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Územní rozvoj Prahy
Zaèátkem srpna pomìrnì nenápadnì probìhlo „veøejné

projednání“ zmìn Územního plánu Prahy (ten pomìrnì ne-
š�astnì volený termín + témìø nulová publicita jistì nebyl
zámìr...), které byly pøed tím již jednou soudnì zrušeny.
Bližší informace.

Blanka má problémy
Kontroverzní stavba silnièního prùtahu Prahou se stav-

baøùm zaèíná ponìkud zamotávat, kromì propadù pùdy ve
Stromovce ještì soudní postihy a k tomu se druží i problé-
my s obchvatem v Suchdole – jestli by nebylo jednodušší
auta „tlumit“ (jak myslivci s oblibou øíkají o „škodné“).

Další chránìné území
V srpnu schválila Rada Hl.m. Prahy další chránìné úze-

mí v Praze – Prameništì Blatovského potoka v Klánovicích
(podrobnosti). Stává se tak 89. chránìným územím Prahy
(pro zajímavost: v nìkteré literatuøe se uvádí, že Praha mìla
již pøed tímto vyhlášením 89 CHÚ, jde ale o nedorozumìní
– zcela mylnì je nìkdy zapoèítávána i PR „Roztocký háj -
Tiché údolí“, která však je ve Støedoèeském kraji a do Pra-
hy zasahuje pouze její 50 metrové ochranné pásmo). 

Bioodpad ze zahrad a domácností
Když už si tvùrci bioodpadu v Praze (tedy v podstatì

všichni) nechtìjí zøídit domácí kompost (žížalník), tak si
mohou zajistit jeho svoz a to ve dvou variantách. Rodinné
domky a zahrady si mohou pronajmout kompostejnery na
trávu a listí (120 l za 412 Kè nebo 240 l za 714 Kè za rok,
svoz ve vegetaèním období 1.4.-30.11.), majitelé nemovi-
tostí („èinžovní domy“,...) pak kontejnery na libovolný bio-
odpad prakticky za stejných podmínek jako rodinné domky.
Bližší informace zevrubné a podrobné.

Piknik v Praze
Magistrát postupnì zøizuje celkem 9 míst vhodných pro

poøádání letních piknikù, kde je povoleno rozdìlávat oheò
(+ garantuje pøísun døeva, poøádek, mobilní toalety,...). V
srpnu bylo první místo pøedáno do užívání v Kunratickém
lese (až po vyžádání tisková mluvèí prozradila pøesnou po-
lohu), ostatní informace jsou uvedeny zatím jen v tiskové
zprávì a v nìkterých novinách. Uvidí se, zda tento krok bu-
de pøíznivý i pro pøírodu (v Kunratickém lese je „piknikiš-
tì“ tìsnì na hranici s CHÚ)...

Recykl na úøadech
Podle tiskové zprávy 01/71 ZO Koniklec je používání

recyklovaného papíru v úøadech pražských Mìstských èástí
stále sporadické, toto zjištìní jen potvrzuje dlouhodobé zá-
vìry Arniky. Je to s podivem – kromì finanèní úspory se

tímto druhem papíru i významnì šetøí životní prostøedí (pøi
výrobì energie, spotøeba vody, doprovodná chemie,...).

Ježci
Zejména s nastupujícím podzimem bude aktuální pro-

blematika malých (nedostateènì na zimu vykrmených) jež-
kù. Pokud se nálezce odhodlá k jejich „domácímu“ zazimo-
vání a nemá-li žádné zkušenosti, mìl by pøedem zvážit do
èeho vlastnì jde.

Akèní plán SP EVVO a VUR
Na MŽP se pøipravuje další verze Akèního plánu Státní-

ho programu EVVO, ze které je nyní (po pøedchozím slou-
èení) opìt vyèlenìna èást Vzdìlávání pro udržitelný rozvoj.
První dokument by mìl být pøedložen vládì do konce øíjna
a druhý do konce dubna, následnì lze oèekávat výraznou
inovaci i navazujících akèních plánù krajských koncepcí
EVVO, tedy i toho pražského.

Názorová kalkulaèka
Pro nerozhodné volièe se pøipravuje internetová pomùc-

ka, která by na základì postojù volièe k problematice och-
rany ŽP, celosvìtovému udržitelnému rozvoji a zapojení
ÈR do øešení globálních krizí mìla doporuèit „názorovì
nejbližší“ politickou stranu. Kalkulaèka by mìla zahájit
provoz 15.9. a to na této adrese.

Zažít mìsto jinak
U pøíležitosti celosvìtového „Týdne mobility“ je poøá-

dána øada zajímavých aktivit – napø. kromì „snídanì pro
cyklisty jedoucí ráno do práce“ (podrobnosti) je to i kam-
paò „Den bez aut“, kdy tøeba probìhne v Praze v nedìli
20.9. poulièní slavnost „Zažít mìsto jinak“. Po dohodì s
radnicí Prahy 2 se z ulic Jugoslávská a Londýnská stane
mìstská zóna výhradnì pro pìší a kola. Ulice naplní drobné
poulièní kavárny, restaurace, divadla nebo tržištì a lidé si
tak budou moci zkusit zažít mìsto jinak, tzn. bez nadmìrné
dopravy. Bližší informace.

Prùzkumy Prahy
V rámci øady prùzkumù postojù obyvatel Prahy (již

ukonèené) probíhá do 30.9. také internetový prùzkum
„pøístupnosti MHD v Praze“ – tento prùzkum je sice asi
nejzajímavìjší jen pro urèité skupiny lidí, ale pøesto se zí-
skané závìry mohou dotknout všech, kteøí MHD v rùzné
míøe využívají.

Trojská èistièka vody
Ústøední èistírna odpadních vod na Císaøském ostrovì

je jednak na svých kapacitních hranicích a také je již témìø
na limitu kvality vypouštìné vody zpìt do Vltavy. Právì
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proto Praha usiluje o získání významné finanèní dotace z
Evropské unie (bližší informace), cílem bude další rozvoj
èistièky vod.

Pro zajímavost: malé srovnání postupného vývoje pro-
blematiky èištìní vod v Praze lze sledovat v expozici Eko-
technického muzea, které je umístìno ve „staré kanalizaèní
èistièce“ z roku 1907.

BioJarmark
V Toulcovì dvoøe probìhne 18.-19.9. tradièní Biojar-

mark vhodný zejména pro pøedškolní dìti a samozøejmì pro
pøíznivce bioproduktù – bližší informace.

Nejlepší web NNO
Do konce záøí je možno SMS hlasováním vybrat „nej-

lepší internetovou stránku“ nevládní organizace – podrob-
nìjší informace. Je potìšitelné, že „s kùží na trh“ šly také
dvì pražské základky, konkurence 60 ostatních zájemcù o
ocenìní je ostrá.

Rorýsi a netopýøi pøi rekonstrukcích
Zejména pro stavební firmy a správce objektù jsou urèe-

ny semináøe o ochranì rorýsù a netopýrù pøi rekonstrukcích
staveb, které se budou konat dne 8.10. v Èeských Budìjovi-
cích a 10.11. v Pardubicích (další pak probìhnou v Olo-
mouci, Pøerovì a Liberci). Bližší informace.

Granty od MŽP 2010
Ministerstvo životního prostøedí vyhlásilo výbìrové

øízení na podporu projektù obèanských sdružení pro rok
2010. Uzávìrka pro pøíjem žádostí je 5.10., bližší informa-
ce a formuláøe.

Zelená úsporám
SFŽP vyhlásil zajímavý grantový program „poradenství

k programu Zeleným úsporám“ (bližší informace), uzávìrka
je pomìrnì rychlá (29.9.), ale pro ty, kteøí se uvedenou pro-
blematikou stejnì na rùzné úrovni zabývají jsou podmínky
více než splnitelné.

Rostliny s pøíbìhem
Ústav experimentální botaniky AV ÈR vyhlásil další

roèník fotografické soutìže „Rostlina s pøíbìhem“. Uzávìr-
ka je již 15.9., soutìžní kategorie jsou lákavé (junioøi do 20
let, veøejnost a profesionální biologové), podmínky pøízni-
vé (po registraci je možno poslat až 5 fotek elektronicky),
ba i ty ceny jsou zajímavé (kromì vìcných cen i nìjaká ta
koruna),.... takže podrobnosti.

Žihadlo 2009
Soutìž pro nestátní neziskové organizace, které zviditel-

nily svùj veøejnì prospìšný projekt prostøednictvím mediál-
ní kampanì v období od 1. záøí 2008 vyhlásila o.p.s. Nezis-
kovky. Uzávìrka 7.10., soutìžní kategorie jsou „tištìná re-
klama, televizní a kino spot, rádiový spot a internetový pro-
jekt“, podrobnosti.

Zemì žen 2010
Pod záštitou MŽP poøádá nadace kosmetické firmy

Yves Rocher soutìž „žen, které se aktivnì podílejí na zlep-
šení životního prostøedí“ – podrobnosti, uzávìrka je 30.9.

Toxíci kolem nás
V rámci fotosoutìže „Chemická bezpeènost obèanù Ev-

ropy“ je vyhlášeno téma „Toxické látky okolo nás - skrytá
hrozba“ (napø. hustý tmavý dým z nedalekého továrního
komína, motorovým olejem zneèištìná tùòka v lese, uhynu-
lé ryby v potoce po havárii cisterny s jedovatým nákladem
nebo stromy poškozené pøílišným solením vozovek v zimì).
Zachy�te svou pøedstavivost objektivem fotoaparátu! Pod-
robnosti, uzávìrka je 15.9.

Granty na ošetøení stromù
Grantový program Nadace Partnerství „Stromy pro zít-

øek“ nabízí obcím, školám, obèanským sdružením i církev-
ním právnickým osobám bezplatné ošetøení jednoho vzrost-
lého stromu. Ošetøení provede arborista s certifikací Euro-
pean Tree Worker (ETW). Termín k podání žádostí je
6.11., bližší informace.

Studánek ubývá?
Nejen ve vodnatých regionech ÈR, ale patrnì i v Praze

postupnì ubývá pøirozených vodních zdrojù, tedy pramenù
a studánek. Nìkteré kraje dokonce hygienicky provìøují ty
poslední zbývající (k takto striktnì pojatým rozborùm jsou
však ze strany bìžných uživatelù urèité výhrady), cyklisty
a pìšími turisty neustále køižovaná Praha se však této pro-
blematice vážnì nevìnuje (když opominu na jaøe jednu
slavnostnì „otevøenou“ studánku ve Stromovce). Takže i to
vyhledávání pøírodních zdrojù zùstává na nadšencích okolo
Národního registru pramenù a studánek... Víte-li o nìjakém
prameni èi studánce, pošlete nám tip, a� podchytíme ales-
poò nìkteré.

Citace
Èasopis Vesmír è. 6/2009, úryvek z èlánku „Zpráva o stavu
zemì: Odhmyzeno“: „...Za poslední století v naší republice
vyhynulo... nìjakých 1.500 až 3.000 druhù hmyzu. To je
zhruba tolik, kolik u nás roste všech druhù cévnatých rost-
lin (asi 2.000) nebo pracuje profesionálních ochranáøù (asi
3.000)... Skuteènost, že na každého profesionálního ochra-
náøe u nás pøipadá zhruba jeden vymizelý živoèišný druh
ukazuje, že pøírodu nechráníme málo, ale špatnì...“.

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

 

Tento elektronický zpravodaj obsahuje mnoho odka-
zù a po vytištìní tedy ztrácí informaèní hodnotu.

Pokud vás uvedené informace neoslovily, prosíme o
zprávu - z pøíjemcù vás prostì vyøadíme.

Vydávání je podpoøeno z grantu Hl.m. Prahy.
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