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ZPRAVODAJ
Sdružení Mladých ochráncù pøírody

Územní plán Prahy
Patrnì pod vidinou výsledkù parlamentních voleb a
blížících se voleb komunálních zastupitelé nejsilnìjší pražské politické strany jednotným hlasováním poèátkem èervna provedli další pomìrnì chvatné zmìny územního plánu
Prahy („Ve støedu nìkteré zmìny projednal výbor územního
rozvoje a hned ve ètvrtek o nich hlasovalo pražské zastupitelstvo“, co dodat více?). Jediná Arnika na tuto záležitost
adekvátnì reagovala, v úvodu rozhlasové diskuse problematiku brilantnì rozebral Èestmír Klos – odpovìdný radní
Langmajer se jen trapnì vymlouval...

Blanka zase zlobí...
Zapršelo a hned tu máme další drobné stavební problémky – tentokráte zase závaly, kterých si (bohužel) stihly
všimnout i nìkteré sdìlovací prostøedky (odkaz1, odkaz2).
Ještì, že to nebylo v zastavìném území – to by byl prùšvih
daleko vìtší...

Komu patøí Praha?
Záznam ze zajímavé diskuse na téma „Patøí Praha mìstùm, nebo lidem?“ lze nalézt na stránkách Respektu – škoda, že jde jen o sestøih...

Prahou na kole
Pokud chce nìkdo jezdit i v Praze bìžnì na kole (do
školy, do práce, jen tak,...) a neví „jak do toho“, doporuèuji
navštívit specializovaný web, kde jsou nejen základní rady
(Jak odboèit vlevo, Jednosmìrky, Tramvajové koleje,...),
ale i pravidelnì aktualizované trasy èi „nebezpeèná místa“.
Zkrátka perfektní web pro všechny pražské cyklisty!
Pravda, Magistrát také provozuje web pro pražské cyklisty, ten ale pøeci jenom není tak èasto aktualizován a
chybí zde informace pøímo z terénu.

Starý mobil?
Žádný problém – v rámci kampanì „Pøineste starý mobil, podpoøte strážce pralesa“ mùžete v pražské ZOO odevzdat vysloužilý mobil do kontejneru a tím nepøímo podpoøit
udržení (záchranu?) populace goril v Africe. Takže vytáhnìte ze šuplíku tu staøièkou Nokii a hurá do ZOO.

Spoleènì mìníme?
Praha 10 se (pøed volbami?) zaèíná intenzivnì zajímat
o své obyvatele a pokouší se je aktivnì zapojovat do vzá-

jemné spolupráce. Zaèátek dlouhodobého procesu je sice
slibný, ale uvidíme za nìkolik let, zda dojde ke shodì a ve
svém dùsledku v delším èasovém horizontu k oboustranné
spokojenosti.

Koncepce péèe o zeleò
Zaèátkem èervna pøedstavil radní Mareèek novou Koncepci péèe o zeleò, která by mìla vyústit do návrhu mìstské
vyhlášky o ochranì zelenì v Praze (podrobnosti) a ve svém
dùsledku i do dalších zmìn.
V souvislosti s tìsnì pøed tím pøijatými zmìnami územního plánu se tento pøístup nelíbí nìkterým oponentùm, kteøí navíc kritizují ponechání souèasné praxe, kdy výsadba
nových stromù je výraznì podfinancována oproti tøeba
údržbì stávající zelenì (podrobnosti).

Evropský den koupání v øekách
Druhá nedìle v èervenci (letos tedy 11.7.) se již od roku
2005 považuje za pøíležitost ke smoèení se v pøirozeném
(tedy pøírodním) øíèním toku. Pohledem na stránky evropského koordinátora se každý mùže pøesvìdèit, že v Èeské republice (oproti tøeba Belgii èi Francii) se toho tedy moc nechystá. Žluté láznì zvládne každý a nemusí nikomu nic hlásit pøedem ÷ tak co, pražáci, pùjdete do toho?

Cena èeské krajiny...
...je èestné ocenìní NNO, které realizovaly dlouhodobì
udržitelné a pøíkladné opatøení k ochranì, správì nebo plánování krajiny. Pokud vás napadá vhodný národní kandidát,
tak doporuèuji prostudovat propozice a do 31.7. podat pøíslušný návrh – v loòském roce obdobné ocenìní získal
Klub èeských turistù.

Farmáøská tržištì
Ve svìtì je témìø samozøejmostí nákup zemìdìlských
produktù pøímo od výrobcù, tedy od malopìstitelù a bez
mezièlánku výkupních/prodejních organizací. Také u nás
má tento zpùsob podpory místních producentù (a tedy s výrazným „ekologickým“ pøínosem) èím dál vyšší oblibu – v
Praze má patrnì nejdelší tradici tržištì na Kubánském a
Dejvickém námìstí, pomalu se rozjíždí i nábøeží u Palackého námìstí a námìstí Míru. Všechny podstatné informace
jsou ostatnì na webu1 nebo webu2.
A pokud máte zájem o pravidelnou dodávku èerstvé zeleniny èi jiných domácích produktù, tak urèitì vyzkoušejte
pomalu se i v Praze rozvíjející „bedýnkový prodej“, dokon-

ce lze získat i adresáø s podrobnými informacemi o každém
dodavateli. A že nemají všichni certifikát BIO – o co vám
vlastnì jde?

Vysvìdèení pro radnici Prahy 10
Ohlašovanou demonstraèní akci vyhlášenou koalicí
spolkù za záchranu Trojmezí v závìru èervna sice podpoøil
i senátor Štìtina, leè koneèné znìní vysvìdèení nìjak není
k nalezení. Škoda, jinak zajímavá akce je bez koncovky
mírnì bezzubá...

Osobnosti „ekovýchovy“
Do pøipravované publikace o EVVO hledá MŽP celkem
pìt osobností a žádá o pomoc pøi výbìru ze 120 kandidátù
– hlas je možno dát na webu.

Wild Wonders of Europe
Putovní výstavu velkorozmìrných fotografií „Zázraky
evropské divoèiny“ zahájil koncem èervna na Alšovì nábøeží u Rudolfina konèící pøedseda vlády. Výstava potrvá
do 22.srpna, vstup volný, venkovní expozice,... takže nic
nebrání návštìvì.

Nebojme se!
Pøi ochranì životního prostøedí se angažovaní obèané
obèas nechávají odradit úøedníky, kteøí si hájí svùj klid. Nenechme se však zastrašit, Aarhuská úmluva (správnìji
„Mezinárodní úmluva o pøístupu k informacím, úèasti veøejnosti na rozhodování a pøístupu k právní ochranì v otázkách životního prostøedí“) je mezinárodní smlouvou již od
roku 1998 (ÈR k ní pøistoupila v roce 2004) a dává „laickým úèastníkùm“ mnohá práva. Pokud vás opravdu zajímá
životní prostøedí a nebojíte se o nìj bojovat, navštivte speciální stránky, kde jsou velmi zajímavé pøíklady z praxe.

Do ZOO jedinì autem!
Vedení Prahy pøišlo s geniálním plánem, jak pøivést více
aut do Trojské kotliny: tìsnì vedle oblíbené pravobøežní
cyklostezky vybudovat silnici a pøímo pøed výbìhy exotické zvìøe zøídit mohutné parkovištì. Obèanské sdružení Troja Trojou sice organizuje petièní akci, ale proti mase automobilových „milovníkù zvíøátek a pøírody“ moc šancí asi
nemají. Že by ukázka salámové metody, jejíž koneèným cílem bude postupnì protáhnout silnici až k Trojskému útulku pro opuštìné psy?

Nauèné stezky...
...v Praze jsou celkem pøehlednì znázornìny na webu –
škoda jen, že vìtšina údajù je ponìkud neúplná a místy i zastaralá.

Kinobus
Nejlepší je sice podveèerní procházka parkem èi pøímìstským lesem, ale než èuèet na bednu, tak je pøeci jen
lepší i ten letní kinobus, který bude do konce srpna brázdit
spíše okrajové ètvrtì Prahy s nabídkou „osvìdèených“ filmových titulù.

Na Petøín na kole
Od 1.èervence mohou sváteèní cyklisté vyjet na Petøín
lanovkou (ti zdatní tam jistì vydupají) v rámci zkušebního
provozu – sice to není patrnì trvalá záležitost, ale pro starší
a pokroèilé je to jistì vítané ulehèení.

Ekoslovník
Na stránkách SFŽP je veøejný èesko-anglický (a obrácenì) ekoslovník, tedy výteèná pomùcka zejména pro studenty. A pro srovnání je na jiném místì také envi-slovník, leè
pouze anglicko-èeský.

Statistické roèenky
Stav životního prostøedí celé republiky je zveøejnìn v
pøehlednì zpracované Statistické roèence ŽP ÈR 2009 a to
jak v internetové podobì, tak i ve tvaru „ke stažení“ (t.j. ve
formátu pdf).
Pražskou problematiku mapuje systém vyvíjený dodavatelskou firmou již od roku 2000 v Atlasu ŽP Prahy (buïte
klidní, kapitoly jsou prùbìžnì aktualizovány) a detailní informace jsou bohužel pouze pro vybrané èásti Prahy zveøejnìny na odkazu. Kdo chce, ten si potøebné informace najde.

Recyklujeme elektroodpad
Pokud nìkoho zajímá, jakým zpùsobem se tøídí ve Sbìrných dvorech odevzdaný elektroodpad (tedy tøeba váš starší
poèítaè, mikrovlnka,...), tak doporuèuji pìkný èlánek zveøejnìný v Ekolistu – nebudeme vás napínat, nejèastìji se
recykluje kladivem.

Komiksy Velké výzvy
Pìkné seriálky k zamyšlení nad vážnými vìcmi jsou
zveøejnìny na webu Velké výzvy – bezva nápad, výteèné
zpracování, bohatá úèast, pøíjemné pokoukání,...

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky,
námìty, pøíspìvky, podnìty,...
ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.
Tento elektronický zpravodaj obsahuje mnoho 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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