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Blanka doražena...
Poèátkem ledna byl provedena finálová ražba tunelu

Blanka a hned se rýsují další zajímavé zakázky pro betono-
vou lobby. 

Magistrála...
...je vìèný problém. Zejména pro obyvatele pøilehlých

domù, kteøí poèátkem prosince vyhráli soudní spor s Ma-
gistrátem ohlednì odhluènìní této lokality. Jak si s tímto
politici (a úøedníci) poradí?

Zelená mapa Prahy...
...byla rychle rozebrána, naštìstí již byla zveøejnìna její

internetová podoba – pokud se chcete stát jejími testery,
popøípadì i mapovateli, tak se pøidejte.

Èistièka vody pro Prahu...
...je pomìrnì diskutované téma, které se z odborné rovi-

ny postupnì pøesunulo do ekonomické a v souvislosti se
SFŽP posléze i do politické. Nìco je tom divného...

Sníh v zimì...
...mnohé pražské radní patrnì zaskoèil. Jak jinak si vy-

svìtlit váhání s jeho úklidem na chodnících – ještì, že se
oteplilo...

Openkrad...
...po silném tlaku na užívání Opencard se nyní mohou

používat i papírové jízdenky. Kdo se v tom má vlastnì vy-
znat... že by mìly pravdu ty divné pøedvolební stránky? 

Korupce na pražském Magistrátu...
...je název veøejné debaty poøádané Respekt institut –

obsazení je lákavé, termín již 18.1., podrobnosti zde.

Jak na ruzyòské letištì...
...není v budoucnu vùbec jasné. Nejprve to vypadalo na

vlak (proti rozšíøení trati pøes Stromovku se ozýval kde-
kdo), pak na metro (ombudsman však vidí problém) z toho
si však Magistrát hlavu nedìlá, posléze nìkdo vymyslel tro-
lejbus a nyní se hovoøí o tramvaji (nebo zde). Takže uvidí-
me... 

Nová Praha
Iniciativa skupiny architektù seskupených v iniciativì

„Za novou Prahu“ poukazují na neucelenou koncepci
rozvoje Prahy (tedy spíše nekoncepci), která je chaotická a
s krátkodobými cíli. Mùžeme jenom doufat, že ve svých vi-

zích nezanedbávají ani pøírodu a životní prostøedí. Nové
vedení sice tvrdí, že zeleò mizet nebude, to ale slibovali za-
tím všichni...

Deš�ové zahrady
Zajímavý návod na zmenšení povodòových škod je na

internetu – je to vlastnì v silách témìø každého jednotlivce,
spolku, firmy,...

Streetart, graffiti,...
...a jiné døíve pobuøující smìry souèasného umìní se již

pomalu stávají samozøejmostí. Zájemci o zajímavou výsta-
vu „jak by také mohla Praha èasem vypadat“ mají šanci do
konce ledna. Jenom škoda toho vstupného...

Pražský orloj jinak...
...mohli vidìt turisté k jeho 600 výroèí (lepší kvalita).

Podle nezaruèených zpráv by se produkce mìla v únoru
opakovat. A to stojí urèitì za zhlédnutí.

Pøes práh
...stejnojmenné èíslo svého obèasníku vydaly Pražské

matky. Velmi pìkné ètení nejen pro rodièe pražských dìtí,
ale i pro ty, kteøí se zajímají o problematiku pražské dopra-
vy. Ponìkud morbidnìjším ètením je však statistika neho-
dovosti na silnicích ÈR – Praha z toho sice nevychází nej-
hùøe, ale pøesto...

Evropský rok dobrovolnictví 2011...
...vyhlásila Evropská komise na základì zjištìní, že se

této èinnosti vìnuje cca 30% obyvatel Evropy. V ÈR se
však této oblasti nevìnuje pøíliš pozornosti – kromì vyhlá-
šeného grantového øízení MŠMT vznikly internetové strán-
ky a tak se zdá, že se tím veškerá tuzemská podpora zatím
vyèerpala... Škoda, že stávající zákon 198/2002 Sb. o do-
brovolnictví je tak neš�astnì formulován, že jeho dùsledná
aplikace vlastnì svými byrokratickými pøekážkami brání
této èinnosti. Naštìstí se již nìkolik let usilovnì pracuje na
jeho novelizaci...

Co od nás ODPADne
Stejnojmennou barevnou publikaci vydal brnìnský eko-

logický institut Veronica. Ètenáø se v ní dozví, jak si pora-
dit s množstvím odpadù, které se vám doma hromadí, jak
pøedcházet vzniku odpadu, jak s ním co nejlépe nakládat a
jaká jsou využití zdánlivì nepotøebných vìcí a materiálù.
Publikace je ke stažení – škoda, že je tak brnìnská, vìøím,
že i v Praze by podobná snaha mìla nárok na podporu a
širokou publicitu.

Pražská Ekoporadna (spoleèný projekt Agentury Konik-
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lec a ZO Koniklec) k problematice odpadù sice vydala letá-
èek, ten je však zamìøen na podnikatele a kanceláøe. Sice
je pøínosem, ale kdo v Praze produkuje nejvíce odpadu?

Indikátory blahobytu
...stejnojmennou publikaci vydal Zelený kruh – autoøi se

po vzoru nìkterých asijských zemí snaží propagovat „hrubé
národní štìstí“ jako náhražku již ponìkud pøežitého ekono-
mického ukazatele HDP. Je potìšitelné, že jsou zahrnuty i
environmentální aspekty, jen je možná škoda, že se do toho
opìt montuje EU.

Køesadlo 2010
Znáte nìkoho, kdo dobrovolnì vìnuje svùj èas a energii

veøejnì prospìšné èinnosti? Již desátým rokem mùžete
navrhnout dobrovolníky na udìlení ceny „KØESADLO –
Cena pro obyèejné lidi, kteøí dìlají neobyèejné vìci“. Ná-
vrh na udìlení ceny dobrovolníkùm za hlavní mìsto Prahu
zašlete nejpozdìji do 30.1.2011 na adresu HESTIA, o. s.,
Na Poøíèí 12, 110 00, Praha 1 èi e-mailem, faxem 224 872
076. Více informací.

Mìsto do kapsy
Pìkný environmentální projekt pro mìstské školy roz-

jíždí Ekocentrum Koniklec. Po loòském pilotním roèníku,
jehož se zúèastnily dvì pražské školy, se základním školám
z celé ÈR nabízí možnost bezúplatného využití metodic-
kých pomùcek i listù.

Nabídka spolupráce...
...nejvýznamnìjší tuzemské spolky nabídly nastupující-

mu ministru životního prostøedí vìcnou spolupráci – a kdo
myslíte, že mezi nejdùležitìjšími spolky chybí?

Podvojné úèetnictví...
...na základì usnesení Vlády ÈR è. 92 ze dne 1.2.2010

„Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpoètu
ÈR nestátním neziskovým organizacím ústøedními orgány
státní správy“ jsou pøíjemci finanèní podpory od ministers-
tev (ale nepøímo i od obcí) povinni vést od 1.1.2011 „pod-
vojné úèetnictví“ (tak je to v pøíslušné pøíloze usnesení vý-
slovnì uvedeno!). Pøíslušná pøíloha.

Poznámka: èlánky ÈSOP mají možnost získat úèetní
program MoneyS3 za výraznì sníženou cenu a roèní aktua-
lizaci cca 250 Kè od Sdružení MOP.

Legální software pro neziskovky...
...od Microsoftu, Symantecu,... a dalších významných

svìtových softwarových firem v rámci dárcovského progra-
mu je možno získat za smìšný manipulaèní poplatek v øádu
stokorun (podrobnosti). Samozøejmì, pokud používáte
OpenSource programy (Linux, OpenOffice, Gimp, Free-
Commander,...), tak je vám tato jinak zajímavá nabídka k
smíchu...

Bezpeènost...
...pøi práci v neziskových organizacích je pomìrnì málo

probádané problematika, která však mùže mít v pøípadì ja-
kéhokoliv prùšvihu pomìrnì vážné dùsledky a to nejen
osobní. Sdružení MOP proto na rok 2011 pøipravuje opì-
tovné vydání inovované pøíruèky k této problematice s dù-
razem na mimoškolní práci s dìtmi.

Kam s ním?
Praha je bohatá, mnoho jejich obyvatel neustále kupuje

nové šaty a tak nutnì øeší „kam s obnošeným šatstvem tak,
aby z toho ještì mìl nìkdo užitek?“. K pomìrnì husté síti
sbìren a  kontejnerù Diakonie Broumov se koncem roku pøi-
dal i Komwag (avšak s ponìkud pøísnými podmínkami).

Nauèná stezka Olšanami
V Praze pomalu vzniká sí� nauèných stezek a je nejspíše

škoda, že nikde neexistuje jejich souhrnný pøehled. Ofi-
ciálnì se tváøící stránky jsou místy zastaralé, nìkteré stezky
jsou zase uvedeny jinde a tøeba ta prastará Olšanská zcela
chybí, jen se o ní mluví...

Ptaèí budky a krmítka
Pìkná výstava nejèastìji užívaných ptaèích budek probí-

há do konce února v Botanické zahradì v Troji. Souèástí
výstavy je i „koutek hrùzy“, kde lze spatøit nesprávné bud-
ky, pro hnízdìní zcela nevhodné.

Grantové øízení...
...na podporu projektù ke zlepšení stavu životního pro-

støedí hlavního mìsta Prahy pro rok 2011 již bylo vyhláše-
no. Uzávìrka pøijmu žádostí je 24.1.2011, bližší informace.

Malé granty...
... jen ve výši 500 až 3.000 $ (maximálnì pak 10.000$)

na podporu NGO je možno získat od Amerického velvysla-
nectví – uzávìrka 31.1.2011, formuláøe v angliètinì, pod-
robnosti.

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 17.1.2011
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