Den Země 2018 – Resselovo náměstí
úterý 24. dubna 2018 od 9:30 do 17:00 hodin

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 2018 na úterý 24. dubna
od 9:30 – 17:00 hod, místem konání oslav je jako každý rok Resselovo náměstí
v Chrudimi. Téma letošního ročníku Dne Země zní: „ŘEŠME KLIMATICKOU ZMĚNU“

Pódiový program 24. 4. 2018:
9:30 – 10:00 h – zahájení Dne Země, předání pamětních listů za účast v doprovodných
akcích Ukliďme svět a Nakrmte Hliníkožrouta
10:00 – 10:20 h – „ Hurá do přírody“- divadelní představení LS Ahoj

13:30 – 14:00 h – „ Hurá do přírody“ - divadelní představení LS Ahoj

14:00 – 14:30 h – taneční vystoupení - Kroužky Východní Čechy

15:00 – 15:45 h – „Hrátky s odpadky“ – divadelní představení Divadýlka z pytlíčku

16:00 – 17:00

- hudební vystoupení kapely Cirkus blues

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.
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Své aktivity návštěvníkům předvedou:
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim (program na téma
ochrany půdy), Ekocentrum Paleta (kompostování, život v kompostu), Mama
klub Chrudim (fairtradová kavárna, dílnička – výroba skřítků z
odpadu),Momo,o.s.(práce s vlnou), Městské lesy Chrudim, Regionální
muzeum v Chrudimi (brána recyklace), DDM Chrudim a Babiččin dvoreček
Licibořice (dílnička – práce s odpadovým materiálem), Klub hnutí Brontosaurus
a Zelený dům Chrudim (program zaměřený na téma pralesy a úbytek lesů a
biodiverzity a dále si dílny připravili i regionální producenti

Součástí oslav Dne Země jsou i následující akce:

4. 4. – 21. 4. 2018 – 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 22 zařízení a další jednotlivci.
Celkem se akce zúčastní přes 1300 pomocníků (MŠ Dr. J. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv.
Čecha, MŠ Na Valech, MŠ U Stadionu, MŠ a ZŠ Na rovině, Speciální základní škola
Chrudim, BOHEMIA - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o,
Chrudim, SDH Topol, SDH Medlešice, Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim, Mama
klub Chrudim, Šance pro Tebe, Dům dětí a mládeže, Vodácké sdružení Kačeři, Městské
lesy Chrudim, Dobrovolnické centrum Farní charity, ZO ČSOP, Zelený dům Chrudim, Hurá
na výlet, z.s.
Úklid veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor
a řeky Chrudimky bude většinou probíhat od 4. dubna a ukončen bude 21. dubna.

Národní kampaň Ukliďme Česko a akce Ukliďme svět jsou od počátku roku 2016 jedinou
„úklidovkou“ prezentující se pod společným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Město
Chrudim se i v roce 2018 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//

5. 4.2018 – 27. 4. 2018 Brána recyklace
Výstava v Regionálním Muzeu v Chrudimi představuje širokou škálu předmětů vyrobených
z recyklovaných materiálů. Na výstavě uvidíte, co vše se dá vyrobit ze skla, papíru, platů
nebo nápojového kartonu.
Kdy: 5. dubna – 27. dubna
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8. 4. 2018 – Vycházkové hledání jara z Chrudimě do místní
části Topol
Hledání jara - procházka a přednáška pod vedením Tibora Schwarze. V letošním roce se
zaměříme na kvetoucí dymnivky a různé plže. V cíli bude možné pomoci i s úklidem lokality.
Akci pořádá Zelený dům Chrudim.

Bližší informace na tel: 606 576 513.

Kdy: 8. dubna od 14:00 hodin

10. 4. 2018 - 30. 4. 2018 – Na čem se smaží Indonésie
Výstava fotografií v Klubu Agora ukazuje dopady pěstování palmy olejné na indonéské
životní prostřední a život místních obyvatel. Vernisáž výstavy proběhne 10. 4. 2018 v 17:00
hod. Více informací http://StopPalmovemuOleji.cz.

Kdy: 26. března – 30. dubna

12. 4. 2018 – Obojživelníci Chrudimska a pozorování
přírody v Městském parku Chrudim
Sraz zájemců v Městském parku před budovou č.p. 274. V případě nepříznivého počasí se
uskuteční náhradní program v prostorách Denního stacionáře Pohoda. Zde se bude konat
přednáška na téma žáby, čolci a další živočichové. Hostem akce bude nově batracholog.

Kdy: 12. dubna od 9:00 hod.

3

21. 4. 2018 – Recyklační sobota
Dopolední tvoření nových věcí z použitých materiálů v Regionálním muzeu v Chrudimi.
Přijďte si vyrobit novou věc z nepotřebných odpadů. Vstupné obvyklé
Kdy: 21. dubna od 9:00 – 12:00 hod.

21. 4. 2018 – 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: 21. dubna od 14:00 – 17:00 hod.

22. 4. 2018 – Den Země v parku Střelnice
Navštivte park Střelnice, kde pro Vás bude připraveno několik stanovišť zaměřených na
vyzkoušení dovedností a znalostí o přírodě v Chrudimi a okolí. Můžete si s naší pomocí
vyzkoušet odlov a určování vodních breberek nebo se zapojit do tvořivé dílny.
Akci pořádá ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov ve spolupráci se Zeleným domem
Chrudim. Místo konání akce Střelecký park a Ekocentrum Ledňáček.

Kdy: 22. dubna 14:00 – 17:00 hod.
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Ozvěny Ekofilmu
středa 26. 4. 2018, Městské kino Chrudim, 17 – 22 hodin.
VSTUP ZDARMA
17.00 – 17.50 Vítěz kategorie českých, slovenských a středoevropských filmů
Malí superhrdinové přírody - Německý dokumentární film o genialitě hmyzu.

17.55 – 18.40
Rezonance - Korejský dokument o dvou netypických farmářkách – jedné z
korejského ostrova a druhé z francouzských Pyrenejí.

18.40 – 19.00 Vítěz kategorie Krátkých filmů
Konec sněhu - Dokument USA o ekoložce, která se vydává do hor objevit příběh
budoucnosti sněhu.

19.00 – 19.55 Vítěz kategorie Krásy přírody
Nesmrtelný les - Slovenský dokument o jednom místě, které se takřka nemění.
20.00 – 20.50 Vítěz hlavní ceny festivalu
Megeti – ztracená vlčice - Německý dokument. Dojemný příběh ztracené samice
vlčka etiopského – ohroženého druhu.

21.00 – 22.00 CENA PREZIDENTA FESTIVALU
Palčivé téma - Italský dokument mapující několik případů, kdy se výroba bioenergie
zvrtne a poškodí přírodu.

www.ekofilm.cz , www.facebook.com/ekofilm, www.instagram.com/ekofilm/
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 chrudim.eu/zdrave-mesto.
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