Česko na hodinu zhasne, aby se připojilo k ochraně klimatu. Hodina
Země zve i k osobním závazkům.
BRNO, 19. března 2018
Už 60 obcí, z toho sedm statutárních měst, přes 40 frem a více než tsíc domácnoss již veřejně vyjádřilo
svůj závazek k ochraně klimatu. Zapojí se do Hodiny Země - celosvětové kampaně, při které na hodinu
zhasnou světla - a sm dají najevo, že jim osud země není lhostejný. Ostatní mají čas do soboty 24. března
2018 - kdy o půl deváté večer Hodina Země začíná. Kampaň v ČR organizuje Ekologický insttut Veronica.
Některá města a obce dělají pro klima více než jen hodinu a dobrovolně se zavázali k další ochraně životního
prostředí a klimatu. „Například statutární město Prostějov si stanovilo závazek prosazování cyklistckk a pěší
dopravy ve městě a rozšíření možnost třídění biolooickkho odpadu. Starý Plzenec, Dobročkovice či Kozlov
budou mít úspornk veřejnk osvětlení,“ říká koordinátor kampaně Petr Ledvina z Ekolooickkho insttutu Veronica. Jink obce se zavázaly zlepšit třídění odpadů nebo zateplit budovy.
Uhlíkovou stopu se zavazují snížit nejen obce, ale i insttuce. V ekolooickkm vzdělávacím Centru Veronica
Hostětn si nechali vypočítat svoji uhlíkovou stopu. „Centrum sídlí v pasivním domě, využívá obnovitelnk
zdroje pro vytápění a nakupuje bezuhlíkovou elektřinu - takže jeho uhlíková stopa je již nyní 7–8 krát nižší
než stopa sledovaných veřejných insttucí. „I přesto, že máme stopu nízkou, ji chceme dále snižovat. Dosáhnout toho můžeme třeba omezením používání aut či koupí elektromobilu“, říká ředitelka Centra Marie Křiváková.
Jink oroanizace chtějí snížit spotřebu eneroie, využít alternatvní zdroje pro ohřev vody nebo třeba používat
LED osvětlení.
Klimatcký závazek si dávají i jednotlivci. zada z nich tak slibuje například snížit svou spotřebu eneroie,
omezit používání plastů či zahájit cestu k bezodpadovk domácnost. Někteří chtějí jíst mkně masa, snížit
spotřebu vody a žít více v souladu s přírodou.
V rámci Hodiny Země se bude konat i řada akcí pro veřejnost, procházky po tmě, pozorování oblohy, hudební večery i posezení při svíčkách.
Všichni zájemci z řad obcí, frem i jednotlivců, kteří si chtějí stanovit svůj závazek k ochraně klimatu, se
mohou reoistrovat na webu Hodiny Země www.hodinazeme.cz anebo připojit k událost na facebooku:
www.facebook.com/events/594761954233999/

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Hodina Země se zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení
příspěvku lidstva ke změnám klimatu. Začala roku 2007 symbolickým zhasnutm opery v Sydney a dnes se
připojují miliony lidí na celkm světě, aby poukázali na klimatckk změny. Zapojuje se přes 170 zemí, ve kterých se zhasíná přes 12 000 památek a během Hodiny Země se na celk planetě uskuteční více než 600 000
doprovodných akcí. V Českk republice se k akci pravidelně připojuje více než 150 měst a obcí, desítky frem
a tsíce jednotlivců.
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