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ZPRAVODAJ
Sdružení Mladých ochráncù pøírody

Kdo rozhoduje o podobì Prahy?
Úøedníci?, zastupitelé?, podnikatelé?, obèané?, návštìvníci?,... každý si sice mùže vybrat, ale optimisté øíkají „první dvì kategorie“ (pesimisté to vidí ještì hùøe). Obèan je
tedy až nìkde daleko vzadu, bohužel... To je jeden z výstupù mezinárodní skupiny studentù, kteøí od kvìtna do èervna
zkoumali „pražskou sídelní kaši“. Podrobnosti1, podrobnosti2 a podrobnosti3.

Další tunel...
...byl otevøen poèátkem èervna pod Vítkovem pro cyklisty a chodce na dlouho budované cyklostezce mezi Krejcárkem a Bulharem. Doporuèuji k pìšímu absolvování –
èlovìk tam uvidí i odvrácenou stranu Žižkova.

Miliardu korun roènì...
...odpracují dobrovolní vedoucí mimoškolních dìtských
kolektivù pøi práci s dìtmi. Na takovou èástku byla vyèíslena hodnota dobrovolníkù v „dìtièkáøských“ spolcích a
pøedstavuje vlastnì ušetøené dotace (pokud by byly dotovány osobní odmìny) èi náklady rodièù (pokud by vše mìli
hradit ze svého). Celá analýza je volnì pøístupná na webu
a ocenìní si zaslouží nejen ona, ale pøedevším ti výstøední
dobrovolníci.
A pokud nevíte, co taková práce dobrovolného vedoucího dìtského kolektivu obnáší, tak tøeba toto.

Vysázíme rekord?
Pokud letos plánujete sázet stromy, mùžete se pøipojit
k jedineènému pokusu o rekord v sázení. Hromadné sázení
stromù a stromkù probìhne 28.10.2011 po celé republice.
Pøihlášky do 20.10. na mailu, celostátní akci poøádá Nadace
partnerství, podrobnosti.

Územní plán Prahy...
...je klíèový pro další obranu zelenì a nezhoršení životního prostøedí, proto je zarážející, že zasedání pražského
zastupitelstva 23.6. bylo prvním po volbách, kde se rozhodovalo o zmìnách územního plánu – a to se dìje v situaci,
kdy se prakticky zastavila pøíprava nového územního plánu.
Jak uvedl radní pro územní rozvoj, koncept nového územního plánu se zapracovanými pøipomínkami veøejnosti by
mìl být pøedstaven do konce roku, tedy již dva roky poté,
co se k návrhu konceptu vyjádøila veøejnost.
Na èervnovém zasedání byly na návrh zastupitele Miroslava Pocheho (ÈSSD) vyøazeny 4 nejškodlivìjší zmìny z
23 (rodinné domy na polích u Cholupic, zázemí Letištì Ruzynì, bytový soubor Kobylisy a napojení ulice Pøátelství

pøes pole, které se mìlo zmìnit na park). Poté však koalice
10 dalších zmìn odhlasovala, proti byla jen TOP 09...
Pøed volbami se zdálo, že politici pøestanou naslouchat
developerùm, nyní to však úplnì jasné není... Podrobnosti
k èervnovému zasedání, aktuální stav územního plánu.

Pražské stromy...
...je název fotografické soutìže pro všechny pøíznivce
památných stromù v Praze. Uzávìrka je až 29.2.2012, pravidla velmi volná,... podrobnosti.

Sbìr elektrozaøízení
Do 12.9. Praha pokusnì zavedla sbìr drobného elektrozaøízení (kalkulaèky, diskmany, telefony, hraèky,...) do 22
èervených kontejnerù – jejich pøesné rozmístìní. Jenom
škoda, že je tak málo kontejnerù ve vnitøní Praze, kde je
nejvìtší koncentrace žijících a pracujících obyvatel...

Kompostovatelné tašky...
Èím dál více se ozývají hlasy proti plošnému nasazení
kompostovatelných tašek prosazovaných EU, lepší by prý
bylo kdyby si lidi mìli možnost vybrat a aby si mohli koupit tašku takovou, jakou potøebují.
Pokud bude nìkdo tašku dál využívat ke sbìru bioodpadù, pøípadnì i smìsných odpadù, pak a je kompostovatelná, pokud však si bude nìkdo tašku kupovat s tím, že jí pak
vyhodí do plastù, tak a je dál z konvenèního HDPE nebo
LDPE. Podrobnìjší informace.

Kinobus...
I letos bude pro pražany v letních mìsících jistì atraktivní Kinobus provozovaný Dopravním podnikem. Vstup je
zdarma, v nabídce jsou zajímavé filmy (Dáma na kolejích,
František je dìvkaø, Habermannùv mlýn, Hlídaè è. 47, Jak
se krotí krokodýli, Je tøeba zabít Sekala, Kajínek, Nejvìtší
z Èechù, Nickyho rodina, Obsluhoval jsem anglického krále, Odcházení, Pouta, Román pro muže, Tajnosti a Tmavomodrý svìt), deky se pùjèují,... podrobnosti.

Otevøeno?
Otevøená spoleènost, o.p.s. vyhlásila devátý roèník soutìže Otevøeno (Transparentní veøejné zakázky, Pøístup
k informacím, Svoboda projevu, Úèast obèanù na rozhodování) x Zavøeno (Pøístup k informacím, Svoboda projevu,
Úèast obèanù na rozhodování). Nominovat lze všechny
úøady státní a veøejné správy v Èeské republice – uzávìrka
je 5.9.2011, podrobnosti.

Cyklojízda v èervenci
I o prázdninách se koná každomìsíèní cyklojízda všech
pøíznivcù bicyklù. Èervencová cyklojízda 21.7. bude tentokráte motivována návštìvou zajímavých soch z období normalizace a povedou ji vetøelci a volavky. Podrobnosti.

Ekoporadny...
...jsou neziskové instituce poskytující podle své specializace základní orientaci v problematice ochrany pøírody,
péèe o životní prostøedí a „ekologické výchovy“. Zdarma
slouží pøedevším bìžným obèanùm (tedy neodborníkùm) a
pomáhají jim øešit zdánlivì triviální dotazy, problémy,
situace,... všedního života a to na srozumitelné úrovni.
V ÈR existuje nìkolik zastøešujících sítí ekoporaden
(nejstarší, republikový pøehled) a v souèasné dobì se formuje pražská sí ekoporaden. Neformální složení je velmi
zajímavé a máte-li tedy nìjaký dotaz, nebojte se poptat.

Stojany na kola...
Pražskému Magistrátu „nejspíše došly peníze“ a tak
pøedvolební slib o doplnìní cyklotras odpovídajícím poètem stojanù nenápadnì opustil. A to jsou stávající stojany
pro všechny pražské cyklisty peèlivì prùbìžnì mapovány
(jen to chce poøádné zvìtšení)...

Vše za odvoz
Také vám není pøíliš po chuti popelnice zavalené pro
mnohé nepotøebnými, ale pomìrnì funkèními vìcmi, které
po nocích zase pøehrabují zoufalci hledající nìco užiteèného? Mnohým pøišlo škoda zbyteènì vyhazovaných pøedmìtù a navíc je právì toto projevem konzumní spoleènosti.
Právì proto jsou v provozu již dva „darovací weby“
(první, druhý), kde se soustøeïují nabídky i poptávky po
zdánlivì nadbyteèných pøedmìtech. Takže pøíštì, až budete
k popelnici zase odkládat vysloužilý iPad, tak již víte jak na
to.

Miss kompost...
...chcete-li se zúèastnit této neobvyklé soutìže, staèí zaslat základní údaje (fotka, míry, jídelníèek,...) a titul vás
možná nemine – uzávìrka 30.8.2011, podrobnosti.

Dìtské vozíky?
V tisku èím dál více probleskují zprávy o tom, že pøívìsné dìtské vozíky za kolo jsou vlastnì nezákonné a Policie
je tedy mùže vesele pokutovat (zpráva1, zpráva2, zpráva3)
a to i na pražských cyklostezkách!
Kvalitní rozbor problematiky je sice zde, pøesto by si
tento problémek zasluhoval legislativní ošetøení.

Non multi sed multa
Pod tímto názvem probìhla koncem èervna další akce
populární neformální skupiny Ztohoven – tentokráte pøímo

na Staromìstském námìstí. Jenom se mùžeme tìšit, až si
tato skupina zaène všímat i životního prostøedí v Praze.

Obèanský zákoník
Novì pøipravovaný základní dokument obèanského práva zásadnì rozdìlil obèanskou spoleènost – èásti neziskovek navrhovaná úprava vyhovuje, další èást je silnì proti a
zbytek? Ten vùbec netuší, že se chystá významná zmìna a
„pak se bude divit“...

Pøírodní koupalištì...
...jsou i v Praze a není jich zase tak málo. Zajímavý pøehled se struèným zhodnocením je zde.

Pastva v Botánì
Poèátkem léta opìt jako každý rok vypukla pastva v Botanické zahradì v Tróji – pøibližnì do soboty 16.7. se tedy
mùžete jít pokochat pøírodou. Podrobnosti.

Ekologický mobil?
Pro mnohé firmy se sice visaèka „eko-“ stává spíše reklamním trikem, pøesto existují nezávislé(?) testy nìkterých
zaøízení posuzující jejich vliv na životní prostøedí. A co tøeba váš mobil, jak na tom vlastnì je?

Dotace 2012
MMR již vypsalo dotaèní tituly pro NNO na rok 2012
a to i v oblasti ŽP. Uzávìrka je až 30.9., podrobnosti.

Fond místních iniciativ
Nadace VIA koncem èervna vyhlásila další kolo grantové podpory k podpoøe projektù, které se snaží v pozitivním
slova smyslu zmìnit své okolí. Program je urèen pøedevším
menším neprofesionálním neziskovým organizacím, které
jsou založené na dobrovolné práci. Podporu mohou získat
i organizace zcela nové. Maximální výše podpory 70.000
Kè, uzávìrka 27.11.2011, podrobnosti.

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky,
námìty, pøíspìvky, podnìty,...
ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.
Tento elektronický zpravodaj obsahuje m noho 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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