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> Při příležitosti česko-francouzského 
Týdne udržitelného rozvoje 2004 jsou pořádány 
další doprovodné akce :

• Slohová soutěž
Úvaha o maximální délce 500 slov o výzvách udržitelného rozvoje.
Soutěž je určena studentům středních škol v České republice
s výukou francouzského jazyka. Příspěvky do soutěže zasílejte na
concours@ifp.cz do 14. května 2004. Podrobnosti o soutěži Vám
na žádost poskytne: zdenka_dobiasova@env.cz.

• Výstava « prostředí k životu »
Fotografie a malby na téma Životní prostředí, z amatérské tvorby
zaměstnanců Ministerstva životního protředí ČR a Francouzského
velvyslanectví v Praze budou vystaveny ve Francouzském institutu
v Praze od 1. do 30 června 2004. 

• Filmový program
Program promítání ve Francouzském institutu v Praze (vždy od
19 h 30) :
Úterý 1. června  
Le peuple migrateur, režie Jacques Perrin (2001)
Středa 2. června  
Barbecue-Pejo, režie Jean Odoutan, Benin (1999)
Čtvrtek 3. června  
Ressouces humaines, režie Laurent Cantet (1999)

• Archivace
Písemný záznam všech konferencí bude zpřístupněn veřejnosti na
internetových stránkách francouzského velvyslanectví v ČR
www.ifp.cz.

Partneři Týdne udržitelného rozvoje 

Pro více informací či přihlášení se na přednášky prosím kontaktujte
Anne-Laure Mathon
tel. 221 401 004 / anne-laure.mathon@diplomatie.gouv.fr.

> Udržitelný rozvoj 

Koncepce udržitelného rozvoje představuje nový rámec strategie
civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce přijaté definice
Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r.1987, která považuje
rozvoj za udržitelný tehdy, « jestliže naplní potřeby současné
generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací
příštích ». 

Obsah této koncepce byl v dalších desetiletích rozvíjen jednotlivými
státy i v mezinárodním měřítku; poslední z velkých setkání, Světový
summit o udržitelném rozvoji (Johannesburg 2002), zdůraznil, že
cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními
rozměry: sociálním, ekonomickým a environmentálním, jak
symbolicky vyjádřilo jeho heslo: lidé, planeta, prosperita.

Podstatou koncepce udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:
- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních
zdrojů a
- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a
zaměstnanosti.

Proč potřebujeme udržitelný rozvoj?
Protože potřeba rozvoje je stejně velká, jako vždy byla, ale budoucí
vývoj nemůže jednoduše sledovat dosavadní model. To platí jak pro
celý svět, tak pro každou jednotlivou zemi.
(Návrh strategie udržitelného rozvoje České republiky / Pracovní
materiál) 

Proto i Česká republika v současné době připravuje ke schválení
vládou Národní strategii udržitelného rozvoje. Francie podobný
dokument pro svou národní potřebu přijala již v červnu 2003.

“Česká republika nepatří ani k nejmocnějším, ani k nejbohatším
státům světa a ani do jedné z těchto skupin patřit nebude a nemůže.
Neexistuje ale rozumný důvod, proč bychom neměli patřit k těm
nejprogresivnějším.” 

RNDr. Libor Ambrozek, 
Ministr životního prostředí ČR 
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Vstup volný a simultánní tlumočení zajištěno – Pokud není uvedeno jinak, konají se diskusní přednášky v kinosále Francouzského Institutu v Praze , ve Štěpánské ulici 35, 111 21 Praha 1

Týden udržitelného rozvoje, 1. – 4. června 2004
Program diskusních přednášek pořádaných Francouzským velvyslanectvím a Ministerstvem životního prostředí
České republiky.

Úterý 1. června 2004 – 10:00 hod.

Spotřeba v Praze: dopady na městský prostor
Zájem Pražanů o velká nákupní centra má zásadní vliv na organizaci

celého města a způsob života v něm.

Paní Carole Pommois, geografka,vědecká pracovnice v CEFRES

a na Univerzitě Karlově.

Doc. Ing. Jiří Večerník,CSc., vědecký pracovník Sociologického

ústavu, Šéfredaktor Sociologického časopisu Akademie věd ČR

Moderují: Pan Christian Lequesne, Ředitel CeFReS ; Paní Marie-

Véronique Gauduchon

Přednáška je pořádána Francouzským výzkumným centrem centrem

sociálních věd CEFRES, Vyšehradská 49, Klášter Emauzy, 128 00

Praha 2

Středa 2. června - 10:00 hod.

Co je to vlastně UDRŽITELNÝ ROZVOJ ?
Všeobecný úvod do tématu udržitelného rozvoje, představující

v krátkosti jak jeho tři hlavní pilíře tak i historický a politický kontext

jeho vzniku.

Expert z ústavu pro ekopolitiku

Středa 2. června - 11:00 hod.

GMO a bezpečnost potravin
Otázka GMO ve Francii, v ČR a v Evropské Unii všeobecně.

Představení jednotlivých zákonných norem a pravidel jakož i

porovnání rizik a výhod biotechnologií: diskuse týkající se

hospodářských zájmů státu i bezpečnosti potravin.

RNDr. Ivan Branžovský, CSc., odborník na GMO, Ministerstvo

zemědělství ČR

Pan Eric Gall, politický poradce evropského zastoupení Greenpeace

Moderuje: Ing. Zuzana Doubková, Komise pro GMO, Ministerstvo

životního prostředí ČR

Středa 2. června - 15:30 hod.

Mezinárodní spolupráce a udržitelný rozvoj: v duchu
Johannesburku
V návaznosti na Světový summit o udržitelném rozvoji

z Johannesburku v roce 2002, se Evropa v současnosti potýká

s nutností přehodnotit a upravit nejen svou vnitřní politiku, ale i

základní principy své mezinárodní spolupráce. Vzácná příležitost

zamyslet se nad současnou situací v zemích Jihu a nad důležitostí

znovuobjevení mezinárodní soudržnosti.

MUDr. Noel N. Lehoko, Velvyslanec Jihoafrické republiky v ČR

Ing. Michal Pastvinský, Odbor globálních vztahů, Ministerstvo

životního prostředí ČR

Moderuje: Zdeňka Dobiášová, Vedoucí kanceláře česko-

francouzské spolupráce v oblasti životního prostředí

Čtvrtek 3. června - 10:00 hod.

Doprava a energie
Dvě základní témata udržitelného rozvoje a která jsou v centru

pozornosti na evropské i národní úrovni. Vyvážené řešení obou

otázek, tedy organizace dopravních sítí, spojená se snahou o úspory

energie, je v současné době jedním z nových « udržitelných »

způsobů správy velkých evropských měst.

Pan Stéphane Leroy, zastupitel za městské sdružení La Rochelle

RNDr. Soňa Beroušková, Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Petr Šmíd, Nadace Partnerství, koordinátor programu « Doprava

pro 21. století »

Moderuje: Petra Neuwirthová, SEVEn, Středisko pro efektivní

využívání energie, o.p.s.

Čtvrtek 3. června - 15:00 hod.

Ochana biodiversity
Ochrana různých biologických druhů na přikladu ochrany ptáků

a jejich hnízdišť.

Dva mladí dobrovolníci podílející se na projektu ochrany ptactva

v Ostravě, Česká společnost ornitologická (ČSO)

Pan David Lacina, koordinátor programu Významná ptačí území,

Česká společnost ornitologická (ČSO)

Čtvrtek 3. června - 16:30 hod.

Evropská síť NATURA 2000
EU se zavázala k tomu, že do roku 2010 zastaví úbytek druhů

v Evropě, zejména za pomoci sítě nejvýznamnějších území,

opravdových laboratoří, kde se aplikují prinicipy udržitelného

rozvoje na místní úrovni.

Paní Emmanuelle Champion, Francouzská liga na ochranu

ptactva (LPO)

RNDr. František Pojer, Agentura na ochranu přírody a krajiny ČR

Moderuje: Paní Marie-Véronique Gauduchon

Pátek 4. června - 10:00 hod.

Prekarizace na trhu práce : větší flexibilita na úkor
zaměstnanců
V současné době je ekonomický růst všude na světě doprovázen

rošířením flexibilních pracovních poměrů, tedy tzn. prekarizace.

Jak se moderní společnost vypořádá s tímto problémem ?

Pan Gilles Sohm, ICOSI

Pan Aurélien Boutaud, Výzkumný pracovník na RAEE, pracuje na

vývoji indikátorů udržitelného rozvoje 

Český expert na otázky práce a sociálních věcí

Moderuje: Paní Catherine Constant, atašé pro technickou

spolupráci, francouzské velvyslanectví v ČR
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