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Den Země 2013 – Resselovo nám ěstí 

čtvrtek 18. dubna 2013 od 9:30 do 17:00 hodin 
  
 
 
Statisíce lidí na celém světě si v dubnu připomenou mezinárodní svátek životního 
prostředí – 22. duben, Den Země. Tato událost je i pro naše město každoroční 
příležitostí připojit se k mezinárodní kampani vlastní akcí.  

 
Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, se svými partnery 
(Technickými službami, Střední školou zemědělskou a VOŠ Chrudim a dalšími partnery) 
připravilo oslavy Dne Země 2013 na čtvrtek 18. dubna od 9:30 – 17:00 h na Resselov ě 
náměstí – téma „BIOODPAD NENÍ ODPAD“.  
 
 

Pódiový program 18. 4. 2013:  

  9:30 – 10:00 h  – Zahájení Dne Země a předání pamětních listů za účast na akcích  
                              Ukliďme svět a sběr hliníku    

10:00 – 10:45 h  – Pohádka Vivat kompostela – v podání o. s. EKODOMOV   

13:00 – 13:20 h  – Pohádkové hrátky – Honza uklízí – v podání LS AHOJ – Libor Štumpf 

 

15:00 – 15:10 h  – Pohádka Pejsek a kočička aneb potrestaný zloděj - hrají LS Amigos GJR   
                              Chrudim 

15:10 – 15:45 h  – Vystoupení dětí z MŠ Strojařů – pěvecký soubor Tralaláček 

16:00 – 17:00 h  – Hudební vystoupení kapely Poupata 

 
 

V rámci doprovodného programu oslav budou otevřeny dílny tradi čních 
lidových řemesel (dráteník, tiskař, kovář apod.). 
 
Ve stáncích se p ředstaví  výrobci místních a regionálních certifikovaných 
produktů (Železné hory“ regionální produkt) – kovářské výrobky, keramika,  
 ruční mýdla, výrobky z proutí, koláče z Choltic, kozí, ovčí a kravské sýry, 
 přírodní kosmetika, včelí produkty a biopotraviny apod.  

 
 
  Své aktivity návšt ěvníkům předvedou:  Střední škola zemědělská a Vyšší    
  odborná škola Chrudim, úklidová technika Technické služby (úklidová technika), 
  Ekocentrum Paleta (prezentace komunitního kompostéru), o. s. Momo (filcování  
  dredů a tužek z vlny), Mama Klub Chrudim (výroba recyklovaného rámečku na 

                 fotku). 
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Po celý den bude pro děti připraven program o. s. Ekodomov  zaměřený na 
třídění odpadů a bioodpadů, hmatové hry, hledání a pozorování organismů žijících 
v kompostu, hra bioodpadového pexesa – cyklus kompostování, výroba papírové žížaly a 
ukázka výroby sklenice pro pozorování žížal. Pro dospělé zase informace o systému 
separace bioodpadu, prezentace kompostérů apod.  
 
 
Součástí oslav Dne Zem ě jsou i následující akce:  
 
 

 
2. 4. – 15. 4. 2013 – Ukliďme svět!  

 
 

Hlavním přínosem této akce je posílení povědomí o odpovědnosti každého jednotlivce za 
stav našeho společného životního prostředí.  
V letošním roce se k akci Ukliďme svět přihlásilo 13 zařízení s více než 950 pomocníky  
(MŠ Dr. J. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv. Čecha, MŠ Na Valech, MŠ U Stadionu, Speciální 
základní škola, ZŠ Dr. V. Peška, o. s. Šance Pro Tebe, SDH Topol, Střední škola 
zemědělská a VOŠ Chrudim, Mama klub, DDM a vodácký oddíl Kačeři).   
Úklid veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor 
a řeky Chrudimky bude většinou probíhat od 2. dubna a ukončen bude pondělkem 15. 
dubna.       
 
 
 

 
6. 4. 2013 – Sázení stromk ů na Podh ůře  

 
 

Tradiční sobotní akce, při které sázíme malé stromky pod vedením pana hajného. Vhodné 
pro rodiny s menšími i většími dětmi, vítáni tatínci – kopáči a maminky s dětmi jako sázeči. 
Odměnou bude diplom, opečený buřt i dobrý pocit z rozšíření lesní školky o zelené 
mrňousky. Sraz na parkovišti na Podhůře. Pořadatel: Mama klub Chrudim .  
Svou účast hlaste do čtvrtka 4. dubna na tel. 723 074 333.                                                                                                
 
                                                                                                Kdy: 6. dubna od 9:30 hodin.   
 

 
 

 
13. 4. 2013 – Hledání jara – vycházka jarní p řírodou 

 
 

Dům dětí a mládeže Chrudim po řádá vycházku jarní přírodou se zaměřením na flóru a 
faunu, jarní hry (kuličky, čára, guma, panák). Sraz v sobotu u DDM v Chrudimi. 
                                                                                              
                                                                                                  Kdy: 13. dubna od 9:00 hodin  
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14. 4. 2013 - 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. Sraz  zájemců u loděnice v ulici Na Ostrově.  
 
                                                                                               Kdy: 14. dubna od 8:30 hodin   
 
 

 

 
Ozvěny Ekofilmu 

Středa 17. 4. 2013,  Městské kino Chrudim, 17–22 hodin. 
VSTUP ZDARMA 

Pořadatelé: OS Nevídáno, OS Ekofilm a AOPK ČR 
 
 

17:00 h – NEVIDITELNÁ PŘÍRODA – všudypřítomné rostliny  
Rostliny patří k nejpozoruhodnějším organismům. Dokument ukazuje, kde všude dokáží růst 
a jaké si osvojily rafinované techniky k osídlování prostředí. 
 

18:00 h – EKOLOGICKÁ VÝROBA PIVA V OBLASTI ALTMÜHLT AL   
Lidé, obilí, chmel, pivo... Spojení tradice s ekologickými výrobními postupy. 
 

18:45 h – HLASY ZM ĚNY  
Překvapivé a nové přístupy k udržitelnému zemědělství na různých místech naší planety. 
 

19:45 h –  HAVAJ V OHROŽENÍ  
Havaj je pro mnohé synonymem ráje. Přes 60 % druhů původního ptactva je zde však na  
pokraji vyhynutí...  
 
20:15 h – FANTOM KOČKY  
Jaguár–duch pralesa. Unikátní záběry ze života šelmy v jejím přirozeném prostředí. 
 

21:00 h – CESTA / PŘEDZAHRÁDKA / KOLAPS / TICHO  
Snímek přímočaře ukazuje, jak ztráta vazeb mezi přírodou a člověkem vede ke klimatickým 
změnám. 
 

21:05 h –  A BŮH VÁM POMÁHEJ  
Lesk a bída života lidí v nejstarším městě na Kamčatce. 
 

21:20 h  – SAMÝ SPRAWL  
Dokument ukazuje vlivy nedostatečně regulovaného růstu měst na jejich perifériích. 
 

21:30 h – KUDY PUTUJÍ OVCE  
Příběh jednoho z posledních kočovných přesunů stád na Pyrenejském poloostrově. 
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18. 4. 2013 – Výroba pen ěženek z tetrapacku v Ago ře  

 + Fair Trade kavárna 
 

 
Občanské sdružení Šance pro Tebe pořádá dílnu na téma recyklace, kde si zájemci 
mohou vyrobit peněženku z tetrapackových obalů.  
 
                                                                                               Kdy: 18. dubna od 18:00 hodin.   
 
 

 
od 25. 4. 2013 – Výstava „Národní geopark Železné h ory“  

 
 
Národní geopark Železné hory  ve spolupráci s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r. o.,  
pořádá od 25. dubna do 7. července 2013 výstavu „Národní geopark Železné hory“, jejímž 
hlavním cílem je seznámení se s geologicky cenným územím Železných hor. Přírodovědná 
výstava bude doprovázena sout ěží „Časová osa aneb od velkého t řesku po 
současnost“  a bohatým zábavně naučným programem pro MŠ, ZŠ, SŠ (pracovní listy  
k výstavě, odlévání do sádry). 
                                                                                                
                                                                                         Kdy: od 25. dubna do 7. července  
 
 

 
27. 4. 2013 – Ferdův slabiká ř přírody  

 
 
Mama klub Chrudim pořádá ekovýchovně zaměřený kroužek pro děti ve věku 3 – 6 let  
s podtitulem „Vstávej, semínko, holala!“ Rezervujte si svá místa na tel. 723 074 333  
                                                                                                
                                                                                               Kdy: 27. dubna od 9:00 hodin.   
 
 

 
28. 4. 2013 – Otvírání studánek  

 
 
Městské lesy Chrudim – setkání v neděli na Podhůře u rozhledny Báry. Účastníci se 
společně vydají ke studánce, cestou bude několik zastavení s vyprávěním lesníka o 
zajímavostech v lese. V 15:00 hodin bude studánka slavnostn ě otev řena. Následuje 
čištění okolního lesa a na závěr bude opékání buřtů na ohništi pod rozhlednou Bára.  
                                                                                                
                                                                                               Kdy: 28. dubna od 14:00 hodin.   
 
 
 
Poděkování za spolupráci na kampani patří všem výše jmenovaným partnerům. Bližší 
informace o programu akce sledujte na výlepových plochách města a na www.chrudim–
city.cz/zdravemesto.  


