Vysočina pro Zemi
S

voláváme starosty obcí, správce lesů, ale
i učitele, kterým na Zemi a životě záleží

úterý, 3.9.2019 10:00 hod.

Kamenice nad Lipou
Pořádá:
město Kamenice nad Lipou
ve spolupráci s organizacemi, které se akce účastní.
Místo konání:
Společenský sál Domova mládeže SPŠ a SOU
Za Kulturním domem 713
394 70 Kamenice nad Lipou
Akce se zúčastní také zkušení elektromobilisté, kteří
účastníkům umožní zkušební jízdy elektrovozidly
a předají jim své praktické zkušenosti.

Program:

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o potvrzení
Vaší účasti nejpozději do pondělí 26.8. 2019 na adresu:
jaromir.parik@kamenicenl.cz

9:30 – 10:00 registrace….
10:00 zahájení, přivítání – starosta města
10:10 Úvodní vystoupení
• „Globální výzvy před Českou republikou“
Prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., dr. hc. c.,
ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie
věd ČR (CzechGlobe)
• „Vliv znečištění ovzduší oxidem dusičitým
na lidské zdraví“
MUDr. Radim Šrám, DrSc. předseda Komise
pro životní prostředí AV ČR, Ústav klinické a
experimentální medicíny AV ČR
• „Evropské zkušenosti s opatřeními v oblasti
dopravy ke zlepšení kvality ovzduší“
MUDr. Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí
a zdraví
• „Pakt starostů a primátorů pro klima a energii“
Mgr. Pavla Vidanová - koordinátorka pro ČR
• „Rizika soušasného světa“
Ing. Ivan Beneš, místopředseda Výboru pro
udržitelnou energetiku
• „Cesta k udržitelnému regionu“
Rainer Miksche, projektový manager, Thayaland
• „Multimodální čistá mobilita“
Ing. Jiří Pohl, SIEMENS s.r.o.
• „Akumulace elektřiny ve světě
redoxních průtočných baterií“
Ing. Jiří Vrána Ph.D., Pinflow energy storage
12:00 – 12:45 oběd

12:45 Kulatý stůl - zahájení porady o nápravě
Témata: - Pakt starostů, soběstačnost měst a
obcí, lesy Vysočiny - kampaň na podporu obnovy
lesů („Muž, který sázel stromy“)
Další účastníci kulatého stolu:
• Martin Sedlák - Aliance pro energetickou
soběstačnost, Svaz moderní energetiky
• Edvard Sequens - Calla - Sdružení pro
záchranu prostředí, z.s.
• Soňa Jonášová - Zakladatelka a ředitelka
Institutu cirkulární ekonomiky
• Petr Novotný - Institut cirkulární ekonomiky
• Yvonna Gaillyová - Ekologický institut
Veronica
• RNDr. Jozef Zetěk - ředitel Chaloupky
o.p.s. - školská zařízení pro zájmové a další
vzdělávání
• Ing. Martin Kříž - programový ředitel Chaloupky o.p.s.
• Hnutí DUHA (čekáme na potvrzení od J. Bláhy)
• Jiří Pálka – A-video
• David Svozil – Solar Hunter
• Tomáš Mikeš – Alke
• Očekáváme také účast zástupců škol
a starostů obcí spolupracujících
s o.p.s. Chaloupky

