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Společná tisková zpráva Ekologického institutu Veronica a sdružení Calla
ze dne 30. dubna 2010

Seminář Globální změna klimatu - fakta a fikce
Ekologický institut Veronica a sdružení Calla, pořádají v úterý 4. května od 10 do 16 hodin
seminář „Globální změna klimatu – fakta a fikce“. Akce proběhne v konferenčním sále
Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Pozváni na ni jsou krajští i brněnští politici,
starostové všech jihomoravských měst a obcí, zástupci státní správy, studenti vysokých škol,
učitelé či nevládní organizace. Zvána je i další zainteresovaná veřejnost.
Česká republika patří díky své uhelné energetice a vysoké energetické náročnosti mezi největší
evropské emitenty skleníkových plynů. Máme tak nesporně značné závazky, ale též velké
možnosti, jak své emise snižovat. Stejně jako ostatní státy musíme rovněž věnovat pozornost
adaptaci na měnící se klima. Cílem semináře je představit posluchačům aktuální odborné
informace nejen o příčinách, ale také o již změřených a očekávaných dopadech klimatické změny
v České republice i ve světě. Odpolední blok bude věnován mezinárodním i českým nástrojům,
které máme k omezení emisí a přizpůsobení se na nadcházející proměnu.
Úvodní slovo přednese Ivo Polák, radní Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí,
odpolední blok otevře náměstek primátora města Brna, Martin Ander. Lektory semináře budou
ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně Jaroslav Rožnovský, dále Jan
Hollan z Hvězdárny Mikuláše Koperníka, Gabriela Fischerová, která se za Ministerstvo životního
prostředí účastnila mezinárodních vyjednávání o ochraně klimatu, Miroslav Šuta, odborný
konzultant ekologických a zdravotních rizik, Jan Doležal z organizace Glopolis, Jiří Jeřábek
z Centra pro dopravu a energetiku a také Martin Mikeska z Hnutí DUHA.
Na akci není vybíráno vložné, seminář se koná díky finanční podpoře OaK Foundation
administrovaného Nadací Partnerství a podpoře Ministerstva životního prostředí.
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