
Doprovodný program oslav Dne Zem ě 2009 
na Resselov ě náměstí úterý 21.4.2009 

  
• Pojďte s námi na Den Zem ě spole čnými silami ztvárnit logo Zdravého m ěsta a místní Agendy 21! 
• Pokud se Vám doma nebo ve škole podaří nasbírat víčka od PET lahví v barvách – modrá, zelená, bílá a žlutá, přijďte na 

Resselovo náměstí v úterý 21. dubna, kde od 9,30 hodin do odpoledne budeme postupně skládat obrázek loga Zdravého 
města. Uvidíme, jestli se nám v odpoledních hodinách ukáže celý obrázek. 

• Přijďte mezi nás, vezměte  s sebou mamku, taťku, babičku, dědu i ostatní kamarády ! 
 

 
Odborný blok  
po celý den  

 
• Prezentace elektromobil ů jako možnosti využívání obnovitelné energii s velkou účinností, okamžitého maximálního 

výkonu, opakovaného a mnohonásobného přetížení, rekuperaci energie, absenci hluku a jiných emisí, vibrací a přesnosti a 
jednoduchosti ovládání. 

• Problematika pasivních dom ů jako moderní, ekologické a cenově dostupné stavební technologie určené pro 
nízkoenergetické a pasivní domy. Zájemci  dostanou   informace o  možnostech  získání dotací na zateplov ání dom ů a 
využití obnovitelných zdroj ů energie , který bude určen pro domácnosti (vlastníky rodinných domů, bytová družstva).  

• Měřící vůz Horiba , který v Chrudimi monitoruje stav ovzduší, seznámíte se s výsledky měření, budete si moci prohlédnout 
přístroje a měřící techniku a obsluha měřícího vozu vám zodpoví i případné dotazy. Po celý den bude měřen stav ovzduší 
na Resselově náměstí a výsledky pak zveřejníme na internetových stránkách města. 
 

 
Dílny tradi čních lidových 

řemesel  

 
• výroba svíček ze včelího vosku, drátování, košíkářství, tvoření z keramické hlíny, ražba mincí, ukázka tkaní na 

tkalcovském stavu, apod. 
 

 
Ve stáncích se p ředstaví  

 
• ovčí a kozí farma z Licibořic, prodej biozeleniny a dalších bioproduktů, obchod Marnivého pecivál ze Slatiňan s čaji, 

přírodní kosmetikou a doplňky ve výživě,Fair Trade – prezentace výrobků spojená s ochutnávkou, Zdravá výživa v Široké 
ulici, Ochutnávka výrobků OLMA – jogurty, bio mléko a nápoje, včelí výrobky, výrobky z Ateliéru MH – dekorativní 
předměty a zvířátka pro radost, Bioplaneta s výrobky z biologicky rozložitelných materiálů, prezentace, prodej a 
poradenská činnost v oblasti pratelných plenkových systémů a ekologických pracích a čistících prostředků, Praktická škola 
z Chroustovic představí své výrobky a výpěstky, seznámí nás se životem včel apod.  

 
 

Na stanovištích se 
seznámíte s činností  

 
• Občanského sdružení Altus, které si připravilo hry s ekologickou tematikou, Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou 

školou Chrudim, s úklidovou technikou Technických služeb a jak správně  třídit odpad, Ekocentrem Paleta , Českého 
svazu ochránců přírody v Chrudimi a Čajovnou Lůna 

 



 
             

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. 

 

 
Akce mama klubu  
Pět dní pro Zemi  

 

 
 

 
• „Bubáci ze smetiště“  přijďte si na Mamaškolku vyrobit hračku či výtvarné dílko ze starých a „nepotřebných“ věcí a 

recyklovaných materiálů.  Pondělí 20. dubna od 10 hodin. 
• Mama klub na Dni Země na Resselově náměstí  - dílnička a soutěže pro nejmenší. Úterý 21. dubna od 9:30 do 17 hodin. 
• Moderní ekologické plenky a přírodní dětská kosmetika -  Prezentace moderních látkových i ekologikých jednorázových 

plenek, české přírodní kosmetiky a dalších šetrných výrobků pro Vás i Vaše drobečky. Předvede a dotazy zodpoví Klára 
Šťastná. Středa 22. dubna od 16:30 hodin. 

• Ukliďme svůj svět – poklidíme a pohrajeme si na hřišti v sídlišti Víta Nejedlého ve čtvrtek 23. dubna v 9:30 hod.  
 

 
Akce Českého svazu 

ochránc ů přírody  
 

 

 
• 17.dubna od 9,00 hod proběhne Sportovně poznávací den na Střelnici pro žáky chrudimských škol . V rámci doprovodného 

programu se budete moci seznámit s dravci a sovami Jany Mazúchové a zasoutěžit si s Ekocentrem Paleta.   
• 20.dubna od 17:30 hod. se uskuteční v salonku Sůva v Muzeu Chrudim přednáška na téma: Pasivní domy. Přednášet 

bude Ing.Zdeněk Zikán z firmy Atrea.  
• 25.dubna od 10,00 hod. je připravena exkurze do Habrova s botanikem Mgr.Zdeňkem Musilem z CHKO - Moravský kras, v 

případě špatného počasí budeme v PP Ptačí ostrovy. 
• 29.dubna od 18,00 hod. proběhne v čajovně Luna v Široké ulici přednáška na téma Trvale udržitelný rozvoj a chudoba. 

Přednášet bude pan Lukáš Houdek a zaměří se na  Keňu, Pakistán, Moldávii, Ukrajinu. 
 

 
Ozvěny Ekofilmu  

 
Pořádá: OS Nevídáno a 

Chrudimská beseda.  
 

Více o jednotlivých 
filmech: 

http://fkchrudim.unas.cz/  
 

 
• čtvrtek 23. dubna 2009, M ěstské kino Chrudim, 17 – 22 hodin. 
 
Pásmo vybraných vítězných snímků z mezinárodní filmové přehlídky Ekofilm 2008. 
VSTUP ZDARMA 
 
17.00 - Příroda Tech - Program 1: Zázrak pohybu - Rakousko, Režie: A. Wendl, S. Nicholls 
18.00 - Živý obraz lepšího světa - Česká republika, Režie: M. Polák 
19.00 - Na stopě pobřežních vlků - Německo, Režie: R. Matthews 
20.00 - Zajatci bílého boha - Česká republika, Režie: S. Lochtat 
21.00 - Vysoké Tatry - divočina zamrzlá v čase - Slovenská republika, Režie: P. Barabáš 
 


