Vážení,
děkujeme Vám, že jste v loňském roce vyslyšeli naši výzvu a připojili se ke kampani Hodina Země. Tento
celosvětový happening letos již pošesté propojí obce, firmy a jedince, kterým není lhostejný stav
životního prostředí a klimatu na naší planetě. Budeme rádi pokud se ke kampani připojíte i letos.
Podívejte se na oficiální videospot Hodiny Země 2013
Letos proběhne hapenning v sobotu 23. 3 2013 od 20:30 do 21:30. Stejně jako vloni se můžete
symbolicky zapojit tím, že ztlumíte či vypnete veřejné osvětlení, nasvícení budov v majetku obce apod.
Tímto symbolickým gestem dáte najevo, že Vaše obec věnuje pozornost ochraně životního prostředí a
klimatu.
Loňský ročník kampaně proběhl za historicky vysoké účasti a enormní pozornosti médií. Hodiny
Země 2012 se ve 147 zemích světa zúčastnilo na 6000 měst a obcí a stovky firem. Kampaň zasáhla
životy více než 1,8 miliardy lidí. Na hodinu zhasly např. pyramidy v Gíze nebo Eiffelova věž v Paříži.
V České republice se kampaně vedené Ekologickým institutem Veronica účastnilo 160 obcí, 120 firem
a tisíce jednotlivců. Světla zhasla např. na hradě Karlštejn, na Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře
nebo pražské Staroměstské radnici. Z firem se zapojil například internetový vyhledávač Seznam.cz,
ČSOB, Tesco a celá řada menších subjektů.
Využijte i v tomto roce pozitivní mediální kampaně k prezentaci vaší obce a formulování nových
závazků v otázkách ochrany prostředí. Může jít například o podporou cyklistiky, zavedení tzv. zeleného
úřadování, zbudováním systému na třídění bioodpadu nebo příspěvek na kampaň Hodina Země. O
vašich aktivitách budeme informovat na stránkách www.hodinazeme.cz, kde také najdete další tipy a
inspiraci pro konkrétní kroky.
Vyplňte
formulář
na
stránkách
http://www.hodinazeme.cz/
nebo
nás
kontaktujte
na
hodinazeme@veronica.cz .Dejte vědět svým občanům – radničním zpravodajem, rozhlasem, na internetu
– že se k Hodině Země 2013 připojíte, a vyzvěte je, ať zhasnou i svá světla. Pomozte nám oslovit firmy ve
Vašem okolí, ať se k akci přidají.

Zde najdete léták informující občany, že se Vaše obec zapojila k Hodině Země.
Hodina Země 2013, sobota 23. 3. 2013, 20: 30 – 21: 30
Celosvětově akci pořádá WWF, největší mezinárodní organizace pro ochranu přírody. Koordinaci v České
republice zajišťuje Ekologický institut Veronica.
Více o kampani na www.hodinazeme.cz a www.earthhour.org
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