Město Třeboň a ENKI o.p.s Vás srdečně zvou
na konferenci

KLIMATICKÁ
ZMĚNA
– výzva pro města a venkov
17. října 2019 od 09:00 hod
Kulturní a kongresové centrum Roháč
Na Sadech 349/II, Třeboň

Konference navazuje na úspěšné konference Vzrostlá zeleň v urbánním
prostoru, Voda, zeleň a lidé v krajině – Jde to i u nás?, Stromy v sídlech,
Voda ve městě a v krajině, Efektivní hospodaření s dešťovou vodou a
„zelená infrastruktura“, které se v minulých letech uskutečnily v Třeboni
ve spolupráci města Třeboň a společnosti ENKI o.p.s.
Záštitu nad konferencí převzal starosta města Třeboň PaedDr. Jan Váňa.

PROGRAM KONFERENCE:
08:00 – 09:00

Registrace účastníků

09:00 – 09:10

PaedDr. Jan Váňa
starosta města Třeboň
Zahájení, úvodní slovo
Odborné referáty:
09:10 – 09:45

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
odborník na toky energie v krajině, ředitel ENKI o.p.s.
„Kontroverzní názory na úlohu člověka ve změně klimatu a kontraproduktivní opatření
na tlumení této změny aneb se selským stavem zmizel i selský rozum“
09:45 – 10:20

Libor Musil
předseda představenstva společnosti LIKO-S, a. s., oceněné titulem
Rodinná firma roku 2014
„Domy jako stromy – Bez revoluce v architektuře a stavebnictví nám vyschne krajina“
Léto trvá 8 měsíců a je úmorné. Zima je mírná a krátká. Dříve nás stavby chránily před zimou.
Dnes se musíme naučit stavět budovy pro léto, budovy, které ochlazují své okolí, a musíme
změnit naše města tak, že zpět zasévají déšť do krajiny.
Přestávka:

10:20 – 10:40

Blok: Česká krajina a udržitelné zemědělství
10:40 – 11:10

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
předseda Agrární komory ČR
„Vize zemědělství po roce 2020 ve vztahu ke klimatickým změnám (voda v krajině)“
11:10 – 11:50

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor České zemědělské univerzity v Praze
„Amálie – krajina adaptovaná na klimatickou změnu 2050+“
Seznámení s unikátním projektem, který ukazuje, jak odolat suchu i vodě.
11:50 – 12:15

Ing. Karel Horák
zakladatel rodinné farmy Ing. Karel Horák, farma Choťovice.
„Udržitelné hospodaření v českých podmínkách“
Rodinná farma s uzavřeným energetickým okruhem, rostlinnou i živočišnou výrobou, výrobou
masných výrobků a provozující Hotel Na Farmě.
Přestávka:

12:15 – 12:45

Blok: Jak zadržet vodu v sídlech
12:45 – 13:10

Ing. Petr Dušta
senior projektový manažer společnosti Skanska a. s.
„Rezidenční čtvrť Botanica“
První rezidenční projekt v Česku s unikátním systémem pro recyklaci šedých vod a certifikací
BREEAM na úrovni Excellent.

13:10 – 13:40

RNDr. Jindřich Duras Ph.D., Ing. Jan Potužák Ph.D.
Povodí Vltavy, státní podnik
„Co se lze naučit od Staňkovského rybníka“
Krajina a její části se s nastupující klimatickou změnou začínají chovat jinak, nepříjemně pro
nás. Požadavky na hospodaření s krajinou se tím zpřísňují, což platí i pro města a obce, odkud
epizodicky vstupuje do vod značné znečištění.
13:40 – 14:00

Antonín Vejmelka
jednatel společnosti SEDUM TOP SOLUTION s. r. o.
„Rozchodníky v zelené infrastruktuře. Jejich vliv na prostředí. Instalační a údržbové
benefity“
14:00 – 14:15

Diskuze a závěr

Odborný garant:
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI o.p.s., Dukelská 145, Třeboň,
telefon: (+420) 384 706 173, e-mail: pokorny@enki.cz
Organizační garant:
Ing. Václava Fliegelová, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí,
Palackého nám. 46/II, Třeboň, telefon: (+420) 384 342 172, (+420) 728 126 925
e-mail: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz

Organizační pokyny:
1. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 07.10.2019
na e-mail: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz nebo na adresu: Městský úřad Třeboň,
odbor životního prostředí, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.
2. Účastnický poplatek činí 500,- Kč/osobu (cena včetně DPH). Poplatek za účastníka
uhraďte do 07.10.2019 ve prospěch města Třeboně na číslo účtu: 19 - 0603148389/0800
(Česká spořitelna) variabilní symbol (VS): 617102019.
3. Účastnický poplatek zahrnuje: účast na semináři, kávu (čaj), minerální vodu, drobné
občerstvení (nikoliv však oběd).
4. Účastníci konference obdrží daňový doklad a účastnický list v den konání konference.
5. Nezúčastníte-li se konference, pošlete za sebe náhradníka, neboť účastnický poplatek se
nevrací. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a zaplacení účastnického poplatku. Kapacita
sálu je omezená.

Na Vaši účast se těší pořadatelé:

Závazná přihláška na konferenci:
KLIMATICKÁ ZMĚNA – výzva pro města a venkov
Třeboň, 17. října 2019 od 09:00 hodin
Kulturní a kongresové centrum Roháč
Na Sadech 349, Třeboň
Jméno, příjmení a titul:
………………………...………….……….……………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………
Přesná adresa vysílající organizace, IČO (pro účely daňového dokladu):
…………….…………………………………………………………………………………….
…………………………………..……………………………………………..………………..
e-mail (slouží pro zaslání bližších informací):
…………………………………………………...……………………………………….……..
telefon (uvedený telefon bude sloužit pouze pro rychlou komunikaci v případě nenadálých
situací):
………………………………………..…………………………..…………….............………
číslo účtu, ze kterého bude uhrazen účastnický poplatek:
…………………………………………………………………..………………………………

Datum: ……………………..
Podpis: …………………….

