
 
NOV INKY  Z  EVVO

Týden pro klima

14. - 20. června 2021 bude po celé
České republice probíhat již druhý
ročník akce Týden pro klima. V roce
2019 přilákala tato iniciativa tisíce
lidí a přidalo se k ní více než 50 měst.
Spolky, komunity, skupiny lidí a
organizace uskutečnily více než 150
akcí. 

Týden pro klima je iniciativou, kterou
zaštiťují platformy organizací
Klimatická koalice a Zelený kruh. Co
to vlastně je Týden pro klima, jak se
můžete zapojit a mnohem více se
můžete dozvědět v našem rozhovoru s
Jitkou Češkovou z Pardubického eko-
logického fóra. 

Týden pro klima není ve světě žádnou
novinkou. Podobných iniciativ, jako je
ta v České republice, je po světě hned
několik. 

Nejznámější akce se pořádá V New
Yorku, kde se koná každoročně
Climate week NYC a to už od roku
2009. Summit se koná společně s
Valným shromážděním OSN a spojuje
mezinárodní vůdce z podnikání, vlády
a občanské společnosti, aby předvedli
globální opatření v oblasti klimatu.
Climate Week NYC pořádá The Cli-
mate Group a jedná se o největší z
řady akcí Climate Week, které se
konají po celém světě po celý rok,
včetně akcí v oblasti klimatu v Africe,
Latinské Americe a Karibiku, Asii a
Tichomoří a na Středním východě.
Letos je plánovaná akce na týden od
20. do 26. září. 

V Pardubickém kraji se koná v rámci
Týdne pro klima mnoho zajímavých 
 akcí. Na dalších stránkách
aktuálního Newsletteru bychom Vás
rádi na některé z nich pozvali. 

https://www.facebook.com/tydenproklima
https://ekoosveta.cz/2021/06/10/tyden-pro-klima/


Červeňák Pardubice
14. června v 16:30 - 18:30 hodin

Komentovaná prohlídka po krásné př í rodní
lokalitě na kraj i Pardubic, která ož ívá díky
ochráncům př í rody.

AKCE  TÝDEN  PRO  KLIMA  V  PARDUBICKÉM  KRAJI

EXKURZE  NA  ČERVEŇÁK

Ekocentrum PALETA Štolbova 2874,
Pardubice
14. června v 18:00 - 19:30 hodin

Lesní komplexy př íznivě ovlivňují kl ima nejen v
daném místě, ale i z celosvětového pohledu.
Vyrovnávají teplotní rozdíly v kraj ině, produkují
kyslík a čistí vzduch. Promítat budeme Čas
lesů v rámci Týdne pro kl ima 2021.

ČAS  LESŮ  -  PROMÍTÁNÍ

ROSTLINNÝ  SWAP
Pardubická KOZA, Komunitní zahrada
Veselka, Pardubice
14. června v 15:00 - 19:00 hodin

Volná výměna ř ízků , výpěstků , semínek a
rostl in. Pokojové a venkovní rostl iny, keře,
stromy, ovoce, zelenina... Př inést můžete
přebytky nebo kytky, které se vám už domů

nevejdou. Chceme, aby k nám rostl iny
nemusely létat přes pů l  Evropy či světa.

VODA  -  MRTVÉ  DŘEVO  A
PŘÍRODA
Autobusové nádraž í Palackého tř ída,
Pardubice
15. června v 17:00 - 19:00 hodin

Komentovaná vycházka nás provede např íklad
kolem Stromu Hrdiny a Významného
krajinného prvku Podkova, podél Labe přes
zajímavé soutoky s možností dojit í až ke
svítkovskému mostu. Zpět se vydáme přes
VKP Zákoutí a VKP Jarkovské jezero. Během
vycházky je možno se průběžně odpojit,
př ípadně př idat.

https://greenhack.eu/
https://greenhack.eu/
https://greenhack.eu/
https://tydenproklima.cz/udalost/exkurze-na-cervenak/
https://tydenproklima.cz/udalost/cas-lesu-promitani/
https://tydenproklima.cz/udalost/rostlinny-swap/
https://tydenproklima.cz/udalost/voda-mrtve-drevo-a-priroda/


Ekocentrum PALETA Štolbova 2874,
Pardubice
16. června v 17:00 - 22:00 hodin

Večírek pod š i rým nebem v Pardubicích.
Vystoupí Fundamentalista v pásmu Gazi,
Herbert Einstein a Marmeladoff. Občer-
stvení zaj istí zejména na Vápenopodolsku
vyhlášený Bar u Báry.

Chrudim IV 
16. června v 09:15 - 11:00 hodin

Sraz v 9:15 hod před budovou Ivtasu (a
Denních stacionářů Jitřenka - Pohoda.
Budeme si povídat o vodě, zeleni a př í rodě.

AKCE  TÝDEN  PRO  KLIMA  V  PARDUBICKÉM  KRAJI

KONCERT  TŘÍ  KAPEL  PRO
KLIMA

VYCHÁZKOVÉ  ROZJÍMÁNÍ
MĚSTSKÝM  PARKEM
CHRUDIM

Café Robinson Mladých 325, Pardubice
17. června v 15:00 - 19:00 hodin

Udělejte něco pro kl ima a vytř iďte si
šatník či j iné nepotřebné věci a př i jďte je
vyměnit za j iné věci, které se Vám ještě
hodí. U toho můžete posedět na př í jemné
zahrádce a dát si něco dobrého.

SWAP  =  VÝMĚNA  NEJEN
OBLEČENÍ

https://tydenproklima.cz/udalost/koncert-tri-kapel-pro-klima/
https://tydenproklima.cz/udalost/vychazkove-rozjimani-mestskym-parkem-chrudim/
https://tydenproklima.cz/udalost/swap-vymena-nejen-obleceni/


Pardubická KOZA, Komunitní zahrada
Veselka, Pardubice
18. června v 16:00 - 18:00 hodin

Pojďte společně ochutnat nejrůznějš í
dobroty, poznat nové l idi, popovídat si o
pozitivním vlivu veganství na klima.

U Kostelíčka, Pardubice
18. června v 16:00 - 18:00 hodin

Cykloexkurze po pardubických ekolo-
gických kauzách. Sraz na parkovišti před
hospodou U Vatikána.

AKCE  TÝDEN  PRO  KLIMA  V  PARDUBICKÉM  KRAJI

VEGANSKÝ  PIKNIK  PRO
VŠECHNY  KOLEMJDOUCÍ

CYKLOJÍZDA  PRO  KLIMA

Klub 29, Sv. Anežky České 29,
Pardubice
19. června v 17:00 - 19:00 hodin

Vzpomínky na povodně před několika lety
odeš ly s velkou vodou a dnes spíš Česko
řeš í  problém sucha. Nový fi lm z produkce
Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí
souvisí. Bleskové záplavy i vysychání
kraj iny jsou projevem proměn globálního
klimatu i důsledkem našeho zacházení s
př í rodou.

KRAJINA  V  TÍSNI  -
PROMÍTÁNÍ

KYTARY  ZA  KLIMA

Tyršovy sady, Pardubice
20. června v 16:00 - 20:00 hodin

Unikátní koncert spojený s upozorněním
na problematiku změny klimatu.

https://tydenproklima.cz/udalost/vegansky-piknik-pro-vsechny-kolemjdouci/
https://tydenproklima.cz/udalost/cyklojizda-pro-klima/
https://tydenproklima.cz/udalost/krajina-v-tisni-promitani/
https://tydenproklima.cz/udalost/krajina-v-tisni-promitani/

