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 Ekologický institut Veronica ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského 
muzea zve na výstavu 

PRIMA KLIMA

        Od úterý 2.6.2009 do pátku 26.6.2009 v Paláci šlechtičen na Kobližné 1 proběhne
výstava, která jasně a srozumitelně vysvětluje, co se děje s klimatem Země, jaký má vliv na
ekosystémy, jaké vědci předpokládají modely dalšího vývoje a co s tím vším můžeme dělat 
my – jednotlivci, Brňané.
        
Vernisáž výstavy s happeningem pod obrovským baobabem, lektorským uvodem a s 
cimbálkou proběhne v úterý 2. června 2009 od 17 hodin v přízemí Paláce šlechtičen. 

Baobab je zapůjčen od maďarské neziskové organizace Messzelátó, která se  v rámci 
celosvětové kampaně 350.org zastavila i v Brně. Jmenovaná maďarská organizace 
vymyslela projekt - putovní akci "Plíce planety", kterým chce oslovit státy Višegrádského 
bloku a vyzvat co nejvíce jednotlivců, aby se do kampaně zapojili.  Mezinárodní tým 
dobrovolníků s baobabem postupně putuje po České republice, Polsku, Maďarsku a 
Slovensku s 5,5 metrů vysokým nafukovacím baobabem. Baobab znázorňuje význam 
osobní zodpovednosti a sílu spoločného úsilí - je totiž třeba minimálne 5 lidí na to, aby se 
spojili, zakryli otvory - rány v jeho kmeni a tím společně baobab opět oživili. 
Díky pozvání Ekologického institutu Veronica tak baobab v kontextu výstavy Prima klima 
symbolizuje ochranu zeleně jako důležité složky v řešení ochrany klimatu na lokální i 
globální úrovni.

Vernisáž výstavy dále doplní svým lektorským úvodem ředitelka Ekologického insitutu 
Veronica RNDr. Yvonna Gaillyová a astronom a přední český odborník na klima RNDr. Jan 
Hollan. „O klimatu se hodně mluví, ale málokdo umí vysvětlit, co se vlastně děje a 
odhadnout, co se dít bude,“ doplňuje RNDr. Gaillyová k výstavě. „ Kromě otázek týkajících 
se dalšího vývoje výstava předkládá i rady, co může ke snižování emisí CO2 udělat každý z 
nás“. 

"V rámci vernisáže zahraje cimbálovka Veronica a sále bude kromě dalších materiálů k 
dispozici i brožurka Praktický rádce Evropana anebo Jak chránit planetu“ láká na výstavu 
mládež i dospělé  vedoucí ekologické poradny Veronica Hana Chalupská.

Akce je finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO. Vznik výstavy a její putování 

spolufinancoval Státní fond životního prostředí ČR a nadace OAK Foundation.
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