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Statisíce lidí na celém světě si v dubnu připomenou mezinárodní svátek životního prostředí, 
kterým je Den Země. Tato událost je i pro naše město příležitostí připojit se k mezinárodní 
kampani svou vlastní akcí.  
 
Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, se svými partnery 
(např. Technickými službami, Střední školou zemědělskou a VOŠ Chrudim a dalšími 
partnerskými organizacemi) připravilo oslavy Dne Země 2016 na úterý 19. dubna  
od 9:30 – 17:00 hod, místem konání oslav je jako ka ždý rok Resselovo nám ěstí 
v Chrudimi. Téma letošního ro čníku Dne Zem ě zní: „ PŘEDCHÁZEJME VZNIKU 
ODPADU – NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN , KTERÝ NEVZNIKNE“ 
 

Pódiový program 19. 4. 2016:  

9:30 – 10:00 h  – zahájení Dne Země, předání pamětních listu za účast v doprovodných 
                            akcích Ukliďme svět a Nakrmte Hliníkožrouta 

10:00 – 10:20 h  –  Kuky - pohádka Mama klubu Chrudim 

13:30 – 14:00 h  – Tohle se v lese nedělá - pohádka Libora Štumpfa 

15:00 – 15:30 h – hudební vystoupení pěveckého souboru GJR Kiesse Nzamba  

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

 
 

V rámci doprovodného programu oslav budou otevřeny dílny lidových řemesel. 
Ve stáncích se představí výrobci místních a regionálních certifikovaných 
produktů Železné hory regionální produkt, dále keramika, kované šperky, včelí 
produkty, zelenina, stánky se zdravým občerstvením, kavárna Café Zeměplocha 
s fairtradovým občerstvením a Eko kom s programe Tonda obal na cestách. 

 
 
 

 
Své aktivity návšt ěvníkům předvedou :  
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Ekocentrum Paleta 
(vzdělávací ekovýchovné programy), Momo, o.s (zpracování zbytků látek), Mama 
klub Chrudim (dílničky), Městské lesy Chrudim, DDM Chrudim, SOŠ a SOU 

       Chrudim. 
        

 
 

Den Země 2016 – Resselovo nám ěstí 
úterý 19. dubna 2016 od 9:30 do 17:00 hodin 
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Součástí oslav Dne Zem ě jsou i následující akce:   
 

 
29. 3. – 16. 4. 2016 – 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 oficiálně přihlásilo 20 zařízení a další jednotlivci. 
Celkem se akce zú častní p řes 1000 pomocník ů (MŠ Dr. J. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv. 
Čecha, MŠ Na Valech, MŠ U Stadionu, Speciální základní škola, SDH Topol, SDH 
Medlešice, Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim, Mama klub, Šance pro Tebe, Dům 
dětí a mládeže, Vodácké sdružení Kačeři, sdružení MaChr za Chrudim malebnou, Městské 
lesy Chrudim, Dobrovolnické centrum Farní Charity, Klub Hnutí Brontosaurus Zelený Dům, 
Zelený dům Chrudim, ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov).   
Úklid veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor 
a řeky Chrudimky bude většinou probíhat od 23. března a ukončen bude ve středu 15. 
dubna.       
 
 
Národní kampaň Ukliďme Česko a akce Ukliďme svět, jsou od počátku roku 2016 jedinou 
„úklidovkou“ prezentující se pod společným názvem Ukliďme svět, ukli ďme Česko . Město 
Chrudim se opět připojí k této úklidové akci prostřednictvím dobrovolníků a dalších zařízení. 
Cílem je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i 
rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k 
problematice černých skládek, životního prostředí a nepořádku kolem nás. Více informací 
naleznete na http://www.uklidmecesko.cz// 
 
 

 
2. 4. 2016 – Sázení stromk ů na Podh ůře  

 
 
Sraz na parkovišti u Rozhledny Bára. Tradiční akce, při které se sází malé stromky. Vhodné 
pro rodiny s menšími i většími dětmi. Pořádá Mama klub Chrudim. Bližší informace na tel: 
775 689 118 
 
                                                                                                   Kdy : 2. dubna od 9:30 hod  
 

 
 

Exkurze Bioplaneta 
 

 
Co jsou např. bioobaly a efektivní mikroorganismy se dozvíte při této exkurzy. Akci pořádá 
rodinné centrum Mama klub. 
 
                                                                                      Bližší informace  na tel: 775 689 118  
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5. 4. 2016 – Česká p říroda anebo DOMOV pro naše 
živočichy a rostliny 

 
 
Zveme Vás na vernisáž  do Agory – sídla Šance pro Tebe ve Štěpánkově ulici v Chrudimi 
(podloubí pod náměstím), spojenou s besedou na téma: Česká příroda aneb domov pro 
naše živočichy. Součástí bude i fotoprojekce české přírody z lesů, vod, luk a strání naší 
malebné České republiky od Tibora Schwaze.     
                                                                                                  Kdy: 5. dubna od 17:30 hod  
 

   
 

6. 4. 2016 – Hledání jara 
 

 
Procházka a přednáška pod vedením Tibora Schwarze o jarním aspektu naší přírody. Akce 
je organizována nejen pro klienty denního stacionáře Jitřenka, ale i pro zájemce z řad 
veřejnosti.  Sraz bude v Městských sadech naproti IVTASU. Akci pořádá ekocentrum Zelený 
dům Chrudim. 
                                                                                                           
                                                                                                   Kdy: 6. dubna od 8:20 hod  
 

 
 

19. 4. 2016 – Sběr víček pro handicapované d ěti   
 

 

V rámci oslav Dne Země bude probíhat sběr víček pro handicapované děti. Víčka bude 
možné nosit v průběhu celého dne ke stánku Střední zemědělské školy a VOŠ Chrudim. 
Víčka budou rozdělena mezi Barču Pekárkovou a Míšu Terezku. 
 
                                                                                      Kdy: 19. dubna o d 9:30 – 17:00 hod 
 
 

 
20. 4. 2016 – Café Zeměplocha 

 
 

V Kavárně Zeměplocha na vás čeká tvoření na téma „ Nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne“. Kavárnu Zeměplocha je možné navštívit na adrese Resselovo nám. č.p. 4.  
Více informací naleznete na https://www.facebook.com/cafezemeplocha/ 
 
                                                                                                                       Kdy: 20. dubna  
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23. 4. 2016 – Otvírání studánek 

 
 

U rozhledny Bára bude v tento den zahájeno tradiční otvírání jarní studánky i sezóny 
v Rekreačních lesích Podhůra. Příchozí čeká pohádková lesní stezka a na závěr akce 
možnost opékání špekáčků na ohništi u Rozhledny Bára. Akci pořádají Městské lesy 
Chrudim, s.r.o. ve spolupráci s DDM Chrudim.    

                                                                              Kdy: 23. dubna od 14:00 – 17:00 hod 

 

 
 

 
27. 4. 2016 – Putování jarní p řírodou 

 
 
Putování jarní přírodou. Nenáročná vycházka jarní přírodou s povídáním botaničky paní 
Naděždy Gutzerové. Sraz účastníků je v 9:00 hod u Denního stacionáře Jitřenka. Zúčastnit 
se může každý. 
                                                                                                           
                                                                                                   Kdy: 27. dubna od 9:00 hod  
 

 
 
 

 
27. 4. 2016 – Exkurze  

 
 
Návštěva skládky Zdechovice a následný přesun na třídičku odpadů v obci Rychnovek. 
Z veřejnosti bude vybráno 15 účastníků, kteří správně zodpoví otázku uveřejněnou v anketě 
v dubnovém Chrudimském zpravodaji. 
                                                                                                   Kdy: 27. dubna od 9:00 hod  
 

 
 

 
28. 4. 2016 – Sportovn ě-přírodov ědný den 

 
 

Tradiční akce pro školky, školy i veřejnost, kterou pořádá Zelený dům Chrudim, z.s. V 
letošním 7. ročníku se setkáte s ukázkou dravců a sov chovatelky Jany Mazúchové, na 
jednotlivých stanovištích se představí i Český zahrádkářský svaz Chrudim, Hnutí 
Brontosaurus a Zemědělská škola Chrudim.   
Připravena bude pestrá paleta stanovišť s environmentální, sportovní a tvořivou tematikou. 
Bližší informace na adrese zelenydumchrudim@gmail.c om, tel: 469 811 145. 
                                                                                  
                                                                                Kdy: 28. dubna od 9:30 do 14:30 hodin 
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Ozvěny Ekofilmu 

středa 20. 4. 2016, Městské kino Chrudim, 17 – 22 hodin. 
VSTUP ZDARMA 

Pořadatelé: OS Nevídáno  
 

17:00 h – Černý led – Když loď hnutí Greenpeace vyplouvala protestovat proti vůbec 
prvnímu ropnému vrtu v Arktickém oceánu, nikdo z lidí na její palubě nemohl tušit, 
co je čeká. 
 

17:55 h – Náš plast, náš problém - Pan Smashing zpívá operetu o plastech 
v oceánech…  
                 Náš odkaz - Kolik odpadu vyprodukuje za svůj život běžný obyvatel 
Západu? 
 
 

18:00 h – Zm ěníme to? Film o „dvou světech módy“. Sledujme skupinu firem a 
organizací usilujících o proměnu textilního průmyslu. 
 
 

18:55 h –  Silnice zdarma - Budování silnic ohrožuje naše lesy 
 
19:00 h – Vl čí hory - Film ukazuje cestu zpět do doby, kdy evropská divočina byla 
divoká a živá organická jednotka.  
 
 
19:50 h – Plováky - O jednotvárnosti, rutině, zajetých kolejích. Přijde změna? 
 
 
20:00 h – Jak se d ělá prales - Lesy jsou mnohem spletitější, než se dříve myslelo. 
Film nás zavede hluboko do odlehlých lesů rakouského národního parku Vápencové 
Alpy (Kalkalpen) – nejrozlehlejšího území divočiny v Alpách.  
 
 
20:52 h – Arefi, pastevec - Portrét „obyčejného“ pastevce a jeho putování íránskou 
pouští se stádem koz a ovcí. 
 
 
21:00 h – Moudrost k p řežití - Budeme dostatečně moudří k tomu, abychom na naší 
planetě přežili? Vědečtí, ekonomičtí i duchovní lídři a aktivisté ve snímku diskutují o 
tom, jak se můžeme vyvíjet a jednat tváří v tvář klimatickým změnám. 
 
 
 

 

 

 

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 www.chrudim–city.cz/zdravemesto.  


