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Tisková zpráva
Ekologického institutu Veronica
a maďarského občanského sdružení Messzelátó
zde dne 1.6.2009

V BRNĚ VYROSTE STROM BAOBAB
Dne 2.června 2009 od 14:00 do 18:30 na ulici Kobližná 1 před Palácem šlechtičen se
uskuteční putovní akce na podporu Kodaňské klimatické dohody. Baobab vysoký 6 metrů
upozorní Brňany na to, že ochranou stromů chráníme i klima. Akci pořádá Ekologický
institut Veronica a maďarské občanské sdružení Messzelátó.
Součástí akce je pouliční instalace šestimetrového nafukovacího baobabu, který
symbolizuje plíce planety, živou flóru a zásobník oxidu uhličitého, který je hlavním činitelem
globálních klimatických změn. „ Hlavním cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o klimatických
změnách a zdůraznit důležitost osobní odpovědnosti.“ dodává ředitelka Ekologického institutu
Veronica RNDr.Yvonna Gailly.
Během putovní výstavy budou dobrovolníci z nevládních
organizací vyzývat všechny lidi, aby se připojili ke globálnímu úsilí a
uspořádali 24.října 2009, na Mezinárodní den akci k ochraně klimatu,
ve své obci svou vlastní akci, která upozorní další lidi na hrozbu
klimatických změn a důležitost kodaňské konference. V tento den se
prostřednictvím veřejných akci spojí lidé z celého světa, aby volali po
razantní akci, která dostane svět zpět pod 350ppm, což je horní
hranice bezpečné koncentrace CO2 v atmosféře.
Jak se staví baobab najdete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=SmV7DXnnfXU
Odkazy na klimatické kampaně:
www.350.org
www.zmenaklimatu.cz
www.messzelato.hu/baobab
Kontakt: Yvonna Gaillyová
tel. 542 422 758
mob. 777 323 792
yvonna.gailly@veronica.cz

Výstava Plíce planety se začne 1.6. v Brně, bude pokračovat v Praze, Zlíně, Písku a svoji cestu
zakončí 11.6. v Českých Budějovicích. Plíce planety budou hostit lokální ekologické organizace.
„Veřejnost by měla od svých politiků chtít, aby zajistili spravedlivou a vědecky podloženou dohodu o
změnách klimatu. I sami lidé však nesou individuální odpovědnost, mají přitom spoustu možností
jak změnit svůj styl života – zateplit dům, využívat více kolo pro dopravu ve městě, nebo nakupovat
místní produkty. Na to všechno chce naše akci upozornit,“ řekl Ondřej Rut ze Zeleného kruhu.
Akce je finančně podpořena z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci programu Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Kontakt: Yvonna Gaillyová
tel. 542 422 758
mob. 777 323 792
yvonna.gailly@veronica.cz
Ondřej Rut, Zelený kruh, ondrej.rut@zelenykruh.cz, 737 431 945 (Praha), www.zelenykruh.cz
Hana Gabrielová, Calla, hana.gabrielova@calla.cz, 777 027 012 (České Budějovice) www.calla.cz
Putovní výstava Plíce planety je součástí globální kampaně 350.org. Tato globální kampaň se snaží povzbudit světové
hnutí věnující se klimatickým změnám a pojmout globální šíři problému novou kreativní cestou. Prostřednictvím
spojení s širokou veřejností se snaží posunout politickou debatu o klimatických změnách směrem k nejnovějším
vědeckým poznatkům. www.350.org

