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Zase ta Blanka...
Praha (Magistrát?, stavební firmy?,... tìžko øíci kdo) se

fest snaží pøesvìdèit veøejnost o skvìlé budoucnosti tunelu

Blanka - dokonce i na odškodnìní postižených obyvatel

Prahy 7 prý dojde. Kromì vizualizaèní fantazie koneènì ten

kdosi pochopil, že informovanost je nutná a tak na speciál-

ních internetových stránkách zveøejòuje prakticky každý

den informace, fotky,... z postupu výstavby. Staèí však pro-

jít pøes Letnou smìrem na Prašný most a je zde dojem úpl-

nì jiný.

Nika žije?
Blíží se volby a tak se opìt aktivizuje vydavatel èasopi-

su Nika, soudì podle internetových stránek je èasopis již

témìø rok nenápadnì vydáván a šíøen. Obsahem se však za-

øadil mezi mainstreamy... a tak údernost Niky z let pøed

1989 je beznadìjnì pryè. Škoda.

Mìstské zásahy Praha
Tak jako jiná velká mìsta, tak i Praha je povìstná mno-

ha nevzhlednými zákoutími, prolukami, nevyužitými plo-

chami,... které by tøeba i pøi nenároèném architektonickém

zásahu mohlo ony „šedá místa“ zlidštit, zpøíjemnit. Právì

o tom je výstava Mìstské zásahy (doporuèuji si prohléd-

nout dvì ukázky - tím je asi øeèeno vše), která potrvá do

2.8.. Souèástí výstavy je také možnost pøispìt do „databáze

mìstských zásahù“, kam je možno posílat návrhy na zaøaze-

ní míst k vylepšení (podrobnosti).

Do pøírody, do pøírody?
Pokud máte zálusk na uspoøádání legálního pikniku v

Praze (a to pìknì se vším komfortem), tak je možno využít

oficiální pražská piknikištì. Jejich seznam (+ mapky umís-

tìní) je zveøejnìn na internetu a tak si pohodlný pražák už

mùže jen vybrat (a ještì více pohodlnìt).

Máte svùj strom?
Magistrát poskytuje zdarma stromky k vysazení v Praze

v urèitých lokalitách - jarní etapa skonèila s úèastí 400 zá-

jemcù a již nyní je možno se hlásit do té podzimní. Je to

velká šance nejen pro jednotlivce, ale i dìtské kolektivy,

party kamarádù,... zanechat na mnoho (desítek) let v Praze

po sobì památku (každý strom je opatøen jmenovkou). Sko-

ro lepší než graffiti. Podrobnosti.

Praha podle nás
Magistrát Prahy v polovinì dubna spustil internetové

stránky Praha podle vás, kde mùže každý obèan upozornit

na potøebu opravy nebo navrhnout vylepšení konkrétního

místa v Praze. Internetové stránky jsou souèástí online akti-

vit pražského magistrátu, které si kladou za cíl interaktivnì

komunikovat s obèany a zrychlit reakci na jejich podnìty.

Díky využití Google Maps + Google Streetview lze vi-

dìt i snímek konkrétní lokality, takže si lze lépe pøedstavit

vylepšení místa. Vedle internetových stránek je možné

podat návrh na opravu èi vylepšení prostøednictvím SMSky

(cena SMS + 3 Kè) nebo na bezplatné telefonní lince 800

400 105. Uvidíme po volbách, že? 

Netopýøi v budovách
Stejnojmennou (a velmi pìknou) pøíruèku k této proble-

matice vydala Èeská spoleènost pro ochranu netopýrù. Pøí-

ruèku lze také stáhnout ve formátu pdf.

Natura 2000 v Praze
I v Praze se vyskytují území zaøazené do evropského

seznamu Natura 2000 - mapa výskytu je na internetu, bližší

podrobnosti jsou na stránkách Agentury ochrany pøírody a

krajiny, kde je i podrobná mapa (jen si ji dobøe nastavit).

Den Zemì...
...je sice již za námi, pøesto je zajímavý nápad zveøejnit

„vše okolo“ vèetnì pøehledu poøádaných aktivit na interne-

tu. Letos to sice nebylo nijak slavné (propagace pøišla na

poslední chvíli), ale za rok má každý šanci.

Diskuse k dotacím
MŽP vyhlásilo veøejnou diskusi k dotacím pro NNO na

rok 2011 (podrobné informace vèetnì navrhovaných témat

na rok 2011) - pøipomínky je možno posílat do 4.6.2010.

Zavodòujete?
Význam vody v krajinì je bez diskuse znaèný - „melio-

race“ coby hit padesátých let minulého let je již dávno za

námi, naopak majitelé studen najednou zjiš�ují, že „spodní

voda nìjak ubývá“ a tak se do popøedí dostává spíše zavod-

òování krajiny. Nejen však té venkovní, ale využít lze i do-

mù ve mìstì èi prostì jen veøejná zeleò. Opìt záleží na kaž-

dém z nás!

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/lide-zasazeni-blankou-dostanou-odskodneni20100511.html
http://magistrat.praha.eu/zdroj.aspx?typ=4&Id=65592&sh=-87105474
http://www.tunelblanka.cz
http://www.nika-casopis.cz
http://www.doxprague.org/cs/exhibition?33
http://www.earch.cz/clanek/5200-mestske-zasahy-praha-2010.aspx
http://www.cistapraha.cz/mapy-piknikovych-mist-v-lesich-a-parcich-prahy
http://www.cistapraha.cz/mate-svuj-strom
http://www.prahapodlevas.cz
http://www.ceson.org
http://www.ceson.org/document/brozura_Netopyri_v5.pdf
http://www.premis.cz/atlaszp/isapi.dll?map=kra_chruz_10
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat=
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat=
http://mapy.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_WizID=8&M_Site=aopk&M_Lang=cs
http://www.denzeme.cz
http://www.denzeme.cz
http://www.mzp.cz/cz/verejna_diskuse_dotace_nno
http://kravcik.blog.sme.sk/c/228479/Politici-EU-tahaju-Europu-do-upadku.html
http://kravcik.blog.sme.sk/c/227888/Bozi-dar-pre-zdravu-klimu-miest-I.html
http://kravcik.blog.sme.sk/c/227888/Bozi-dar-pre-zdravu-klimu-miest-I.html
http://kravcik.blog.sme.sk/c/228207/Dazdove-zahrady-pre-zdravu-klimu-miest-III.html


MŽP a SFŽP...
...vyhlásilo 6. výzvu pro podání žádosti na podporu rea-

lizace inovativních a dlouhodobì prioritních aktivit v rámci

EVVO a podpora sítì environmentálních vzdìlávacích cen-

ter (zevrubné informace, ty podrobnìjší však již tradiènì

chybí...). Žádosti je možno podávat do 25.6. 2010.

Ekofestival...
...probìhne 3.èervna opìt na Námìstí Míru pod patrona-

cí Zeleného kruhu. Podrobnosti.

Betonáøi nespí
Betonáøská loby si v Praze (která má dost penìz na kde-

jaký megalomanský projekt a mìstští politici jsou tomu pøí-

znivì naklonìni) vymýšlí kdeco, jen aby se hýbaly kšefty.

Naštìstí ve státní pokladnì chybí peníze a navíc nìkteré ne-

vládky vidí øešení dopravy jinak.

Krmíte holoubky...
...rozhazováním zrní v parku? Hmmm, to tedy porušuje-

te Vyhlášku Hl.mìsta Prahy è. 8/2008 o èistotì a... vlastnì

se vám nic moc nestane, protože je vyhláška velmi bezzubá

a chybí v ní jakékoliv sankèní ustanovení. Pak to má v té

Praze nìjak vypadat...

Jak by volili studenti?
Nejen výsledky diskutovaných studentských „voleb

naneèisto“, ale i školy, které v Praze vytrvaly (a øeditelé se

tedy nenechali zastrašit) jsou zajímavé...

Peníze docházejí...
...jak na co, ale na podporu cyklostezek v Praze letos ur-

èitì (viz 1. bod zápisu z jednání). Naštìstí se nevládky ne-

vzdávají a již 20.5. se na námìstí Jiøího z Podìbrad od 1800

hodin zaèíná druhá jarní cyklojízda Prahou.

Vodní zdroje v Praze
Podle Národního registru pramenù a studánek je v nyní

v Praze celkem 110 volnì pøístupných (+ 9 nepøístupných)

pøírodních vodních zdrojù. Každý týden se však situace mì-

ní, dobrovolníci studují odbornou i historickou literaturu,

doplòují údaje a hlavnì v terénu hledají další.

Jde to i jinak
Jižní mìsto si vìtšina pražanù pøedstavuje jako ne-

vzhlednou skrumáž panelákù, kde se lidé navzájem ani

neznají, zkrátka další z pøímìstských nocleháren. Právì toto

se snaží prolomit aktuální akce (13.-22.5.) na „jižòáku“ s

názvem Street for Art - na programu bude otevøený piknik,

spoleèné partyzánské vlnìní, sousedské veèeøe, galerie v

parku, architektura v pohybu,... staèí si jen vybrat a hlavnì

se zapojit.

Omezení ochrany pøírody?
Dubnové návrhy Ministerstva prùmyslu a obchodu jsou

jednoznaènì namíøeny proti legislativì bránící pøírodu a

životní prostøedí (podrobnosti). Návrhy sice nebyly nikde

halasnì presentovány (možná proto, že nakonec nebyly ofi-

ciálnì vládì pøedloženy), jednoznaèný postoj k nim ale

pøesto vyjádøila velmi agilní Komise životního prostøedí

Akademie vìd (viz její postoj ke Klánovickému golfu) a

nìkteré spolky sdružené v Zeleném kruhu. Ostatní zelené

NNO buï nestihly reagovat nebo o návrzích ani netuší. A

hlídací psi demokracie? - ti spokojenì spí...

Boj o Trojmezí...
...stále není u konce - probíhají složitá jednání, kde se

situace dynamicky vyvíjí a dokonce vznikají i nenápadné

petièní akce, patrnì pod taktovkou nìkteré politické strany.

Zla�ák
V Prokopském údolí (na bývalém koupališti) probìhne

o víkendu 22.-23.5. celopražské kolo nejvìtší celostátní

soutìže dìtských kolektivù ve znalostech pøírody a ekolo-

gie „Zelená stezka - Zlatý list“.

Diskusní týden...
...pro biodiverzitu poøádá MŽP ve dnech 24. - 28.5. v

malém sále Mìstské knihovny v Praze, Mariánské námìstí

1/98 dennì od 16  do 19  (vstup volný, urèeno pro širokou00 00

i odbornou veøejnost). Program a podrobnosti.

Jak øešit strádání zvíøat?
Stejnojmenný dvojdenní semináø (26. - 27.5., cena 350

Kè) poøádá Spoleènost pro zvíøata v Praze.

 

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.
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http://www.sfzp.cz/sekce/256/aktuality
http://www.zelenykruh.cz/cz/ekofestival/ekofestival-2010/
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/miliardy-na-tunel-u-muzea-stat-zatim-neda20100514.html
http://www.auto-mat.cz/2010/05/osm-obcanskych-organizaci-vyzyva-vladu-usetrete-8-miliard-tunel-u-muzea-praze-uskodi/
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http://www.cyklojizdy.cz
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http://trojmezi.info/
http://www.zelenetrojmezi.cz/2010/04/chcete-takto-zastavet-trojmezi/
http://zszlpraha.sweb.cz
http://www.smop.cz/zlatak
http://www.mzp.cz/cz/den_biodiverzity
http://www.spolecnostprozvirata.cz
http://www.smop.cz
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