
 
NOV INKY  Z  EVVO

Pojďte s námi oslavit DEN ZEMĚ v Pardubickém kraji

22. dubna 1970 se na různých místech
USA shromáždilo na 20 milionů lidí,
aby demonstrovali za zdravější
životní prostředí. Kampaň, která měla
za cíl prosazovat přijetí nových
zákonů v ochraně životního prostředí
inicioval americký senátor Gaylord
Nelson.
Kampaň měla nebývalý ohlas a dala
vzniknout tradici oslav Dne Země -
22. dubna, jako mezinárodního svátku
životního prostředí. Den Země slaví
milióny lidí z více jak 140 zemí světa.
Po celé planetě se konají jarmarky,
festivaly, pochody, soutěže, koncerty,
úklidové práce a jiné aktivity. Den
Země se stal největší veřejností
organizovanou aktivitou v historii
planety. Od roku 1990 je 22. duben
jako světový svátek životního
prostředí slaven i v České republice.
Tento rok bohužel kvůli pandemii
COVID-19 nemůžeme Den Země slavit
tak, jak jsme byli zvyklí v minulosti.

Přesto, že podmínky pro pořádání
jakékoliv akce jsou nepříznivé, jsme
rádi, že se našlo v Pardubickém kraji
tolik, ekocenter, spolků a nadšenců,
kteří se i přes nepříznivou situaci
pustili do práce a připravili program k
tomuto významnému dni a
přizpůsobili se tak netradičním
způsobem dnešním podmínkám.
V tomto Newsletteru bychom Vás rádi
upozornili na některé zajímavé akce,
kterých se budete moci zúčastnit ať
už samostatně, se svou rodinou či
žáky ve školních lavicích, nebo online
prostřednictvím různých webinářů,
zajímavých soutěží apod.
I my jsme nezůstali pozadu a
připravili jsme pro Vás zajímavý
online program a soutěže, které
budou probíhat od 22. do 24. dubna.
Věříme, že společně dokážeme tento
den plnohodnotně oslavit a
připomeneme si proč je pro nás tak
důležitý. 



KONEP ve spolupráci s iniciativou Př í rodní
park Červeňák, ČSOP Pardubice, spolkem
Chráníme stromy a př í rodovědným odd.
Východočeského muzea v Pardubicích
př ipravil i pro veřejnost naučnou stezku
podél pravého břehu Chrudimky.
Podnikněte s dětmi dobrodružnou vý-
pravu. Vyrazit na ni můžete od 24. dubna
po delš í  trase z Nemoš ické stráně nebo j ít
kratš í  cestou z Červeňáku do Polabin k
památnému topolu. Po cestě najdete
několik zastávek, kde se dozvíte podrob-
nosti o místní př í rodní lokalitě a ověř íte si
své znalosti. Mapa s vyznačenou trasou a
jednotl ivými stanovišti je ke stažení na
webu www.konep.cz. Můžete j i použ ít buď
v digitální podobě na mobilním zař ízení,
nebo si j i vytisknout předem doma. Na
vybraných místech v Pardubicích bude k
dispozici i v tištěné podobě.

V Ekocentru PALETA si pro školáky na-
chystali krátkou procházkovou hru. Od
budovy Natura Parku ve Štolbově ulici děti
vyrazí podle mapy kolem Chrudimky v
doprovodu zvláštního, tajemného cizince.
Dostanou jedinečnou př í lež itost ukázat mu
naš i  planetu a pomocí snadných úkolů se
pokusí přesvědčit nejen jeho, ale hlavně
sami sebe, že je matička Země v dobrých
rukou. Průvodce a instrukce hrou jsou
volně ke stažení na webu ekocentra
www.paleta.cz. Hra začíná 22. dubna.

AKTUÁLNĚ

NAUČNÁ  STEZKA  KOLEM
CHRUDIMKY

PROCHÁZKOVÁ  HRA  V
CENTRU  PARDUBIC

http://www.konep.cz/
http://www.paleta.cz/


Ve městě Luže proběhne 1. května do-
poledne úklid a př íprava čarodějnické
stezky, která je určená pro celou rodinu a
př ipravuje j i místní spolek Rozběháme
Luž i . Děti budou muset po cestě získat
indicie, ze kterých sestaví na konci trasy
hledané slovo. Více informací o akci
najdete na facebookové stránce spolku
www.facebook.com/groups/behanivluzi.

Takto zní název hry s ekologickou
tematikou, kterou si pro předškoláčky za
Rodinné centrum Kulihrášek př ipravila Lída
Horká. Děti pomohou farmář i  zábavnou
formou uklidit nepořádek a roztř ídit od-
padky na farmě Apolenka ve Spoji le. Hra
odstartuje 26. dubna a více se o ní dozvíte
na www.lidahorka.cz.

AKTUÁLNĚ

OD  HŘBITOVA  KE
HŘBITOVU  ANEB  ŠIFRA
MISTRA  ROZBĚHÁČKA

JESTLI  UMÍŠ  TŘÍDIT
ODPAD ,  JISTOJISTĚ
NAJDEŠ  POKLAD

ZÚČASTNĚTE  SE
FOTOSOUTĚŽE  KE  DNI
ZEMĚ  2021
V rámci všech výše jmenovaných akcí
bude probíhat fotosoutěž. Zapojit se může
každý, kdo se zúčastní jedné nebo více ze
čtyř uvedených rodinných aktivit. Tím se
znásobí šance na výhru. Pravidla a
podmínky soutěže naleznete na
www.konep.cz. Poš lete fotografie do 25.
května na zde uvedenou emailovou adresu
soutez@konep.cz (do předmětu napište
Den Země 2021) a budete zařazeni do
slosování o věcné ceny.
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