
Program Dne Země pro občany i návštěvníky Poděbrad připravily organizace : ATOL- středisko volného
času, Český červený kříž, ČSOP, DDM Symfonie, Ekogymnázium, Hotelová škola a VOŠ, KIC, Komise
zdraví, láz. a ŽP, Mateřské centrum, MŠ Studentská, Město Poděbrady, Polabské ekocentrum, Polabské
muzeum,  Skautské středisko, TSMP,  ZŠ U Bažantnice. SRDEČNĚ VÁS ZVEME

20.4 - 27.4 - Tematická výstava Odpad jako surovina. HŠ a VOŠ Poděbrady,
okna a vestibul školy.

20.4.- 23.4 - Anketa Ekologický čin roku. Navrhněte svého favorita na jednotlivce
nebo organizaci, která Vás zaujala svým ekologickým projektem. Navrhněte také
Nejnebezpečnější lokalitu v katastru města a Nejhorší ulici
- Poděbrad na e-mail podebradsky.ekocin@seznam.cz nebo v podatelně MÚ.

20.4- 23.4 - Akce Květiny pro Poděbrady. Pomozme znovuobnoveným Technickým
službám svými pěstitelskými přebytky - vrátí se nám to v  krásnějším prostředí ve
městě. Od 16 do 18 hodin přijímají zvláště venkovní rostliny  v  kancelářích
Českého červeného kříže u mostu (naproti Bílé Růži).

20.4 - Sběr odpadků v Bažantnici Sraz v 9.00 u Ekogymnázia. Pytle, rukavice a
napichováky sebou. POZOR změna oproti PN č.6

20.4.  - Pohádka „Skřítek Odpadníček Recyklový a jeho dobrodružství“
vČajovně Setkání (Jiřího nám.) ve 14,00hod., 15,00hod.a 16,00hod. Součást
prezentace programu Mateřského centra

20.4. - Vyhlášení nového projektu Adopce stromů. Čajovna Setkání od 17.30 hod.
Dozvíte se, jak si budete moci od října adoptovat svůj strom.

22.4 - Se skauty ke ztracenému pramenu. Sběr odpadků. Sraz v 9.00
u nádraží. Pytle, rukavice a napichováky sebou.

22.4. - Procházka s Dr. Hrabětovou po zajímavostech Poděbrad. Nejen pro
pamětníky. Sraz ve 13. hod. u nádraží ČD.

23.4 - Oslavy Dne Země na Náměstí Jiřího z Poděbrad s hlavním tématem
„Globální problémy lidstva“ Od 9.do 12. hod. Na pestrý program, včetně
ukázek živých zvířat, zve všechny děti poděbradských škol a širokou veřejnost
Ekogymnázium, Mateřské centrum, Polabské Ekocentrum, středisko volného času
Atol, Polabské muzeum  a další poděbradské školy. V rámci oslav  proběhne
prezentace projektu MC „Děti a životní prostředí aneb Jak se
skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v Poděbradech
a vyhlášení výsledků veřejné výtvarné soutěže „Veselá popelnice“

24.4 - Výukový program Naše Planeta pro školy představuje ATOL-stan. ml. přírodo-
vědců. Od 13.30 h na Kolonádě „Poděbrady křídou“ pro děti i pro dospělé.

7.5 až 14.5 - Výstava "Kořeny mají nejen stromy, ale i lidé". Dětské výtvarné
práce z Celookresní výtvarné soutěže   představuje DDM Symfonie.
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