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Chrudim 15. dubna 2016 

Tisková zpráva: 
 

„P ředcházejme vzniku odpadu – nejlepší odpad je ten, k terý nevznikne“ 
 

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 prost řednictvím projektu Zdravé m ěsto a místní Agenda 21 spole čně s Technickými 
službami Chrudim 2000 spol. s. r. o. a St řední školou zem ědělskou a VOŠ Chrudim p řipravilo oslavy Dne 
Země 2016 na úterý 19. dubna od 9:30 do 17:00 hodin na Resselov ě náměstí. Tento den bude spojen se 
zábavou, ale i pou čením pro všechny v ěkové kategorie.  
 
Při volbě tématu jsme vycházeli z doporučení nově zpracovaného Plánu odpadového hospodářství. Podle 
hierarchie nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadů prvním krokem k tomu, aby se snížilo množství 
vyprodukovaných odpadů. Existuje množství způsobů, jak napomoci snížení produkce odpadů a může se do nich 
zapojit každý z nás. Chceme veřejnost seznámit s praktickými kroky, kterými mohou přispět ke snížení množství 
vyprodukovaných odpadů (např. do obchodů si brát vždy vlastní tašky, pokud je to možné, dát přednost nápojům 
obsažených ve vratných lahvích, nakupovat nebalené, případně jednoduše balené zboží, upřednostňovat zboží 
z recyklovatelných materiálů, důsledně třídit jednotlivé složky komunálního odpadu nebo kompostovat biologicky 
rozložitelné odpady apod.). 
 
 
Pódiový program: 
 
  9:30 – 10:00 h – zahájení Dne Země, předání pamětních listů                           
10:00 – 10:20 h – pohádka „Kuky“ v podání Rodinného centra Mama klub Chrudim 
13:30 – 14:00 h – „Tohle se v lese nedělá!“ pohádka v podání Libora Štumpfa 
15:00 – 15:30 h -  hudební vystoupení pěveckého souboru GJR Kiesse Nzamba 
16:00 – 17:00 h - hudební vystoupení kapely Wječná žízeň 
 
K tématu dne jsou přizpůsobeny i doplňkové aktivity a tvořivé dílny. Pro návštěvníky budou otevřeny dílny tradičních 
lidových řemesel, stánky, občerstvení z Kruhu zdraví, Zdravíčka a Café Zeměplocha, své místo na akci mají výrobci 
místních a regionálních certifikovaných produktů Železné hory“ regionální produkt, ale i partnerské organizace. Pro 
děti bude k tématu připravena hra společnosti EKO KOM na téma „Tonda obal na cestách“.  
 
Ve středu 20. dubna 2016 od 17 do 22 hodin v M ěstském kin ě proběhnou „Ozvěny ekofilmu“.  Vstupné je 
zdarma. Pořadatelé: OS Nevídáno 
 
17.00 - Černý led (Nizozemsko, dokumentární) 
Když loď hnutí Greenpeace vyplouvala protestovat proti vůbec prvnímu ropnému vrtu v Arktickém oceánu, nikdo 
z lidí na její palubě nemohl tušit, co je čeká.  
 
17.55 - Náš plast, náš problém (Česko, animovaný) 
Pan Smashing zpívá operetu o plastech v oceánech…  
Náš odkaz (Německo, animovaný) 
Kolik odpadu vyprodukuje za svůj život běžný obyvatel Západu?  
 
18.00 - Změníme to? (Španělsko, dokumentární) 
Film o „dvou světech módy“. Sledujme skupinu firem a organizací usilujících o proměnu textilního průmyslu. 
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18.55 - Silnice zdarma (Česko, animovaný) 
Budování silnic ohrožuje naše lesy. 
 
19.00 -Vlčí hory (Slovensko, dokumentární) HLAVNÍ CENA FESTIVALU 
Film ukazuje cestu zpět do doby, kdy evropská divočina byla divoká a živá organická jednotka.  
 
19.50 - Plováky (Izrael, animovaný) 
O jednotvárnosti, rutině, zajetých kolejích. Přijde změna?  
 
20.00 - Jak se dělá prales (Rakousko, dokumentární) CENA PREZIDENTA FESTIVALU  
Lesy jsou mnohem spletitější, než se dříve myslelo. Film nás zavede hluboko do odlehlých lesů rakouského 
národního parku Vápencové Alpy (Kalkalpen) – nejrozlehlejšího území divočiny v Alpách.  
 
20.52 - Arefi, pastevec (Írán, dokumentární) 
Portrét „obyčejného“ pastevce a jeho putování íránskou pouští se stádem koz a ovcí.  
 
21.00 - Moudrost k přežití (USA, dokumentární) 
Budeme dostatečně moudří k tomu, abychom na naší planetě přežili? Vědečtí, ekonomičtí i duchovní lídři a aktivisté 
ve snímku diskutují o tom, jak se můžeme vyvíjet a jednat tváří v tvář klimatickým změnám.  
 
K doprovodným akcím kampan ě Dne Země pat ří ješt ě i následující akce:  
 
20. dubna 2016  – V kavárně Café Zeměplocha je připraveno tvo ření na téma „ Nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne “. Kavárnu Café Zeměplocha je možné navštívit na adrese Resselovo nám. č.p. 4. Více informací 
naleznete na https://www.facebook.com/cafezemeplocha/ 
 
23. dubna od 14:00 – 17:00 hod  – 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.    
                                                                            
27. dubna od 9:00 hod – Putování jarní p řírodou  - Nenáročná vycházka jarní přírodou s povídáním botaničky 
paní Naděždy Gutzerové. Sraz účastníků je v 9:00 hod u Denního stacionáře Jitřenka. Zúčastnit se může každý. 
                                                                                                           
27. dubna 2016 odjezd ve 12:00 hodin z Tyršova náměstí – Exkurze - Návštěva skládky Zdechovice a následný 
přesun na třídičku odpadů v obci Rychnovek. Z veřejnosti bude vybráno 15 účastníků, kteří správně zodpoví otázku 
uveřejněnou v anketě v dubnovém Chrudimském zpravodaji. 
 
28. dubna od 9:30 do 14:30 hodin – Sportovn ě-přírodov ědný den  - Tradiční akce pro školky, školy i veřejnost, 
kterou pořádá Zelený dům Chrudim, z.s. V letošním 7. ročníku se setkáte s ukázkou dravců a sov chovatelky Jany 
Mazúchové, na jednotlivých stanovištích se představí i Český zahrádkářský svaz Chrudim, Hnutí Brontosaurus a 
Zemědělská škola Chrudim.  Připravena bude pestrá paleta stanovišť s environmentální, sportovní a tvořivou 
tematikou. Bližší informace na adrese zelenydumchrudim@gmail.com, tel: 469 811 145. 
       
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                        
Kontakt: 
Šárka Trunečková,  
koordinátor projektu Zdravé město a místní Agendy 21,  
tel. 469 657 100, 737 770 811 
 


