
Den Zem�: Celodenní program v parku, besedy, tvo�ení, 
ale i turistika 
Celý týden bude tentokrát probíhat ve Vsetín� kampa� s názvem Den Zem�, 
jejímž smyslem je poukázat na globální problémy jako jsou snižující se kvalita 
životního prost�edí �i klesající zásoby neobnovitelných zdroj�. Do kampan� se 
i tentokrát zapojila krom� Spole�nosti pro komunitní práci, Alceda a m�sta 
Vsetína také �ada místních neziskových organizací. 
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 Kampa� letos odstartuje v sobotu 17. dubna slavnostním zahájením turistické sezony na Pul�ínských 
skalách, které každoro�n� po�ádá Klub �eských turist� Valašsko. „Ze Vsetína odjíždíme vlakem v 7:34 
hodin do Lide�ka, odkud p�jdeme po modré zna�ce pod Pul�ínské skály. Tam se v 10 hodin 
uskute�ní slavnostní akt, b�hem kterého Duch hor p�edá turist�m zlatý klí�. Po slibu, že se budeme 
v p�írod� chovat slušn�, bude následovat opékání špeká�k�,“ p�iblížil akci Bohumil Kupka z místního 
klubu �eských turist�.    
  
Do kampan� se p�ipojilo i Rodinné a mate�ské centrum Sluní�ko, které p�ipravilo p�i této p�íležitosti 
hned t�i  akce. V pond�lí 19. dubna od 15 hodin se uskute�ní tvo�ivé odpoledne, p�i kterém si zájemci 
budou moci p�ijít vyzkoušet, jak se pletou košíky z papíru, a o den pozd�ji, tedy v úterý 20. dubna od 
10 hodin prob�hne beseda s odborníkem o možnostech úspor energie, dotacích a obnovitelných 
zdrojích. Na pátek 23. dubna je pak p�ipravena beseda s referentkou cestovního ruchu vsetínské 
radnice Veronikou Pifkovou, která zájemc�m p�inese tipy, kam se dá ve Vsetín� a okolí vyrazit 
s rodinou na výlet. 
  
Hlavní program, který každoro�n� probíhá v Panské zahrad� a jež p�ipravuje Alcedo spole�n� se 
svými partnerskými organizacemi, se uskute�ní ve st�edu 21. dubna. „Za�ínáme už dopoledne, d�ti se 
mohou t�šit na ukázky dravc� a savc� v�etn� zví�ecí poradny, eko hry, ochutnávku bio potravin, 
tvo�ivé a rukod�lné aktivity �i zábavné kvízy,“ informoval �editel Alceda Pavel Barto�. Sou�ástí 
programu bude i takzvaný Den udržitelné energetiky, v rámci n�hož budou zájemc�m k dispozici 
odborníci s poradenstvím v oblasti energetických úspor. Na st�edu 21. dubna od 9 hodin je p�ipravena 
také beseda o rostlinné �íši pro uživatele Denního stacioná�e pro seniory Charita.  
  
Zájemci se mohou t�šit též na environmentální experimentální prožitkovou dílnu s názvem Sta� se 
stromem, sta� se sou�ástí Zem�! „Ta prob�hne v jídeln� St�ední zdravotnické školy na Zahradní ulici 
od 16 hodin. V rámci ní si p�íchozí budou moci vyzkoušet nejr�zn�jší relaxa�ní a medita�ní techniky �i 
spontánní tanec,“ zve k ú�asti Kate�ina Trochtová ze Spole�nosti pro komunitní práci.   
  
Kampa� je spolufinancována z prost�edk� Revolvingového fondu Ministerstva životního prost�edí,  
Státním fondem životního prost�edí a takzvanými Norskými fondy.  

 

Eva Stejskalová 

737 019 667, 571 491 564  


