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Tisková zpráva Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
"Veèer v rytmu flamenka - Benefice 2005 Ústavu pro ekopolitiku,
o.p.s."
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. (ÚEP) organizuje již tøetí
benefièní veèer na podporu èinnosti a na rozvoj nových projektù. Leto&scaron;ní
benefice s názvem "Veèer v rytmu flamenka" v sobì spojuje setkání s pøáteli
organizace, pøíjemnou zábavu a možnost dovìdìt se o souèasných i plánovaných
aktivitách ÚEP. Projekty, podpoøené z výtìžku, jsou zamìøené na øe&scaron;ení
dopravních problémù ve mìstech a zlep&scaron;ení životního prostøedí jejich obyvatel
(projekt Car-sharing) a udržitelný rozvoj mìst - TIMUR (www.timur.cz).

V rámci benefice probìhne také autogramiáda knihy
"Environmentální politika a udržitelný rozvoj", jejímž editorem je doc. JUDr.
Václav Mezøický, uèitel Právnické fakulty UK a spoluautory dva pracovníci
ÚEP.

Co je to CAR SHARING - jedno z témat, kterým se ÚEP aktuálnì
vìnuje?
Car-Sharing je služba, která svým zákazníkùm pøiná&scaron;í možnost
využívat automobil, aniž by jej museli vlastnit èi se starat o jeho údržbu.
Objednávka vhodného vozu je stejnì jednoduchá jako objednávka u holièe. Pøi
složení kauce a úèastnického poplatku dostávají úèastníci klíèe a tím pøístup k
rùzným typùm aut v dané lokalitì. Spoleèné využívání vozového parku umožòuje
redukovat poèty automobilù a prokazatelnì snižuje zátìž na životní
prostøedí.
Car-sharing je &scaron;iroce roz&scaron;íøený v øadì státù USA i Evropy - napø
Velká Británie, Nìmecko, Itálie, Dánsko, &Scaron;výcarsko apod., v Èeské republice jde
o pojem dosud témìø neznámý. V rámci pøipravovaného projektu chce ÚEP
car-sharing pøedstavit èeské odborné i laické veøejnosti a pokusit se najít
možnosti jeho využití v na&scaron;ich podmínkách.

Akce se koná 24.11.2005 v Divadle Na Prádle (Besední 3, Praha 1
- Malá Strana) od 19:00. Veèerem provází Gabriela Pøibilová, programová
hlasatelka ÈT, o flamenkové vystoupení se postará skupina Arsa y Toma. Srdeènì
zveme v&scaron;echny pøíznivce!

Bliž&scaron;í informace o ÚEP, pozvánku s programem veèera a formuláø
objednávky vstupenek naleznete na ekopolitika.cz

Barbora &Scaron;afáøová
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
http://www.ekopolitika.cz
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