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Tisková zpráva: 

 
 

Doprovodné akce ke Dni Zem ě jsou v plném proudu  
 
 
I v letošním roce si statisíce lidí na celém sv ětě opět připomenou mezinárodní svátek 
životního prost ředí - 22. duben, Den Zem ě.  
Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé m ěsto a místní Agendu 21, se svými 
partnery (Technickými službami, St řední školou zem ědělskou a VOŠ Chrudim) 
připravilo vyvrcholení oslav Dne Zem ě 2012 na čtvrtek 19. dubna od 9.30 do 17.00 
hodin na Resselov ě náměstí.  
Součástí této kampan ě je i doprovodný program, který je r ůznými akcemi napl ňován 
již od za čátku dubna.  
 
 
• „Ukliďme sv ět“ - 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 10 zařízení s více než 850 pomocníky (MŠ  
Dr.J.Malíka, MŠ Strojařů, MŠ Sv.Čecha, MŠ Na Valech, MŠ U stadionu, Speciální základní škola,  
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 10. dubna a ukon čen bude pond ělkem 16. dubna.  
 

 
• Sázení stromk ů na Podh ůře – v sobotu 14. dubna od 9:30 hodin , sraz na parkovišti na 

Podhůře.                                                                                                                                       
Svou účast hlaste do čtvrtka 12. dubna na tel. 774 489 117. Tradiční 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. 
 

 
• Čišt ění řeky Chrudimky – 14. dubna  vodácký oddíl východních Čech KVT Pardubice pořádá u 

příležitosti tradičního vodáckého svátku Odemykání Chrudimky zahájení vodácké sezóny veřejně 
prospěšnou akci. V průběhu plavby z Chrudimi do Pardubic se účastníci postarají o sběr odpadu a 
zútulnění koryta a břehů řeky Chrudimky.  
 

  
• Výstava ke Dni Zem ě – 16. – 30. dubna v DDM, Palackého 418.  Po – Čt: 7:30 h – 17:30 h, Pá: 

7:30 h – 16:00 h 
 
 

• Ozvěny Ekofilmu – 17. dubna 2012 – M ěstské kino Chrudim. Vstup je zdarma. Po řadatelé: 
OS Nevídáno, OS Ekofilm a AOPK ČR.  
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17.00 - SILVA GABRETA – JAK SE RODÍ ŠUMAVSKÝ HORSKÝ  LES   
Dokument ilustruje, jak fungují přírodní procesy při samovolné obnově lesa. 
 
17.30 - DIVOKÁ SKANDINÁVIE - FINSKO   
Unikátní film zachycující jedinečné okamžiky ze života severské přírody. 
 
18.20 - NEČEKANĚ CHYTRÁ ZVÍŘATA   
Jsou lidé jediným druhem, který je schopen určité problémy řešit logicky? 
 
19.10 - RADIOAKTIVNÍ VLCI  
25 let po velké nukleární katastrofě vládnou krajině kolem Černobylu vlci... 
 
20.00 - EKONOMIKA ŠTĚSTÍ  
Zatímco velký byznys tlačí směrem ke globalizaci, lidé po celém světě začínají od základů a zakládají 
menší a ekologičtější místní ekonomiky. 
 
21.10 - KRÁLOVSTVÍ LESA  
Unikátní a profesionálně dokonale zvládnutý pohled na život v evropských pralesích. 
 
 
 
 
 
 
 
Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Šárka Trunečková 
koordinátor projektu Chrudim-Zdravé město 
Resselovo náměstí 77 
Chrudim 
tel. 469 645 260, 737 770 811 
 


