
      
 

Den Země 2016 na Praze 8 

Přijďte dne 22. dubna 2016 se svými dětmi do Thomayerových sadů. Dozvíte se více o tom, 

jak správně recyklovat odpad a jak s odpadem správně zacházet. V Thomayerových sadech se 

při příležitosti Dne Země uskuteční od 9 do 14 hodin oslavy, které mimo jiné upozorňují na 

dopady způsobené ničením životního prostředí. 

 

Kampaň Den Země je věnována především planetě Zemi a otázkám spojených s ochranou 

životního prostředí. Slaví se celosvětově již od 70. let 20. století se snahou upozorňovat na 

špatné chování spotřebitelů a vlád s cílem vzdělávání veřejnosti ve správných ekologických 

návycích. „Přijďte do Thomayerových sadů 22. dubna a zjistíte, že třídit odpad je velmi 

snadné,“ zve na Den Země radní pro životní prostředí Anna Kroutil. 

 

Den Země je určen především pro žáky mateřských a základních škol, na které bude čekat 

celá řada zábavných a vzdělávacích aktivit. Téma letošního roku je zaměřeno na odpad. 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout např. svozové vozy, nádoby na tříděný odpad nebo se 

seznámit s postupy recyklace jednotlivých materiálů. Zastavit se zájemci mohou také u stánků 

společností zaměřujících se na sběr a nakládání s odpady jako Ipodek, Asekol či Potex, které 

si nejen pro děti přichystaly zajímavé aktivity. Dále Den Země nabídne dvě výstavy - Pro 

krajinu a vodu a České zahrádkaření, které připravila Komise pro životní prostředí MČ Praha 

8.  

 

Všichni jsou vítáni diskutovat a klást dotazy všem vystavujícím. Vaše otázky budou 

zodpovídat také zástupci městské části, radní pro životní prostředí Anna Kroutil a předseda 

komise pro životní prostředí Vít Céza. 

 

Den Země je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. 

Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1970 v USA. V současnosti se do kampaně zapojuje 

více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se slaví již přes 20 let. 
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Den Země 

Kdy: pátek 22. dubna 2016 od 9 do 14 hodin 

Kde: Thomayerovy sady, U Českých loděnic, Praha 8 – Libeň 

 

Přijďte se svými dětmi do Thomayerových sadů. Dozvíte se více o tom, jak správně 

recyklovat odpad a jak s odpadem správně zacházet. Akce se koná u příležitosti oslav Dne 

Země. 

 

Program: 
 

Stánek PROTEX 
 

Předškolní děti: 

 Výroba strašidýlka POTÍK, které si děti odnesou domů 

 Pradlenka – věšení prádla na kolíčky 

 Malování pana Kontíka 

Školní děti: 

 Výroba růže z textilu 

 Výroba náhrdelníku z textilu 

 Soutěž dvou družstev proti sobě o nejdelší „provaz“ z textilu 

Stánek ASEKOL 

 Informace o elektroodpadu 

 Vědomostní soutěž pro děti o dárečky 

 Malováním pro děti na téma recyklace  

 

Stánek IPODEC 

 Prohlídky vozu na svoz komunálního odpadu 

 Možnost vyzkoušení chodníkového vysavače 

 Soutěž zaměřená na znalosti o třídění odpadů 

 Malování za malou odměnu  

 Soutěž v hodu míčem na cíl 

 

Domácím úkolem bude výtvarná soutěž na téma třídění odpadů, autoři tří nejlepších prací 

budou odměněni vstupenkami do Zoologické zahrady pro celou rodinu. 

 

 

 



      
 

Dále Den Země nabídne dvě výstavy: 

 Pro krajinu a vodu 

 České zahrádkaření 

 

Všichni jsou vítáni diskutovat a klást dotazy všem vystavujícím. Vaše otázky budou 

zodpovídat také zástupci městské části, radní pro životní prostředí Anna Kroutil a předseda 

komise pro životní prostředí Vít Céza. 

 

 


