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Den Země je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního 
prostředí. Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1970 ve Spojených státech amerických, 
v současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích a do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda 
lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se 
ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konají osvětové akce 
zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale také třeba ekojarmarky, jarní úklidy nebo 
zábavné ekovýchovné akce pro děti.

Tradičním prvkem oslav Dne Země je spojení místních a celosvětových témat ochrany 
životního prostředí. Návštěvníci nejrůznějších ekojarmarků mohou ochutnat regionální 
produkty a podpořit tak místní výrobce. K oslavám Dne Země neodmyslitelně patří také 
nabídka Fair-trade produktů, vyrobených v zemích třetího světa. Koupí těchto produktů 
podporují tuzemští zákazníci vzdálené výrobce, kteří za svoji práci obdrží „férovou“ odměnu.

Hlavní oslavy Dne Země se v Jihlavě konaly v pondělí 22. dubna od 9.00 do 17.00 
hod. na Masarykově náměstí. Program nabídl různá ekologická témata. Návštěvníci si tak 
měli možnost poslechnout něco o tom, jak správně třídit odpad, kam odvézt nadměrný či 
nebezpečný odpad a jakým způsobem mohou přispět ke zlepšování životního prostředí. Své 
chovance prezentovala Záchranná stanice Pavlov a ZOO Jihlava. Svoji činnost 
i přírodovědný kroužek představil Dům dětí a mládeže Jihlava. Děti si mohly vyzkoušet 
malování s přírodními barvami. Do programu se zapojila také ZŠ T. G. Masaryka, která 
představila projektové práce dětí k environmentální výchově a životnímu stylu. K dispozici 
byly informace o označování původu potravin, právech spotřebitele nebo systémech 
certifikace regionálních potravin. Pro návštěvníky byla také připravena ukázka netradičního 
obydlí a to celoročně obyvatelná JURTA. 

Den Země doprovázely i další akce, např. výstava výtvarných prací dětí z jihlavských 
MŠ a ZŠ, celostátní akce ČSOP Hledání jara, zahájení cykloturistické sezóny nebo putovní
výstava Ekologická stopa, kde se mohli návštěvníci dozvědět, co může pro snížení ekologické 
stopy udělat každý z nás.

Ekologicky zaměřený program čekal také návštěvníky Muzea Vysočiny, kde byl pro 
ně připraven výklad v přírodovědných expozicích, různé kvizy a tvořivé práce a mnoho 
dalšího.
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Ve stáncích představili svou činnost tito partneři:

BESIP

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHLAVA
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EKOINFOCENTRUM, EKOVESNICE O.S.

FARMÁŘKA
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CHALOUPKY, o.p.s.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G. MASARYKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA – OŽP



7

ZÁCHRANNÁ  STANICE PAVLOV

ZOO JIHLAVA
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A DALŠÍ
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Vyhodnocení soutěže jihlavských MŠ a ZŠ:
Magistrát města Jihlavy v rámci kampaně „Den Země 2013“ vyhlásil výtvarnou soutěž 

ve 3 kategoriích pod záštitou vedení statutárního města Jihlavy, OŠKT a Zdravého města pro 
žáky základních a mateřských škol v Jihlavě.

Žáci z jihlavských MŠ a ZŠ měli za úkol ztvárnit výtvarnou práci na téma: „S čím se 
setkáme v lese“. 

Vyhodnocené práce byly 23. dubna slavnostně odměněny a vystaveny ve foyer 
historické radnice.




