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Územní plán Prahy...
...pìknì motá hlavu magistrátním úøedníkùm. Sešlo se

pøes 12tisíc návrhù na zmìny a tak zpracování nového roz-

vojového plánu Prahy na 10 až 15 let zabere trochu èasu a

námahy. Uvidíme, co z toho vzejde, již opatrnì zveøejòova-

né prùbìžné informace však dávají tušit obrovskou zodpo-

vìdnost (moc?) zastupitelù.

Nejdražší cyklostezka
Patrnì jedna z nejdražších cyklostezek v Praze a širo-

kém okolí o délce 3km stála cca 140 milionù korun. Podpo-

ra zdravého životního stylu je sice chválihodná, ale za cenu

srovnatelnou s cenou dálnice ve Španìlsku? Ani pøedvoleb-

ní období neopravòuje k plýtvání...

Trojmezí...
...a další známé „kauzy“ mající úzkou souvislost s územ-

ním plánem Prahy a jeho nenápadnými zmìnami bez ohle-

dy na obèany již pronikly do poøadu „Nedej se“ v ÈTV.

Obyvatelé Prahy jsou proti klièkám úøedníkù a volených

zastupitelù vìtšinou bezmocní a tak nezbývá, než se soudit

nebo podpoøit kampanì jiných...

Doprava v Praze...
...zejména ta automobilová je stálým problémem. Vìtši-

na automobilistù pøivítala zvýšení rychlosti v nìkterých

úsecích pražských silnic, obyvatele okolí IPP zase tìší zú-

žení Legerovy ulice na tøi pruhy, které zùstane patrnì nìja-

kou dobu v platnosti. Urèitou zmìnu (k lepšímu však urèitì

ne) mìla pøinést osobní iniciativa hlavního hygienika

M.Víta, který navrhoval zvýšit hlukové limity (což je v

mìstské zástavbì nyní v noci 50 db  - 10 nejhluènìjších

ulic) z absurdního dùvodu, že dopravní hluk limity pøekra-

èuje a správci komunikací to neøeší... Ministrynì zdravot-

nictví však mìla dostatek rozumu (a odvahy) a tyto snahy

stopla.
 

Den bez aut...
...je sice ještì daleko (22.9.), ale již nyní by se naši praž-

ští zastupitelé (a nebo kandidující strany) mohli nechat in-

spirovat v zahranièí - tøeba v Itálii jdou (na naše pomìry)

na vìc pomìrnì ostøe: v mnoha obcích prostì zakázali v ur-

èité dobì provoz... Historický vývoj této kampanì v Praze

dokumentuje velmi pìkný film Auto*Matu, ta 1,5 hodiny

za to rozhodnì stojí.

Blanka stále zlobí
Kromì „mírného“ pøedražení a prodloužení termínu do-

konèení se objevil další problémek: k dokonèení chybí

jeden pozemek. Co si o tom èlovìk mùže myslet?

Poznej a chraò pražskou pøírodu
01/30 ZO ÈSOP Troja poøádá letos již 12.roèník kores-

pondenèní soutìže pro støedoškoláky. Cílem je, aby studen-

ti získali kladný vztah k pražské pøírodì a - jak vyplývá z

názvu soutìže - také se na její ochranì podíleli, protože

rozsah a kvalita mìstské zelenì je bezesporu ve velkomìst-

ské aglomeraci klíèová pro udržení biodiverzity, ale má i

významný vliv na kvalitu našeho života. Vlastní soutìž je

vyhlášena na internetu a obsahuje nejen teoretické otázky,

pro èást odpovìdí musí soutìžící vyrazit pøímo do pøírody.

Trasa D metra...
...se doèkala v nedìli 21.3.2010 slavnostního otevøení za

úèasti mnoha významných hostù. Je to další splnìný bod

volebního programu souèasné nejsilnìjší pražské politické

strany a rozhodnì pøispìje ke zlepšení již tak kritizované

dopravy - podrobnosti.

Každý rok...
...je mezinárodním rokem „nìèeho“ - tak tøeba rok 2010

byl OSN vyhlášen mezinárodním rokem biodiverzity, v ÈR

tuto aktivitu zašti�uje MŽP. Nic však nebrání tomu, aby si

kdejaký pøíznivec pøírody vyhlásil své vlastní „oslavence

roku“. Tak napøíklad letos je zároveò ÈSO vyhlášena ptá-

kem roku kukaèka obecná, Lesy ÈR vyhlásily stromem ro-

ku bøízu, zároveò je vyhlášen obojživelníkem roku skokan

hnìdý a plazem roku ještìrka živorodá (vyhlašuje Muzeum

pøírody Èeského ráje).

Zároveò však Nadace Partnerství hledá konkrétní strom

roku, Pøírodovìdná spoleènost zase hledá rostlinu roku a k

Ropáku roku (toho hledají Dìti Zemì) máme ještì dále.

Kdo se v to má vyznat...

Jihozápadní barrandien
Velmi pìkné mapky jihozápadního okolí Prahy vydala

Agentura Koniklec - je potìšitelné, že turistickou mapky s

dùrazem na geologické lokality lze zcela legálnì stáhnout

z internetu  a tu geologickou mapu dokonce ve vynikající

kvalitì.
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Biologické ètvrtky
Již øadu let mohou zájemci o obecnìjší biologickou pro-

blematiku, evoluci a o ménì tradièní pøístupy ve zkoumání

pøírody zdarma navštívit odbornì pomìrnì nároèné pøed-

nášky na Pøírodovìdecké fakultì UK. Pøednášky jsou vždy

ve ètvrteèní podveèer, jsou zdarma a bližší informace jsou

na netu.

Zásady vlády...
...pro poskytování dotací ze státního rozpoètu èíslo 92

z 1.2.2010 mohou mít pomìrnì zajímavý dopad na finanèní

dotací standardním (neprofesionálním) NNO od roku 2011

- napø. v kapitole „Postup pøi poskytování dotací“ (bod 21,

odst. i) je uveden jednoznaèný požadavek na vedení úèet-

nictví dle zákona 563/1991 Sb., tedy v tzv. „podvojném

úèetnictví“.

Na svém jednání 12.3.2010 vláda též pøijala Rozbor fi-

nancování nestátních neziskových organizací v roce 2008 

- opìt zajímavé ètení...

Nadace OKD...
...vyhlásila další uzávìrku své grantové podpory - pro

regiony mimo severní Moravu sice moc prostøedkù vyèle-

nìno nebylo, ale proè to nezkusit.

Hledání jara
Pokud vás zajímá, zda je v našich zemích již jaro, tak

nám jej pomozte nalézt o víkendu 9. - 11.4., kdy se celo-

státnì pátrá po jeho projevech (kvete prvosenka, byla spat-

øena ještìrka a na potoce je mlýnek). Výsledky se posílají

vyhlašovateli, podrobnìjší informace.

Mùj obìd a planeta Zemì...
Cyklus pøednášek o správném stravování spojené s

ochutnávkou zdravých potravin a bioproduktù zahájila Spo-

leènost pro zvíøata v Michli. Nejbližší pøednáška bude 8.4.,

vstupné 100 Kè.

Mìsto pro dìti
Pražské matky a Oživení poøádají na Magistrátu dne

14.4. konferenci vìnovanou podpoøe šetrného zpùsobu do-

pravy a pozitivním zmìnám dopravních návykù dìtí i

dospìlých. Podrobnosti.

Chytrá volba
Zelený kruh slibuje od 1.5. spuštìní „názorové kalkulaè-

ky“ kde si pøed nadcházejícími parlamentními volbami kaž-

dý zájemce mùže ovìøit postoje politických stran k environ-

mentálním a rozvojovým tématùm. Zároveò zde budou zve-

øejnìny analýzy volebních programù, názory zajímavých

osobností èi priority pøíštího volebního období tak, jak je

vidí NNO,... Díky této aplikaci si bude moci každý porov-

nat své postoje s politickým názorem, který budou prosa-

zovat jednotlivé strany.

Žížaly
Velmi pìknou a zajímavou pøíruèku o významu žížal v

pøírodì s názvem „Žížaly a jejich význam pro zlepšování

kvality pùdy“ vydal Bioinstitut. Publikaci je možno buï

objednat za cca 50Kè + poštovné anebo rovnou stáhnout.

Kam s poèítaèem?
Nejen sbìrný dvùr, ale tøeba i nový kontejner na „drob-

ný elektroodpad“ pøímo v budovì MŽP ve Vršovicích nìk-

dy pomùže vyøešit nerudovskou otázku. Kontejner instalo-

vala firma Asekol a dle ní: „Do stacionárního kontejneru

je možné vyhazovat malá elektrozaøízení, napøíklad kláves-

nice, kalkulaèky, mobilní telefony, elektrické hraèky apod.

Rozmìr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá

standardní velikosti poèítaèe“. Podrobnosti.

Pronájem biokontejneru
I v letošním roce je možno si na letní období pronajmout

biokontejner na odpad ze zahrádek a jiných zdrojù bioodpa-

du. Svoz probíhá od 1.4. do 30.11. jednou za 14 dnù,....

Podrobnosti.

Velká jarní cyklojízda
První letošní spanilou jízdu cyklistù Prahou poøádá

Auto*Mat již 22.4. (sraz opìt na Nám. Jiøího z Podìbrad -

podrobnosti).

Zmìny územního plánu
Ještì „na poslední chvíli“ pražští zastupitelé neváhají

schvalovat významné zmìny územního plánu. Na jednání

Zastupitelstva 25.-26.3. byly sice pøedloženy nìkteré ná-

vrhy, ale k èásti z nich byly podklady jen na CD èi DVD,

radní Martin Langmajer další prý stáhnul,... a tak se nelze

divit, že se závìry normální èlovìk nedozví.
 

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky,
námìty, pøíspìvky, podnìty,...

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.

Vydává Sdružení Mladých ochráncù pøírody

www.smop.cz  Praha@smop.cz
redakce: Michal Kulík 28.3.2010
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