunou enormní zátìž od Muzea na Pankrác a do
Holešovic“. Bližší informace jsou na internetu.

Festival životního prostøedí
U pøíležitosti Svìtového dne ŽP probìhne na Námìstí
Míru (Praha 2) ve støedu 3.6. festival organizovaný Zeleným kruhem tentokrát zamìøený na téma odpovìdné spotøeby. Podrobnosti.

Ropák roku 2008
Smutné vítìzství v anketì o Ropáka roku získal za své
postoje v roce 2008 pražský primátor Pavel Bém. Je zajímavé se seznámit s hlavními dùvody na stránkách vyhlašovatele sdružení Dìti Zemì. Zajímavá je i reakce P.Béma na
udìlené ocenìní.

Slepice z klecí ven!
Pomìrnì nenápadnì probìhla v bøeznu a dubnu na Václavském námìstí akce „Zkuste si klec“, kterou Spoleènost
pro zvíøata upozoròovala na nìkdy hrùzné praktiky velkochovatelù slepic. Celá kampaò souvisí s nabídkou vajec od
vhodnì chovaných slepic - pro zájemce jsou podrobnosti
uvedeny na internetu, celé kampani byla vìnována i èást
poøadu „Chcete mì?“.

organizací pod názvem „Být vidìt“. Soutìžní kategorie
jsou: Výroèní zpráva 2008, Internetové stránky 2009 a Fotografická soutìž „Náš pøíbìh“ 2009. SMOP se nìkolikrát
zúèastnilo (jednou dokonce se svojí výroèní zprávou získalo ètvrté místo), ale nároènost postupnì stoupá... Pøesto
„proè to nezkusit“ - uzávìrka je 31.7.2009, podrobnosti.

Výbìrové øízení MŽP
MŽP vyhlásilo veøejnou diskusi k návrhùm témat na dotace pro nestátní neziskové organizace pro rok 2010. Zároveò je možné se vyjádøit k celému procesu výbìrového øízení, který probíhal v roce 2009. Uzávìrka pro sbìr pøipomínek je 5.6. 2009, více informací.

Nekupujte krkavce v pytli!
Na jaøe každého roku je v inzertních èasopisech i na webových serverech zveøejnìno množství inzerátù nabízejících k prodeji mláïata kavek, strak, sojek, ale i vran a krkavcù. Èasto jde o nelegálnì získaná mláïata z pøírody, na
jejichž prodej je tøeba upozornit ÈIŽP. Èeská spoleènost
ornitologická upozoròuje na tuto smutnou skuteènost, nabádá k opatrnosti a vybízí k nahlášení podezøení z nelegálního
obchodu - podrobnosti.

Obèanský zákoník
Odstupující vláda na závìr svého funkèního období ještì
27.4. stihla schválit návrh nového Obèanského zákoníku
(odkaz1, odkaz2) a to s úpravami Legislativní rady vlády.
Koneèné znìní schválené vládou a pøedložené Snìmovnì
je ponìkud jiné od pùvodního návrhu pøed 8 lety. Ministerstvo spravedlnosti sice prùbìžnì zveøejòuje verze OZ, ale
souèasné informace jsou s ohledem na znaènou dynamiku
procesu již zastaralé. Navíc je OZ pomìrnì rozsáhlý, takže
je více než pravdìpodobné, že PSP jej nestaèí schválit do
konce svého funkèního období.

Nejkrásnìjší nádraží
Ve vyhlášené soutìži o nejkrásnìjší nádraží ÈR je nominováno i vìtšinì pražákù známé nádražíèko v Davli. Do
10.6. lze pro jednoho z 10 finalistù odevzdat svùj hlas.

Horko v Èesku
Jsme pøipraveni na globální zmìny klimatu? Obáváme
se zmìn nebo si je vùbec nepøipouštíme? Zajímavý pohled
na problematiku globálního oteplování uvedla ve svém poøadu Èeská televize.

Být vidìt

Energeticky neutrální budovy

Sdružení Agnes vyhlásilo další roèník soutìže z oblasti
„zviditelòování se“ (hezky èesky øeèeno „PR“) neziskových

Podle zprávy Evropského parlamentu budou muset
všechny budovy (vèetnì chat a chalup) postavené po

31.12.2018 a zabírající více než 50 m2 produkovat tolik
energie, kolik spotøebují. To plyne ze zmìny smìrnice z
roku 2002 o energetické nároènosti budov. Podrobnosti.

Neziskovky
Informaèní server Neziskovky provozovaný jen lehce
komerèní stejnojmennou ops nabízí ke stažení èi k zasílání
informaèní zpravodaj Svìt neziskovek na adrese.

Stromy a hmyz
Zajímavou pøíruèku pro úèast ve správních øízeních v
souvislosti s kácením stromù vydala Calla - pøíruèku je
možné si také stáhnout ve formátu pdf.

Klasické žárovky
Koncem bøezna schválila Evropská komise naøízení, z
nichž vyplývá, že všechny neúsporné (tedy klasické, vláknové) žárovky budou do roku 2012 nahrazeny svými ekologickými alternativami. Prùmìrná èeská domácnost by si
podle údajù Komise mìla díky této zmìnì polepšit díky
menší spotøebì elektøiny asi o tisíc korun roènì, poøizovací
náklady však do výpoètu nejsou zahrnuty. Naøízení se netýkají jen domácností, ale také kanceláøí nebo poulièního osvìtlení. Podrobnosti.

Evropská ekoznaèka
Evropský parlament dospìl k návrhu naøízení o systému
ekoznaèky EU, který si klade za cíl zlevnit a zjednodušit
používání dobrovolné ekoznaèky „symbol kvìtu EU“ pro
produkty šetrné k ŽP, a zvýšit poèet skupin výrobkù, kterým je pøiznávána ekoznaèka na 40-50 do roku 2015, aby
mìli spotøebitelé možnost vybrat si z vìtší škály ekoproduktù. Tato znaèka již byla pøiznána 3.000 produktù, jako
jsou èisticí prostøedky, papír èi obuv - podrobnosti vèetnì
ukázky ekoznaèky.

Zelená úsporám
Na Den Zemì vyhlásilo MŽP další dotaèní program z
operaèních prostøedkù OPŽP souhrnnì nazvaný „zelená
úsporám“ a podporující realizaci opatøení vedoucích k
úsporám energie a využití obnovitelných zdrojù energie v
rodinných a bytových domech (lidovì øeèeno: zateplování
budov, výstavba nízkoenergetických pasivních domù a výmìna starších systémù za kotle na biomasu èi tepelná èerpadla k ohøevu vody). Podrobnosti.

Bezplatná inzerce pro NNO
Spoleènost Google vyhlásila v ÈR program Google
Grants - to je zajímavý nepenìžní dotaèní program, který
umožòuje vybraným NNO bezplatnou inzerci v systému
Google AdWords. Téma pilotního kola tohoto grantu je
„Usnadnìte lidem v Èechách život tím, že jim umožníte pøístup k informacím, které potøebují“. V rámci tohoto grantu
si mohou požádat NNO, které se zamìøují napø. na dobrovolnictví a práce v komunitách, podporu mládeže a programy pro mládež, zdraví,... apod.

Google Grants umožní tìmto organizacím oslovit a informovat spolupracovníky a dárce na stránkách Google
prostøednictvím systému AdWords. Vítìz bude moci po dobu 3 mìsícù zdarma využívat systému AdWords a realizovat vlastní online kampanì. Pøihlášky je tøeba odeslat do
10.6.. Podrobnosti vèetnì formuláøe žádosti.

Firemní dobrovolnictví
Ve vyspìlých státech (tedy vìtšinou na západ od našich
hranic) je velmi populární „firemní dobrovolnictví“, kdy
zejména velké úspìšné firmy poskytnou NNO své pracovníky na urèitou dobu (zpravidla jeden den) bez nároku na
jakoukoliv finanèní kompenzaci. Když odmyslíme fráze
(„dobrovolníci pochopili oèekávání a snažili se jej naplnit.
Zároveò pøispìli vlastní iniciativou, zájmem a angažovali
se nad rámec akce...“), tak je to pro firmy pøedevším zajímavá reklama typu „jsme na tom tak dobøe, že naši zamìstnanci mohou zdarma pracovat i pro jiné“ a pro NNO je to
vítané nasazení mnohdy „hrubé síly“ s možností navázat
bližší kontakt s komerèní sférou (a tedy možná i budoucími
donátory).
I v Praze je øada firem se zájmem o podobný projekt pomoci NNO (každý rok se na nás nìkolik firem obrací), pokud realizujete nìjakou aktivitu s velkým podílem „laického nasazení“, doporuèuji prostudovat informace.

Prostor charitativním organizacím
Internetová agentura Miton CZ spustila na zaèátku února 2009 program na podporu charitativních organizací. Organizace, které se do programu pøihlásí získají zdarma prostor v rámci reklamního systému Miton AdMarket, podrobnosti.

V pohybu
Mladí lidé do 30 let z celé Èeské republiky mohou žádat
o finanèní podporu svých obecnì prospìšných projektù v
rámci ètvrtého kola grantového programu VPOHYBU Nadace Vodafone. Program podporuje projekty zamìøené na
aktivní zapojení mladých lidí do rozvoje místních komunit
v oblastech: Komunitní rozvoj, Sport a hudba, Ekologie a
Vìda a výzkum. První kolo uzávìrek je 30.6., podrobnosti.

Koalice za záchranu Trojmezí
Pražská obèanská sdružení založila koncem dubna koalici Trojmezí s cílem zabránit likvidaci pøírodního parku Zábìhlice-Hostivaø a pøírodní památky Meandry Botièe nekoncepèní výstavbou. Podle posledních zpráv to bude patrnì bìh na dlouhé (byrokratické) trase.
Pøivítáme jakékoliv pøipomínky, námìty,...
ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.
Tento elektronický zpravodaj obsahuje m noho odkazù a po vytištìní tedy ztrácí inform aèní hodnotu.
Pokud vás uvedené informace neoslovily, prosíme o
zprávu - z pøíjemcù vás prostì vyøadíme.
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