
                                 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

 Podpořeno grantem od Hlavního města Prahy   
 
 

 

 
ZELENÝ KRUH  Asociace ekologických organizací 
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, (+420) 222 517 143  kancelar@zelenykruh.cz  www.zelenykruh.cz  

1 

Kontakt pro novináře  
Daniel Vondrouš, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz  

Smart café – Revoluce v osobní dopravě? 

Jaké jsou technické možnosti snižování spotřeby aut? Dokážou alternativní pohony nahradit klasické, a 

jaké by jejich náhrada měla dopady na naše zdraví? Jak podporovat čistší auta a jak můžeme změnit 

systém dopravy ve městě? 

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na Smart café, které se bude konat v úterý 22. května v 18:00 ve 

Skautském institutu (Staroměstské náměstí 4, Praha 1). 

Na tato témata budou diskutovat pracovník v emisní laboratoři ŠKODA AUTO a.s. František Plát, Ph.D., 
expert na přehodnocování dopravní koncepce města a na cyklistickou dopravu v organizaci Auto*mat 
Vratislav Filler, a RNDr. Martin Bursík, expert na energetiku a čistou dopravu.  
 
Neformální večer pořádá Zelený kruh ve spolupráci se Skautským institutem a Komorou obnovitelných 

zdrojů energie za podpory Magistrátu hlavního města Praha. Diskuze je otevřená výměně názorů, zkušeností 

i k získání nových informací. Akce je zdarma. 

 
Informace pro média 
Zelený kruh je asociace, která sdružuje 27 významných ekologických nevládních organizací (mj. Frank Bold, Greenpeace, 

Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování 

zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na 

zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě 

se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. 

Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin 

a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických 

organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí. 

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.  
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