
Moravskoslezský kraj a jeho partneři 
Vás zvou na první ročník Konference mladých 
aneb Envofórum pro um i naši budoucnost,
konané pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje 
Miroslava Nováka.

Fórum se bude konat 29. září 2016 – 30. září 2016 v Opavě.



Program konference 29. září 2016 – 30. září 2016
Konference probíhá ve dvou dnech. 29. září 2016 se uskuteční v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě 
a zúčastní se jí přihlášení pedagogové a žáci. Druhý den konference (30. září 2016) se uskuteční výšlap 
na Lysou horu, kterého se neúčastní žáci, je určen pouze pro zájemce z řad dospělých účastníků konference.

Pedagogičtí pracovníci přihlášení ze vzdálenějších lokalit mohou využít možnosti ubytování v Opavě. 
Pro ty, co nevyužijí možnost ubytování, je možný nástup do autobusu v průběhu cesty na Lysou horu, 
detaily trasy budou upřesněny na základě návratek.

Návratku je třeba zaslat do 30. srpna 2016 na adresu tkacova@slezgymopava.cz. Podle počtu přihlášených 
bude upraven počet účastníků akce (žáků jednotlivých škol), finální informace budou zaslány 9. září 2016.

29. 9. 2016 KD NA RYBNÍČKU OPAVA 
     (http://www.kdnarybnicku.cz/kontakt/) 

09:30 – 09:50  Slavnostní zahájení
    hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák 
    europoslankyně Kateřina Konečná
    náměstek primátora statutárního města Opavy Dalibor Halátek

09:50 – 12:00 I. BLOK – OVZDUŠÍ
09:50 – 10:30  Projekt Emise, Slezské gymnázium Opava  
10:30 – 11:00  Smokeman – ne/ekologické topení
11:00 – 11:30  Monitoring kvality ovzduší pomocí pasivního vzorkovače, Gymnázium Havířov
11:30 – 12:00   Envitalent – předávání ocenění vítězům badatelských projektů z rukou hejtmana

12:00 – 13:30   Obědová přestávka (bufet)
    možnost prohlídky měřicího vozu na měření imisních koncentrací (před budovou) 
    diskuse ve foyeru, setkání s novináři 

13:30 – 14:30 II. BLOK – DOPRAVA
13:30  –  13:45  Prezentace – projekt Emise jako součást EVVO v MSK – krajská koordinátorka EVVO Jana Harmanová

13:45  –  14:00 Představení spolupráce statutárního města Opavy a projektu Emise – opavská koordinátorka EVVO Petra Veličková

14:00  –  14:30  Prezentace Jiřího Bílka (BTKlastr) o měření imisí a dopadech na zdraví obyvatelstva

14:30 – 15:00 Občerstvení

15:00 – 16:00 Soutěž pod záštitou hejtmana s projektem Emise 
    prostřednictvím chytrých telefonů o věcné ceny 

30. 9. 2016 LYSÁ HORA
     Setkání zástupců škol a zájemců zapojených do projektu EMISE – výšlap, 
     návštěva meteorologické stanice, předávání zkušeností, 
     dovysvětlení plnění programu a harmonogramu – oběd 


