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Společná tisková zpráva Ekologického institutu Veronica a Jihomoravského kraje
Studenti z Jižní Moravy oslaví svůj svátek konferencí
9. listopadu 2010 (Brno) – Týden před 17. listopadem – Mezinárodním dnem studentstva –
proběhne na Krajském úřadu Jihomoravského kraje studentská konference. Slavnostně ukončí
VIII. ročník soutěže diplomových a bakalářských prací se vztahem k životnímu prostředí a
ekologii v Jihomoravském kraji. Organizačně ji zajišťuje Ekologický institut Veronica.
Letos se soutěže zúčastnilo 18 studentů a studentek, kteří práci obhájili na podzim 2009 nebo na
jaře 2010. Cílem soutěže je upevňovat spolupráci vysokých škol s Krajským úřadem
Jihomoravského kraje a také pokračovat v mezioborových setkáváních studentů a pedagogů
vysokých škol, které spojuje zájem o ekologii. Prostřednictvím svých studentů se letos zapojila
nejen Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně či Vysoké učení technické v Brně, ale
i Ostravská univerzita v Ostravě.
Autoři, dnes už absolventi vysokých škol, na konferenci představí širokou škálu
environmentálních témat. Kromě klasické ochrany přírody a krajiny (chráněné druhy a území
jižní Moravy – např. vstavače v Moravském krasu; CHKO Pálava či připravovaná CHKO
Soutok) se zabývali ekologickou sítí na území města Brna či architektonickými návrhy na využití
Žabovřeských a Komínských luk coby veřejného prostoru. Studenti se ale věnovali i tématům
každodenní praxe, která se nově prosazují v environmentálně příznivějších variantách, jako jsou
např. zelené úřadování či ekoškolky. „Srovnávací studie řešení cyklistické dopravy a sdílení aut
(tzv. car-sharingu) ve velkých městech se mohou stát kvalitním podkladem přímo pro krajské
úředníky,“ uvedla šéfredaktorka časopisu Veronica Dana Zajoncová, která soutěž organizuje za
Ekologický institut Veronica.
O vítězích rozhodla odborná komise složená z akademických pracovníků, představitelů
nevládních ekologických organizací i firem. Tři nejlepší práce obou kategorií budou oceněny
finanční odměnou (1. místo 10 000 Kč, 2. místo 5 000 Kč, 3. místo 3 000 Kč), věcnými cenami a
čestným uznáním. Ceny předá hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 10.
listopadu 2010 na Krajském úřadu v Brně v 9,30 hod.
Pozvánka s podrobným programem je k dispozici na http://www.veronica.cz/?id=5&i=89
Kontakt: Ekologický institut Veronica, Dana Zajoncová, Panská 9, 602 00 Brno, email:
casopis@veronica.cz, tel.: 542 422 756, 777 323 742
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