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1. 4. – 16. 4. 2014 – Ukliďme svět!  
 

 
Hlavním přínosem této akce je posílení povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za stav 
životního prostředí, ve kterém žijeme.  
V letošním roce se k akci Ukliďme svět přihlásilo 13 zařízení s více než 959 pomocníky  (MŠ 
Dr. J. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv. Čecha, MŠ Na Valech, Speciální základní škola, ZŠ U 
Stadionu, SDH Topol, Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim, Mama klub, Šance pro 
Tebe, Dům dětí a mládeže, Klub hnutí Brontosaurus a Vodácké sdružení Kačeři).   
Úklid veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor a 
řeky Chrudimky bude většinou probíhat od 1. dubna a ukončen bude ve středu 16. dubna.       
 
 

 
5. 4. 2014 – Lou čení se zimou a vynášení Moreny   

 
 

Sobotní akce rodinného centra Mama klub inspirována lidovou tradicí. V rámci této akce 
společnými silami nazdobíte Morenu, se kterou se rozloučíte v hromadném průvodu za 
doprovodu písní.  
                                                                                                Kdy: 5. dubna od 10:00 hodin  
 

 
 

11. 4. 2014 - Čištění řeky Chrudimky   
 

 

Vodácký oddíl Ka čeři pořádá u příležitosti zahájení vodácké sezóny veřejně prospěšnou akci. 
V průběhu plavby po řece se účastníci postarají o sběr odpadu a zútulnění koryta a břehů řeky 
Chrudimky. V letošním roce je úklid naplánován v úseku od Mlýna Janderov po plavecký 
bazén.  
 
                                                                                               Kdy: 11. dubna od 17:00 hodin   
 
 

 
14. – 25. 4. 2014 – Výstava „Voda v krajin ě a povodn ě“ 

 
 

Výstava je připravena o. s. ARNIKA a organizována prostřednictvím Ekocentra Zelený dům. K 
vidění bude v prostorách Střední zemědělské školy a VOŠ Chrudim, ul. Poděbradova  
č.p.  842,  www.szes.chrudim.cz. 
                                                                                                                 Kdy: 14. – 25. dubna  
 

Součástí oslav Dne Zem ě jsou i následující akce:  
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14. 4. 2014 – Sportovn ě-přírodov ědný den 

 
 
Tradiční akce pro kolektivy i veřejnost, ovšem na jiném místě. V Klášterních zahradách pro 
Vás bude připravena pestrá paleta stanovišť s environmentální, sportovní a tvořivou tematikou, 
dále přehlídka sov a dravců. Pořadatelem akce je Ekocentrum Zelený dům, Klub Hnutí 
Brontosaurus Zelený dům a Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim. 
Bližší informace na adrese zelenydumchrudim@gmail.com, tel: 469 813 486 / 469 811 145. 
 
                                                                                  Kdy: 14. dubna od 9:00 do 13:45 hodin  
 
 

 
15. 4. 2014 – Beseda o vod ě a krajin ě 

 
 

Beseda se uskuteční v odborné učebně Střední zemědělské školy a VOŠ Chrudim. Besedu 
povede krajinář Ing. Jakub Esterka z Koalice pro řeky, autor výstavy.  
Bližší informace naleznete na webových stránkách http://arnika.org/vystavy. 
 
                                                                                                  Kdy: 15. dubna od 9:30 hodin  
 

 

 
18. 4. 2014 – Tvoření v DDM 

 
 

Dům dětí a mládeže si pro Vás na velikonoční prázdniny připravil program v rámci 
příměstského tábora. Výtvarné a estetické činnosti, jejíž hlavním tématem budou Velikonoce, 
se můžete věnovat v čase od 9:00 do 14:00 hodin v Domě dětí a mládeže v Chrudimi.   
                                                                                                  Kdy: 18. dubna od 9:00 hodin  
 

 

 
Ozvěny Ekofilmu 

úterý 22. 4. 2014, M ěstské kino Chrudim, 17 – 22 hodin. 
VSTUP ZDARMA 

Pořadatelé: OS Nevídáno, OS Ekofilm a AOPK ČR 
 
 

17:00 h – VY UŽ TADY NEBUDETE – ALE MY STÁLE ANO!  
Příběhy dětí, které se rozhodly už dále nespoléhat na dospělé a pustily se do řady projektů ve 
snaze udělat ze světa lepší místo k životu. 
 

17:45 h – NEZTRÁCEJME P ŮDU POD NOHAMA 
Půda má za sebou skoro půl miliardy let trvající evoluční vývoj a je nutností s ní dobře 
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hospodařit, protože je to ona, která nás živí. 
 
 

18:20 h – JSME NA JEDNÉ LODI  
Dokument o lidech kolem nás, kteří svým přístupem k životu a ke svému okolí ukazují, jak se k 
naší zemi chovat jako dobrý hospodář - s láskou, s nápady, zodpovědně, eticky a udržitelně. 
 

19:30 h –  ZELENÁ POUŠŤ 
Průměrný Čech nebyl nikdy zodpovědný za kácení tropických deštných pralesů tak, jako je 
tomu dnes.  
 
19:50 h – SOLAR KITCHEN  
Představte si jídelnu, která je každý den schopna nasytit 50 tisíc lidí a to bez použití elektřiny. 
 

20:00 h – SLADKÝ JED  
Film poukazuje na to, že rozvojová pomoc nemusí přinášet jen samá pozitiva. Jde o dar nebo 
o pouhý byznys?   
 

21:30 h – KRAKONOŠOVA ZAHRADA  
Filmový portrét krajiny prvního národního parku v Čechách k jeho padesátiletému výročí. 
 

 
23. 4. 2014 – Jarní vycházka po m ěstském parku  

 
 
Paní Naděžda Gutzerová  Vás zve na nenáročnou jarní vycházku po Městském parku 
v Chrudimi. Vycházka je zaměřena na jarní květenu a na seznámení se základními dřevinami. 
Sraz účastníků je naplánován u Denního stacionáře Jitřenka.         
                                                                                    

  Kdy: 23. dubna od 9:30 hodin.   
 
 

 
26. 4. 2014 – Otvírání studánek  

 
 
Městské lesy Chrudim zvou děti i dospělé na jarní setkání na Podhůře u rozhledny Báry. Pod 
vedením lesníka se účastníci společně vydají lesem ke studánce. Cestou je čeká několik 
zastavení s vyprávěním o zajímavostech v lese, drobné hry a soutěže. V 15:00 hodin bude 
studánka vyčištěna a slavnostně otevřena. Během zpáteční cesty proběhne čištění okolního 
lesa a na závěr bude připraveno opékání buřtů na ohništi pod rozhlednou Bára.  
                                                                                               Kdy: 26. dubna od 14:00 hodin.   
 

 
Do 30. 4. 2014 – Výstava „ Řeky, říčky, byst řiny a potoky 

Pardubického kraje“ 
 

 
Ekocentrum Zelený d ům ve spolupráci s Regionálním muzeem Chrudim  Vás zvou na 
výstavu „Řeky, říčky, bystřiny a potoky Pardubického kraje“. Výstavu si můžete prohlédnout 
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v prostorách Regionálního muzea do 30. dubna 2014.  
V rámci výstavy byla vyhlášena anketa, jejíž vítěz bude vyhlášen a oceněn 24. dubna během 
oslav Dne Země. 
Hlasovat v anketě je možné na webu, a to na stránkách http://www.muzeumcr.cz/programy-a-
akce-polnab/anketa nebo v prostorách Regionálního muzea v Chrudimi      
                                                                                                                
                                                                                                                   Kdy: do 30. dubna  
 
 
Poděkování za spolupráci na kampani patří všem výše jmenovaným partnerům. Bližší 
informace o programu akce sledujte na výlepových plochách města a na webových 
stránkách města http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto.html . 
 


