
Ekologická platforma Zvonečník a
Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR

Vás zvou na akci:

„Letní ekologická akademie“
Divoká Šárka 2018

Program:
20.7. Ekologické výzvy pro komunální politiku, fórum s ekologickými kandidáty,

příklady z německé komunální politiky, Velká Dešťovka, 10 let Zvonečníku
21.7. kulaté stoly: městské lesy, vodní zdroje pro obce, ekologický urbanismus,

výpravy do Divoké Šárky s koupáním a návštěvou protileteckého krytu

Akci zaštítili:
Zdeněk Ryšavý, Irena Ropková, Vít Céza a Robin Böhnisch

Akce se koná 20.-21. července 2018
v budově FTVS Univerzity Karlovy (José Martího 31, Praha 6) a v Šáreckém údolí.

Akce je veřejná, bezplatná, vynikající dopravní spojení i možnost ubytování,
páteční občerstvení zajištěno, prosíme o registraci na:

www.ekoakademie.cz, zvonecnik@seznam.cz či 776 877 565

mailto:zvonecnik@seznam.cz
http://www.ekoakademie.cz/


Pátek 20.7.

13:00 Zahájení (v budově FTVS na adrese José Martího 269/31, Praha 6)
Robin Böhnisch, Vladimír Špidla, Jiří Jakl

13:20-14:00 Fórum s kandidáty pro komunální volby 2018 
otevřené fórum a možnost vystoupení i v dalších částech programu ekoakademie

14:00-14:30 Příklady k německé komunální politice
Dr. Thomas Oellermann (FES)

14:30-14:50 Velká Dešťovka - program pro zachytávání a využití dešťové 
vody v komunální sféře

Ing. Jan Matějka (SFŽP)

15:00-17:00 10 let Zvonečníku
fórum se zástupci dalších ekologických organizací a platforem
Shromáždění Zvonečníku, dort a přípitek k dalším výzvám

večer posezení v restauraci a výprava za západem Slunce

Sobota 21.7.

10:00 Zahájení (v budově FTVS na adrese José Martího 269/31, Praha 6)

10:10-10:45 Vodní zdroje pro obce
RNDr. Jiří Jakl (Zvonečník)

11:00-12:00 Městské lesy – lesní hospodářský plán a úloha samospráv
Ing. Aleš Erber a Ing. Norbert Buchta (lesní analytici)

12:10-13:00 Ekologický urbanismus
Ing. Jan Slanina (urbanista)

13:00-15:00 Oběd, siesta (restaurace)

15:00-18:00 Výlet do Šáreckého údolí a koupání  www.divosarka.cz
(15:00 sraz na chodníku do údolí pod McDonald)
Jindřich Sedláček (ornitologie), Aleš Dvořák (ČSOP), Norbert Buchta (lesy, botanika)

Změny programu vyhrazeny.

Doprovodný program

tématické výstavy (Robin Böhnisch, Václav Burle) a informační materiály
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