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Stavební mapa Prahy...
...je pìknì a názornì zpracovaná mapa Prahy s navrho-

vanými zmìnami, které mohou mít negativní dopad na ži-

votní prostøedí a množství zelenì v Praze v rámci zmìn

územního plánu. Pokud je to na nìkoho pøíliš podrobné, tak

to mùže mít i v líbivìjší podobì...

Naštìstí to mnoha lidem nedává spát a tak vehementnì

vystupují se svými protinázory.

Den bez aut...
...je jako každé záøí opìt zde. Tuto celoevropskou akci

vzalo na milost dokonce i MŽP, jen ta Praha s celoplošnou

podporou nìjak váhá – sice je pøipraveno nìkolik oficiál-

ních aktivit (Václavák bez aut, nìkolik akcí BESIP,...), ale

pøevaha je opìt v rukou nevládních iniciativ. Nejúplnìjší

pøehled je nejspíše na Zelené mapì,... a když se na to èlo-

vìk s odstupem podívá, pøipadá i vám, že tìch aktivit je na

tak lidnatou a relativnì bohatou metropoli podezøele málo?

Blanka a doprava
Slibované dopravní zklidnìní po uvedení do provozu

pøedražené Blanky není tak jednoznaèné – to alespoò plyne

z postupnì prosakujících informací od odborníkù... A jak

dopadl slibovaný audit plnìní smluv a finanèní nároènosti

pøi výstavbì? Jako vždy...

Nová cyklostezka...
...tentokráte v Bubenèi – sice necelý 1 km, ale každý

kousek dobrý. Cyklostezka bude otevøena u pøíležitosti

Evropského dni bez aut.

Pražské cyklozvonìní...
...se bude konat již 17.9. jako souèást Evropského týdne

mobility i jako urèitá pøíprava Velké podzimní cyklojízdy

(ta vypukne 24.9., podrobnosti).

Smetanovo nábøeží...
...již dále bez aut! – kdysi klasické korzo, kouzelná èást

Prahy mezi Karlovým mostem a Národním divadlem je ny-

ní beznadìjnì ucpaná línými automobilisty. Chcete-li pod-

poøit myšlenku tohoto turisticky i cyklisticky exponova-

ného místa bez aut, nezapomeòte pøipojit svùj podpis pod

pøíslušnou petici. Jenom nechápu ty „anonymní podepiso-

vaèe“, to se stydí za svùj názor nebo se obávají nìjakých

represí?

Cyklistika v Praze...
...ani obrovské úsilí Auto*Matu v dohledné dobì patrnì

nezvrátí postoj nìkterých pražských vrcholných politikù.

Takže zbývá jedinì „vytrvat“ v pøesvìdèování.

Kromì bezdomovcù...
...není spaní v pøírodì pod širákem v Praze tak bìžné,

ale pøesto se možná pro mnohé bude hodit informace o le-

gislativním vítìzství jednoho nadšence v této zajímavé ob-

lasti. A když ne v Praze, tak se to na vandrech v tuzemsku

urèitì mùže hodit...

Drobný elektroodpad...
...tedy vysloužilé myši, klávesnice, tiskárny,... se pøeci

nosí do sbìrného dvora – to v dnešní dobì ostatnì ví již

každý pražák. Leckde však mohou obèana pøekvapit poža-

davkem po pøedložení prùkazu totožnosti s tím, že si z nìj

opíší osobní údaje (jako se mi stalo v Praze 2, Perucká 10).

Po odmítnutí a následné korespondenci s nadøízeným or-

gánem (pražský Magistrát) bylo vše jasné: na tento postup

nemají pracovníci Sbìrného dvoru právní nárok. Takže

žádné pøedkládání osobních dokladù, žádné zapisování,...

zpìtný odbìr drobného elektroodpadu není vázán na bydliš-

tì, tedy ani na osobu.

Žárovky: konèíme!
Od 1.záøí konèí i klasické 60W žárovky – zda je to dob-

øe nebo špatnì... ukáže èas (a když tak diskuse pod zmínì-

ným èlánkem).

Western o tøídìní...
...patrnì neocení všichni, ale pøátelé Limonádového Joa,

hvízdavého Dana, Shanea,... jistì smeknou s uznáním, že

lze vytvoøit neotøelý a silnì pùsobivý propagaèní snímek o

tøídìní odpadu. Již se tìším na další pokraèování s titulem

Tøídilové... A ještì dobrá rada: nesnažte se skládat popeláø-

skou maturitu, na poprvé to není brnkaèka na pár minut...

Monitorování netopýrù...
...v dobì podzimních pøeletù (t.j. do 30.9.) probìhne i v

Praze – máte-li zájem pomoci tìmto ponìkud zahádným

zvíøátkùm, tak kouknìte na jednoduchou metodiku a pak

mùžete využít sèítací formuláø na stránkách ÈESONu nebo

lze výsledky oznámit mailem èi na telefonní èíslo 737 121

672 (Dita Weinfurtová).
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Kolaps...
...ponìkud delší (80 minut) a možná konspirativní film

(pozor, úvodní scény evokují nedávné události v Londýnì)

ukazující možnou koncovku souèasné civilizace a naznaèu-

jící „jak z toho“.

A že to s pražskou pøírodou nesouvisí? Nevím, vše sou-

visí se vším + zaleží na každém z nás... Kdo bude ta stá opi-

ce?

Stylové obleèení...
...rozhodnì nemusí být „eko“. Tak alespoò varuje ne-

dávná studie Greenpeace.

Do kostela na kole...
...je to stylové, in a navíc tato celostátní akce zapadá do

Evropského týdne mobility. Takže 17. – 18.9. nezapomeòte

– na kole!

Miss kompost...
...bude sice vyhlášena až 11.9., ale již nyní lze spatøit

nìkolik nadìjných adeptek. Pokud hledáte libovolnou in-

spiraci, tak neváhejte nahlédnout.

Oèipovat a nahlásit
Jak se zdá, tak pražští ztracení pejsci mají trochu smùlu

– vìtšina je sice vzornì oèipovaných, ale pøibližnì polovina

není páníèkem pøihlášena k registraci (takže je èipování

vlastnì na nic). Ono se ale skoro není èemu divit, informa-

ce Magistrátu jsou zoufale kusé, pracovní doba kratièká,

odkazy na obsazené telefony nepotìší,... a tak nezbývá, než

zaèít shánìt informace jinde (nebo tøeba zde).

Staromìstská radnice...
...v záøí opìt ožila video mappingem. Pøesný rozpis pro-

dukcí i ukázka je uvedena na webu tvùrcù a pokud jste to

nikdy nezažili... tak nezbývá než se jít nìkdy podívat. Fakt

to stojí za to!

Povìst neziskovek...
...není mnohdy pøíliš pozitivní. Ostatnì, není se co divit:

jednak stále ještì opravdu vznikají, popø. existují podvodné

spolky, další komerèní subjekty jako neziskovky se jen tvá-

øí,... a hlavnì si to ve velké míøe dìláme sami. Malá trans-

parentnost, neprùhledné financování, nejasné personální

obsazení, neexistence výroèních zpráv, bez webové prezen-

tace,... A když se k tomu pøipoète nedùvìra státu, tak se ne-

lze divit klesající podpoøe veøejnosti, státu, donátorù,... tla-

ku na veøejný rejstøík, veøejnou prospìšnost, návrh obèans-

kého zákoníku,...

Levný software...
...pro neziskovky v øádu stokorun (napø. W7prof 64b za

130Kè) lze legálnì získat na zajímavém webu nìkolika fi-
rem. Samozøejmì, toto asi není nic pro pøíznivce Open-
Source programù...

NP Šumava...
...20 let existence a jak dál? To je název pøednášky na

pomìrnì aktuální téma – konat se bude ve ètvrtek 8.9. v in-
formaèním centru OSN (podrobnosti).

Veøejné prostory...
...nejsou jen vìcí architektù, ale i iniciativ obèanù – to

je myšlenka výstavy mladých architektù, která probìhne od

12. – 17.9. v Národní technické knihovnì (podrobnosti).

Pøedškoláci...
...to mají v Praze celkem dobré, kromì øady speciálních

programù v Toulcovì dvoøe se pomalu rozjíždìjí i lesní
ekoškolky (zde, zde a tøeba také zde). Na výsledek si však
asi pár let poèkáme, ostatnì tak jako vždy ve výchovì.

Krása motýlích køídel...
...je název výstavy v Národním muzeu, která potrvá do

31.10. a je v té nové (ohavné) budovì.

Den s pøírodou
Tradièní soutìžnì-herní den v Praze 10 plný netradiè-

ních dovedností, bìhem dne ukázka živých netopýrù s poví-
dáním odborníka, možnost projížïky na koni, výstava foto-

grafií z pøírody,... bude v sobotu 10.9. (10 – 16 hodin) v
Praze 10, Malešickém parku (leták k akci).

Praktický poradce...
...pro ochranu ŽP v Praze vydala Agentura Koniklec –

vše formou dotazù a vyèerpávajících odpovìdí. Nezbývá
než doporuèit...

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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