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Sdružení Mladých ochráncù pøírody

Protikorupèní dotazník

Rakouská ostuda

Obyvatelé Prahy se mohou vyjádøit k vnímání korupèního prostøedí, chování,... ve vztahu k pražskému Magistrátu
a to prostøednictvím internetového dotazníku. Otázkou však
je, zda má (èi nyní po volbách bude mít) dotazník nìjaký
konkrétní dopad.

Nejenom „radikální“ ochránci zvíøat (oproti situaci pøed
25 lety však již výraznì zkrotlí) mají v zahranièí problémy.
Prùbìh nejnovìjší kauzy soudu s pøedstaviteli tamního
úspìšného hnutí na ochranu zvíøat signalizuje podivné
praktiky u „vyspìlých západních státù“. Za jak dlouho to
vypukne u nás?

Baldachýn na Letné?
Zjevnou chybou projektantù vyènívají „podzemní“ velkokapacitní garáže na Letenské pláni na jedné stranì 1,8
metru nad zem a tak se nyní øeší „co s tím?“. Magistrát a
Praha 7 vymyslela jakýsi 6 metrový val s „baldachýnem“,
na což obèané (tedy ti, kteøí se o tom vùbec dozvìdí) nesouhlasnì reagují a sepisují se petice . Chudák Letná, na tu
úžasnou plochu se toho posledních pár let valí nìjak moc...

Zdarma objekt na Jesenicku
Hnutí Brontosaurus spolkùm nabízí zdarma pøevedení
nìkterých objektù v areálu bývalého zajateckého tábora Salisov (zároveò munièní továrny Muna, pozdìji kasárena).
Podmínkou je využití objektu alespoò 3x do roka (nejlépe
každý mìsíc) + další. Pøesné umístìní areálu.

Zelená mapa Prahy
Beton stále hrozí?
Pøed volbami sice všichni místní kandidáti slibovali, jak
okamžitì zastaví nebezpeèí zástavby Trojmezí, pøesto se
stále potichu pøipravuje zmìna územního plánu tohoto zajímavého (protože dosud nezastavìného) území v Praze 10.
Koalice neziskovek Zelené trojmezí na toto nebezpeèí dùraznì upozoròuje a zároveò všem zájemcùm pøedkládá
vlastní návrh øešení.

Pražské kauzy
Minule slíbený web pražských „problémù“ (a to nejenom „ekologických“) se postupnì plní díky pøispìní všímavých dobrovolníkù, kteøí se nebojí pod svým jménem zajímavým zpùsobem poukázat na pochybení?, chyby?, prohøešky?,... odpovìdných úøedníkù èi na sporná (kontraverzní) rozhodnutí „úøadù“ (èili politikù nebo anonymních byrokratù).
Víte-li o nìjaké „hrùze“, tak neváhejte ± osobní angažovanost není trestná.

Perfektní tištìnou „zelenou“ mapu Prahy je již možno
zdarma získat na mnoha místech. Všem mohu opravdu jen
doporuèit a vìøím, že plánovaná internetová podoba bude
stejnì zdaøilá.

Maminky vítìzí
Pražské matky uspìly se svým projektem Bezpeèné cesty do škol v evropské soutìži ke zlepšení silnièní bezpeènosti.

Pøednášky o kytièkách
Èeská botanická spoleènost poøádá pro své èleny i ostatní zájemce pravidelné pøednášky z problematiky tuzemské
i zahranièní botaniky. Zájemci o vysoce odborné akce jsou
zváni.

Významné stromy...
...Prahy a Støedních Èech je mapa 1:200.000 vydaná
Arnikou. Cena 59 Kè, bližší podrobnosti.

Zavøeno
První místo v každoroènì vyhlašované soutìži k posilování transparentnosti veøejné správy s názvem „Otevøeno
x Zavøeno“ (vyhlašuje o.p.s. Otevøená spoleènost) v kategorii „zavøeno“ zvítìzil pražský Magistrát svým slavným
projektem OpenCard. Smutné...

Domy u Milíèova
Drobné vítìzství dosáhlo o.s. Hezké Jižní Mìsto vítìzstvím u Mìstského soudu v Praze, kde se bránilo proti výstavbì obytného souboru u Milíèovského lesa. Uvidíme,
zda mají obèané šanci nìco vybojovat proti postupu úøedníkù...

Vìda je krásná
Ve stejnojmenné soutìži poøádané Pøírodovìdeckou fakultou UK byly ocenìny zajímavé zábìry z vìdeckého prostøedí v pøírodì. Ukázky.

Rychlé granty
Nadace VIA upozoròuje na prùbìžné uzávìrky „rychlých grantù“ (až 40.000Kè, až 100%, max. 6 mìsícù realizace,...) sloužící k øešení akutních problémù pøi zapojování veøejnosti do rozhodovacích procesù a otevírání vìcné
diskuse o tématech veøejného zájmu.

Nový územní plán Prahy
I pøes mnoho pøipomínek a protestù obèanù se úøední
proces nezadržitelnì sune svým tempem – již nyní je jasné,
že ve finále jistì nìkdo nebude uspokojen, územní plán je
totiž zásadním podkladem pro umisování staveb a schvalování rùzných èinností, zejména pøi vydávání územních rozhodnutí.
Do 2.11. bylo možno podávat pøipomínky v tzv. 7. vlnì,
29.11. probìhne jejich veøejné projednání... a nìkdy po
èervnu 2011 by se mìl návrh nového plánu zveøejnit k pøipomínkování veøejnosti a mìstských èástí. K ilustraci toho
„co se mùže stát“ vydala pìknou mapku Arnika a zároveò
se formují skupiny nespokojených obèanù.

Hluk z dopravy...
...zejména té silniènì-ulièní je v nìkterých èástech Prahy více než pøípustný – pìkný pøehled zákonných norem a
limitù je na internetu.

Pražské památné stromy
Pìkný web o starých, tedy památných stromech v Praze,
informuje nejen o dvou nových památných stromech, ale
pøináší i novou soutìž v jejich poznávání.

Pražští zneèišovatelé
V nové verzi Integrovaného registru zneèištìní (t.j. celostátním registru všech pùvodcù zneèištìní ŽP chemickými
látkami) lze pohodlnì vyhledat všechny známé pražské
„špinavce“ – aè je to divné, tak mezi nì patøí i instituce zøizované Magistrátem (Dopravní podnik, Pražské služby,...).

Klínìnka jírovcová...
...je v Praze považována za škodlivý hmyz, pøeci jenom
pøevažuje estetický pohled. Pokud vás zajímá vše k této
problematice + „jak ochránit kaštany“, tak lze doporuèit
pìkný web Magistrátu.

vìk setká nejen s tìmi žertovnými, ale i s tìmi pouze zajímavými. Otázkou je, zda mají podobné internetové nesmysly vùbec význam...

Odpovìdnost firem
Celoevropskou petici za odpovìdnost firem za lidská
práva a životní prostøedí organizuje EPS a je možno se s ní
seznámit a pøípadnì ji zde podepsat.

Vyhrála kolobìžka!
V záøí probìhl v Plzni neobvyklý závod „bìžných mìstských dopravních prostøedkù“ a výsledek byl zajímavý –
nejrychlejší byla kolobìžka, pak kolo, MHD a poslední auto. Jak by to asi dopadlo v Praze?

Praktická aplikace EVVO veøejné správy...
Stejnojmenný semináø se bude konat 11.11. od 830 do
1600 hodin v Dolních Poèernicích – podrobnosti.

Granty v ochranì ŽP
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na podporu projektù v oblasti ochrany životního prostøedí a udržitelného rozvoje (zejména v oblasti udržitelného cestovního
ruchu). Uzávìrka 12.11., více informací.

Kabinet odpadù...
...poøádaný Èeským spolkem pro péèi o ŽP ve ètvrtek
25.11. od 1330 na Novotného lávce bude tentokrát vìnován
informacím o Plánu odpadového hospodáøství ÈR a legislativnímu vývoji. Podklady na vyžádání.

Ochrana rorýsù a netopýrù...
...nejen pøi rekonstrukcích budov je název semináøe,
který probìhne 3.12. v budovì KÚ Støedoèeského kraje od
9 hodin. Podrobnosti.

Informace...

Ozvìny Ekofilmu 2010

...mají cenu zlata a tak mrzí nìkteré starší neaktualizované weby, které vìtšinou s velkým nadšením zahájily èinnost
a pak to šlo „tak nìjak do ztracena“ (skonèil grant, odešel
klíèový èlovìk, zájem se pøesunul jinam,...) a mnohdy také
autoøi nestíhají doplòovat nové informace. Drobným pøíkladem jsou stránky k nauèným stezkám (první, druhé), které
nezaznamenaly otevøení nové stezky...

Pøehlídka ocenìných filmù z 36.roèníku Ekofilmu probìhne v úterý 7.12. od 1800 hodin ve Strašnickém divadle
(Solidarity 53, Praha 10). Vstup zdarma, bližší informace.

Je to nebezpeèné?
Pokud je nìkdo aktivní v zájmu ochrany životního prostøedí narazí i v Praze obèas na „neseriozního“ protivníka.
Podobnou zkušenost získali aktivisté z Modøan chránící
stromy proti pokácení.

Petice, petice,...
Protestovat lze nyní proti všemu – pomocí specializovaného webu je to velmi pohodlné a tak se i v oblasti ŽP èlo-

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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