Ekologická platforma Zvonečník

Vás zve na

„Přiblížení letňanské výroby“
Na programu máme diskusi k různým
aspektům letňanské výroby. Ta jde ve
stopách proslulé české značky a posunula
se od výroby letadel k výrobě nákladních
vozidel. Podporujeme místní výrobu,
inovativní přístupy a zohlednění aspektů k
ochraně životního prostředí i zdraví
zaměstnanců.
Na programu máme také zkrášlení fádních
míst v Letňanech slunečnicemi.

Účast na akci přislíbili:
Martin POTŮČEK, kandidát do Senátu ČR
Oldřich MIFFEK, zastupitel městské části Praha - Letňany
Akce začne v pondělí 24. září 2012
ve 13:30 hodin u autobusové zastávky Avia Letňany.
___________________________________________________________________________
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Podporuji letňanskou výrobu
Letňanská Avie jde ve stopách proslulé české značky, která se posunula od výroby letadel k
výrobě nákladních vozidel. Jsem kandidátem s hlubším ekologickým přesvědčením a ve
výrobní sféře sázím na podporu zeleného růstu. Ten nepředstavuje lámání výrobních a
exportních rekordů, ale také naopak nezatracuje výrobu jako takovou. Přednosti letňanské
výroby pro zelený růst vidím dvě:
1) Jde o místního výrobce a jako takový přináší lokavorní příležitosti. Letňanské vozy
dokáží obstát v prostředí s otevřenou konkurencí, nabízejí pracovní příležitosti v místní
ekonomice a výrobky ostatně nacházejí uplatnění v místní ekonomice. Na rozvoj místních
ekonomik kladu velký důraz, neboť nabízejí určitou alternativu k jinak dost bezohledným
trendům globalizace.
2) Inovativní přístup ve výrobě, která sleduje delší životnost vyráběných vozů a naplňuje
ekologické požadavky na jejich výrobu a provoz. Dle dostupných a ověřovaných informací
mimořádnost představuje zejména použití pozinkovaného plechu na všechny díly kabiny a
také kataforezní nanášení barvy, která se ředí čistou vodou - dochází tak k úspoře životního
prostředí i provozních nákladů (s čímž souvisí mimořádná záruka na takto ošetřené prvky
proti korozi, ale i ohled na zdraví zaměstnanců). Lakovací linka pro kabiny v závodě patří
mezi nejmodernější provozy ve střední Evropě. Avia od EKO-KOM v roce 2010 získala
osvědčení o úspoře emisí díky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Samy vozy
splňují přísné emisní normy. Zajímavostí je, že v USA s podporou prezidenta Obamy jezdí
stovky elektromobilů Smith Electric. Mají mimochodem podvozky a kabiny z Letňan. Přijde
mi trochu škoda, že podpora vývoje vozů s elektrickým pohonem dosud nebudí větší
pozornost českých politiků - i když na jeden takový pokus šlo narazit u návrhu poslanců
Bohuslava Sobotky a Robina Böhnische v roce 2008.
Rád bych zde deklaroval zájem podporovat využití moderních technologií ve výrobě, která
může rozvíjet místní ekonomiky, vést k ohledům k životnímu prostředí, ale také jít proti
negativním trendům globalizace.
prof. Martin Potůček, kandidát do senátu ČR, 7.9.2012

