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ZPRAVODAJ
Sdružení Mladých ochráncù pøírody

Emise v Praze...
...a mnoha dalších mìstech (Ostrava,...) se po èásteèném
chvilkovém zlepšení v polovinì devadesátých let opìt
zvyšují. Obvyklé zimní stížnosti na problémy s dýcháním
vyvolané tu automobilismem, tu zase prùmyslovou výrobou
se ozývají èím dál hlasitìji, øeší je kdekdo, dokonce i Praha
v roce 2010 pøijala „Integrovaný krajský program snižování
emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní mìsto Praha“, ale výsledky se stále nìjak nedostavují.
Konkrétní body Krajského programu se dlouhodobì neplní (napø. Zavést mýtný systém, Podpoøit rozvoj železnièní
dopravy, Vytvoøit nová záchytná parkovištì, Odstranit bariéry pro chodce na pøestupních uzlech veøejné dopravy,
Zajistit dobudování páteøní sítì cyklotras, Zakázat vjezd
nákladních automobilù do centra,...) a tak asi nezbývá, než
to zhodnotit u voleb.

Návrat do starých èasù?
Tak by šel chápat nenápadný návrh nové vyhlášky Magistrátu, podle kterého by opìt mìlo být normální solení
pražských chodníkù namísto øádného úklidu. Navíc se plánuje schválení pøíslušné vyhlášky zastupiteli, ale pouze Radou, tedy bez možné úèasti veøejnosti. Podrobnosti.

Trojmezí potichu
ÚMÈ Praha 11 použila ve vlekoucí se kauze zástavby na
Trojmezí novou fintu: koncem listopadu (25.11.) vyvìsila
na úøední desku upozornìní o ústním jednání dne 3.1. k
„Obytnému souboru Blažimská“ ohlednì povolení výstavby
12 bytových domù (4 až 7 pater, 477 bytových jednotek,
nìkolik nebytovek, stavební komunikace,...). Obèané se k
problematice mohli do termínu jednání vyjádøit. Ano, stále
se jedná o zámìr developerù zabrat kus PP... – podrobnosti

Odhluènìní magistrály?
Nenechte se vysmát, Ústavní soud dal poèátkem ledna
pøednost Praze pøed jeho obèany tím, že zrušil pùvodní
rozsudek... a lidé trpící hlukem v tìsném okolí jsou opìt
bezmocní. MÈ Praha 4 se sice snaží situaci øešit, ale tìžko
øíci, zda bude akce úspìšná.

Buï líný...
... a nech si odvézt staré elektrospotøebièe ve vìtším než
malém množství (koneènì nìkdo jasnì definoval, co je to
„vìtší než malé množství“ – sice to nemá souvislost s psychotropními látkami, ale jen s již nepoužívaným elektroza-

øízením, ale pøesto je to pokrok). Navzdory veškerému varování lékaøù nás tímto firma Rema nabádá k lenosti a nabízí zdarma odvézt nepotøebná elektrozaøízení o hmotnosti
vyšší než 25kg (a pøi hmotnosti nad 150kg se ani nemusíte
obtìžovat nìjakým balením). Podrobnosti.
Pro zajímavost: ta samá firma také organizuje vykupování starých mobilù – podrobnosti.

Konec vánoèních stromkù
Pokud vás trápil nepøíjemný pocit pøi odkládání starého
vánoèního stromku ke kontejnerùm a vrtala vám hlavou
otázka „co se s tìmi stromky vlastnì stane“, tak zde je odpovìï.

Na kole se jezdí i v zimì!
Pravda, v Praze jezdí jen ti otrlejší, ale jezdí. Pokud nemáte na samostatnou jízdu (do školy, do práce, na výlet, jen
tak,...), tak doporuèuji pravidelnou cyklojízdu (18.1. od 18
hodin od kostela na Nám. Jiøího z Podìbrad) nebo sobotní
celodenní Galasovu cyklojízdu (28.1., podrobnosti).

Otesánek Blanka
Podle pùvodních plánù mìl nejdelší mìstský tunel v Evropì již v listopadu 2011 sloužit pražanùm. Jaká je realita?
Stále nedokonèeno (primátor tím pádem prohrál sázku, ale
ke splnìní slibu se nìjak nemá), rozkopaná Letná, navýšení
ceny stavby o deset miliard korun,... a navíc bude nejvìtší
pražská investice vysávat rozpoèet Prahy nejménì do roku
2016. Už teï se však pøipravuje pokraèování: dostavba
Mìstského okruhu na Štìrboholskou radiálu s dalšími ètyømi kilometry tunelù a pøedpokládanými náklady 20 miliard
Kè, právem oznaèovaná jako Blanka 2.
Zatím celá tato legrace stále každého pražana témìø
20.800Kè a každým dnem narùstají další náklady – již nyní
to dìlá dalších nejménì 8.600Kè. Smutné...

Vize Prahy?
Ano, to je kardinální otázka... A právì k tomuto tématu
probìhne 15.2. od 19 hodin diskuse s hvìzdným obsazením
(primátor, Šídlo, Macháèek, Randák,...), jako další èást seriálu veøejných diskusí na téma „Právo na Prahu“ – podrobnosti.

Nákladové nádraží Žižkov...
...je další dlouhodobá kauza developerského snažení v
Praze. Poèátkem loòského roku se zdálo, že je vše na dobré

cestì, ale pak se vše zaèalo nìjak zamotávat. V souèasné
dobì se již jedná o zmìnì územního plánu, která by stavební lobby patrnì pøinesla koneèné vítìzství.

Pražský hazard
Ono to zdánlivì s naší profilovou oblastí nemá vazbu,
ale vše souvisí se vším a hazardní herny silnì ovlivòují
(popø. by mohly) státní/obecní rozpoèet. A to má samozøejmì dopad i na „ekologii“, tedy tu povìstnou „tøešnièku na
dortu“. O to více je zarážející, že v Praze je v provozu 19%
z veškerých heren v rozporu se zákonem – podrobnosti.

Nauèné stezky Prahy
Máte-li zájem o aktuální seznam nauèných stezek v Praze (protože i v zimních mìsících lze poznávat pøírodu a
proè ne právì prostøednictvím nauèných stezek), tak máte
trochu smùlu. Na oficiálním webu Prahy jsem nìjaký
souhrn nauèných stezek nenašel a tak nezbylo, než se obrátit spíše na weby neoficiální – nejprve spíše staršího data,
pøes zdánlivì souhrnný pøehled a (bohužel) tzv. profesionální až po ryze nadšenecké,... které osobnì považuji za
nejlepší, aè nejsou pøíliš aktuální.
Škoda, že Praha tuto problematiku zcela opomíjí, tøeba
ve srovnání s módními cyklostezkami...

Test pracích práškù
Èasopis dTest ve svém loòském posledním èísle zveøejnil test 12 pracích práškù používaných v automatických
praèkách. To, že se s výsledky srovnávacího testu zájemce
mùže seznámit až po úhradì mírné èástky, lze chápat, ale
v hodnotících kritériích mi chybí ještì pøed 10 – 15 lety
dùkladný rozbor „dopadu na ŽP“. Sice jej lze nalézt jinde,
ale na dùkladný rozbor Veroniky to nemá.

Nová cyklomapa
V prosinci vyšla nová internetová cyklomapa Prahy –
velmi pìkné zpracování, jen dìlá trochu problém vyznat se
ve znaèení tras.

Schùzovní pomùcky
Nene, tím se nemyslí dataprojektor, židle, transparent,...
ale takové zdánlivé malièkosti, jako signály rukou – v našich konèinách zatím neznámé, ale kdoví, zda èasem...

Sbìr papíru
Pøed 20 a více lety byly na ZŠ velmi „populární“ dobrovolnì-povinné sbìry starého papíru. Sám se jich párkrát
zúèastnil a vždy jsem potichu nesouhlasil. Sbìrové akce
však nezhynuly, zjevnì jsou stále pro nìkoho atraktivní –
doba však postoupila a tak se již nezachraòuje národní hospodáøství, ale nyní (v duchu tzv. „ekologie“) stromy. Tak
nevím, nebýt té slibované exkurse, je to skoro již nakroèení
ke znechucení další generace – stojí to zato?

Mrakodrapy na Pankráci
Již nìkolik let se bojuje „pro a proti“ jejich výstavbì,
každý pùlrok se situace mìní... V souèasné dobì se zdá, že
vyšší moc zasáhla – investor je v konkursu...

Hraj o Zemi...
...je další z internetových her pro dìti s eko-tematikou,
tentokráte pod nenápadnou gescí èasopisu Respekt.

Letos naposled?
Po znaèném pøešlapování vyhlásilo MŽP tìsnì pøed
Vánocemi výbìrové øízení na podporu projektù NNO v
roce 2012. Pro zajímavost: dosud platné Usnesení vlády
doporuèuje vyhlásit výbìrové øízení do 30.9. (pøíslušné
vládní usnesení).
Znalé to však nepøekvapuje, pøi neustálých personálních
èistkách a organizaèních zmìnách se jeví další osud MŽP
již celkem jasný.

Standby
Chcete zjistit, kolik elektøiny lze ušetøit dùsledným (a
dùkladným, tedy absolutním) vypínáním elektrospotøebièù
v domácnosti za rok? Vyzkoušejte tento kalkulátor spotøeby, neoèekávejte však ohromující výsledky a rady „jak
ušetøit“. Vyzkoušel jsem a rady byly tak vágní, že normální
èlovìk na to ani nemusí mít webovou aplikaci (tak mne
napadá: kolik elektøiny asi spotøebuje jejím užitím?).

Akumulace elektrické energie
Neformální debata na toto téma s pøímým dopadem na
krajinu i životní prostøedí probìhne 19.1. od 18 hodin v
Malostranské besedì – 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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