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Nejdražší!
Zatím nejdražším úsekem v neoficiální soutìži cykloste-

zek je patrnì 200 metrový úsek za 18 milionù (souèást vý-
stavby 3km stezky za 140 milionù) pøipravený k vybudová-
ní podél Vltavy u Sedlce. Podrobnosti zde a zde. 

Bez korupce
Podle internetových informací se zdá, že jedinì na

Mìstské èásti Praha 10 mají v úmyslu smìøovat k bezko-
rupènímu prostøedí. Uvidíme...

Zneèis�ujete?
Let’s Pollute (Zneèiš�ujme) je 6ti minutový kreslený

film s èeskými titulky, který byl letos nominován na Oscara
v kategorii nejlepší animovaný krátký film – doporuèuji
shlédnout.

Olovo v Praze
O výskytu olova kolem nás (nejen v pøírodì, ale i ve

mìstech, potravinách,...) pojednává rozhovor zveøejnìný v
tisku. Zajímavá je v závìru mapka, kde jsou po zvìtšení
patrné výsledky mìøení na nìkolika místech v Praze.

Piknikištì...
...do Zelené mapy Prahy novì pronikly i veøejná místa

pro poøádání piknikù v pøírodì. Výborný nápad, odpovída-
jící provedení.

Šetrný provoz radnice?
Že je provoz pražského Magistrátu místy øízen nekon-

cepènì (a tedy pøíliš rozhazovaènì) se ví již delší dobu a
dokládá to i nìkolik pøíkladù z nedávné doby. Jaký to má
dopad na pøírodu a/èi neziskový sektor? Tøeba v tom, že
zbyteènì vyhozené utracené prostøedky by šly vynaložit
úèelnìji, tøeba právì ve prospìch pražské pøírody a životní-
ho prostøedí.

Studánky v Praze
Na oblíbený server s mapami (obecné, turistické, letec-

ké, historické) pronikly pražské studánky a prameny – pøí-
mé prolinkování s Národním registrem pramenù a studánek
je nenápadné (dvì modré vlnovky), ale postaèující pro zá-
kladní informace o pøírodních volnì pøístupných zdrojích
vody.

Do práce na kole
Do stejnojmenného 1.roèníku kvìtnové soutìže se zapo-

jilo celkem 270 firemních týmù a pøes 1.000 jednotlivcù

(podrobnosti). Vìøím, že tato velmi úspìšná kampaò (hnutí,
životní styl,...) bude mít i v nerovinaté Praze pøíští rok po-
kraèování, které postupnì pøeroste v celoroèní samozøej-
most.

Oplotíme Botanickou zahradu!
Proti zámìru oplotit trojskou Botanickou zahradu (+

zpoplatnit vstup i do døíve volnì pøístupného lesoparku) se
zdvihla silná protestní akce, vèetnì petice. Souèasný stav
sice vypadá slibnìji, ale èert nikdy nespí...

Miss kompost
I letos probíhá soutìž o nejlepší domácí kompost biolo-

gického odpadu vyhlášená Ekodomovem a Hl.m. Prahou.
Pøihlásit se mùže každý a letošní novinkou je i soutìž ama-
térských filmových klipù natoèených na téma tøídìní biood-
padù a kompostování – podrobnosti.

Pítka v provozu
Celkem 11 veøejnì pøístupných pražských pítek a fontán

ve správì TSK Praha (Dìtský dùm, Ungelt, Mánesùv most,
Loretánské námìstí,... pøehled umístìní) se od 1.5. doèkalo
uvedení do provozu pøed nadcházející turistickou sezónou
(podrobnosti).

Škoda, že kompletní internetový seznam pražských ka-
šen, fontán, pítek,... je dílem soukromé osoby.

Sokol v Praze
Podle odborníkù z Èeské ornitologické spoleènosti jsou

v Praze k vidìní sokoli. Sivá sokolice prý èasto sedává na
vyvýšených místech Prahy 3 (vysílaè Casablanca, kostel na
Sladkovského námìstí, Prokopovo námìstí, Karlínský
kostel).

Co pamatuje strom...
...a lidé zapomnìli? je cyklus pravidelných ètvrteèních

pøednášek v Národním zemìdìlském muzeu v Praze 7 ko-
naných u pøíležitosti Mezinárodního roku lesù 2011. Pøed-
nášky se konají každý ètvrteèní podveèer, jsou zdarma a
program vyhlíží velmi zajímavì.

Nový øeditel Zeleného kruhu
Po Kateøinì Ptáèkové nastoupila do vedoucí pozice této

èím dál významnìjší organizace Júlie Sokolovièová.

Na poslední chvíli
Ekocentrum Koniklec nabízí letní možnost ubytování ve

své chalupì ve Vidimi – informace na 222 948 758 nebo
mail.
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V tomhle Blanka nejede...
Nejnovìjší sesuv pùdy ve Stromovce nad Šlechtovou re-

staurací (podrobnosti) prý Blanka na svìdomí nemá. A� mi
ale nikdo neøíká, že se toho v této lokalitì nemele s propady
a sesuvy nìjak moc...

Náš soused je netopýr
zajímavé pøednášky o netopýrech spojené s ukázkami

ochoèených trvale handicapovaných netopýrù èi práce s
ultrazvukovým detektorem a to v rùzných podobách (vy-
cházka v pøírodì, informaèní stánek, pøednáška,...) nabízí
Èeská spoleènost pro ochranu netopýrù. Podrobnosti k ne-
topýøí akci je možno domluvit na 605 870 323 èi mailu.

Guerilla gardening
Partyzánské (t.j. nelegální) zkrášlování veøejných pro-

stranství formou zakládání záhonù a pìstování kytièek se i
v naší metropoli rozmáhá èím dál více. Nebojte se proto i
vy pøiložit ruce k dílu, není až tak moc výstøední.

A pokud chcete být ještì více pøed ostatními partyzány,
tak se dejte na guerilla cooking – to je ještì dobrodružnìjší.

Indikátory blahobytu
Dùkladná studie o tomto tématu aneb „všechno, co jste

kdy chtìli vìdìt o štìstí, ale báli jste se zeptat“ je zde. Není
to lehké ètení, ale urèitì zajímavé...

Budky pro netopýry...
...a to ve velkém výbìru nabízí firma Ekodomov v ce-

nách od 600 do 5.000 Kè (podrobnosti).

Kompostovatelné tašky
EU nyní øeší problematiku zákazu igelitových nákup-

ních tašek – spíše by se mìla zamìøit na tašky proklamativ-
nì „kompostovatelné“, s nimiž to však také není úplnì v
poøádku (podrobnosti).

Osobní ekologická stopa
Na internetových stránkách vìnovaných populární eko-

stopì byla zveøejnìna výborná pomùcka pro nepøátele inter-
netu – papírový kalkulátor osobní ekologické stopy. Staèí
jen stáhnout, vytisknout, vzít k ruce kalkulaèku a tøeba i v
letadle cestou na eko-festival poctivì vyplnit...

Praha 6 ztrácí tváø?
Mají to zastupitelé tìžké – nìkterým obyvatelùm se nelí-

bí jejich optimistické plány na výstavbu budov místo parku,
kácení vrb ba ani lip,... a dokonce se o nìkteré kauzy zaèal
zajímat i významnìjší spolek. Takhle jsme si to pøed volba-
mi nepøedstavovali.

Koše na PET lahve
MÈ Praha 4 instalovala na zakázku vyrobené parkové

sbìrné nádoby na plastové lahve. Zároveò na neukáznìné
pejskaøe opìt nasadila hlídací psy.

Štoly v Americe
Pod záštitou MŽP (cílem je prý „pøiblížení ministerstva

lidem“) se 12.6. bude od 10 do 15 hodin konat prohlídka
štol v areálu Ameriky (nyní za 50Kè, kdysi jsme tam lezli
zdarma) – bližší podrobnosti.

Buïte více vidìt!
V úterý 14.6. se bude konat bezplatný semináø pro pøed-

stavitele NNO o tom, jak je možné lépe a efektivnìji pre-
zentovat práci neziskového sektoru tak, aby byl lépe vidi-
telný – podrobnosti.

Ekofestival
Ve ètvrtek 16.6. bude na Námìstí Míru v Praze 2 tradiè-

ní festival životního prostøedí, kde se bude prezentovat cca
25 spolkù pùsobících v této oblasti (podrobnosti) pod mot-
tem „Jak se z mìsta volá, tak se z lesa ozývá“.

Nenápadnou souèástí tohoto festivalu bude i veèerní di-
vadelní pøedstavení souboru Verdis s divadelní hrou
„Brouèci – pohádka se špatným koncem“ pohlížející na
problém kùrovce na Šumavì z úplnì jiného konce (podrob-
nosti). Pro zajímavost: divadelní soubor je složen z mnoha
osobností zeleného hnutí (Mojmír Vlašín,...), vstupenky v
cenì 150 Kè lze zakoupit v Zeleném kruhu...

Víme co jíme?
Setkání nad šálkem kávy probìhne v úterý 21.6. v 1800

v kavárnì Øetìzová (Øetìzová 10, Praha 1). Tématem dis-
kusního veèera je „I když je potravina bezpeèná, v nìkte-
rých pøípadech ještì nemusí splòovat podmínku zdravotní
nezávadnosti“ – Jaký je rozdíl mezi bezpeènou a zdravotnì
nezávadnou potravinou? A jaký je rozdíl mezi bezpeènou
a kvalitní potravinou?

O lidech s lidmi
Chvástá-li se vaše Mìstská èást výbornou spoluprací s

veøejností, tak by se mìla pøihlásit do soutìže „O lidech s

lidmi“ (podrobnosti) a uvidí se. Uzávìrka je až 15.8., takže
nic nebrání...

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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