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ZPRAVODAJ
Sdružení Mladých ochráncù pøírody

Den bez aut
Tradièní letošní akci poøádanou mnoho let nadšenci z
neziskovek se Magistrát letos rozhodl pozvednout na „jinou
úroveò“ – za necelé 2 miliony korun totiž poøádání pøedal
reklamní agentuøe Hera (podrobnosti), která je specializovaná na golfové turnaje a billboardové kampanì. Výsledek
se dostavil: agentura zájemcùm o úèast nabídla stánek, stùl
a jednu židli a podle šeptaných informací to prý stejnì bude
spíše prezentace jedné politické strany...
S tím se solidní neziskovky samozøejmì nesmíøili a tak
25.9. od 1200 hodin probìhne na Vinohradech akce „Zažít
mìsto jinak“, která nabízí zviditelnìní udržitelné dopravy,
mìstské cyklistiky (oèekává se úèast až 5.000 cyklistù) a
zlepšování kvality veøejného prostoru – proto budou na tento jeden den ulice vyklizené od aut a „budou pro lidi“ –
podrobnosti jsou na str. 7 Novin Prahy 2, nezdolný Auto*Mat se na akci též pilnì pøipravuje a tak vítá pomoc dobrovolníkù.
Zájemci o poøádání nìjaké aktivity se mohou ještì bleskem ozvat Zelenému kruhu (222 517 143).

se každý mohl seznámit s úžasnou strukturou hmoty. Vstup
volný v rámci návštìvy Botanické zahrady.

Betonstory
Zahušování starých sídliš o další mohutné budovy (jinak øeèeno: zastavování dosud zelených ploch) je smutný
trend posledních nìkolika let. Zajímavému pohledu na marný boj mnoha obèanských iniciativ na Jižním mìstì si zaèínají všímat dokonce i významná periodika.
Bohatým developerùm nevadí pár nicotných pokut, krize-nekrize betonáøi jedou dál...

Rok 2011
OSN již v roce 2006 vyhlásilo 2011 Mezinárodním rokem lesù, EU však 2011 vyhlásilo Evropským rokem dobrovolnictví a k tomu jistì pøibude ještì mnoho dalších velmi významných oslavencù (ptáci, stromy,...). A pokud je to
ještì málo, tak pro každý den vybírá IUCN jeden celosvìtovì ohrožený druh . Každý si pak mùže vybrat...

Radní Langmajer odstoupil

Další žárovky konèí

Osoba odpovìdná za územní plánování Prahy se poèátkem záøí rozhodl ukonèit své dvouleté angažmá v tak odpovìdné funkci a rezignoval. Uvidíme, jak to pøírodì v Praze
pomùže...

Prakticky všemi médii probìhla zpráva o postupném
ukonèování prodeje nyní již i 75W žárovek pro bìžné
osvìtlení. Co se dá dìlat, vize EU je jasná: od roku 2012 již
k bìžnému domácímu svícení nebude vyrábìna vùbec žádná klasická žárovka (podrobnosti)...

Tunel u Muzea?
Souèasnému vedení hlavního mìsta už zbývá do konce
mandátu pouhých nìkolik týdnù, následky jeho vládnutí ale
mohou pøetrvávat mnohem déle. Jak vyplývá z magistrátních dokumentù, stále bìží pøíprava kontraverzní stavby tunelu u Národního muzea, v nìmž má zmizet úsek severojižní magistrály (podrobnosti).

Trojmezí
Podzimní komunální volby za dveømi a tak nezbývá než
do výbìru favoritù zaøadit i jejich vztah k pražské zeleni.
Osud Trojmezí leží prakticky na bedrech místních politikù
a se nelze divit nové pøedvolební informaèní kampani Koalice Trojmezí (podrobnosti) èi Auto*Matu (podrobnosti).

Geopark
Koncem èervna byla v Botanické zahradì UK Na Slupi
otevøena stálá geologická expozice „Horniny a geologický
vývoj Èeského masivu“ (bližší informace), kterou lze doporuèit všem (tedy i laickým) zájemcùm o pøírodu. Kromì
vlastních ukázek hornin (zpìtnì asi za 600 milionù let) jsou
zde i velmi pìknì zpracované struèné písemné informace
a hlavnì: každý „šutr“ má na sobì vybroušenou plochu, aby

Kdo za to mùže?
V souvislosti s povodnìmi je viník prý pomìrnì jasný
a tak se kdekdo pøedhání v návrzích øešení. Nìkteøí však
varují pøed zdánlivì líbivými variantami (názor1, názor2)...

Otevøené oèi
Spontánní projekt obèanù jedné Mìstské èásti je pìknou
ukázkou aktivního zájmu obèanù o své okolí, o snaze nebýt
loutkou v rukou místních politikù. Držím jim palce!

Balíèek o územním plánování
Ekologický právní servis vydal 4 pìkné manuály pro obèanské iniciativy, které mají chu se aktivnì zapojit do
územního plánování – materiály lze volnì stáhnout z internetu.

Ekoporadenství...
...je pomìrnì rozsáhlá odbornì i lidsky nároèná èinnost,
kdy odborníci nezištnì radí, pomáhají obèanùm v èasto nelehkých kauzách ochrany životního prostøedí, ale mnohdy
i „drobnostech“, které bìžného èlovìka bez urèitého odborného základu ani nenapadnou. Nejzajímavìjší pøíklady z

praxe (které zároveò ukáží, co to ekoporadenství vlastnì je)
vydalo sdružení ekoporaden STEP. Pøíruèku je možno též
stáhnout z internetu v pdf podobì.

Úèinky výfukových plynù...
...na lidské zdraví je název zejména pro pražáky zajímavé pøíruèky vydané brnìnskou Veronikou. Materiál lze získat z internetu.

Jedovaté kožešiny
Obèanské sdružení Svoboda zvíøat vydala v rámci dlouhodobé kampanì Proti srsti zajímavý materiál „Jedovaté
kožešiny: Dopady výroby kožešin na životní prostøedí a nebezpeèí pro lidské zdraví“, který pøináší všeobecnì málo
známé informace o této „okázalosti“ a navíc s bohatým citaèním rejstøíkem (ke stažení v pdf).

Netopýøi ve tmì
Zaèátkem záøí probìhla v kinì Atlas slavnostní premiéra
stejnojmenného filmu, který obsahuje unikátní zábìry noèního lovu netopýrù. Kromì odborníkù z ÈESONu byl film
vytvoøen v koprodukci MŽP + ÈT a podle „zákulisních informací“ by mìl být distribuován do všech Ekocenter zaøazených do portálu MŽP.

Výbìrové øízení MŽP
MŽP vyhlásilo Výbìrové øízení na podporu projektù
obèanských sdružení na rok 2011. Uzávìrka pro pøíjem žádostí je 30.9.2010, všechny potøebné informace a formuláøe
najdete na webu MŽP.

Podpora aktivit ve prospìch ŽP
Brnìnská Nadace Partnerství vyhlásila další kolo grantového programu k podpoøe místních environmentálnì zamìøených obèanských aktivit, které zvyšují úèast obèanù na
vìcech veøejných – uzávìrka je 1.10., podrobnosti.

Pøíroda Prahy
Semináø vìnovaný problematice krajinného rázu a jeho
ochranì s dùrazem na Prahu se bude konat 6.10. v sálu
Nové radnice na Mariánském námìstí. Semináø je urèen
pøedevším profesionálním pracovníkùm OP, strážím OP a
dalším zájemcùm (podrobnosti).

Jsou zvíøata chránìna legislativou?
Již tøetí dvoudenní stejnojmenný semináø poøádá Spoleènost pro zvíøata ve dnech 14.-15.10. v Michli. Cena
800 Kè se slevou pro NNO, kontakt.

Ekoškolky

Ekologická olympiáda

MŽP a MŠMT poøádá semináø k problematice ekoškolek, lesních mateøských škol a zahrad a høiš pøi MŠ v pøírodním stylu. Semináø se koná ve støedu 15.9. v budovì
MŠMT od 900 do 16 hodin (info: 724 159 870, mail).

Pražské kolo této jedineèné soutìže tøíèlenných družstev
støedoškolákù v multioborových znalostech ekologických
souvislostí s dùrazem na pražskou problematiku se bude
konat ve Staromìstské radnici (a samozøejmì v terénu) ve
dnech 22.-23.10. (kontakt na poøadatele).

Pražské kauzy?
Od ètvrtka 16.9. by mìl být v provozu speciální web,
který si klade za cíl prezentovat „pražské kauzy z rùzných
oblastí (doprava, kultura a historická Praha, sociální oblast,
životní prostøedí, obèanská participace,...)“. Uvidíme...

Biojarmark
V Toulcovì dvoøe probìhne 17.9. až 18.9. biojarmark –
podrobnosti.

Pražská Stavba roku
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlásila
veøejné hlasování o pražskou stavbu roku. Hlasovat lze do
konce záøí a je jen škoda, že neexistuje žádná obdobná soutìž s pøírodní tematikou.

Svìtlo pro Prahu
V roce 2001 uspoøádala votická Ochrana fauny v Národním muzeu ponìkud morbidní výstavu, kde na zmrzaèených
ptácích demonstrovala nedostateèné konstrukèní øešení
sloupù el.vedení. V souèasné dobì probíhá v nové budovì
Národního muzea (bývalá budova NS a pak Svobodné Evropy) pokraèování „po 10 letech“, které víceménì hodnotí
„co se dokázalo“. Pùsobivá expozice potrvá do 3.10.

To je on – kamion!
Dopravní federace vyhlásila již druhý roèník soutìže o
nejlepší zachycení kamionu projíždìjících obytnou zástavbou (podrobnosti). Na mapce ÈR jsou znázornìna místa záznamu kamionù – že by v Praze vùbec nejezdily? Do 31.10.
máme šanci nìjaký vyfotit!

Øeknìte to!
ÈT hledá kauzy do poøadu otázky V.Moravce – máte-li
podnìt, neváhejte a pošlete video...
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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