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Ekocentrum zahajuje program 12. března 2011
Při obecně prospěšné společnosti Království – Jestřebí hory funguje od roku 2008 Ekocentrum, které
nabízí poradenství v oblasti životního prostředí, pořádá besedy, semináře i osvětové akce a úzce
spolupracuje i s organizacemi z celého regionu.
Letošní rok zahajujeme v sobotu 12. března při výstavě ZO ČSCH Úpice v chovatelském areálu
v Úpici na Podrači v 10 hodin dopoledne seminářem Domácí zvířata nejsou hračka za
vysvědčení. O tom, jak se chovat k domácím zvířatům, jak sledoval jejich zdravotní stav, respektovat
jejich životní prostor a další důležité informace vám poskytnou chovatelé místního spolku – Jan
Moravec, Václav Klazar, Miloslav Hertl a Jan Balcar.
V úterý 15. 3. bude v zasedací místnosti Městského penzionu – STCJH od 17 hodin náš přední
fotograf Ing. Ctibor Košťál vyprávět o Krásách Jestřebích hor a Krkonoš ve fotografii.
Prostřednictvím pulárně - naučné diashow chce autor zprostředkovat účastníkům přírodní krásy
Jestřebích hor a Krkonoš, připomenout změny v krajině v horizontu posledních desetiletí, a to vše
s morálním apelem na nutnost ohleduplného, ekologického jednání pro zachování rázu přírody tohoto
regionu.
Od roku 2006 si v Úpici připomínáme porušování lidských práv v Tibetu. Do roku 2010 akci
Vlajka pro Tibet oficiálně podporovalo i Město Úpice. Každý rok hledáme nové tváře, které nám tuto
problematiku přiblíží z jiného pohledu. Ve středu 23. 3. v 18 hodin zavítá do tělocvičny na ZŠ ÚpiceLány RNDr. Martin Bursík, bývalý místopředseda vlády, ministr životního prostředí a poslanec, člen
skupiny přátel Tibetu a PhDr. Kateřina Jacques, bývalá poslankyně, předsedkyně Výboru pro
Evropské záležitosti a předsedkyně Parlamentní skupiny přátel Tibetu. Letošnímu podvečeru bude
zasvěceno téma Minulost a budoucnost Tibetu, výzvy pro demokratický svět aneb co se nás
týká a netýká. V rámci programu se bude podávat již tradiční Tibetský čaj z kuchyně Oldy Šlegra. Na
této akci spolupracuje ZŠ Úpice-Lány, Občanské sdružení RUKA, Tisk Ofset, a.s. a Bowling Bar Rtyně
v Podkrkonoší.
Na akce vás srdečně zveme a těšíme se setkání s vámi. Více informací najdete na www.kjh.cz.
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