
Den Země 2010 
„Nau čme se žít se stromy ve m ěstě aneb chra ňme klima 

Země“ 
 

Resselovo nám ěstí 
22.4.2010 od 9,30 do 17,30 hodin 

  
 
I v letošním roce si statisíce lidí na celém světě opět připomenou mezinárodní svátek 
životního prostředí - 22. duben, Den Země. Tato událost se opět stává příležitostí připojit se 
k mezinárodní kampani vlastní akcí.  
 
Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, se svými partnery 
(Technickými službami, Střední školou zemědělskou a VOŠ Chrudim) připravilo vyvrcholení 
oslav Dne Země 2010 na čtvrtek 22.dubna od 9.30 – 17.30 hodin na Resselov ě náměstí.  
 
 

Pódiový program :  

9,30 –   9,45 – zahájení Dne Země, vyhlášení výsledků soutěží a akcí   

9,45 – 10,30 – hudební program „Aby bylo na Zemi milo“ v podání skupiny Vanda a Standa   

10,30- 10,45 – Bavíme se se zvířátky 

12,30 – 13,00 – !Jarní pásmo“ v podání kroužku Rozmarýn ze Speciální základní školy CR 

13,30 – 13,45 – loutkové divadlo Ahoj Libora Štumpfa  

15,00 – 15,15 – loutkové divadlo Ahoj Libora Štumpfa 

15,30 – 16,00 – hudební vystoupení pěveckého souboru Klíčenky   

16,00 – 16,30 - hudební vystoupení kapely Wječná žízeň  

16,30 – 17,00 – taneční vystoupení hudební skupiny RYENGLE  

17,00 – 17,30 - hudební vystoupení kapely Wječná žízeň 

 
 

V rámci doprovodného programu oslav budou otevřeny dílny tradi čních 
lidových řemesel – výroba svíček ze včelího vosku, drátování a korálkování , 
košíkářství, tvoření z keramické hlíny, kovář, zdobení perníčků, malování 
dřevěných hraček Nositele tradice pana Zdeňka Bukáčka, tkalcovský stav a 
tvorba tzv.jablečňáku apod.  

 
 
Ve stáncích se p ředstaví  ovčí a kozí farma z Licibořic, prodejci biopotravin, 
biozeleniny a dalších bioproduktů, obchod U Marnivého pecivála ze Slatiňan 
s biočaji, přírodní kosmetika, včelí výrobky, výrobky Fair Trade, výrobky z Ateliéru  

       MH, výrobky ze dřeva, keramika, ruční mýdla apod.  
 



Do stánk ů se přijďte seznámit s aktivitami  Střední školy zemědělské a Vyšší 
odborné školy Chrudim, s úklidovou technikou Technických služeb, Ekocentrem 
Paleta, Českým svazem ochránců přírody a Čajovnou Lůna, Mama klubem a 
Altusem. 

 
 
Po celý den budeme také na Resselově náměstí z barevných ví ček od PET lahví  skládat 
mandaly.  
  
Součástí oslav Dne Zem ě jsou i následující akce :  
 
20.4.2010 je připravena pro zájemce exkurze do úpravny pitné vody 

na Monaku a čistírny odpadních vod na Májov ě. 
Odjezdy:  
 9,00 odjezd z Masarykova náměstí do úpravny pitné vody na Monaku  
10,15 odjezd z Monaka do čistírny odpadních vod na Májově 
11,30 odjezd do Chrudimi 
 
16,00 odjezd z Masarykova náměstí do úpravny pitné vody na Monaku  
17,15 odjezd z Monaka do čistírny odpadních vod na Májově 
18,30 odjezd do Chrudimi  
 

Ozvěny Ekofilmu 
čtvrtek 22. dubna 2010, M ěstské kino Chrudim, 17 – 22 hodin. 

Pásmo vybraných vít ězných snímk ů z mezinárodní filmové 
přehlídky Ekofilm 2009. 

VSTUP ZDARMA  
17.00 KOMU PATŘÍ MOŘE? ZÁPAS O POSLEDNÍ ZDROJE  - Německo, Režie: Sarah 
Zierul 
18.00 POŽEHNANÝ HNŮJ – NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH HOVÍNKA - Francie, Režie: Thierry 
Berrod, Quincy Russell 
19.00 TRADICE BÍLÝCH KARPAT - Česká republika, Režie: Zdeněk Zvonek 
19.30 MIZEJÍCÍ SUPI - Indie, Režie: Ritambara Rana 
19.45 OLGA A ČAS - Itálie, Režie: Manuele Cecconello 
21.00 BHÚTÁN – HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ - Slovensko, Režie: Pavol Barabáš 
21.30 NATURA BOHEMICA - Česká republika, Režie: Jiří Petr 
Více o jednotlivých filmech: http://fkchrudim.unas.cz/ 
 
 
 

PĚT DNÍ PRO ZEMI  v Mama klubu   
Již t řetím rokem Mama klub po řádá u p říležitosti Dne Zem ě akce, 

které mají spole čný cíl – podporovat p řátelské chování k naší Zemi 
a přírodě – i spole čný název: 5 dní pro Zemi.  

čtvrtek 8. dubna  mohou děti s rodiči přijít v 10 hodin na hřišt ě na sídlišti Víta Nejedlého, 
kde spole čně uděláme po řádek… Děti si tam pohrají a projedou (samozřejmě pokud je 
náležitě vybavíte) a snad nám i trochu pomohou s úklidem, pytle, rukavice a hrábě 
zajistíme, stačí pak už jen chuť do práce!  
sobota 17. dubna  může celá rodina vyrazit na výlet spojený se sázením stromk ů, sraz je 
v 8:30 u Mama klubu, do lesa se pojede auty a na nějakém pěkném místečku pak poroste 
„náš“ les, dáme si k němu i cedulku.  



čtvrtek 22. dubna  bude probíhat na náměstí oslava Dne Země, kde i Mama klub bude mít 
svůj stánek s programem pro děti. 
sobota 24. dubna , opět mohou celé rodiny vyrazit na výlet , který zaujme všechny, hlavně 
snad zvídavé školáky. A kam že to pojedeme? Tentokrát na Sečskou p řehradu , sraz bude 
na parkovišti u hráze v 9:45 hod a podívat se půjdeme spolu s průvodcem na vodní 
elektrárnu a hráz i do míst, která jsou běžně nepřístupná. Vodní den završíme koupáním ve 
vodách bazénu Jezerky.  
Závěrečnou akcí bude rej čarodějnic a mystických bytostí  oděných v šatech po 
babičkách a nálezech z půd, uděláme přehlídku modelů a pak budeme pálit čarodějnice na 
zahradě MŠ Strojařů, a to v pátek 30. dubna od 16 hodin . Těšíme se na Vás.  
 
 
 

 
Ekocentrum ČSOP a oslavy Dne Zem ě  

 
22.4.2010 bude v Domově dětí a mládeže v Chrudimi otevřena výstava s tematikou činnosti 
Ochránců přírody z Pardubického kraje a jejich základních organizací, doplněnou 
informacemi o minulosti a současnosti oslav Dnů Země. Zároveň i zde budou k vidění 
výsledky ze sportovně-přírodovědného dne, a to jak z části běžecké, tak poznávací 
exkurze do přírody, zaměřená na pozorování oblaků a počasí v sobotu 24.dubna 2010, ve 
spolupráci s Ing. Sklenářem z ČHMÚ- pobočky Plzeň, doplněna poznáváním rostlin s 
botanikem z CHKO Moravský kras, Mgr.Zdeňkem Musilem  
Den Hluku 2010 (14.4.2010 od 16 hodin) – přednáška o negativních vlivech hluku v 
prostorách čajovny Luna ve spolupráci s O.S. Tichý svět v Chrudimi 
Vyprávění o ornitologii, spojená s příhodami z natáčení dokumentárního filmu o ptactvu 
v úterý 27.dubna 2010 od 10hod. pro širokou veřejnost v areálu SŠZ a VOŠ Chrudim, 
beseda je vedená fotografem a kameramanem Janem Ptáčkem z Brna 
 

Výstavy ke Dn ům Země 2010 v Regionáním muzeu Chrudim  
KALAMITA V ŽELEZNÝCH HORÁCH - Výstava se koná od 25. 2. do 25. 4. 2010 
Putovní výstava fotografií dokumentujících větrnou kalamitu v CHKO Železné hory z roku 
2008, výstavu připravilo CHKO Železné Hory a ČSOP Nasavrky.  
 
 
Poděkování za spolupráci na kampani patří všem výše jmenovaným partnerům.  
Bližší informace o programu akce sledujte na výlepových plochách města a na 
www.chrudim-city.cz/zdravemesto pod odkazem Akce 2010.  
 
 
 

             
Akce je součástí projektu „Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do 
budoucna – podpora systémového zavádění MA 21 v prostředí města 
Chrudim“ a probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a 
města Chrudim.  


