
 
Den Země 2012 - Resselovo nám ěstí 

čtvrtek 19. dubna 2012 od 9:30 do 17:00 hodin 
  
 
Statisíce lidí na celém světě si v dubnu připomenou mezinárodní svátek životního 
prostředí – 22. duben, Den Země. Tato událost je i pro naše město každoroční 
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, Ekocentem Paleta a 
dalšími partnery) připravilo oslavy Dne Země 2012 na čtvrtek 19. dubna od 9:30–17:00 h 
na Resselov ě náměstí.  
 
 

Pódiový program 19. 4. 2012:  

  9:30–10:00 h  – Zahájení Dne Země, vyhlášení výsledků soutěží a akcí   

10:00–10:30 h  – Pohádka „Ham ham“ v podání Divadélka z pytlíčku   

13:00–13:20 h  – Pohádkové hrátky s Kostkáčkem – v podání LS AHOJ – Libor Štumpf 

15:00–15:30 h  – Jarní zpívání s Klíčkem – pěvecké vystoupení dětí z MŠ Svatopluka Čecha  

15:30–16:00 h  – Stavíme slaměný dům – beseda s Ekocentrem Paleta  

16:00–17:00 h  – Hudební vystoupení kapely Wječná žízeň 

 
 

V rámci doprovodného programu oslav budou otevřeny dílny tradi čních 
lidových řemesel. 
 
Ve stáncích se p ředstaví  ovčí a kozí farma z Licibořic, prodejci biopotravin,      
biozeleniny a dalších bioproduktů, koření, obchod Mlsný pecivál s čaji a 
kávou, včelí výrobky, přírodní kosmetika, výrobky Fair Trade, výrobky 
z Ateliéru MH (dřevitá vlna) apod.  

 
 
  Své aktivity návšt ěvníkům předvedou  Střední škola zemědělská a Vyšší    
  odborná škola Chrudim, úklidová technika Technických služeb, Ekocentrum   
  Paleta (ukázky přírodních stavebních materiálů a tepelných izolací, informační  
  materiály, počítačová prezentace na téma stavby domů ze slámy a hlíny, živý 

           tkalcovský stav, tkaní ze starého papíru),  
 
 

V průběhu dne budou moci návšt ěvníci také p řinést nepot řebné drobné 
elektrospot řebiče, zářivky či hliník na stanoviště Střední školy zemědělské a Vyšší 
odborné školy Chrudim, kde budou připraveny nádoby k tomuto účelu určené. 

 
 
 
 
 



Součástí oslav Dne Zem ě jsou i následující akce:  
 

10. 4. – 16. 4. 2012 - Ukliďme svět!  
 

 
Hlavním přínosem této akce je posílení povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za 
stav našeho společného životního prostředí.  
V letošním roce se k akci Ukliďme svět přihlásilo 10 zařízení s více než 850 pomocníky  
(MŠ Dr. J. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv. Čecha, MŠ Na Valech, MŠ U Stadionu, Speciální 
základní škola, Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim, Mama klub, DDM a vodácký 
oddíl Kačeři).   
Úklid veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor 
a řeky Chrudimky bude většinou probíhat od 10. dubna a ukončen bude pondělkem 16. 
dubna.       
 
 
 

 
12. 4. 2012 - Sportovn ě přírodov ědný den v parku St řelnice  

 
 
5. ročník zábavného dopoledne pro veřejnost připravuje Ekocentrum Zelený d ům, DDM, 
ČČK, Ekocentrum Paleta, Klubí čko p ři SŠZ a VOŠ Chrudim  a dravci a sovy Jany 
Mazúchové.                                                                                                   
                                                                       Kdy: 12. dubna od 9:00 hodin do 13:30 hodin.       
 

 
12. 4. 2012 - Zelená stezka – Zlatý list  

 
 
40. ročník celostátní soutěže dětských kolektivů s kladným vztahem k přírodě ve 
znalostech přírody i její ochraně. Přírodní památka Ptačí ostrovy a Blehovsko. 
Start v parku Střelnice. Partneři: DDM a SŠZ a VOŠ Chrudim a Ekocentrum Zelený d ům. 
                                 

                                                                                             Kdy: 12. dubna od 9:00 hodin  

 
 

 
12. 4. 2012 - Přehlídka a burza d ětských dopravních 

       prost ředků na dopravním h řišti 
 

 
Zn: Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Přilby, odrážedla i jiná vozítka vlastní, na 
výměnu i do prodeje s sebou. Pořadatel: Mama klub Chrudim .  
Bližší informace na tel. 775 689 119. 
Sraz na dopravním hřišti v Chrudimi.                             Kdy: 12. dubna od 15:30 hodin.   
                                                              
 
 



 
14. 4. 2012 - Sázení stromk ů na Podh ůře  

 
 
Tradiční akce, při které sázíme malé stromky pod vedením pana hajného. Vhodné pro 
rodiny s menšími i většími dětmi, vítáni tatínci – kopáči a maminky s dětmi jako sázeči. 
Odměnou bude diplom, opečený buřt i dobrý pocit z rozšíření lesní školky o zelené 
mrňousky. Sraz na parkovišti na Podhůře. Pořadatel: Mama klub Chrudim .  
Svou účast hlaste do čtvrtka 12. dubna na tel. 774 489 117.                                                                                                                             
 
                                                                                                Kdy: 14. dubna od 9:30 hodin.   
 
 

 
14. 4. 2012 - Čištění řeky Chrudimky   

 
 
Vodácký oddíl východních Čech KVT Pardubice  pořádá u příležitosti tradičního 
vodáckého svátku Odemykání Chrudimky zahájení vodácké sezóny veřejně prospěšnou 
akci. V průběhu plavby z Chrudimi do Pardubic se účastníci postarají o sběr odpadu a 
zútulnění koryta a břehů řeky Chrudimky. Sraz v parku Střelnice.  
 
                                                                                               Kdy: 14. dubna od 10:00 hodin.   
 
 

 
16. 4. – 30. 4. 2012 - Výstava ke Dni Zem ě v DDM   

 
 
Výstava ke Dni Země – 16. – 30. dubna v Dom ě dětí a mládeže , Palackého 418. 
Partneři: Ekocentrum Zelený dům 
                                             Otvírací doba:  Po – Čt: 7:30 h – 17:30 h, Pá: 7:30 h – 16:00 h 
 
 

Ozvěny Ekofilmu 
Středa 17. 4. 2012, Městské kino Chrudim, 17–22 hodin. 

VSTUP ZDARMA 
Pořadatelé: OS Nevídáno, OS Ekofilm a AOPK ČR 

 
17:00 h – SILVA GABRETA – JAK SE RODÍ ŠUMAVSKÝ HORSKÝ LES   
Dokument ilustruje, jak fungují přírodní procesy při samovolné obnově lesa. 
17:30 h – DIVOKÁ SKANDINÁVIE - FINSKO   
Unikátní film zachycující jedinečné okamžiky ze života severské přírody. 
18:20 h – NEČEKANĚ CHYTRÁ ZVÍŘATA   
Jsou lidé jediným druhem, který je schopen určité problémy řešit logicky? 
19:10 h – RADIOAKTIVNÍ VLCI  
25 let po velké nukleární katastrofě vládnou krajině kolem Černobylu vlci... 
20:00 h – EKONOMIKA ŠTĚSTÍ  
Zatímco velký byznys tlačí směrem ke globalizaci, lidé po celém světě začínají od základů a 
zakládají menší a ekologičtější místní ekonomiky. 
21:10 h – KRÁLOVSTVÍ LESA  
Unikátní a profesionálně dokonale zvládnutý pohled na život v evropských pralesích. 



 
 

17. 4. 2012 - Výroba plát ěných tašek v Ago ře  + Fair Trade kavárna  
 

 
Občanské sdružení Šance pro Tebe pořádá dílnu, kde si zájemci mohou vyrobit tašku 
nákupní nebo tašku  na běžné nošení z „předšitého“ polotovaru. Tašky čekají na kreativní 
dotvoření mnoha technikami.  
 
                                                                                               Kdy: 17. dubna od 16:00 hodin.   
 
 
 

 
20. 4. 2012 - Den Země v Mraveništi – sázení kyti ček 

 
 
Kavárna v Mraveništi oslavuje Matičku Zemi – děti budou sázet kytičky na dvorku a také 
zasadí hrášek, který si odnesou domů. V programu je připravena také diskotéka pro děti.  
                                                                                                
                                                                                               Kdy: 20. dubna od 16:00 hodin.   
 
 
 
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 2012.  
 
 
 
 
Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim.  


