
V Brně, dne 7. 2. 2012
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás oslovit s výzvou, aby se Vaše obec připojila ke kampani Hodina Země 2012. Jedná se 
o celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči 
životnímu prostředí, zejména v oblasti ochrany klimatu.

Podívejte se na oficiální videospot Hodiny Země 2012.

Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení 
budov v majetku města nebo místních památek, a to v sobotu 31. března 2012 od 20: 30 do 21: 30 
místního času. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem, že Vaše obec 
věnuje pozornost ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu a funguje zároveň jako apel na 
veřejné představitele – je třeba, aby stát dělal více než doposud.

Loňský pátý ročník kampaně proběhl za historické účasti a enormní pozornosti médií. Hodiny Země 
2011 se zúčastnilo 5251 měst a obcí ve 135 zemích světa a stovky firem. Kampaň zasáhla životy více 
než 1,8 miliardy lidí. Již počtvrté na hodinu zhasly např. náměstí Times Square v New Yorku, socha 
Krista v Riu de Janeiro nebo Eiffelova věž v Paříži. V České republice se kampaně vedené Ekologickým 
institutem Veronica účastnilo 134 obcí, 60 firem a tisíce jednotlivců. Nechyběly mezi nimi např. Chrám 
svaté Barbory v Kutné Hoře, památky města Opavy nebo veřejné osvětlení v Pozořicích. Podívejte se, 
kdo všechno se účastnil.

Využijte možnosti pozitivně prezentovat svou obec. Hodina Země slouží zároveň jako možnost 
prezentace aktivit, cílů a závazků v oblasti ochrany životního prostředí. Má Vaše obec cíle nebo 
závazky v oblastech jako omezování produkce skleníkových plynů, energetická účinnost nebo obecně 
ochrana životního prostředí? Využijte možnosti je prezentovat v rámci pozitivní mediální kampaně. 
Nemáte žádné takové cíle? Pak je Hodina Země ideálním okamžikem pro jejich stanovení. Ukažte 
veřejnosti i veřejným činitelům, jaký je postoj Vaší obce k ochraně životního prostředí. Tipy na možné 
závazky získáte na internetových stránkách www.hodinazeme.cz nebo po konzultaci s našimi experty.

Nechte si zpracovat energetický audit, zaveďte metody zeleného úřadování nebo systém třídění 
bioodpadu. Pro inspiraci: primátor Sydney se v loňském roce zavázal k vybudování šesti nových 
cyklostezek a instalaci vysoce úsporných LED svítidel v městských ulicích a parcích. Hodinu Země 
můžete také propagovat pomocí akce pro veřejnost. Například Valašské Meziříčí přišlo s nápadem založit 
k Hodině Země tradici veřejného setkání s doprovodným programem zakončeným ohňovou show.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, zapojte se prosím do této celosvětové akce. Zhasněte na 
hodinu – Hodinu Země – v sobotu 31. 3. 2012 ve 20: 30 na hodinu veřejné osvětlení, jeho část nebo 
alespoň osvětlení dominant. Dejte vědět svým občanům – radničním zpravodajem, rozhlasem, na 
internetu – že se k Hodině Země 2012 připojíte, a vyzvěte je, ať zhasnou i svá světla. Pomozte nám 
oslovit firmy ve Vašem okolí, ať se zhasnutím světel ve svých budovách k akci přidají. Staňte se 
součástí letošní Hodiny Země i Vy! Ukažte světu, že Vám na ochraně životního prostředí velmi záleží. 
Vyplňte formulář na stránkách www.hodinazeme.cz nebo nás kontaktujte na hodinazeme@veronica.cz

Hodina Země 2012, sobota 31. 3. 2012, 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

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jan Labohý
koordinátor Hodiny Země 2012 pro Českou republiku
jan.labohy@veronica.cz
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