
ZPRAVODAJ
 Sdružení Mladých ochráncù pøírody

ochrana pøírody

životní prostøedí

ekologická výchova

2/2011

Bøevnovská radiála
Již sedmým rokem probíhá hodnocení vlivù uvažované

Bøevnovské radiály na životní prostøedí. Ministerstvo život-
ního prostøedí, které proces vede, nyní podruhé vrátilo do-
kumentaci k pøepracování. Stavbu odmítá hygienik, Praha
17, magistrátní odbor ochrany prostøedí a øada obèanských
sdružení – podrobnosti.

Zvýší se hlukové limity?
V meziresortním pøipomínkovém øízení je nyní návrh

novely naøízení vlády umožòující navýšení hlukových limi-
tù o zdánlivì pár „zanedbatelných“ decibelù (konkrétnì z
60 dB na 65 dB ve dne a z 50 dB až na 60 dB v noci). To
by v koneèném dùsledku znamenalo výraznì vyšší hluènost
u všech ulic i silnic, tedy vyšší zdravotní rizika obyvatel.
Podrobnìjší informace.

Praha zelená?
Magistrát spustil zajímavé stránky Praha zelená urèené

patrnì pro návštìvníky èi pro ménì znalé pražáky. Pøesto
jsou informace pøínosné, je zde popsána vìtšina zajíma-
vých i ménì známých ploch, pøirozenì chybí malé místní
lokality.

Škoda však, že nejsou zahrnuty i pøírodovìdnì velmi
dùležité høbitovy (ornitologicky významné Olšanské høbito-
vy mi tam opravdu chybí).

Vyvrcholení už na podzim
V listopadu v ÈR vyvrcholí Evropský rok dobrovolnict-

ví týdnem (2.-8.11.), kdy by se mìla konat konference,
poslední sí�ovací setkání a jiné kratochvíle, bez nichž by
dobrovolné (nevýdìleèné) spolky pracující pro „obecné
blaho“ dle názoru EU a MŠMT patrnì neexistovaly èi
zanikly. Kdyby zmínìní donátoøi místo vlastní oslavy do-
brovolníky radìji podpoøili (a vùbec to nemusí být jen pe-
nìzi)...

Pražské vlaštovky
Nejvìtší pražská kolonie vlaštovek obecných se prý

vyskytuje v areálu pražské Bohnické psychiatrické léèebny.
Tak to alespoò zaznìlo na podzimní èlenské schùzi Èeské
ornitologické spoleènosti.

Dobíjení elektrovozítek
Podle nìkterých futurologù prý po roce 2050 bude vjezd

do centra Prahy již jen v elektromobilu a tak se nelze divit,
že Pražská energetika poèátkem února otevøela  nìkolik ve-
øejných dobíjecích stanic, kde lze dobíjet pùl roku vaše
elektrokolo èi jiné pøibližovadlo zcela zdarma – podrobnos-
ti.

Co s bioodpadem?
Pokud nemùžete èi už nechcete rozložitelné organické

zbytky na své zahrádce kompostovat, tak Pražské služby
zahajují 1.4. odvoz bioodpadu. Za cenu mírnou (600 èi 960
Kè) vám každých 14 dnù odvezou to, co by jinak prakticky
bezpracnì vytvoøilo v kompostu perfektní zem. Podrobnos-
ti.

Prohlídky zajímavostí
Praha poøádá placené prohlídky v nìkolika historicky

zajímavých muzeích (vodárenství, dopravy, kanalizace, ko-
lektory,...) a dokonce lze za 570Kè získat „zážitkovou kar-
tu“, která opravòuje ke vstupu zdarma (platí 1 rok) – pod-
robnìjší informace jsou na prostých stránkách.

Kolem stromù na kole
S jarní sezónou se mnohde oprašují a promazávají kola

a tak proè nevyužít nabídku pìti pìkných cyklotras za vý-
znamnými pražskými stromy? Noviny o tom nadšenì píší
a skoro až moc podrobný popis (asi pro sváteèní jezdce) je
na jiném webu.

Geoportál Prahy
Pokud vás zajímají hezké, podrobné, aktuální, digitální,

odborné, historické,... a kdoví jaké ještì mapy Prahy, tak
poèátkem bøezna byl spuštìn pražský Geoportal, kde je
snad témìø vše.

Sbíráme baterie
Do každé školy, domácnosti, kanceláøe,... patøí sbìrný

box, kam lze odkládat použité monoèlánky a baterie. Staèí
si o sbìrnou nádobu napsat a je vaše. A pokud to myslíte
vážnì a „ve velkém“, tak si staèí vybrat z rùzných typù (ty
však asi nebudou zdarma). Jdete už koneènì do toho?

Vyšehradské nádraží...
Kdo zažil funkèní vyšehradské nádraží èi zná jeho sou-

èasný stav, musí být mírnì znepokojen jeho postupnou de-
vastací. Aktuální vývoj pomalu smìøuje k rozuzlení a lze
jen doufat, že bude pro historickou Prahu š�astné.

Beetaggové stezky
V nìkterých pražských lesích (Hostivaøský lesopark,

Milíèovský les, Divoká Šárka, Tichá Šárka, Kunratický les
a Chuchelský háj) by prý letos mìly vzniknout ponìkud ne-
standardní nauèné stezky – bez GPS v mobilu a pøipojení
k internetu, tedy bez možnosti pracovat s taggy (èili QR kó-
dy), jsou však stezky pouhou fantazií. Podrobnosti.

Klasické stezky to nejsou a jejich vìtšinoví uživatelé
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(pejskaøi, dùchodci, maminy s koèárky,...) tuto moderní
technologii nejspíše nedocení.

Co se pálí v kamnech...
Pìkný klip o pálení nevhodných vìcí v kamnech vyrobi-

la Arnika – pìkná moderní metoda je rozhodnì úèinnìjší,
než plakáty.

Elektroodpad...
Po zákazu klasických žárovek na nás EU chystá další

vychytávku, tentokráte v podobì podpory sbìru a recyklace
elektroodpadu – podrobnosti. Tìžko øíci, jak to naši poslan-
ci pøetvoøí...

Praha cyklistùm
Celkem 30 milionù vyèlenila Praha na letošní rozvoj cy-

klistiky – podle názoru nìkterých je to smìšnì málo, ale
uvidíme za rok, že?

Kácení stromù
Velmi pìkný plakát se „stromovou“ strukturou o kácení

stromù vydala Arnika a je možné si jej stáhnout. Pokud
tedy nevíte, zda mùžete nebo zda „nìkdo“ smí èi již poru-
šuje zákon, staèí se podívat a je vše jasné.

Výborný nápad a ještì lepší propagace spolku – je jen
škoda, že ty velké (bohaté) spolky nevydávají podobné po-
mùcky pro veøejnost. Byly by rozhodnì prospìšnìjší než
obecné plakáty na køídovém papíøe se škemráním o peníze.

Zelená mapa Prahy
Když v záøí Auto*Mat vydal papírovou Zelenou mapu

Prahy, byla po ní velká sháòka (pravda, byla zdarma) a
hned zmizela z distribuèních míst. Nyní je však aktuální
internetová verze, která utìšenì košatí.

Zájemcùm nabízí „plán pøíjemných tras pro chodce,
rodièe s dìtmi, seniory a cyklisty, odpovìdných obchodù a
míst pro trávení volného èasu“ a navíc do ní i vkládat své
návrhy.

Slepièí traktor...
...a jiné zajímavosti lze nalézt na novém webu vìnova-

ném pøedevším permakultuøe. Pokud se domníváte, že pra-
žáky tento svìt nemusí zajímat, pokuste se zamyslet nad
blížící se (?) surovinovou krizí a hlavnì: co bude po ní?

Banánová blokáda hranic
Poèátkem bøezna probìhla 2. banánová blokáda èesko-

rakouských hranic jako protest proti procesu vùèi 13 akti-
vistùm za práva zvíøat.

Nebezpeèný odpad
Koncem února byl v Praze opìt zahájen svoz nebezpeè-

ného odpadu (baterie, akumulátory, nádoby od sprejù, ma-
zací oleje a tuky, øedidla a barvy, léky a teplomìry, kyseli-
ny a hydroxidy, lepidla a pryskyøice, odmaš�ovací pøíprav-

ky, fotochemikálie, pesticidy, záøivky a výbojky) pomocí
mobilních sbìren. Podrobné informace a pøesný harmono-
gram svozu.

Stromy nám pomáhají
Pìkný materiál o významu stromù vydal jihoèeský Kra-

sec. Materiál možno stáhnout.

Procesí s Mo(to)ranou
Definitivní jarní skoncování s Mo(to)ranou probìhne ve

ètvrtek 17.3. od 18 hodin na Nám. Jiøího z Podìbrad v Pra-
ze 3 na pravidelné cyklojízdì. Pøijedete?

Hodina Zemì
Symbolickým zhasnutím svìtel na 1 hodinu (20  až30

21 ) v sobotu 26.3. podpoøíte klimatickou akci 30 Hodina
Zemì.

Jdeme do vodárny
Návštìvy v Podolské vodárnì – placené sice pravidelnì

každou sobotu, ale hned o víkendu po Svìtovém dni vody
(22.3.) tam budou prohlídky zdarma a to od 9  do 16 .30 30

Takže o víkendu 26. - 27.3. do Podolské vodárny!

Výstava o památných stromech
Na zajímavém webu Pražské památné stromy je avizo-

vána výstava o stromech, která probíhá do konce bøezna v
budovì pražského Magistrátu v Jungmannovì ulici (vstup
volný).

Digitální mapy
Výstava digitálních map probíhá do 15.4. v Infocentru

rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 26, Praha 1, vstup zdar-
ma, podrobnosti.

Obnova kulturní krajiny
Purkyòova nadace vyhlašuje grantové øízení „Památky

a obèané“ zamìøené na podporu èinnosti NNO a obnovu,
údržbu drobných historických památek dokreslujících kul-
turní ráz krajiny. Pøíspìvek 20 až 100 tisíc Kè, uzávìrka
30.9., podrobnosti na stránkách nadace.

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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