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Tisková zpráva: 
 

Den Země 2012 s ústředním tématem „Jednej lokálně, mysli globálně“  
 
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 m ěsto a místní Agendu 21, se svými partnery 
(Technickými službami, St řední školou zem ědělskou a VOŠ Chrudim) p řipravilo oslavy Dne Zem ě 
2012 na čtvrtek 19. dubna od 9:30–17:00 h na Resselov ě náměstí.  
 
Pódiový program: 
  9:30–10:00 h – Zahájení Dne Země, vyhlášení výsledků soutěží a akcí. V soutěži Nakrmte Hliníkožrouta, 
do které bylo v letošním roce zapojeno 11 zařízení, se podařilo nasbírat 1087 kg hliníku.  
10:00–10:30 h – Pohádka „Ham ham“ v podání Divadélka z pytlíčku   
13:00–13:20 h – Pohádkové hrátky s Kostkáčkem – v podání LS AHOJ – Libor Štumpf 
15:00–15:30 h – Jarní zpívání s Klíčkem – pěvecké vystoupení dětí z MŠ Svatopluka Čecha  
15:30–16:00 h – Stavíme slaměný dům – beseda s Ekocentrem Paleta  
16:00–17:00 h – Hudební vystoupení kapely Wječná žízeň 
 
V rámci doprovodného programu budou otevřeny dílny tradi čních lidových řemesel. Novinkou 
letošního ročníku bude i dílna, kde si budou moci zájemci vyzkoušet práci s bavlněnou výtvarnou hmotou 
Baabio. 
Ve stáncích se představí ovčí a kozí farma z Licibořic, prodejci biopotravin, biozeleniny a dalších 
bioproduktů, koření, obchod Mlsný pecivál s čaji a kávou, včelí výrobky, přírodní kosmetika, výrobky 
Fair Trade, výrobky z Ateliéru MH (dřevitá vlna), ruční skleněné výrobky apod.  
 
Své aktivity návštěvníkům předvedou Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, 
Technické služby, Ekocentrum Paleta, Mama klub, o. s. Momo apod.  
Ekocentrum Paleta představí interaktivní „infostan“ o environmentálně šetrném stavění domů  
z přírodních materiálů – ukázky přírodních stavebních materiálů a tepelných izolací – informační 
materiály – praktický workshop – přednášku o stavbě slaměných domů v 15:30 hodin 
 
Máte doma nepotřebné drobné elektrospotřebiče, zářivky či hliník? M ůžete je odevzdat k recyklaci 
do připravených nádob u stánku Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim přímo na Resselově 
náměstí.  
 
Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim.  
 
 
 
Kontakt: 
Šárka Trunečková, koordinátor projektu Zdravé město a místní Agendy 21, tel. 469 645 260, 737 770 811 
 


