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Konec èisté Prahy?

Pøed pár lety Magistrát s velkou slávou rozjel projekt
„Èistá a zelená Praha“, který snad alespoò èást pražanù
upozornil na tuto samozøejmou oblast života velkomìsta.
Nyní zastupitelé patrnì usoudili, že vše je již v perfektním
stavu a tak celý projekt postupnì tlumí – z lavièek zmizela
povìstná „Bémova cedulka“ (zlé jazyky tvrdí, že si je na
památku berou jeho fanynky), pøíslušné webové stránky
jsou jen trapnou vzpomínkou (a je div, že doména ještì vù-
bec funguje) a inzerovaná bezplatná „zelená linka“ má také
své dny spoèítány (podrobnosti). Škoda, za èisté a zelené
velkomìsto se pøeci nikdo nemusí stydìt, tento krok je pro-
to nepochopitelný.

Podpora cyklistù...

...v Praze je pomìrnì peèlivì sledována – zprávy z úno-
rové Rady pro cyklistickou dopravu na Magistrátu jsou
podrobnì popsány na internetu. Z jednání plyne, že se
výtahu (jako tøeba zde – doporuèuji video) na Petøín èi Vít-
kov asi nedoèkáme a že nás taková pohodièka jako jinde ve
svìtì asi hned tak neèeká... Škoda.

Nákladové nádraží...

...na Žižkovì v prùbìhu posledních let nìkolikrát bylo
a zase nebylo kulturní památkou. Stále totiž zuøí úøední boj
mezi mocnou developerskou firmou a nadšenci, kteøí se
snaží tento svým zpùsobem tento architektonický klenot
zachránit. Dobrá zpráva: až do støedy je nákladové nádraží
kulturní památkou...

Nauèné stezky v Praze
V minulém Zpravodaji jsme se nepøíznivì vyjádøili o

péèi Magistrátu o Nauèné stezky v Praze... a hned jsme do-
stali podrobné informace od pøíslušného pracovníka. Takže
tímto opravujeme náš pùvodní názor a hlavnì: jsme moc
rádi, že náš Zpravodaj na Magistrátu ètou a že na informace
pracovníci reagují.

V prùbìhu roku 2011 Magistrát vydal celkem 13 letákù
k NS a koncem roku probìhl pro velký zájem další dotisk.
Kromì letákù pražských NS jsou na webu Magistrátu zve-
øejnìny i novì letáky o pøírodních parcích a o pražských le-
sích a lesoparcích. Letáky jsou distribuovány pøi akcích pro
veøejnost a dodávány na úøady jednotlivých MÈ, na infor-
maèní støediska PIS a mìly by se èasem objevit i ve všech
pražských Ekoporadnách. Tyto letáky jsou navíc k dispozi-
ci i pro organizace realizující EVVO.

První jarní cyklojízda Prahou...
...se koná v sobotu 24.3. od Folimanky (pod Nuselákem

v 10 hodin) až... no, co to dá. Podrobnosti. 

Permakultura ožívá?
V tuzemsku sice nefalšovaná permakultura po zkušenos-

tech mnoha nadšencù (typický prùbìh) asi již zanikla, ale
nedávné zdražení vajec vlilo do mysli øady nadšencù urèité
nadìje (viz tøeba zde nebo zde). Nìkteøí sice upozoròují na
úskalí, ale uvidíme, jak se trh s vejci bude nadále vyvíjet.

Vetøelci a volavky...
...je zajímavý projekt mapování soch na veøejných pro-

stranstvích v Praze – podrobnosti.

Pololetní vysvìdèení vládì ÈR...
...v boji proti korupci vystavily ekologické organizace

– nebudeme vás napínat, je to celkem bída. A to ještì napl-
no nevypukla ta trapnost s VeVerkami.

Hodina Zemì...
...vypukne opìt 31.3., kdy všichni odpùrci svìtelného

smogu + ochránci klimatu pøispìjí k celkové energetické
bilanci hodinou bez rozsvícených svìtel a elektrických spo-
tøebièù. Akci v tuzemsku koordinuje Veronica, podrobnos-
ti. Zatím se zdá, že z pražské aglomerace jen opatrnická
Praha-Vinoø vypíná poulièní osvìtlení (patrnì však z úspor-
ných dùvodù), možná nebude osvìtlen Žižkovský vysílaè
a jinak v Praze nic. A co alespoò vy, pùjdete do toho?

Nejen cyklisté...
...kteøí si již vynutili uctivìjší zacházení, ale i chodci

mají v Praze právo na život. O to se snaží nový portál
Chodci sobì, který vznikl na základì iniciativy Pražských
matek a Oživení. Na tento portál lze hlásit všechny nešvary,
které chodce trápí a pøispìt tak k jejich odstranìní.

Památné stromy Prahy
V Botanické zahradì v Troji probíhá do 25.3. výstava

pøibližující pražské památné stromy jako zajímavé cíle vy-
cházek èi výletù. Množství fotografií ukáže chránìné jedin-
ce v rùzných roèních obdobích a doplòující texty každého
návštìvníka obohatí o nové poznatky. Otevøeno dennì 9-17
hod., 17.3. celý den komentované prohlídky a diskuse s au-
torem, v prùbìhu celé výstavy soutìž o novou knihu Památ-
né stromy Prahy, podrobnosti.

Solení chodníkù
V Praze opìt hrozí, že bude zcela legální zimní solení

chodníkù, což rozhodnì nepøivítají chovatelé pejskù, chod-
ci, stromy,... Zastupitelé totiž 1.2. zmìnili vyhlášku povolu-
jící solení chodníkù a to jako reakci na novou legislativu,
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která povinnost zimního úklidu snímá z majitelù pøilehlých
nemovitostí a jednoznaènì ji pøedává na majitele chodníkù
(t.j. v Praze vìtšinou Magistrát). Sice do konce února pro-
bíhala petièní akce, ale výsledek dosud není znán.

Zklidní se Magistrála?
Auto*Mat nìkolik let pøesvìdèoval politiky, organizoval

happeningy a vytvoøil vlastní studii øešení Magistrály. Ma-
gistrát nevìøil a tak vytvoøil svoji studii, protože však obsa-
hovala závìry podobné tìm Auto*Matu, mìla v tichosti
skonèit v šuplíku.

Magistrát totiž celou vìc nechce øešit, dokud se nedosta-
ví Pražský a Mìstský okruh. Ty jsou však rozestavìné už
tøicet let a není jasné, zda se je vùbec nìkdy podaøí dokon-
èit. Pøesvìdèováním, informováním medií a prací odborní-
kù se Auto*Matu podaøilo tlaèit na politiky tak dlouho, až
koncem ledna starostové Prahy 2, 4 a 7 podepsali Iniciativu
za humanizaci severojižní magistrály (podrobnosti).

Další osud však stále leží na Magistrátu.

S elektroodpadem pøitvrzuje
EU postupnì zpøísòuje pravidla pro nakládání s elektro-

odpadem a tak se nelze divit, že se i v Praze množí èervené
kontejnery k odkládání drobných elektrospotøebièù s vho-
zovým otvorem 30 x 50 cm. Nádoba je urèena pro sbìr
drobných elektrozaøízení do velikosti osobního poèítaèe
(napø. kalkulaèek, rádií, drobného poèítaèového vybavení,
discmanù, telefonù, elektronických hraèek atd., baterií,
akumulátorù,...), do nádoby nepatøí televizory, poèítaèové
monitory, záøivky, úsporné žárovky a velké domácí spotøe-
bièe, jako jsou lednièky, praèky, myèky atd. 

Konkrétní umístìní kontejnerù nebo pøímo zde.

Transparentnìjší zastupitelstvo?
  Pražané budou moci na jednání zastupitelstva pokládat

zastupitelùm a radním dotazy v rámci interpelací. A to i bez
toho, aby museli zastupitelé jako døíve o jejich vystoupení
nejprve hlasovat a odsouhlasit je. Zmìna jednacího øádu
platí od konce února.

Pomáháte zvíøatùm?
Tak se pøipojte k peticím na jejich ochranu (pøi dopravì,

chovu slepic v klecích,...) vyhlášených Spoleèností na och-
ranu zvíøat na tìchto stránkách.

Videomapping...
...je v Praze stále více populární. Po nesmìlých poku-

sech pøed 2 lety se v loòském roce zábìr rozšíøil nejen na
Staromìstský orloj a tak se nelze divit, že se na letošní rok
chystá celý seriál tìchto moderních podívaných pro turisty
(podrobnosti). Možná jenom škoda, že si autoøi všímají
pouze historických souvislostí a ty aktuálnì „ekologické“
(hluk na magistrále, nádraží Praha-Støed, trojská èistièka
odpadních vod, automobilová doprava,...) zùstávají stranou
jejich zájmu. Nebylo by to možná tak atraktivní pro turisty,
o to zajímavìjší však pro našince.

Braòme zeleò!
Že to jde, ukazuje tøeba pøíklad plánované zástavby

dìtského høištì a parku na Praze 9. Sice ještì není vyhráno,
ale obèané svým zastupitelùm alespoò poslali vzkaz, že
jejich konání sledují a jen tak se nenechají uchlácholit.

Památné stromy Prahy
Magistrát v lednu 2012 vydal publikaci „Památné stro-

my Prahy“ jako jeden z výstupù projektu „Životní prostøedí
v Praze a volný èas“. Zmínìná brožura (192 stran A5) je
neprodejná, ale je k dispozici v informaèních støediscích
MHMP a v pražských Ekoporadnách.

Výstava o netopýrech...
...je k zapùjèení v rámci kampanì „Náš soused netopýr“

ÈESONem – podrobnosti k výstavce (14 archù 70 x 100
cm, ukázka) zde.

Poznej a chraò...
...pražskou pøírodu – je název již 13.roèníku korespon-

denèní soutìže pro žáky ZŠ a studenty SŠ o pražské pøírodì
a ekologii. Ceny pro úspìšné jsou velmi lákavé, uzávìrka
je až 15.4. a tak nezbývá, než se podívat na stránky s propo-
zicemi a dát se do toho.

To vážnì mít nemusím...
... je název výtvarné soutìže pro dìti od 6 do 15 let vy-

hlášené Zeleným kruhem. Cílem soutìže je zamyšlení nad
potøebností èi nepotøebností vìcí, které si neustále (ne)poøi-
zujeme, lze se úèastnit libovolnou technikou (fotografie,
obraz, reliéf, socha, film,...), uzávìrka je 15.5., podrobnosti.

Rychlé granty...
...opìt vyhlašuje Nadace VIA – uzávìrka je každý mì-

síc, podmínky.

Katalog budek
V prùbìhu uplynulých mìsícù vydal server Zelená do-

mácnost novou brožurku, kde najdete pøehled osvìdèených
døevocementových budek pro netopýry a ptáèky sídlící na
budovách nebo jejich fasádách. Brožurka ke stažení.
 

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky,
námìty, pøíspìvky, podnìty,...

ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.
 

Tento elektronický zpravodaj obsahuje mnoho
odkazù a po vytištìní tedy ztrácí informaèní
hodnotu.
 

Pokud vás uvedené informace neoslovily, prosíme
o zprávu – z pøíjemcù vás prostì vyøadíme.

Vydává Sdružení Mladých ochráncù pøírody

www.smop.cz Praha@smop.cz
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