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Tisková pozvánka ze dne 29. 10. 2010

Ekologická poradna Veronica míří do ulic
Pozvánka na interaktivní pouliční stánek
3. listopadu 2010, Brno, spodní část ulice Panská, 9 - 16 h
Největší a nejstarší česká ekologická poradna Veronica míří v prvních listopadových dnech představit své
služby i řešená téma blíže brněnské veřejnosti. Ekologická poradna opustí svoji stabilní adresu v Domě
ochránců přírody na Panské 9 a promění se v interaktivní pouliční stánek s nabídkou zábavy i poučení. 3.
listopadový den, od 9 do 16 h se bude poradna prezentovat na rohu Panské a Masarykovy ulice. Zaměří se
na téme – Chytrá energie – Prima klima .
"
Středa 3/11: Chytrá energie - prima klima.
Globální změna klimatu je aktuálním, ale pro mnohé nesrozumitelným a abstraktním tématem. Jeho osvětlování
široké laické i odborné veřejnosti se věnuje i Ekologický institut Veronica. V praxi ekologického poradenství
zejména ve spojení s využitím úspor energie a obnovitelných zdrojů. "Klimatické změny se totiž jasně projevují i na
lokální úrovni a kromě důrazu na odpovědná politická opatření musíme podporovat i drobnější kroky jako je
snižování spotřeby energie v domácnostech či stavitelství," vysvětluje ředitelka Ekologického institutu Veronica
Yvonna Gaillyová. Mottem stánku bude "Víme jak ochránit klima na úrovni jednotlivce, obce, regionu i republiky.
Přidejte se." Aktivity na stánku nabízené budou zaměřené krom jiného např. na porovnávání rozdílu spotřeby
elektřiny běžné žárovky a ledky či kolik emisí oxidu uhličitého vyprodukuje při dopravě bedna banánů z Equadoru a
bedna jablek z moravského sadu.
Přijďte se dozvědět něco nového!
Aktivita je financována Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.
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