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Hodina Země a Světový den vody

(Brno, 18. 3. 2011) – Celosvětový happening „Hodina Země“ prožije příští sobotu 26. března také Česká republika. 
Ekologický institut Veronica zajišťující koordinaci akce v České republice očekává doposud největší zapojení obcí, 
jednotlivců i firem v historii Hodiny Země. Další významnou událostí v oblasti ochrany životního prostředí bude 
úterní Světový den vody (22. 3.). O kvalitě české pitné vody z vodovodu se veřejnost dozví v Ekologické poradně 
Veronica, ale také z filmových pláten kin.

Hodina Země 2011 26.3. 20:30-21:30
Sobota 26. 3. 2011 bude ve znamení celosvětového happeningu na podporu ochrany klimatu. S 
rekordní účastní více než 130 zemí se bude konat již 5. ročník Hodiny Země. V rámci ní 
zhasnou svá světla od 20:30 do 21:30 tisíce měst a miliony domácností po celém světe, aby tak 
upozornily na nutnost rychle a systematicky řešit probíhající změnu klimatu.

Mezi zhasnutými místy nebudou ani letos chybět např. náměstí Times Square v New Yorku, Londýnské oko, socha Krista 
v Riu de Janeiro, nejvyšší budova světa Burj Khalifa v Dubai nebo Niagarské vodopády. Ze známých osobností pak u sebe 
zhasnou například topmodelky Miranda Kerr a Giselle Bundchen, italský fotbalista  Francesco Totti, komik Verne Troyer, 
herečky Nicole Kidman a Li Bingbing, zpěvák Tom Jones nebo animovaná postavička Pocoyo. 

V České republice se k happeningu připojí přibližně 100 měst a obcí, asi 40 společností a zhasnout by měly i tisíce 
domácností. Více podrobností můžete sledovat na české stránce  www.hodinazeme.cz nebo na celosvětovém webu 
www.eatrhhour.org. Sledovat můžete i naše stránky na Facebooku (www.facebook.com/hodinazemecr) a Twitteru 
(www.twitter.com/hodinazeme).

Kontakty:
Jan Labohý
koordinátor Hodiny Země
(mezinárodní i místní dění v kampani Hodina Země) 
jan.labohy@veronica.cz, 777 323 762 

YvonnaGaillyová, 
ředitelka Ekologického institutu Veronica 
(odborná garantka programů na ochranu klimatu a k 
efektivnímu využívání energie)
yvonna.gailly@veronica.cz, 777 323 792

Světový den vody 2011 - 22. března 
„Natočte si kohoutkovou a začněte s tím při příležitosti Světového dne vody“ vyzývá Ekologický institut Veronica. 22. 
března bude brněnské veřejnosti k dispozici v Ekologické poradně Veronica v Brně v době 10 do 17 hodin Rudolf 
Pecháček, odborník na kvalitu pitné vody a problematiku studánek a pramenů. Lidé si budou moci mimo jiné v poradně 
také otestovat, zda rozeznají podle chuti vodu balenou od vody z kohoutku. 

Ke Světovému dni vody se rovněž připojí 9 českých kin odvysíláním videospotu mladých umělců „Natočte si 
kohoutkovou“. Spot vtipnou formou poukazuje na další klady pití vody z kohoutku, mezi které také patří s nadsázkou i 
sdílení (vodovodní síť je přece jen také sítí a propojuje nás). Spot tak bude možné shlédnout např. v Praze v kině Světozor 
a Bio Oko nebo v Ústí nad Labem v kině u Františka.

Světový den vody je vyhlašován od roku 1993, jeho cílem je poukázat na význam pitné čerstvé vody a nutnost s vodou nakládat 
udržitelně. Vyhlášení Světového dne vody reaguje zejména na nerovnoměrnost využívání pitné vody ve světě. Zatímco 
v některých zemích se vodou zbytečně plýtvá, případně se hodnota  "modrého zlata" nedoceňuje, v jiných zemích není pitná 
voda dostupná vůbec. Ekologický institut Veronica  reaguje v rámci Světového dne vody svými aktivitami na sílící trend 
spotřeby balených vod. Česká voda z vodovodu je však v drtivé většině případů velmi kvalitní a nenese s sebou  negativní 
dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s balenou vodou (zbytečný odpad v podobě PET, emise z přepravy ad.) 

Kontakt: Monika Vokálová, koordinátorka projektu Voda. Voda? Voda!, monika.vokalova@veronica.cz, tel. 724 520 166
Více informací včetně videospotu „Natočte si kohoutkovou“ je dostupných na www.veronica.cz/voda   

Ekologický institut Veronica

Pracoviště Brno
sídlo, fakturační adresa
ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00Brno
veronica@veronica.cz
tel. 542 422 750

Pracoviště Hostětín
korespondenční adresa
Centrum Veronica
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
hostetin@veronica.cz
tel. 572 630 670

www.veronica.cz
hostetin.veronica.cz
IČ 13693620
DIČ CZ13693620
č.ú. 1342270339/0800

http://www.veronica.cz/voda
http://www.twitter.com/hodinazeme
http://www.facebook.com/hodinazemecr
http://www.eatrhhour.org/
http://www.hodinazeme.cz/

