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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 2017 na úterý 25. 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: „ UDRŽITELNÁ ENERGETIKA“ 
 

Pódiový program 25. 4. 2017:  

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  – Divadelní představení Libora Štumpfa 

13:30 – 14:00 h  – Divadelní představení Libora Štumpfa 

14:30 – 15:30 h – divadelní představení Umění mění s pohádkou Smolíček (po pohádce  
                             dílna) 
 

16:00 – 17:00 h  – hudební vystoupení kapely Pouta 

 
 

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

 
 
 

 
Své aktivity návšt ěvníkům předvedou :  
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Ekocentrum Paleta 
(vzdělávací ekovýchovné programy), Momo, o.s (výroba zeměkoule), Mama klub 
Chrudim (dílničky + kavárna), Městské lesy Chrudim, Regionální muzeum v 

       Chrudimi, DDM Chrudim, Babiččin dvoreček Licibořice, Zelený dům Chrudim, Klub 
       Hnutí brontosaurus Zelený dům 
        
 

 

Den Země 2017 – Resselovo nám ěstí 
úterý 25. dubna 2017 od 9:30 do 17:00 hodin 
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Součástí oslav Dne Zem ě jsou i následující akce:   
 

 
27. 3. – 20. 4. 2017 – 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 21 zařízení a další jednotlivci. 
Celkem se akce zú častní p řes 1100 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, Městské lesy Chrudim, Dobrovolnické centrum 
Farní charity, Klub Hnutí Brontosaurus Zelený Dům, Zelený dům Chrudim. Úklid veřejných 
prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor a řeky 
Chrudimky bude většinou probíhat od 27. března a ukončen bude 20. 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 i v roce 2017 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// 
 
 

 
1. 4. 2017 – Lou čení se zimou a vynášení Moreny   

 
 
Přijďte v sobotu společně s Mama klubem zahnat zimu lidovou tradicí! Zúčastněte se 
tradičního průvodu. Sraz v Letním kině. Bližší informace na tel: 775 689 118 
 
                                                                                                   Kdy: 1. dubna od 10:00 hod  
 

 
 
 

 
1. 4. - 2. 4. 2017 – Barevná zahrada 

 
 
Praktický kurz Jany a Marka Viťázkových zaměřený na vytvoření a zdokonalení zahrady – 
jak vybudovat „jedlou“ zahradu, feng shui zahrady, voda v zahradě. Pořádá Centrum Zelená 
louka ve spolupráci Jídelny Zdravíčko Chrudim. Cena kurzu 1950 Kč, vegetariánská plná 
penze v ceně. Bonus pro účastníky: aktivizační a uklidňující dechová cvičení  
 
                                                                                          Kde: Jídelna Zdraví čko Chrudim  
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5. 4. 2017 – Hledání jara 
 

 
Hledání jara procházka a přednáška pod vedením Tibora Schwarze. Čas akce 9:00 hod, v 
Městském parku Chrudim, akci pořádá Zelený dům Chrudim.   
Letos se můžete těšit na sledování těchto projevů: 
1. kvete podb ěl 
2. létají čmeláci  
3. lidé se sluní        
 
 Bližší informace na tel: 606 576 513. 

Kdy: 5. dubna od 9:00 hod  
 

 
 

 
6. 4. 2017 – Ekotopfilm 

 
 
Filmový festival Ekotopfilm v Chrudimi přinese nejlepší filmy o životním prostředí z celého 
světa. Z 81 dokumentárních filmů z 23 zemí a 6 kontinentů přijíždí do Chrudimi ty nejlepší. 
Snímky, které ukazují krásu a bohatost přírody z celého světa, přinášejí nejnovější vědecké 
poznatky a nabízejí překvapivá řešení klimatických problémů. 
V pozoruhodném dokumentu Lidské tělo: mikroskopické safari se vydáte na výlet za 
exotickými tvory, nikoli ovšem v přírodě, ale přímo v našem těle. I u přírodopisného filmu se 
člověk může zasmát! To dokazuje snímek Yellowstone, který přináší jedinečné zábavné 
záběry zvířat a nadchne hlavně špičkovou filmařskou technikou, díky níž máte pocit, jako 
byste se vskutku ocitli uprostřed divoké přírody. Dechberoucí je i snímek našeho 
slovenského porotce Pavola Barabáše o domorodém africkém kmenu Suri, ve kterém máte 
pocit, že jste se ocitli v jiné době na jiné planetě a ne v 21. století. Zábavná lifestylová road 
movie Vaření z odpadu, kterou provází sympatický kuchař David, zase ukáže, jaké 
delikatesy se dají uvařit ze zbytků potravin, které bychom běžně vyhodili. Kratší slovenský 
dokument Klimatická chyba nabídne efektivní řešení, jak si poradit s klimatickými změnami. 
VSTUP ZDARMA.   

Kdy: 6. dubna 2017 od 16:00 hod, v M ěstském kin ě 
 

 
 
   

 
8. 4. 2017 – 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: 8. dubna od 9:30 hod  
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8. 4. 2017 – Bylinkové jaro 

 
 
Prakticky zaměřený kurz pod vedením moravského bylináře Vladimíra Vytáska. Poznejte 
druhy bylin pro léčení orgánů, jarní očistu pomocí bylin, jaké sbírat vhodné bylinky a jedlé 
plevele v jarním období. Součástí kurzu je ochutnávka čajů, vycházka do rezervace Ptačí 
ostrovy, praktické poznávání bylin.  Akce se koná v restauraci U Kapličky. Cena kurzu 700 
Kč. Více informací http://zelenalouka.webnode.cz/kurzy/.   
 
                                                                                      Kdy: 8. dubna od  10:00 – 17:00 hod 
 
 

 

 
19. 4. 2017 – Energetika na historické k řižovatce a Kolaps 

civilizace 
 

 
Přednáška pana Milana Smrže ze společnosti Eurosolar na téma obnovitelných zdrojů 
energie. Přednášky budou zaměřeny na studenty chrudimských škol. Organizátor: Zelený 
dům Chrudim, z.s. Bližší informace na tel 606 576 513 
                                                                                                                  Kdy: 19. dubna  
 

 

 
22. 4. 2017 – Den Země v parku St řelnice  

 
Navštivte park Střelnice, kde pro Vás bude připraveno několik stanovišť zaměřených na 
vyzkoušení dovedností a znalostí o přírodě v Chrudimi a okolí.  
Poznávání rostlin a živočichů, práce s dalekohledem, stanoviště s přírodními pokusy, tvořivá 
dílna…Akci pořádá ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov. Místo konání akce Střelecký 
park a ekocentrum Ledňáček. 
                                                                                      Kdy: 22. dubna o d 9:00 – 14:00 hod  
 
 

 
22. 4. 2017 – 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: 22. dubna od 14:00 – 17:00 hod  
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Ozvěny Ekofilmu 

středa 26. 4. 2017, Městské kino Chrudim, 17 – 22 hodin. 
VSTUP ZDARMA   

 
17.00 – 17.15 
Juan a mrá ček (Španělsko, animovaný) 
 
Juan je dítě bez kamarádů. La Nube je mrak, který nemá mezi ostatními mraky žádné 
přátele. Ti dva se najdou a stanou se přáteli. Juan však vyroste a ztratí se v šedivém světě 
dospělosti. 
 
17.15 – 18.00 VÍTĚZ KATEGORIE HERITAGE 
Malí lidé. Velké stromy. (Rusko, dokumentární) 
 
Pygmejové kmene Baka žijí v pralese, živí se jako lovci a sběrači, modlí se k duchům 
pralesa. Jejich stovky let stejný způsob života se pod tlakem kultury „velkého světa“ začíná 
měnit. 
 
18.00 – 18.55 DIVÁCKÁ CENA FESTIVALU 
Everglades – vodní divo čina (Německo, dokumentární) 
 
Zapomeňte na typický obrázek temných močálů přírodní oblasti Everglades. Ve skutečnosti 
ji tvoří mělká křišťálově čistá řeka. Přijměte pozvání do zvláštní, neklidné, vodou 
prostoupené divočiny. 
 
19.00 – 20.00 CELKOVÝ VÍTĚZ FESTIVALU 
Muž, jenž zastínil hory (Indie, dokumentární) 
 
Portrét prvního a také nejvýznamnějšího novodobého indického ekologa. Svůj život zasvětil 
nejen boji za ochranu lesů, ale také boji za společenskou důstojnost a politickou 
emancipaci. 
 
20.10 – 20.20 VÍTĚZ  KATEGORIE KRÁTKÝCH FILM Ů 
Toxické p říběhy (Bolívie, animovaný)    
 
Soubor pěti krátkých povídek ironicky popisuje destruktivní chování člověka jako největší 
ohrožení lidského druhu. Nebo je to jeho hloupost? 
 
 
20.20 – 22.00 CENA PREZIDENTA FESTIVALU 
Zelení mušketý ři (Litva, dokumentární) 
 
Příběh o skupině mladých lidí v Litvě, kteří koncem 80. let minulého století založili přední 
ekologickou organizaci „Atgaja“ a pořádali protesty proti sovětské hegemonii. Film je 
strhujícím příběhem o zakladateli a vůdci této organizace, kterým byl Saulius Gricius, 
bojovník a idealista, jehož charakter a schopnosti daleko přesahovaly běžný průměr. 
 
www.ekofilm.cz , www.facebook.com/ekofilm,  www.instagram.com/ekofilm/ 
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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.  


