Oslavte Den Země s Prahou – 23. dubna na Vyšehradě
V úterý 23. dubna se uskuteční celodenní akce k příležitosti oslavy Dne Země, kterou pořádá hl. m. Praha. Těšit se můžete na koncert
skupiny The Tap Tap, bublináře, tematické workshopy a další bohatý doprovodný program.

Praha pořádá 23. dubna oslavu k příležitosti Dne Země. Akce se bude konat od 9 do 18
hodin na Vyšehradě v blízkosti Letní scény. Dopoledne bude věnováno přednostně žákům
základních a mateřských škol, odpolední program je určen široké veřejnosti.

Tématem celé akce je předcházení vzniku odpadů (Zero waste). Tomuto tématu budou
uzpůsobeny veškeré aktivity. Vzhledem k místu konání bude základní téma propojeno
motivy z naší národní historie a tradic.

V rámci doprovodného programu vystoupí skupina The Tap Tap, v průběhu dne se bude
konat Divadélko pro děti, den zpestří bublinář a celou akcí bude provádět moderátor Olda Burda, který má pro účastníky připravené
hry, kvízy, dětskou diskotéku aj.

Akce je zdarma, stejně jako mimořádně ke Dni Země i vstupy do stálých expozic Vyšehradu – Kasematy, Gorlice, aj.
podrobné informace a aktuality jsou k dispozici na stránkách www.denzeme.eu
Pozvánka na akci ( PDF verze ke stažení )

Další vybrané akce ke Dni Země 2018 na území hl. m. Prahy
(akce budou průběžně doplňovány)
datum

název akce

místo a čas konání

pořadatel, základní
informace

24.4.2019

Den Země v Toulcově
dvoře

areál Toulcova dvora,
Pořádá Středisko
Kubatova 32/1, Praha 10, 15 ekologické výchovy
- 19 hod.
Toulcův dvůr a další

Den Země s Akademií
věd

Adresa: Boční II / 1401,
Praha 4 – Spořilov, 9 - 13
hod.

pořádají: Geofyzikální

26. 4. 2019

Den Země 2019

DDM Praha 9, pracoviště
Černý Most, 16-19 hod.

pořádá: DDM Praha 9 za
finanční podpory MČ Praha
14

26. a 27. 4. 2019

Den Země s Českou
geologickou službou

v budově České geologické
služby na adrese Klárov 3,
Praha 1 (zastávka MHD
Malostranská), od 9 do 17
hod.

pořádá: Česká geologická

Den Země 2019 v
Malešickém parku

Malešický park (nahoře na
kopci), Praha 10, mezi 11 až
17 hodinou

Pořádá: ZO ČSOP
„Natura, quo vadis?“,
oddíl Ginkgo a dobrovolná
iniciativa Naše Malešice,
akci podporují Hlavní město

další informace k akci

Oslavy Dne Země jsou
spojeny s oslavou 25 let
Toulcova dvora. Tématem
je "Odpovědně
&xref=31071545
ew=details&id=2368
on=com_redevent&vi
vur.cz/index.php?opti
http://www.toulcuvd
každý den".

z/den-zeme-2019/
https://www.ig.cas.c
26. 4. 2019

27. 4. 2019

ústav, Astronomický
ústav a Ústav fyziky
atmosféry

/akce/1463
http://ddmpraha9.cz

ace/den-zeme
cz/extranet/populariz
http://www.geology.

služba

eu/denzeme
http://www.malesice.

Praha a Městská část Praha
10; akce je součástí
programu Místní agendy 21

28. 4. 2019

Den Země v Praze 12

v areálu Viničního domku,
14:00 - 18:00 hod.

Pořádá: ´ MČ Praha 12 ve

spolupráci s partnery

Téma: „Klimatické změny

aneb jak jim předcházet
a co pro jejich zmírnění
mohu
68521/p1=62726
den-zeme/d.cz/prijdte-oslavithttps://www.praha12
udělat“
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22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně
tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se
v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

Více k oslavám Dne Země ve světě na: http://www.earthday.org

(oficiální stránky ke Dni Zem/Earth Day/).
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