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POZVÁNKA
V souvislosti s přípravou české delegace na 32. plenární zasedání IPCC v Jižní Koreji (Pusan), které
se koná ve dnech 11.-14.10.2010, si Vás dovoluji pozvat na pracovní schůzku, na které by mělo být
prodiskutováno a konkretizováno stanovisko české delegace pro toto zasedání. Prodiskutovat bude třeba
zejména závěry posouzení procesů a procedur, platných v IPCC, které provedl v minulých měsících
InterAcademy Council (IAC) a jejichž implementace bude jedním z hlavních bodů nadcházejícího plenárního
zasedání IPCC.
Schůzka se koná ve středu 29.9.2010 od 10:00 hodin ve velké zasedací místnosti ČHMÚ v PrazeKomořanech.
Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůžete schůzky zúčastnit osobně a chtěli byste se přesto k doporučením
IAC vyjádřit, doplňte, prosím, svoje názory a stanoviska k příslušným bodům do přiloženého souboru
„Doporučení IAC pro IPCC.doc“ a tento soubor s Vašimi připomínkami odešlete na adresu metelka@chmi.cz
nejpozději v pondělí 27.9.2010, aby bylo možné Vaše připomínky zapracovat do stanovisek pro českou
delegaci.
Program:
1. Úvod - Tolasz
2. Audit IPCC ze strany IAC (stručná rekapitulace) – Metelka
3.

Diskuse k jednotlivým doporučením IAC (soubor Doporučení IAC pro IPCC.doc“)- Tolasz

4. Další doporučení české delegaci pro 32.plenární zasedání IPCC
5. Závěr

Přílohy:
• Zpráva IAC (soubor „Climate Change Assessments, Review of the Processes & Procedures of the
IPCC.pdf“)
• Výpis připomínek a návrhů IAC k práci IPCC (soubor „Doporučení IAC pro IPCC.doc“)
Rozdělovník:
ČHMÚ: Obrusník (obrusnik@chmi.cz), Tolasz (tolasz@chmi.cz), Pretel (pretel@chmi.cz), Metelka
(metelka@chmi.cz), Dvořák (petr.dvorak@chmi.cz)
NKP: Míková (mikova@chmi.cz)
KMOP MFF UK: Brechler (Josef.Brechler@mff.cuni.cz), Kalvová (Jaroslava.Kalvova@mff.cuni.cz), Halenka
(Tomas.Halenka@mff.cuni.cz)
ÚFA AV ČR: Huth (huth@ufa.cas.cz)
GÚ PřF MU Brno: Dobrovolný (dobro@sci.muni.cz), Brázdil (brazdil@geogr.muni.cz)
Hosté: Kremlík (kremlik.blog@seznam.cz)
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