Tiskové avízo
Press Notice
Avis d'information à l'attention de la presse
V Praze 10. 3. 2009

Konference Towards eEnvironment o zpracování
informací o životním prostředí
Ministerstvo životního prostředí zve zástupce médií na tiskovou konferenci,
která bude uspořádaná na závěr konference Towards eEnvironment. Tisková
konference se koná v pátek 27. března od 13:15 v hotelu Corinthia Towers,
Kongresová 1, Praha 4.
Zástupci médií se mohou také zúčastnit zahájení konference Towards eEnvironment
25. března od 9:00 do 12:00, na kterém vystoupí ministr životního prostředí ČR Martin
Bursík, náměstkyně ministra Rut Bízková, ředitelka Evropské agentury pro životní
prostředí profesorka Jacqueline McGlade, ředitel Evropské kosmické agentury Volker
Liebig a zástupci z Evropské komise.
Ve čtvrtek 26. března proběhne od 20:00 recepce v Betlémské kapli, na které budou po
koncertu dětského sboru Kantiléna slavnostně předány ceny za nejlepší příspěvky ve
čtyřech sekcích k využití informačních technologií v oblasti ochrany životního prostředí. I
na tuto akci jsou zástupci médií srdečně zváni.
Mezinárodní konference Towards eEnvironment, pořádaná v rámci českého předsednictví
v Radě EU, je věnována výměně informací mezi vědci, veřejnou správou,
enviromentálními agenturami, firmami a institucemi, které jsou zapojené do zpracováním

kontakt: Jakub Kašpar, tiskový mluvčí Ministerstva životního prostředí České republiky
tel.: +420 267 122 040, GSM: +420 724 175 927; e-mail: jakub.kaspar@mzp.cz

|1|

informací o životním prostředí, jakož i jejich koncovými uživateli. Na závěr konference
bude vypracováno Memorandum k SEIS (Sdílenému informačnímu systému o životním
prostředí v EU, jehož vývoj organizuje Komise) pro Radu EU. Konferenci bude předsedat
profesor Jiří Hřebíček z Masarykovy univerzity v Brně. Více informací o konferenci je
k dispozici na www.e-envi2009.org.
Účast na všechny akce:


zahájení konference Towards eEnvironment 25. března

od 9:00 do 12:00

(proběhne v angličtině),


na předávaní cen 26. března od 20:00 v Betlemské kapli v Praze (proběhne v
angličtině),



na tiskové konferenci 27. března od 13:15 (proběhne v češtině, tlumočení do
angličtiny zajištěno)

prosím potvrďte do 23. března 2009 Jitce Pilbauerové, jitka.pilbauerova@mzp.cz,
tel. 267 122 944, mob.: 602 658 892.
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