THERE'S
NO TIME TO

CHILL

JAK SE BUDE ŽÍT
V BRNĚ ZA 20 LET?

TAK DOJDI NA

KLIMAFEST!
JÁ A KLIMA

CO MŮŽU UDĚLAT
PRO KLIMA?

22. ŘÍJNA 2022

PŘEDNÁŠKY A DISKUZE | SWAP | VEGAN GASTRO KURZ
WORKSHOPY | UHLÍKOVÁ STOPA | KONCERT 2AP
LIPKA | CZECHGLOBE | MUNI | PARTNERSTVÍ | VERONICA | KLIMATICKÁ KOALICE

Akce je podpořena Jihomoravským krajem.

WWW.LIPKA.CZ/KLIMAFEST

15.15–21.30 | LIPOVÁ 20, BRNO

JÁ A KLIMA
MALÝ FESTIVAL VELKÝCH VÝZEV
22. ŘÍJNA 2022 | 15.15–21.30
Lipová 20, Brno-Pisárky
Leží vám klima v žaludku? Nebo spíš na srdci? Ztrácíte se v protichůdných informacích
a rádi byste získali kvalitní argumenty do debat s rodinou či přáteli? Tak dojděte na malý
klimatický festival Lipky! Čeká nás odpoledne plné odborných přednášek, debat, dílen a vege jídla.
Pojďme se bavit o chytrých řešeních pro Brno i planetu.

PŘEDNÁŠKY
15.30 Opatření proti řádění živlů: minulost a současnost
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D. (SCI MUNI, Czechglobe)
Zvonění proti mrakům v době přicházející bouře, prosebná procesí za déšť v období sucha, nebo vyhláška o udržování všech splavů a
průplavů v dobrém stavu k zamezení povodní. Tato a mnohá další opatření využívali s větší či menší efektivitou naši předci, aby zabránili,
či alespoň snížili negativní dopady živelních pohrom. Mitigační a adaptační opatření proti živelním pohromám využívá i současná moderní
společnost. Jak moc se však minulá a současná opatření ve své podstatě mezi sebou liší a je možné si ve světě založeném na vědeckých
výsledcích brát ještě nějaká ponaučení z dob minulých?
17.30 Klimatická krize: proč se děje, co způsobuje a jak zabránit nejhorším dopadům?
Mgr. Alexander Ač, Ph. D. (Czechglobe)
Globální teplota se již zvýšila o 1,2 °C oproti období před průmyslovou revolucí. Zastavit další oteplování je možné jen v případě dosažení
uhlíkové neutrality. I v takovém případě ale oteplení nejspíše překročí hranici 1,5, a nejspíše i 2 °C. Co to bude znamenat pro budoucnost
života lidí na planetě, a jaké jsou možnosti minimalizace dalších škod? Můžeme již nyní mluvit o klimatické krizi, a pokud ano, tak proč? Je
problém primárně technologický, nebo budou potřebné i změny v chování lidí?
19.30 Co mohu pro klima dělat já?
Nadace Partnerství, Ekologický institut Veronica a Klimatická koalice představí možnosti, kde a jak se zapojit přímo v Brně nebo co může
každý z nás pro klima aktivně dělat na osobní úrovni. Společně prodiskutujeme, co má na změnu klimatu vlastně největší vliv.

WORKSHOPY A DÍLNY
16.30 – 19.30 po celém areálu Lipové
1. SWAP – výměna oblečení
2. Workshop: Jak na výpočet uhlíkové stopy
3. Život bez obalu – šití pytlíčků ze záclon
4. Dovoz květin a klima – výroba květinové dekorace
5. Poradna – menstruační hygiena šetrná k přírodě
6. Infostánek Nadace Partnerství
7. Moje zelené hranice – v čem se mohu posunout
8. Mapa Brna pro klima
9. Kvíz – opatření, která nejvíc šetří klima
10. Výroba veganských jogurtů s Lucií Poppovou
11. Punč na ohni
12. Výroba voňavého protimolového dřeva do šatníku
13. Energetická poradna (*v jednání)

koncert a vege jídlo
20.30 koncert skupiny 2AP s Lenkou Kopáčovou
Během dne se můžete těšit na veganské občerstvení od Veg8café.
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