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Tisková zpráva kampaně Hodina Země a Ekologického institutu Veronica, 1. 4. 2012

Šedesát minut tmy spojilo svět
Proběhla Hodina Země 2012. Na stále nebezpečnější změnu klimatu upozornilo hodinovým
zhasnutím více než 6000 měst ve 150 zemích světa a miliony jednotlivců po celém světě.
Přidalo se k nim i 161 českých obcí, ve kterých dohromady žije čtvrtina obyvatel České
republiky. Na hodinu zhasly i Karlštejn, Karlův most nebo chrám svaté Barbory v Kutné
Hoře.
Hodina Země neznamená pouze zhasnutí světel na jednu hodinu. Jedná se o symbolický čin,
který je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního
prostředí, zejména ochraně klimatu. Zapojené obce i firmy budou šetřit životní prostředí i
během celého roku.
V České republice se kampaně zúčastnilo 161 obcí, ve kterých dohromady žije zhruba čtvrtina
české populace. Nechybí mezi nimi Praha, Karlovy Vary, Opava, Hodonín, Děčín, Hlinsko nebo
Hostětín.
Akci podpořilo také více než 110 firem. Například všichni mobilní operátoři, čtyřicítka hotelů
nebo ČSOB. Celý den mohli lidé zhasínat internetový portál Seznam.cz.

Citace:
Jan Labohý, koordinátor Hodiny Země v České republice
Svět si přeje řešení stále nebezpečnější změny klimatu. Není to tak jednoduché jako stisknutí
vypínače, ale pokud budeme chtít, můžeme to společně dokázat. Doufám, že se lidem, obcím
i firmám podaří naplnit všechny závazky.
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica
Děkujeme všem obcím, firmám, památkám i jednotlivcům za účast v kampani a doufáme, že
příští rok bude díky společné práci o něco lepší, než ten minulý. Těšíme se na Hodinu Země
2013.

Multimediální materiály ke stažení

Více informací a konkrétních příběhů najdete v předešlých tiskových zprávách na:
www.hodinazeme.cz/tiskove-zpravy
Fotografie a videa ke stažení z České republiky najdete na:
https://picasaweb.google.com/109313330161188322424/HodinaZeme2012
Fotografie a videa z celého světa jsou průběžně přidávány na:
http://earthhour.org/media-centre/images
http://www.earthhour.org/media-centre/videos

Kontakty:

Jan Labohý, koordinátor a mluvčí kampaně Hodina Země
jan.labohy@veronica.cz, 603 546 994
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica
yvonna.gailly@veronica.cz, 777 323 792
Aktivita je součástí projektu „Zhasněte a uvidíte“, který byl
finančně podpořen Státním fondem životního prostředí a
Ministerstvem životního prostředí.

