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22.4. | 16:00

Brněnská voda – kulatý stůl
Diskusní setkání zástupců různých oborů nad tématy – pijte 
vodu z kohoutku – prevence vzniku odpadů – voda z kohout‑
ku v restauracích a ve školách. | kavárna Trojka v Domě pánů 
z Kunštátu | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757, 
777 323 762 | www.veronica.cz

23.4. | od 15:00 program, v 17:00 Cyklojízda městem 

Cyklojízda aneb kolo 100x jinak!
Brno na kole – nepropásněte tradiční akci obohacenou netra‑
dičním programem. V cyklodílně se připravíte na letošní sezónu, 
poznáte zblízka cyklistické osobnosti, dozvíte se kam na kole 
v Brně a okolí, uvidíte a sami si vyzkoušíte netradiční vozidla 
v akci a mnohé další. Program završí tradiční skupinová pro‑
jížďka městem na kolech. | Moravské náměstí (u vodotrysku) 
| Brno na kole | Darek Galle, Brno na kole, tel.: 775 984 253, 
e‑mail: redakce@brnonakole.cz | www.brnonakole.cz 

23.4. | 10:00–13:00 

Děti a jarní zahrada 
Děti mateřských škol vysazují své růže a byliny v Přírodní za‑
hradě u smrku | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení Smrk, Rame‑
šova 10, Brno, tel.: 549 244 745 (Mgr. Libuše Mičolová) | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

24.4. | 15:00–18:00 

Zahrada jménem Země
Naučně relaxační akce na zahradě Přírodovědné stanice Kame‑
náčky. Projdete si stezku s ukázkami rostlin různých biotopů 
naší i cizokrajné přírody, můžete si zasoutěžit nebo jen tak po‑
sedět. Otevřená bude i expozice živočichů. Vstupné dobrovolné, 
možnost občerstvení. Akce je určena pro veřejnost, ne pro orga‑
nizované skupiny. | Přírodověná stanice Kamenáčky 4a, Brno – 
Juliánov | Junior – dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 | Kame‑
náčky 4a, Brno, tel.: 548 211 117, e‑mail: kamenacky@junior.cz 
| www.kamenacky.com

25.4. | 10:00–17:00

Hovory se Zemí v Přírodní zahradě u smrku, 
celodenní oslavy, hry, rituály a tvořivé 
činnosti pro malé i velké
Živly v nás a kolem nás – poznáváme Zemi všemi smysly. Vý‑
stavky obrazů, fotografií, různých výrobků a slámových figur. 
Ochutnávka zdravé kuchyně. Do programu bude zařazena i ho‑
dinka s Janou a Alešem Pilgrovými (výtvarnice a hudebník). Ve‑
čer posezení u ohně (dle počasí). | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení 
Smrk, Ramešova 10, Brno, tel. 549 244 745 (Mgr. Libuše Mičo‑
lová) | www.prirodnizahrada.wz.cz

25.4. | celý den

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční lektorovaná vycházka na Pouzdřanskou step, divadelní 
představení | Pouzdřany | Nadace Veronica | Nadace Veronica, 
Panská 9, Brno, tel.: 542 422 775, e‑mail: veronica@veronica.cz 
| www.nadace.veronica.cz

25.4. | 13:00

Jarní otvírání aneb Den Země v ZOO 
Pro děti budou připraveny soutěže např. v malování na chodní‑
ku nebo naučná stezka – Jarní zootrofej. Děti si také mohou ne‑
chat namalovat obličej malbou face painting. Otevřen bude pro‑
dejní stánek s fairtradeovými výrobky, upomínkovými předměty 
a tradiční ekodílnou. Návštěvníci se budou moci blíže seznámit 
s „kontaktními zvířátky“ (fretka, nosál, papoušek Ara) a také 
s probíhající kampaní věnovanou záchraně evropských maso‑
žravců. | Zoo Brno | Zoologická zahrada města Brna, příspěv‑
ková organizace | Zoologická zahrada města Brna, příspěvková 
organizace, U Zoologické zahrady 46, Brno, tel.: 546 432 370, 
724 963 677 (Ing. Pavel Hruška, propagačně vzdělávací úsek), 
e‑mail: hruska@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz

25.4. | 9:00–17:00 

S vysloužilci do ZOO
Ekologická akce na podporu zpětného odběru vysloužilých ele‑
trospotřebičů. Za odevzdaný elektrospotřebič obdrží návštěv‑
níci ZOO vstupenku zdarma. | ZOO Brno | ZOO Brno a ELEK‑
TROWIN, a.s. | ZOO Brno; U zoologické zahrady 46, Brno‑Bystrc, 
ELEKTROWIN, a.s., Michelská 300/60, Praha 4; tel.: 602 677 802 
(Dagmar Horáková) | www.zoobrno.cz, www.elektrowin.cz

26.4. | 13:30–16:00

Putování za sluníčkem 2
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníč‑
kem potkají a pomohou spoustě zatoulaných zvířátek, vyrobí si 
krokodýlka, zaskotačí si s opičkou, ochočí si tygříka. Prověříme, 
zda ví, co které zvířátko žere nebo kde žije. Za každý splněný 
úkol získají děti zlatou minci. Na konci cesty si je pak promění 
za dárek a odměny. | Park na Moravském náměstí | Mateřské 
centrum Kuřátka | MC Kuřátka, Poštovská 1, Brno, tel.: 724 229 
321 (Eliška Břoušková) | www.kuratka.com

26.4. | 9:00

Putování za pramenitou vodou 
Pěší výlet k jedné ze studánek v okolí Brna s odborným dopro‑
vodem a komentářem | Přírodní park Baba a Kuřimská hora | 
Regionální sdružení ČSOP Brno | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757, 
777 323 762 | www.veronica.cz

v Brně, Kobližná 4, 5. NP – společenský sál. | Informační středis‑
ko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvko‑
vé organizaci | Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihov‑
ně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, Ko bližná 4, 
Brno. Podrobné informace o přednášce podá Michal Kie sel, tel.: 
542 532 166, e‑mail: eu.brno@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. | 16:30–18:00 

Desatero pro malé rytíře
Jak se stát v dnešní době rytířem? Třeba tím, že se naučíme 
chránit naši Zemi! Tvořivá dílna pro děti. | Knihovna Jiřího Ma‑
hena v Brně, Kobližná 4, 3. NP | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 
příspěvková organizace | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pří‑
spěvková organizace, Kobližná 4, Brno. Podrobné informa‑
ce o akci podá Bc. Helena Selucká, tel.: 542 532 146, e‑mail: 
detske@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. a  24.4. | 9:00–14:00 

Den otevřených dveří na Výzkumném 
centru pro chemii životního prostředí 
a ekotoxikologii (RECETOX)
Informační den, povídání o problematice znečištění životní‑
ho prostředí, o problematice řešené na RECETOXu, prohlídka 
laboratoří Výzkumného centra, jež je samostatným ústavem 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizu‑
je výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění 
prostředí toxickými látkami. | Výzkumné centrum pro chemii 
životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX), Kamenice 3, 
Brno – Bohunice (nový universitní kampus), 4.+5. patro | Vý‑
zkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikolo‑
gii (RECETOX) | Tel.: 776 741 900 (Klára Hilscherová), e‑mail: 
hilscherova@recetox.muni.cz | www.recetox.muni.cz

22.4. | 15:00–17:00

Poznáváme přírodu všemi smysly
Na středeční odpoledne jsme připravili akci pro rodiče s dětmi, 
během které si projdou 5 stanovišť dle smyslů (zrak, sluch, hmat, 
čich a chuť). Na stanovištích mohou prozkoumat přírodní mate‑
riály a pomůcky se vztahem k Zemi. Také budou mít možnost vy‑
zkoušet originální Montessori pomůcky. | Montessori Centrum, ZŠ 
Pastviny 70, Brno‑Komín | Montessori Centrum (zřizovatel Mon‑
tessori Morava, o.s.) | Montessori Centrum, Pastviny 70, Brno‑Ko‑
mín, tel.: 732 859 257, e‑mail: montessori‑morava@seznam.cz | 
www.sweb.cz/montessori‑morava

22.4. | 17:00–19:30 

Dílna Zdravá kuchyně – Jáhly, pohanka, špalda
Jáhly, pohanka a špalda – tradiční, neprávem zapomenuté plo‑
diny našich předků s velkou výživovou hodnotou a pestrými 
možnostmi úpravy. Na dílně se dozvíte o hodnotných látkách 
a léčivých vlastnostech těchto plodin, připravíte s lektorkou ně‑
kolik receptů a ty pak ochutnáte. Suroviny v biokvalitě. Na akci 
je nutné se předem přihlásit. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 
Brno | EkoCentrum Brno | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, 

Vytištěno na recyklovaném papíře
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17.–18.4. | 17.4. 9:00–15:00 (přihlášené školní kolektivy), 
18.4. 10:00–17:00 (veřejnost)

Den Země na Špilberku – Za příběhem naší 
krajiny
Letošním tématem oslav bude jihomoravská krajina se svojí his‑
torií, proměnami, pestrostí a přírodními i lidskými hodnotami. 
Páteční část svátku Země je určena předem přihlášeným školním 
kolektivům 3.–5. tříd ZŠ. V sobotu je na hrad Špilberk zvána ši‑
roká veřejnost, obzvláště rodiče s dětmi. | hrad Špilberk | Lipka 
– školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci 
s dalšími brněnskými organizacemi | Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, 602 00 Brno, tel.: 
543 211 264 (Mgr. Jiří Nešpor) | www.lipka.cz

17.–26.4. | Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–14:00

Bolívie – pralesy v ohrožení
Námezdní těžaři dřeva nekontrolovaně přibývají i v těch nejod‑
lehlejších oblastech Bolívie. Krajina celé Amazonské pánve se 
velmi rychle mění, tam, kde byl před dvaceti lety zelený prales, 
je dnes degradovaná krajina. Mají deštné pralesy vůbec šanci 
na záchranu? Přijďte na výstavu fotografií míst, kde žijí divocí 
chápani, neviditelní jaguáři a pestrobarevní arové, přijďte pro‑
zkoumat chátrající ekoturistickou základnu uprostřed ničeho! 
| Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 | Knihovna Jiří‑
ho Mahena v Brně, příspěvková organizace a Nadace Partner‑
ství | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 
Kobližná 4, 601 50 Brno. Podrobné informace o výstavě podá 
Ing. Mgr. Michal Veselý z Nadace Partnerství, tel.: 515 903 136, 
e‑mail: michal.vesely@nap.cz | www.kjm.cz

18.4. | celý den

Zelená úsporám
Informační stánek k novému dotačnímu programu MŽP na 
zateplování domů a využití obnovitelných zdrojů energie pro 
domácnosti – osobní konzultace, informační materiály, anke‑
ta | Špilberk | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Pan‑
ská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

18.4. | 10:00

Jarní zahájení provozu skalního jezírka na 
Špilberku
V rámci Dne Země na Špilberku bude po zimě zahájen provoz 
vloni obnoveného vodního prvku – skalního jezírka se čtyřmi vo‑
dopády. | Vstup do hradu Špilberk (brána pro vjezd) | Veřejná 
zeleň města Brna, příspěvková organizace | VZmB, p.o., Kouni‑
cova 1013/16a, Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Vladimíra Kolouš‑
ková), 605 226 760 (Ing. Alexandra Koutná) | vzmb.brno.cz

18.4. | celý den

Čítárna Veronica 
Čítárna časopisu Veronica a dalších publikací z produkce Ekolo‑
gického institutu Veronica při šálku férové kávy nebo čaje | Špil‑

berk | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, 
tel.: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: veronica@veronica.cz 
| www.veronica.cz

18.4. | 14:00

Vyhlášení finalistů soutěže „Brněnský 
strom roku“ 
Vyhlášení 10 finalistů 10. ročníku soutěže Brněnský strom roku, 
výstava fotografií nominovaných stromů, k dispozici již budou 
hlasovací lístky | Špilberk | ZO ČSOP Veronica, Statutární město 
Brno, Veřejná zeleň města Brna | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757; 
777 323 762 | www.veronica.cz

20.–25.4. | Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–14:00

Žlutá, modrá, zelená, kdo ví, co to 
znamená?
Interaktivní výstava pro děti, na které se dozví, jak a kam třídit 
domácí odpad | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 3. 
NP – Dětská knihovna | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěv‑
ková organizace a Nadace Partnerství | Knihovna Jiřího Mahe‑
na v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, Brno. Podrobné 
informace o akci podá Bc. Helena Selucká, tel.: 542 532 146, 
detske@kjm.cz | www.kjm.cz

20.4. | 18:00–20:00 

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Klimatický 
systém – výzkum, změny a výhled do 
dalších desetiletí
Přednáška Radima Tolasze, náměstka ředitele Českého hyd‑
rometeorologického ústavu, o výzkumu a změnách klimatic‑
kého systému. | Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperní‑
ka v Brně, sál velkého planetária | Hvězdárna a planetárium 
Mikuláše Koperníka v Brně, p.o. | Mgr. Pavel Gabzdyl, tel.: 
776 185 623, e‑mail: gabzdyl@hvezdarna.cz, Mgr. Irena Vykou‑
pilová, tel.: 737 436 050, e‑mail: vykoupilova@hvezdarna.cz | 
www.hvezdarna.cz

20.4. | 19:00–22:00 

Večer ekosimulačních her
Široké veřejnosti nabízíme netradiční pohled na ekologii a tr‑
vale udržitelný rozvoj v podobě ekosimulačních her (Fishbanks, 
Fair play atd.). Během večera bude vystavena soutěž kresleného 
vtipu Ekofór 2009 a dětská výtvarná soutěž Máme rádi příro‑
du. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, ul. Hvězdova 
10 (blízko zastávky Tkalcovská) | Hnutí Brontosaurus | Hnutí 
Brontosaurus, Hvězdova 10, Brno, tel.: 544 215 585, 721 293 
721 (Monika Hornová), e‑mail: ekostan@brontosaurus.cz | 
www.brontosaurus.cz

20.4. | 14:00–15:00

Tramvaj s designem DPMB, a.s. 
V pondělí 20. dubna 2009 představí dopravní podnik tramvaj 
s designem DPMB, a.s. zaměřeným především na děti a mladé 

lidi. Tramvaj bude přistavená od 14 do 15 hodin v tramvajové 
smyčce na Mendlově náměstí. Zveme všechny zájemce o pro‑
hlídku. Děti do 10 let od DPMB, a.s. dostanou malou dřevěnou 
tramvaj, kterou mohou pomalovat podle své vlastní fantazie. 
Svá díla pak děti mohou do konce dubna přinést do Informač‑
ní kanceláře DPMB, a.s. na Novobranské ulici 18. Ohodnotí je 
Marketingová rada DPMB, a.s. a vybere tři nejzdařilejší. Jejich 
tvůrci se mohou těšit na poukázku na jízdu historickým vozi‑
dlem při Dopravní nostalgii v červnu 2009. | Tramvajová smyč‑
ka Mendlovo náměstí | DPMB, a.s. | Hlinky 151, Brno, tel.: 
543 174 119 (Mgr. Hana Pohanová, tisková mluvčí DPMB, a.s.) 
| www.dpmb.cz

20.4. | 17:00

Bolívie – pralesy v ohrožení
Doprovodný program k výstavě – přednáška Ing. Mgr. Micha‑
la Veselého, autora výstavy o degradované krajině Amazonské 
pánve a záchraně deštného pralesa. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, Kobližná 4, 5. NP – společenský sál | Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně, příspěvková organizace a Nadace Partnerství | 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kob‑
ližná 4, Brno. Podrobné informace o přednášce podá Ing. Mgr. 
Michal Veselý z Nadace Partnerství, tel.: 515 903 136, e‑mail: 
michal.vesely@nap.cz | www.kjm.cz

20.4. | 13:00–16:00

Tvůrčí aktivity nevidomých v Přírodní 
zahradě u smrku
1) vypalování keramiky v ohni 2) malování barevnými jíly za do‑
provodu hudby 3) stezka jarních bylin 4) cvičení s tyčemi 5) slá‑
mování a pletení z pedigu | Přírodní zahrada u smrku v Brně 
Kr. Poli | TyfloCentrum Brno, o.p.s., Občanské sdružení Smrk 
| Občanské sdružení Smrk, Brno, Ramešova 10, tel.: 549 244 
745 (Mgr. Libuše Mičolová), 541 214 700 (Mgr. Jana Pilgrová) | 
www.prirodnizahrada.wz.cz

21. a 23.4. | 10:00–14:00 – po oba dny

Fér a bio snídaně – výstava, ochutnávka, 
hry a soutěže
Po oba dny budou v informačním a prodejním centru NaZe‑
mi probíhat hry a soutěže pro děti i dospělé, ochutnávka FAIR‑
TRADE a BIO produktů a pokrmů z nich připravených a výstava 
„Pokřivená zrcadla světa“. | NaZemi Pekařská 16, 602 00 Brno 
| Společnost pro Fair Trade | Společnost pro Fair Trade, Kouni‑
cova 42, Brno, tel.: 736 441 799 (Zuzana Kostřicová), e‑mail: 
zuzka.ruferova@fairtrade.cz | www.fairtrade.cz

21.4. | 16:00–18:00 

Jarní procházka Lužánkami
Tradiční procházka parkem Lužánky s výkladem o historii parku 
a o dřevinách i květinách zde rostoucích. | Park Lužánky, sraz 
před vstupem do Střediska volného času Lužánky | Veřejná ze‑
leň města Brna, příspěvková organizace | VZmB, p.o., Kounico‑
va 1013/16a, Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Vladimíra Kolouško‑
vá), 605 226 760 (Ing. Alexandra Koutná) | vzmb.brno.cz

21.4. | 17:00–19:00 

Přednáška: Ekologické vinohradnictví
V posledních 20 letech se v jihomoravském vinohradnictví udál 
u nás jedinečně úspěšný přechod k integrovanému a dnes i eko‑
logickému vinohradnictví, v jehož důsledku se dnes podstatně 
snížil negativní vliv lidských aktivit ve vinicích na volně žijící flóru 
a faunu. Tyto pozitivní změny jsou dokumentovány profesionál‑
ní studií biodiverzity. Přednáší Ing. Milan Hluchý, Ph.D. | Dům 
ochránců přírody, Panská 9, Brno, knihovna – 3. patro | Regio‑
nální sdružení ČSOP Brno | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, 
tel: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

21.4. | 13:00–18:00

Den Země v Novém Lískovci
Tradiční oslava Dne Země pro děti a jejich rodiče. Připravena je 
spousta zábavných soutěží a her s tématikou ochrany životní‑
ho prostředí. | Nový Lískovec, zahrada přiléhající k SVČ Lyska 
mezi ulicemi Svážná a Oblá | ZO ČSOP Jestřábník, SVČ Lyska | 
Petr Laštůvka, tel.: 603 579 359, e‑mail: kacer@jestrabnik.cz | 
www.jestrabnik.cz 

21.4. | 12:00

Přednáška: O vzduchu, větru, dechu 
a oduševnělé zemi
Přednáška historika umění PhDr. Jiřího Zemánka se zabývá 
odlišným pojetím vědomí a poznávání světa v dávných kultu‑
rách a domorodých tradicích ve srovnání s tím, jak pojímáme 
vědomí a poznávání my lidé postmoderní doby. Přednáška 
vychází z bádání filosofa a ekologa Davida Abrama, součástí 
bude projekce obrazů malířů 20. století, kteří zobrazovali téma 
vzduchu. | Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, 3. 
patro | Katedra environmentálních studií FSS MU | FSS MU, 
Joštova 10, tel.: 549 497 476 (Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.) | 
humenv.fss.muni.cz/be_plan.html

21.4. | 11:15–12:30 a 13:30–16:00 

Jak šetřit energií
Zeptejte se energetického poradce ze střediska EKIS – EKOWATT 
Mgr. Karla Murtingera jak šetřit energiemi ve vaší domácnosti či 
organizaci, jaké jsou alternativní zdroje energie, tepelné ztráty 
a izolace budov, biomasa apod. Odborné poradenství pro ši‑
rokou veřejnost. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 
3. NP – hudební klubovna | Informační středisko EUROPE DI‑
RECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci 
| Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahe‑
na v Brně, příspěvkové organizaci, Kobližná 4, Brno. Podrobné 
informace o přednášce podá Michal Kiesel, tel.: 542 532 166, 
e‑mail: eu.brno@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. | 16:30

Energie a udržitelný rozvoj
Význam energeticky úsporného životního stylu pro další rozvoj 
lidské civilizace v podání energetického poradce ze střediska EKIS 
– EKOWATT Mgr. Karla Murtingera. | Knihovna Jiřího Mahena 



17.–18.4. | 17.4. 9:00–15:00 (přihlášené školní kolektivy), 
18.4. 10:00–17:00 (veřejnost)

Den Země na Špilberku – Za příběhem naší 
krajiny
Letošním tématem oslav bude jihomoravská krajina se svojí his‑
torií, proměnami, pestrostí a přírodními i lidskými hodnotami. 
Páteční část svátku Země je určena předem přihlášeným školním 
kolektivům 3.–5. tříd ZŠ. V sobotu je na hrad Špilberk zvána ši‑
roká veřejnost, obzvláště rodiče s dětmi. | hrad Špilberk | Lipka 
– školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci 
s dalšími brněnskými organizacemi | Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, 602 00 Brno, tel.: 
543 211 264 (Mgr. Jiří Nešpor) | www.lipka.cz

17.–26.4. | Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–14:00

Bolívie – pralesy v ohrožení
Námezdní těžaři dřeva nekontrolovaně přibývají i v těch nejod‑
lehlejších oblastech Bolívie. Krajina celé Amazonské pánve se 
velmi rychle mění, tam, kde byl před dvaceti lety zelený prales, 
je dnes degradovaná krajina. Mají deštné pralesy vůbec šanci 
na záchranu? Přijďte na výstavu fotografií míst, kde žijí divocí 
chápani, neviditelní jaguáři a pestrobarevní arové, přijďte pro‑
zkoumat chátrající ekoturistickou základnu uprostřed ničeho! 
| Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 | Knihovna Jiří‑
ho Mahena v Brně, příspěvková organizace a Nadace Partner‑
ství | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 
Kobližná 4, 601 50 Brno. Podrobné informace o výstavě podá 
Ing. Mgr. Michal Veselý z Nadace Partnerství, tel.: 515 903 136, 
e‑mail: michal.vesely@nap.cz | www.kjm.cz

18.4. | celý den

Zelená úsporám
Informační stánek k novému dotačnímu programu MŽP na 
zateplování domů a využití obnovitelných zdrojů energie pro 
domácnosti – osobní konzultace, informační materiály, anke‑
ta | Špilberk | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Pan‑
ská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

18.4. | 10:00

Jarní zahájení provozu skalního jezírka na 
Špilberku
V rámci Dne Země na Špilberku bude po zimě zahájen provoz 
vloni obnoveného vodního prvku – skalního jezírka se čtyřmi vo‑
dopády. | Vstup do hradu Špilberk (brána pro vjezd) | Veřejná 
zeleň města Brna, příspěvková organizace | VZmB, p.o., Kouni‑
cova 1013/16a, Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Vladimíra Kolouš‑
ková), 605 226 760 (Ing. Alexandra Koutná) | vzmb.brno.cz

18.4. | celý den

Čítárna Veronica 
Čítárna časopisu Veronica a dalších publikací z produkce Ekolo‑
gického institutu Veronica při šálku férové kávy nebo čaje | Špil‑

berk | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, 
tel.: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: veronica@veronica.cz 
| www.veronica.cz

18.4. | 14:00

Vyhlášení finalistů soutěže „Brněnský 
strom roku“ 
Vyhlášení 10 finalistů 10. ročníku soutěže Brněnský strom roku, 
výstava fotografií nominovaných stromů, k dispozici již budou 
hlasovací lístky | Špilberk | ZO ČSOP Veronica, Statutární město 
Brno, Veřejná zeleň města Brna | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757; 
777 323 762 | www.veronica.cz

20.–25.4. | Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–14:00

Žlutá, modrá, zelená, kdo ví, co to 
znamená?
Interaktivní výstava pro děti, na které se dozví, jak a kam třídit 
domácí odpad | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 3. 
NP – Dětská knihovna | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěv‑
ková organizace a Nadace Partnerství | Knihovna Jiřího Mahe‑
na v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, Brno. Podrobné 
informace o akci podá Bc. Helena Selucká, tel.: 542 532 146, 
detske@kjm.cz | www.kjm.cz

20.4. | 18:00–20:00 

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Klimatický 
systém – výzkum, změny a výhled do 
dalších desetiletí
Přednáška Radima Tolasze, náměstka ředitele Českého hyd‑
rometeorologického ústavu, o výzkumu a změnách klimatic‑
kého systému. | Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperní‑
ka v Brně, sál velkého planetária | Hvězdárna a planetárium 
Mikuláše Koperníka v Brně, p.o. | Mgr. Pavel Gabzdyl, tel.: 
776 185 623, e‑mail: gabzdyl@hvezdarna.cz, Mgr. Irena Vykou‑
pilová, tel.: 737 436 050, e‑mail: vykoupilova@hvezdarna.cz | 
www.hvezdarna.cz

20.4. | 19:00–22:00 

Večer ekosimulačních her
Široké veřejnosti nabízíme netradiční pohled na ekologii a tr‑
vale udržitelný rozvoj v podobě ekosimulačních her (Fishbanks, 
Fair play atd.). Během večera bude vystavena soutěž kresleného 
vtipu Ekofór 2009 a dětská výtvarná soutěž Máme rádi příro‑
du. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, ul. Hvězdova 
10 (blízko zastávky Tkalcovská) | Hnutí Brontosaurus | Hnutí 
Brontosaurus, Hvězdova 10, Brno, tel.: 544 215 585, 721 293 
721 (Monika Hornová), e‑mail: ekostan@brontosaurus.cz | 
www.brontosaurus.cz

20.4. | 14:00–15:00

Tramvaj s designem DPMB, a.s. 
V pondělí 20. dubna 2009 představí dopravní podnik tramvaj 
s designem DPMB, a.s. zaměřeným především na děti a mladé 

lidi. Tramvaj bude přistavená od 14 do 15 hodin v tramvajové 
smyčce na Mendlově náměstí. Zveme všechny zájemce o pro‑
hlídku. Děti do 10 let od DPMB, a.s. dostanou malou dřevěnou 
tramvaj, kterou mohou pomalovat podle své vlastní fantazie. 
Svá díla pak děti mohou do konce dubna přinést do Informač‑
ní kanceláře DPMB, a.s. na Novobranské ulici 18. Ohodnotí je 
Marketingová rada DPMB, a.s. a vybere tři nejzdařilejší. Jejich 
tvůrci se mohou těšit na poukázku na jízdu historickým vozi‑
dlem při Dopravní nostalgii v červnu 2009. | Tramvajová smyč‑
ka Mendlovo náměstí | DPMB, a.s. | Hlinky 151, Brno, tel.: 
543 174 119 (Mgr. Hana Pohanová, tisková mluvčí DPMB, a.s.) 
| www.dpmb.cz

20.4. | 17:00

Bolívie – pralesy v ohrožení
Doprovodný program k výstavě – přednáška Ing. Mgr. Micha‑
la Veselého, autora výstavy o degradované krajině Amazonské 
pánve a záchraně deštného pralesa. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, Kobližná 4, 5. NP – společenský sál | Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně, příspěvková organizace a Nadace Partnerství | 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kob‑
ližná 4, Brno. Podrobné informace o přednášce podá Ing. Mgr. 
Michal Veselý z Nadace Partnerství, tel.: 515 903 136, e‑mail: 
michal.vesely@nap.cz | www.kjm.cz

20.4. | 13:00–16:00

Tvůrčí aktivity nevidomých v Přírodní 
zahradě u smrku
1) vypalování keramiky v ohni 2) malování barevnými jíly za do‑
provodu hudby 3) stezka jarních bylin 4) cvičení s tyčemi 5) slá‑
mování a pletení z pedigu | Přírodní zahrada u smrku v Brně 
Kr. Poli | TyfloCentrum Brno, o.p.s., Občanské sdružení Smrk 
| Občanské sdružení Smrk, Brno, Ramešova 10, tel.: 549 244 
745 (Mgr. Libuše Mičolová), 541 214 700 (Mgr. Jana Pilgrová) | 
www.prirodnizahrada.wz.cz

21. a 23.4. | 10:00–14:00 – po oba dny

Fér a bio snídaně – výstava, ochutnávka, 
hry a soutěže
Po oba dny budou v informačním a prodejním centru NaZe‑
mi probíhat hry a soutěže pro děti i dospělé, ochutnávka FAIR‑
TRADE a BIO produktů a pokrmů z nich připravených a výstava 
„Pokřivená zrcadla světa“. | NaZemi Pekařská 16, 602 00 Brno 
| Společnost pro Fair Trade | Společnost pro Fair Trade, Kouni‑
cova 42, Brno, tel.: 736 441 799 (Zuzana Kostřicová), e‑mail: 
zuzka.ruferova@fairtrade.cz | www.fairtrade.cz

21.4. | 16:00–18:00 

Jarní procházka Lužánkami
Tradiční procházka parkem Lužánky s výkladem o historii parku 
a o dřevinách i květinách zde rostoucích. | Park Lužánky, sraz 
před vstupem do Střediska volného času Lužánky | Veřejná ze‑
leň města Brna, příspěvková organizace | VZmB, p.o., Kounico‑
va 1013/16a, Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Vladimíra Kolouško‑
vá), 605 226 760 (Ing. Alexandra Koutná) | vzmb.brno.cz

21.4. | 17:00–19:00 

Přednáška: Ekologické vinohradnictví
V posledních 20 letech se v jihomoravském vinohradnictví udál 
u nás jedinečně úspěšný přechod k integrovanému a dnes i eko‑
logickému vinohradnictví, v jehož důsledku se dnes podstatně 
snížil negativní vliv lidských aktivit ve vinicích na volně žijící flóru 
a faunu. Tyto pozitivní změny jsou dokumentovány profesionál‑
ní studií biodiverzity. Přednáší Ing. Milan Hluchý, Ph.D. | Dům 
ochránců přírody, Panská 9, Brno, knihovna – 3. patro | Regio‑
nální sdružení ČSOP Brno | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, 
tel: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

21.4. | 13:00–18:00

Den Země v Novém Lískovci
Tradiční oslava Dne Země pro děti a jejich rodiče. Připravena je 
spousta zábavných soutěží a her s tématikou ochrany životní‑
ho prostředí. | Nový Lískovec, zahrada přiléhající k SVČ Lyska 
mezi ulicemi Svážná a Oblá | ZO ČSOP Jestřábník, SVČ Lyska | 
Petr Laštůvka, tel.: 603 579 359, e‑mail: kacer@jestrabnik.cz | 
www.jestrabnik.cz 

21.4. | 12:00

Přednáška: O vzduchu, větru, dechu 
a oduševnělé zemi
Přednáška historika umění PhDr. Jiřího Zemánka se zabývá 
odlišným pojetím vědomí a poznávání světa v dávných kultu‑
rách a domorodých tradicích ve srovnání s tím, jak pojímáme 
vědomí a poznávání my lidé postmoderní doby. Přednáška 
vychází z bádání filosofa a ekologa Davida Abrama, součástí 
bude projekce obrazů malířů 20. století, kteří zobrazovali téma 
vzduchu. | Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, 3. 
patro | Katedra environmentálních studií FSS MU | FSS MU, 
Joštova 10, tel.: 549 497 476 (Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.) | 
humenv.fss.muni.cz/be_plan.html

21.4. | 11:15–12:30 a 13:30–16:00 

Jak šetřit energií
Zeptejte se energetického poradce ze střediska EKIS – EKOWATT 
Mgr. Karla Murtingera jak šetřit energiemi ve vaší domácnosti či 
organizaci, jaké jsou alternativní zdroje energie, tepelné ztráty 
a izolace budov, biomasa apod. Odborné poradenství pro ši‑
rokou veřejnost. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 
3. NP – hudební klubovna | Informační středisko EUROPE DI‑
RECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci 
| Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahe‑
na v Brně, příspěvkové organizaci, Kobližná 4, Brno. Podrobné 
informace o přednášce podá Michal Kiesel, tel.: 542 532 166, 
e‑mail: eu.brno@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. | 16:30

Energie a udržitelný rozvoj
Význam energeticky úsporného životního stylu pro další rozvoj 
lidské civilizace v podání energetického poradce ze střediska EKIS 
– EKOWATT Mgr. Karla Murtingera. | Knihovna Jiřího Mahena 



17.–18.4. | 17.4. 9:00–15:00 (přihlášené školní kolektivy), 
18.4. 10:00–17:00 (veřejnost)

Den Země na Špilberku – Za příběhem naší 
krajiny
Letošním tématem oslav bude jihomoravská krajina se svojí his‑
torií, proměnami, pestrostí a přírodními i lidskými hodnotami. 
Páteční část svátku Země je určena předem přihlášeným školním 
kolektivům 3.–5. tříd ZŠ. V sobotu je na hrad Špilberk zvána ši‑
roká veřejnost, obzvláště rodiče s dětmi. | hrad Špilberk | Lipka 
– školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci 
s dalšími brněnskými organizacemi | Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, 602 00 Brno, tel.: 
543 211 264 (Mgr. Jiří Nešpor) | www.lipka.cz

17.–26.4. | Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–14:00

Bolívie – pralesy v ohrožení
Námezdní těžaři dřeva nekontrolovaně přibývají i v těch nejod‑
lehlejších oblastech Bolívie. Krajina celé Amazonské pánve se 
velmi rychle mění, tam, kde byl před dvaceti lety zelený prales, 
je dnes degradovaná krajina. Mají deštné pralesy vůbec šanci 
na záchranu? Přijďte na výstavu fotografií míst, kde žijí divocí 
chápani, neviditelní jaguáři a pestrobarevní arové, přijďte pro‑
zkoumat chátrající ekoturistickou základnu uprostřed ničeho! 
| Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 | Knihovna Jiří‑
ho Mahena v Brně, příspěvková organizace a Nadace Partner‑
ství | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 
Kobližná 4, 601 50 Brno. Podrobné informace o výstavě podá 
Ing. Mgr. Michal Veselý z Nadace Partnerství, tel.: 515 903 136, 
e‑mail: michal.vesely@nap.cz | www.kjm.cz

18.4. | celý den

Zelená úsporám
Informační stánek k novému dotačnímu programu MŽP na 
zateplování domů a využití obnovitelných zdrojů energie pro 
domácnosti – osobní konzultace, informační materiály, anke‑
ta | Špilberk | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Pan‑
ská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

18.4. | 10:00

Jarní zahájení provozu skalního jezírka na 
Špilberku
V rámci Dne Země na Špilberku bude po zimě zahájen provoz 
vloni obnoveného vodního prvku – skalního jezírka se čtyřmi vo‑
dopády. | Vstup do hradu Špilberk (brána pro vjezd) | Veřejná 
zeleň města Brna, příspěvková organizace | VZmB, p.o., Kouni‑
cova 1013/16a, Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Vladimíra Kolouš‑
ková), 605 226 760 (Ing. Alexandra Koutná) | vzmb.brno.cz

18.4. | celý den

Čítárna Veronica 
Čítárna časopisu Veronica a dalších publikací z produkce Ekolo‑
gického institutu Veronica při šálku férové kávy nebo čaje | Špil‑

berk | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, 
tel.: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: veronica@veronica.cz 
| www.veronica.cz

18.4. | 14:00

Vyhlášení finalistů soutěže „Brněnský 
strom roku“ 
Vyhlášení 10 finalistů 10. ročníku soutěže Brněnský strom roku, 
výstava fotografií nominovaných stromů, k dispozici již budou 
hlasovací lístky | Špilberk | ZO ČSOP Veronica, Statutární město 
Brno, Veřejná zeleň města Brna | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757; 
777 323 762 | www.veronica.cz

20.–25.4. | Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–14:00

Žlutá, modrá, zelená, kdo ví, co to 
znamená?
Interaktivní výstava pro děti, na které se dozví, jak a kam třídit 
domácí odpad | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 3. 
NP – Dětská knihovna | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěv‑
ková organizace a Nadace Partnerství | Knihovna Jiřího Mahe‑
na v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, Brno. Podrobné 
informace o akci podá Bc. Helena Selucká, tel.: 542 532 146, 
detske@kjm.cz | www.kjm.cz

20.4. | 18:00–20:00 

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Klimatický 
systém – výzkum, změny a výhled do 
dalších desetiletí
Přednáška Radima Tolasze, náměstka ředitele Českého hyd‑
rometeorologického ústavu, o výzkumu a změnách klimatic‑
kého systému. | Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperní‑
ka v Brně, sál velkého planetária | Hvězdárna a planetárium 
Mikuláše Koperníka v Brně, p.o. | Mgr. Pavel Gabzdyl, tel.: 
776 185 623, e‑mail: gabzdyl@hvezdarna.cz, Mgr. Irena Vykou‑
pilová, tel.: 737 436 050, e‑mail: vykoupilova@hvezdarna.cz | 
www.hvezdarna.cz

20.4. | 19:00–22:00 

Večer ekosimulačních her
Široké veřejnosti nabízíme netradiční pohled na ekologii a tr‑
vale udržitelný rozvoj v podobě ekosimulačních her (Fishbanks, 
Fair play atd.). Během večera bude vystavena soutěž kresleného 
vtipu Ekofór 2009 a dětská výtvarná soutěž Máme rádi příro‑
du. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, ul. Hvězdova 
10 (blízko zastávky Tkalcovská) | Hnutí Brontosaurus | Hnutí 
Brontosaurus, Hvězdova 10, Brno, tel.: 544 215 585, 721 293 
721 (Monika Hornová), e‑mail: ekostan@brontosaurus.cz | 
www.brontosaurus.cz

20.4. | 14:00–15:00

Tramvaj s designem DPMB, a.s. 
V pondělí 20. dubna 2009 představí dopravní podnik tramvaj 
s designem DPMB, a.s. zaměřeným především na děti a mladé 

lidi. Tramvaj bude přistavená od 14 do 15 hodin v tramvajové 
smyčce na Mendlově náměstí. Zveme všechny zájemce o pro‑
hlídku. Děti do 10 let od DPMB, a.s. dostanou malou dřevěnou 
tramvaj, kterou mohou pomalovat podle své vlastní fantazie. 
Svá díla pak děti mohou do konce dubna přinést do Informač‑
ní kanceláře DPMB, a.s. na Novobranské ulici 18. Ohodnotí je 
Marketingová rada DPMB, a.s. a vybere tři nejzdařilejší. Jejich 
tvůrci se mohou těšit na poukázku na jízdu historickým vozi‑
dlem při Dopravní nostalgii v červnu 2009. | Tramvajová smyč‑
ka Mendlovo náměstí | DPMB, a.s. | Hlinky 151, Brno, tel.: 
543 174 119 (Mgr. Hana Pohanová, tisková mluvčí DPMB, a.s.) 
| www.dpmb.cz

20.4. | 17:00

Bolívie – pralesy v ohrožení
Doprovodný program k výstavě – přednáška Ing. Mgr. Micha‑
la Veselého, autora výstavy o degradované krajině Amazonské 
pánve a záchraně deštného pralesa. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, Kobližná 4, 5. NP – společenský sál | Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně, příspěvková organizace a Nadace Partnerství | 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kob‑
ližná 4, Brno. Podrobné informace o přednášce podá Ing. Mgr. 
Michal Veselý z Nadace Partnerství, tel.: 515 903 136, e‑mail: 
michal.vesely@nap.cz | www.kjm.cz

20.4. | 13:00–16:00

Tvůrčí aktivity nevidomých v Přírodní 
zahradě u smrku
1) vypalování keramiky v ohni 2) malování barevnými jíly za do‑
provodu hudby 3) stezka jarních bylin 4) cvičení s tyčemi 5) slá‑
mování a pletení z pedigu | Přírodní zahrada u smrku v Brně 
Kr. Poli | TyfloCentrum Brno, o.p.s., Občanské sdružení Smrk 
| Občanské sdružení Smrk, Brno, Ramešova 10, tel.: 549 244 
745 (Mgr. Libuše Mičolová), 541 214 700 (Mgr. Jana Pilgrová) | 
www.prirodnizahrada.wz.cz

21. a 23.4. | 10:00–14:00 – po oba dny

Fér a bio snídaně – výstava, ochutnávka, 
hry a soutěže
Po oba dny budou v informačním a prodejním centru NaZe‑
mi probíhat hry a soutěže pro děti i dospělé, ochutnávka FAIR‑
TRADE a BIO produktů a pokrmů z nich připravených a výstava 
„Pokřivená zrcadla světa“. | NaZemi Pekařská 16, 602 00 Brno 
| Společnost pro Fair Trade | Společnost pro Fair Trade, Kouni‑
cova 42, Brno, tel.: 736 441 799 (Zuzana Kostřicová), e‑mail: 
zuzka.ruferova@fairtrade.cz | www.fairtrade.cz

21.4. | 16:00–18:00 

Jarní procházka Lužánkami
Tradiční procházka parkem Lužánky s výkladem o historii parku 
a o dřevinách i květinách zde rostoucích. | Park Lužánky, sraz 
před vstupem do Střediska volného času Lužánky | Veřejná ze‑
leň města Brna, příspěvková organizace | VZmB, p.o., Kounico‑
va 1013/16a, Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Vladimíra Kolouško‑
vá), 605 226 760 (Ing. Alexandra Koutná) | vzmb.brno.cz

21.4. | 17:00–19:00 

Přednáška: Ekologické vinohradnictví
V posledních 20 letech se v jihomoravském vinohradnictví udál 
u nás jedinečně úspěšný přechod k integrovanému a dnes i eko‑
logickému vinohradnictví, v jehož důsledku se dnes podstatně 
snížil negativní vliv lidských aktivit ve vinicích na volně žijící flóru 
a faunu. Tyto pozitivní změny jsou dokumentovány profesionál‑
ní studií biodiverzity. Přednáší Ing. Milan Hluchý, Ph.D. | Dům 
ochránců přírody, Panská 9, Brno, knihovna – 3. patro | Regio‑
nální sdružení ČSOP Brno | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, 
tel: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

21.4. | 13:00–18:00

Den Země v Novém Lískovci
Tradiční oslava Dne Země pro děti a jejich rodiče. Připravena je 
spousta zábavných soutěží a her s tématikou ochrany životní‑
ho prostředí. | Nový Lískovec, zahrada přiléhající k SVČ Lyska 
mezi ulicemi Svážná a Oblá | ZO ČSOP Jestřábník, SVČ Lyska | 
Petr Laštůvka, tel.: 603 579 359, e‑mail: kacer@jestrabnik.cz | 
www.jestrabnik.cz 

21.4. | 12:00

Přednáška: O vzduchu, větru, dechu 
a oduševnělé zemi
Přednáška historika umění PhDr. Jiřího Zemánka se zabývá 
odlišným pojetím vědomí a poznávání světa v dávných kultu‑
rách a domorodých tradicích ve srovnání s tím, jak pojímáme 
vědomí a poznávání my lidé postmoderní doby. Přednáška 
vychází z bádání filosofa a ekologa Davida Abrama, součástí 
bude projekce obrazů malířů 20. století, kteří zobrazovali téma 
vzduchu. | Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, 3. 
patro | Katedra environmentálních studií FSS MU | FSS MU, 
Joštova 10, tel.: 549 497 476 (Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.) | 
humenv.fss.muni.cz/be_plan.html

21.4. | 11:15–12:30 a 13:30–16:00 

Jak šetřit energií
Zeptejte se energetického poradce ze střediska EKIS – EKOWATT 
Mgr. Karla Murtingera jak šetřit energiemi ve vaší domácnosti či 
organizaci, jaké jsou alternativní zdroje energie, tepelné ztráty 
a izolace budov, biomasa apod. Odborné poradenství pro ši‑
rokou veřejnost. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 
3. NP – hudební klubovna | Informační středisko EUROPE DI‑
RECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci 
| Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahe‑
na v Brně, příspěvkové organizaci, Kobližná 4, Brno. Podrobné 
informace o přednášce podá Michal Kiesel, tel.: 542 532 166, 
e‑mail: eu.brno@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. | 16:30

Energie a udržitelný rozvoj
Význam energeticky úsporného životního stylu pro další rozvoj 
lidské civilizace v podání energetického poradce ze střediska EKIS 
– EKOWATT Mgr. Karla Murtingera. | Knihovna Jiřího Mahena 



17.–18.4. | 17.4. 9:00–15:00 (přihlášené školní kolektivy), 
18.4. 10:00–17:00 (veřejnost)

Den Země na Špilberku – Za příběhem naší 
krajiny
Letošním tématem oslav bude jihomoravská krajina se svojí his‑
torií, proměnami, pestrostí a přírodními i lidskými hodnotami. 
Páteční část svátku Země je určena předem přihlášeným školním 
kolektivům 3.–5. tříd ZŠ. V sobotu je na hrad Špilberk zvána ši‑
roká veřejnost, obzvláště rodiče s dětmi. | hrad Špilberk | Lipka 
– školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci 
s dalšími brněnskými organizacemi | Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, 602 00 Brno, tel.: 
543 211 264 (Mgr. Jiří Nešpor) | www.lipka.cz

17.–26.4. | Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–14:00

Bolívie – pralesy v ohrožení
Námezdní těžaři dřeva nekontrolovaně přibývají i v těch nejod‑
lehlejších oblastech Bolívie. Krajina celé Amazonské pánve se 
velmi rychle mění, tam, kde byl před dvaceti lety zelený prales, 
je dnes degradovaná krajina. Mají deštné pralesy vůbec šanci 
na záchranu? Přijďte na výstavu fotografií míst, kde žijí divocí 
chápani, neviditelní jaguáři a pestrobarevní arové, přijďte pro‑
zkoumat chátrající ekoturistickou základnu uprostřed ničeho! 
| Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 | Knihovna Jiří‑
ho Mahena v Brně, příspěvková organizace a Nadace Partner‑
ství | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, 
Kobližná 4, 601 50 Brno. Podrobné informace o výstavě podá 
Ing. Mgr. Michal Veselý z Nadace Partnerství, tel.: 515 903 136, 
e‑mail: michal.vesely@nap.cz | www.kjm.cz

18.4. | celý den

Zelená úsporám
Informační stánek k novému dotačnímu programu MŽP na 
zateplování domů a využití obnovitelných zdrojů energie pro 
domácnosti – osobní konzultace, informační materiály, anke‑
ta | Špilberk | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Pan‑
ská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

18.4. | 10:00

Jarní zahájení provozu skalního jezírka na 
Špilberku
V rámci Dne Země na Špilberku bude po zimě zahájen provoz 
vloni obnoveného vodního prvku – skalního jezírka se čtyřmi vo‑
dopády. | Vstup do hradu Špilberk (brána pro vjezd) | Veřejná 
zeleň města Brna, příspěvková organizace | VZmB, p.o., Kouni‑
cova 1013/16a, Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Vladimíra Kolouš‑
ková), 605 226 760 (Ing. Alexandra Koutná) | vzmb.brno.cz

18.4. | celý den

Čítárna Veronica 
Čítárna časopisu Veronica a dalších publikací z produkce Ekolo‑
gického institutu Veronica při šálku férové kávy nebo čaje | Špil‑

berk | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, 
tel.: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: veronica@veronica.cz 
| www.veronica.cz

18.4. | 14:00

Vyhlášení finalistů soutěže „Brněnský 
strom roku“ 
Vyhlášení 10 finalistů 10. ročníku soutěže Brněnský strom roku, 
výstava fotografií nominovaných stromů, k dispozici již budou 
hlasovací lístky | Špilberk | ZO ČSOP Veronica, Statutární město 
Brno, Veřejná zeleň města Brna | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757; 
777 323 762 | www.veronica.cz

20.–25.4. | Po–Pá 10:00–19:00, So 10:00–14:00

Žlutá, modrá, zelená, kdo ví, co to 
znamená?
Interaktivní výstava pro děti, na které se dozví, jak a kam třídit 
domácí odpad | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 3. 
NP – Dětská knihovna | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěv‑
ková organizace a Nadace Partnerství | Knihovna Jiřího Mahe‑
na v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, Brno. Podrobné 
informace o akci podá Bc. Helena Selucká, tel.: 542 532 146, 
detske@kjm.cz | www.kjm.cz

20.4. | 18:00–20:00 

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Klimatický 
systém – výzkum, změny a výhled do 
dalších desetiletí
Přednáška Radima Tolasze, náměstka ředitele Českého hyd‑
rometeorologického ústavu, o výzkumu a změnách klimatic‑
kého systému. | Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperní‑
ka v Brně, sál velkého planetária | Hvězdárna a planetárium 
Mikuláše Koperníka v Brně, p.o. | Mgr. Pavel Gabzdyl, tel.: 
776 185 623, e‑mail: gabzdyl@hvezdarna.cz, Mgr. Irena Vykou‑
pilová, tel.: 737 436 050, e‑mail: vykoupilova@hvezdarna.cz | 
www.hvezdarna.cz

20.4. | 19:00–22:00 

Večer ekosimulačních her
Široké veřejnosti nabízíme netradiční pohled na ekologii a tr‑
vale udržitelný rozvoj v podobě ekosimulačních her (Fishbanks, 
Fair play atd.). Během večera bude vystavena soutěž kresleného 
vtipu Ekofór 2009 a dětská výtvarná soutěž Máme rádi příro‑
du. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, ul. Hvězdova 
10 (blízko zastávky Tkalcovská) | Hnutí Brontosaurus | Hnutí 
Brontosaurus, Hvězdova 10, Brno, tel.: 544 215 585, 721 293 
721 (Monika Hornová), e‑mail: ekostan@brontosaurus.cz | 
www.brontosaurus.cz

20.4. | 14:00–15:00

Tramvaj s designem DPMB, a.s. 
V pondělí 20. dubna 2009 představí dopravní podnik tramvaj 
s designem DPMB, a.s. zaměřeným především na děti a mladé 

lidi. Tramvaj bude přistavená od 14 do 15 hodin v tramvajové 
smyčce na Mendlově náměstí. Zveme všechny zájemce o pro‑
hlídku. Děti do 10 let od DPMB, a.s. dostanou malou dřevěnou 
tramvaj, kterou mohou pomalovat podle své vlastní fantazie. 
Svá díla pak děti mohou do konce dubna přinést do Informač‑
ní kanceláře DPMB, a.s. na Novobranské ulici 18. Ohodnotí je 
Marketingová rada DPMB, a.s. a vybere tři nejzdařilejší. Jejich 
tvůrci se mohou těšit na poukázku na jízdu historickým vozi‑
dlem při Dopravní nostalgii v červnu 2009. | Tramvajová smyč‑
ka Mendlovo náměstí | DPMB, a.s. | Hlinky 151, Brno, tel.: 
543 174 119 (Mgr. Hana Pohanová, tisková mluvčí DPMB, a.s.) 
| www.dpmb.cz

20.4. | 17:00

Bolívie – pralesy v ohrožení
Doprovodný program k výstavě – přednáška Ing. Mgr. Micha‑
la Veselého, autora výstavy o degradované krajině Amazonské 
pánve a záchraně deštného pralesa. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, Kobližná 4, 5. NP – společenský sál | Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně, příspěvková organizace a Nadace Partnerství | 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kob‑
ližná 4, Brno. Podrobné informace o přednášce podá Ing. Mgr. 
Michal Veselý z Nadace Partnerství, tel.: 515 903 136, e‑mail: 
michal.vesely@nap.cz | www.kjm.cz

20.4. | 13:00–16:00

Tvůrčí aktivity nevidomých v Přírodní 
zahradě u smrku
1) vypalování keramiky v ohni 2) malování barevnými jíly za do‑
provodu hudby 3) stezka jarních bylin 4) cvičení s tyčemi 5) slá‑
mování a pletení z pedigu | Přírodní zahrada u smrku v Brně 
Kr. Poli | TyfloCentrum Brno, o.p.s., Občanské sdružení Smrk 
| Občanské sdružení Smrk, Brno, Ramešova 10, tel.: 549 244 
745 (Mgr. Libuše Mičolová), 541 214 700 (Mgr. Jana Pilgrová) | 
www.prirodnizahrada.wz.cz

21. a 23.4. | 10:00–14:00 – po oba dny

Fér a bio snídaně – výstava, ochutnávka, 
hry a soutěže
Po oba dny budou v informačním a prodejním centru NaZe‑
mi probíhat hry a soutěže pro děti i dospělé, ochutnávka FAIR‑
TRADE a BIO produktů a pokrmů z nich připravených a výstava 
„Pokřivená zrcadla světa“. | NaZemi Pekařská 16, 602 00 Brno 
| Společnost pro Fair Trade | Společnost pro Fair Trade, Kouni‑
cova 42, Brno, tel.: 736 441 799 (Zuzana Kostřicová), e‑mail: 
zuzka.ruferova@fairtrade.cz | www.fairtrade.cz

21.4. | 16:00–18:00 

Jarní procházka Lužánkami
Tradiční procházka parkem Lužánky s výkladem o historii parku 
a o dřevinách i květinách zde rostoucích. | Park Lužánky, sraz 
před vstupem do Střediska volného času Lužánky | Veřejná ze‑
leň města Brna, příspěvková organizace | VZmB, p.o., Kounico‑
va 1013/16a, Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Vladimíra Kolouško‑
vá), 605 226 760 (Ing. Alexandra Koutná) | vzmb.brno.cz

21.4. | 17:00–19:00 

Přednáška: Ekologické vinohradnictví
V posledních 20 letech se v jihomoravském vinohradnictví udál 
u nás jedinečně úspěšný přechod k integrovanému a dnes i eko‑
logickému vinohradnictví, v jehož důsledku se dnes podstatně 
snížil negativní vliv lidských aktivit ve vinicích na volně žijící flóru 
a faunu. Tyto pozitivní změny jsou dokumentovány profesionál‑
ní studií biodiverzity. Přednáší Ing. Milan Hluchý, Ph.D. | Dům 
ochránců přírody, Panská 9, Brno, knihovna – 3. patro | Regio‑
nální sdružení ČSOP Brno | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, 
tel: 542 422 757, 777 323 762, e‑mail: veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

21.4. | 13:00–18:00

Den Země v Novém Lískovci
Tradiční oslava Dne Země pro děti a jejich rodiče. Připravena je 
spousta zábavných soutěží a her s tématikou ochrany životní‑
ho prostředí. | Nový Lískovec, zahrada přiléhající k SVČ Lyska 
mezi ulicemi Svážná a Oblá | ZO ČSOP Jestřábník, SVČ Lyska | 
Petr Laštůvka, tel.: 603 579 359, e‑mail: kacer@jestrabnik.cz | 
www.jestrabnik.cz 

21.4. | 12:00

Přednáška: O vzduchu, větru, dechu 
a oduševnělé zemi
Přednáška historika umění PhDr. Jiřího Zemánka se zabývá 
odlišným pojetím vědomí a poznávání světa v dávných kultu‑
rách a domorodých tradicích ve srovnání s tím, jak pojímáme 
vědomí a poznávání my lidé postmoderní doby. Přednáška 
vychází z bádání filosofa a ekologa Davida Abrama, součástí 
bude projekce obrazů malířů 20. století, kteří zobrazovali téma 
vzduchu. | Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, 3. 
patro | Katedra environmentálních studií FSS MU | FSS MU, 
Joštova 10, tel.: 549 497 476 (Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.) | 
humenv.fss.muni.cz/be_plan.html

21.4. | 11:15–12:30 a 13:30–16:00 

Jak šetřit energií
Zeptejte se energetického poradce ze střediska EKIS – EKOWATT 
Mgr. Karla Murtingera jak šetřit energiemi ve vaší domácnosti či 
organizaci, jaké jsou alternativní zdroje energie, tepelné ztráty 
a izolace budov, biomasa apod. Odborné poradenství pro ši‑
rokou veřejnost. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 
3. NP – hudební klubovna | Informační středisko EUROPE DI‑
RECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci 
| Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahe‑
na v Brně, příspěvkové organizaci, Kobližná 4, Brno. Podrobné 
informace o přednášce podá Michal Kiesel, tel.: 542 532 166, 
e‑mail: eu.brno@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. | 16:30

Energie a udržitelný rozvoj
Význam energeticky úsporného životního stylu pro další rozvoj 
lidské civilizace v podání energetického poradce ze střediska EKIS 
– EKOWATT Mgr. Karla Murtingera. | Knihovna Jiřího Mahena 
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(program Brněnských dnů pro Zemi  

najdete v rubrice Aktuality a oznámení)

tel.: 545 246 403, e‑mail: ecb@ecb.cz (Gabriela Zavadilová) | 
www.ecb.cz

22.4. | 16:00

Brněnská voda – kulatý stůl
Diskusní setkání zástupců různých oborů nad tématy – pijte 
vodu z kohoutku – prevence vzniku odpadů – voda z kohout‑
ku v restauracích a ve školách. | kavárna Trojka v Domě pánů 
z Kunštátu | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757, 
777 323 762 | www.veronica.cz

23.4. | od 15:00 program, v 17:00 Cyklojízda městem 

Cyklojízda aneb kolo 100x jinak!
Brno na kole – nepropásněte tradiční akci obohacenou netra‑
dičním programem. V cyklodílně se připravíte na letošní sezónu, 
poznáte zblízka cyklistické osobnosti, dozvíte se kam na kole 
v Brně a okolí, uvidíte a sami si vyzkoušíte netradiční vozidla 
v akci a mnohé další. Program završí tradiční skupinová pro‑
jížďka městem na kolech. | Moravské náměstí (u vodotrysku) 
| Brno na kole | Darek Galle, Brno na kole, tel.: 775 984 253, 
e‑mail: redakce@brnonakole.cz | www.brnonakole.cz 

23.4. | 10:00–13:00 

Děti a jarní zahrada 
Děti mateřských škol vysazují své růže a byliny v Přírodní za‑
hradě u smrku | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení Smrk, Rame‑
šova 10, Brno, tel.: 549 244 745 (Mgr. Libuše Mičolová) | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

24.4. | 15:00–18:00 

Zahrada jménem Země
Naučně relaxační akce na zahradě Přírodovědné stanice Kame‑
náčky. Projdete si stezku s ukázkami rostlin různých biotopů 
naší i cizokrajné přírody, můžete si zasoutěžit nebo jen tak po‑
sedět. Otevřená bude i expozice živočichů. Vstupné dobrovolné, 
možnost občerstvení. Akce je určena pro veřejnost, ne pro orga‑
nizované skupiny. | Přírodověná stanice Kamenáčky 4a, Brno – 
Juliánov | Junior – dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 | Kame‑
náčky 4a, Brno, tel.: 548 211 117, e‑mail: kamenacky@junior.cz 
| www.kamenacky.com

25.4. | 10:00–17:00

Hovory se Zemí v Přírodní zahradě u smrku, 
celodenní oslavy, hry, rituály a tvořivé 
činnosti pro malé i velké
Živly v nás a kolem nás – poznáváme Zemi všemi smysly. Vý‑
stavky obrazů, fotografií, různých výrobků a slámových figur. 
Ochutnávka zdravé kuchyně. Do programu bude zařazena i ho‑
dinka s Janou a Alešem Pilgrovými (výtvarnice a hudebník). Ve‑
čer posezení u ohně (dle počasí). | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení 
Smrk, Ramešova 10, Brno, tel. 549 244 745 (Mgr. Libuše Mičo‑
lová) | www.prirodnizahrada.wz.cz

25.4. | celý den

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční lektorovaná vycházka na Pouzdřanskou step, divadelní 
představení | Pouzdřany | Nadace Veronica | Nadace Veronica, 
Panská 9, Brno, tel.: 542 422 775, e‑mail: veronica@veronica.cz 
| www.nadace.veronica.cz

25.4. | 13:00

Jarní otvírání aneb Den Země v ZOO 
Pro děti budou připraveny soutěže např. v malování na chodní‑
ku nebo naučná stezka – Jarní zootrofej. Děti si také mohou ne‑
chat namalovat obličej malbou face painting. Otevřen bude pro‑
dejní stánek s fairtradeovými výrobky, upomínkovými předměty 
a tradiční ekodílnou. Návštěvníci se budou moci blíže seznámit 
s „kontaktními zvířátky“ (fretka, nosál, papoušek Ara) a také 
s probíhající kampaní věnovanou záchraně evropských maso‑
žravců. | Zoo Brno | Zoologická zahrada města Brna, příspěv‑
ková organizace | Zoologická zahrada města Brna, příspěvková 
organizace, U Zoologické zahrady 46, Brno, tel.: 546 432 370, 
724 963 677 (Ing. Pavel Hruška, propagačně vzdělávací úsek), 
e‑mail: hruska@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz

25.4. | 9:00–17:00 

S vysloužilci do ZOO
Ekologická akce na podporu zpětného odběru vysloužilých ele‑
trospotřebičů. Za odevzdaný elektrospotřebič obdrží návštěv‑
níci ZOO vstupenku zdarma. | ZOO Brno | ZOO Brno a ELEK‑
TROWIN, a.s. | ZOO Brno; U zoologické zahrady 46, Brno‑Bystrc, 
ELEKTROWIN, a.s., Michelská 300/60, Praha 4; tel.: 602 677 802 
(Dagmar Horáková) | www.zoobrno.cz, www.elektrowin.cz

26.4. | 13:30–16:00

Putování za sluníčkem 2
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníč‑
kem potkají a pomohou spoustě zatoulaných zvířátek, vyrobí si 
krokodýlka, zaskotačí si s opičkou, ochočí si tygříka. Prověříme, 
zda ví, co které zvířátko žere nebo kde žije. Za každý splněný 
úkol získají děti zlatou minci. Na konci cesty si je pak promění 
za dárek a odměny. | Park na Moravském náměstí | Mateřské 
centrum Kuřátka | MC Kuřátka, Poštovská 1, Brno, tel.: 724 229 
321 (Eliška Břoušková) | www.kuratka.com

26.4. | 9:00

Putování za pramenitou vodou 
Pěší výlet k jedné ze studánek v okolí Brna s odborným dopro‑
vodem a komentářem | Přírodní park Baba a Kuřimská hora | 
Regionální sdružení ČSOP Brno | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757, 
777 323 762 | www.veronica.cz

v Brně, Kobližná 4, 5. NP – společenský sál. | Informační středis‑
ko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvko‑
vé organizaci | Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihov‑
ně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, Ko bližná 4, 
Brno. Podrobné informace o přednášce podá Michal Kie sel, tel.: 
542 532 166, e‑mail: eu.brno@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. | 16:30–18:00 

Desatero pro malé rytíře
Jak se stát v dnešní době rytířem? Třeba tím, že se naučíme 
chránit naši Zemi! Tvořivá dílna pro děti. | Knihovna Jiřího Ma‑
hena v Brně, Kobližná 4, 3. NP | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 
příspěvková organizace | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pří‑
spěvková organizace, Kobližná 4, Brno. Podrobné informa‑
ce o akci podá Bc. Helena Selucká, tel.: 542 532 146, e‑mail: 
detske@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. a  24.4. | 9:00–14:00 

Den otevřených dveří na Výzkumném 
centru pro chemii životního prostředí 
a ekotoxikologii (RECETOX)
Informační den, povídání o problematice znečištění životní‑
ho prostředí, o problematice řešené na RECETOXu, prohlídka 
laboratoří Výzkumného centra, jež je samostatným ústavem 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizu‑
je výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění 
prostředí toxickými látkami. | Výzkumné centrum pro chemii 
životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX), Kamenice 3, 
Brno – Bohunice (nový universitní kampus), 4.+5. patro | Vý‑
zkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikolo‑
gii (RECETOX) | Tel.: 776 741 900 (Klára Hilscherová), e‑mail: 
hilscherova@recetox.muni.cz | www.recetox.muni.cz

22.4. | 15:00–17:00

Poznáváme přírodu všemi smysly
Na středeční odpoledne jsme připravili akci pro rodiče s dětmi, 
během které si projdou 5 stanovišť dle smyslů (zrak, sluch, hmat, 
čich a chuť). Na stanovištích mohou prozkoumat přírodní mate‑
riály a pomůcky se vztahem k Zemi. Také budou mít možnost vy‑
zkoušet originální Montessori pomůcky. | Montessori Centrum, ZŠ 
Pastviny 70, Brno‑Komín | Montessori Centrum (zřizovatel Mon‑
tessori Morava, o.s.) | Montessori Centrum, Pastviny 70, Brno‑Ko‑
mín, tel.: 732 859 257, e‑mail: montessori‑morava@seznam.cz | 
www.sweb.cz/montessori‑morava

22.4. | 17:00–19:30 

Dílna Zdravá kuchyně – Jáhly, pohanka, špalda
Jáhly, pohanka a špalda – tradiční, neprávem zapomenuté plo‑
diny našich předků s velkou výživovou hodnotou a pestrými 
možnostmi úpravy. Na dílně se dozvíte o hodnotných látkách 
a léčivých vlastnostech těchto plodin, připravíte s lektorkou ně‑
kolik receptů a ty pak ochutnáte. Suroviny v biokvalitě. Na akci 
je nutné se předem přihlásit. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 
Brno | EkoCentrum Brno | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, 

Vytištěno na recyklovaném papíře
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www.brno.cz 
(program Brněnských dnů pro Zemi  

najdete v rubrice Aktuality a oznámení)

tel.: 545 246 403, e‑mail: ecb@ecb.cz (Gabriela Zavadilová) | 
www.ecb.cz

22.4. | 16:00

Brněnská voda – kulatý stůl
Diskusní setkání zástupců různých oborů nad tématy – pijte 
vodu z kohoutku – prevence vzniku odpadů – voda z kohout‑
ku v restauracích a ve školách. | kavárna Trojka v Domě pánů 
z Kunštátu | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757, 
777 323 762 | www.veronica.cz

23.4. | od 15:00 program, v 17:00 Cyklojízda městem 

Cyklojízda aneb kolo 100x jinak!
Brno na kole – nepropásněte tradiční akci obohacenou netra‑
dičním programem. V cyklodílně se připravíte na letošní sezónu, 
poznáte zblízka cyklistické osobnosti, dozvíte se kam na kole 
v Brně a okolí, uvidíte a sami si vyzkoušíte netradiční vozidla 
v akci a mnohé další. Program završí tradiční skupinová pro‑
jížďka městem na kolech. | Moravské náměstí (u vodotrysku) 
| Brno na kole | Darek Galle, Brno na kole, tel.: 775 984 253, 
e‑mail: redakce@brnonakole.cz | www.brnonakole.cz 

23.4. | 10:00–13:00 

Děti a jarní zahrada 
Děti mateřských škol vysazují své růže a byliny v Přírodní za‑
hradě u smrku | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení Smrk, Rame‑
šova 10, Brno, tel.: 549 244 745 (Mgr. Libuše Mičolová) | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

24.4. | 15:00–18:00 

Zahrada jménem Země
Naučně relaxační akce na zahradě Přírodovědné stanice Kame‑
náčky. Projdete si stezku s ukázkami rostlin různých biotopů 
naší i cizokrajné přírody, můžete si zasoutěžit nebo jen tak po‑
sedět. Otevřená bude i expozice živočichů. Vstupné dobrovolné, 
možnost občerstvení. Akce je určena pro veřejnost, ne pro orga‑
nizované skupiny. | Přírodověná stanice Kamenáčky 4a, Brno – 
Juliánov | Junior – dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 | Kame‑
náčky 4a, Brno, tel.: 548 211 117, e‑mail: kamenacky@junior.cz 
| www.kamenacky.com

25.4. | 10:00–17:00

Hovory se Zemí v Přírodní zahradě u smrku, 
celodenní oslavy, hry, rituály a tvořivé 
činnosti pro malé i velké
Živly v nás a kolem nás – poznáváme Zemi všemi smysly. Vý‑
stavky obrazů, fotografií, různých výrobků a slámových figur. 
Ochutnávka zdravé kuchyně. Do programu bude zařazena i ho‑
dinka s Janou a Alešem Pilgrovými (výtvarnice a hudebník). Ve‑
čer posezení u ohně (dle počasí). | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení 
Smrk, Ramešova 10, Brno, tel. 549 244 745 (Mgr. Libuše Mičo‑
lová) | www.prirodnizahrada.wz.cz

25.4. | celý den

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční lektorovaná vycházka na Pouzdřanskou step, divadelní 
představení | Pouzdřany | Nadace Veronica | Nadace Veronica, 
Panská 9, Brno, tel.: 542 422 775, e‑mail: veronica@veronica.cz 
| www.nadace.veronica.cz

25.4. | 13:00

Jarní otvírání aneb Den Země v ZOO 
Pro děti budou připraveny soutěže např. v malování na chodní‑
ku nebo naučná stezka – Jarní zootrofej. Děti si také mohou ne‑
chat namalovat obličej malbou face painting. Otevřen bude pro‑
dejní stánek s fairtradeovými výrobky, upomínkovými předměty 
a tradiční ekodílnou. Návštěvníci se budou moci blíže seznámit 
s „kontaktními zvířátky“ (fretka, nosál, papoušek Ara) a také 
s probíhající kampaní věnovanou záchraně evropských maso‑
žravců. | Zoo Brno | Zoologická zahrada města Brna, příspěv‑
ková organizace | Zoologická zahrada města Brna, příspěvková 
organizace, U Zoologické zahrady 46, Brno, tel.: 546 432 370, 
724 963 677 (Ing. Pavel Hruška, propagačně vzdělávací úsek), 
e‑mail: hruska@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz

25.4. | 9:00–17:00 

S vysloužilci do ZOO
Ekologická akce na podporu zpětného odběru vysloužilých ele‑
trospotřebičů. Za odevzdaný elektrospotřebič obdrží návštěv‑
níci ZOO vstupenku zdarma. | ZOO Brno | ZOO Brno a ELEK‑
TROWIN, a.s. | ZOO Brno; U zoologické zahrady 46, Brno‑Bystrc, 
ELEKTROWIN, a.s., Michelská 300/60, Praha 4; tel.: 602 677 802 
(Dagmar Horáková) | www.zoobrno.cz, www.elektrowin.cz

26.4. | 13:30–16:00

Putování za sluníčkem 2
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníč‑
kem potkají a pomohou spoustě zatoulaných zvířátek, vyrobí si 
krokodýlka, zaskotačí si s opičkou, ochočí si tygříka. Prověříme, 
zda ví, co které zvířátko žere nebo kde žije. Za každý splněný 
úkol získají děti zlatou minci. Na konci cesty si je pak promění 
za dárek a odměny. | Park na Moravském náměstí | Mateřské 
centrum Kuřátka | MC Kuřátka, Poštovská 1, Brno, tel.: 724 229 
321 (Eliška Břoušková) | www.kuratka.com

26.4. | 9:00

Putování za pramenitou vodou 
Pěší výlet k jedné ze studánek v okolí Brna s odborným dopro‑
vodem a komentářem | Přírodní park Baba a Kuřimská hora | 
Regionální sdružení ČSOP Brno | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757, 
777 323 762 | www.veronica.cz

v Brně, Kobližná 4, 5. NP – společenský sál. | Informační středis‑
ko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvko‑
vé organizaci | Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihov‑
ně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, Ko bližná 4, 
Brno. Podrobné informace o přednášce podá Michal Kie sel, tel.: 
542 532 166, e‑mail: eu.brno@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. | 16:30–18:00 

Desatero pro malé rytíře
Jak se stát v dnešní době rytířem? Třeba tím, že se naučíme 
chránit naši Zemi! Tvořivá dílna pro děti. | Knihovna Jiřího Ma‑
hena v Brně, Kobližná 4, 3. NP | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 
příspěvková organizace | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pří‑
spěvková organizace, Kobližná 4, Brno. Podrobné informa‑
ce o akci podá Bc. Helena Selucká, tel.: 542 532 146, e‑mail: 
detske@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. a  24.4. | 9:00–14:00 

Den otevřených dveří na Výzkumném 
centru pro chemii životního prostředí 
a ekotoxikologii (RECETOX)
Informační den, povídání o problematice znečištění životní‑
ho prostředí, o problematice řešené na RECETOXu, prohlídka 
laboratoří Výzkumného centra, jež je samostatným ústavem 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizu‑
je výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění 
prostředí toxickými látkami. | Výzkumné centrum pro chemii 
životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX), Kamenice 3, 
Brno – Bohunice (nový universitní kampus), 4.+5. patro | Vý‑
zkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikolo‑
gii (RECETOX) | Tel.: 776 741 900 (Klára Hilscherová), e‑mail: 
hilscherova@recetox.muni.cz | www.recetox.muni.cz

22.4. | 15:00–17:00

Poznáváme přírodu všemi smysly
Na středeční odpoledne jsme připravili akci pro rodiče s dětmi, 
během které si projdou 5 stanovišť dle smyslů (zrak, sluch, hmat, 
čich a chuť). Na stanovištích mohou prozkoumat přírodní mate‑
riály a pomůcky se vztahem k Zemi. Také budou mít možnost vy‑
zkoušet originální Montessori pomůcky. | Montessori Centrum, ZŠ 
Pastviny 70, Brno‑Komín | Montessori Centrum (zřizovatel Mon‑
tessori Morava, o.s.) | Montessori Centrum, Pastviny 70, Brno‑Ko‑
mín, tel.: 732 859 257, e‑mail: montessori‑morava@seznam.cz | 
www.sweb.cz/montessori‑morava

22.4. | 17:00–19:30 

Dílna Zdravá kuchyně – Jáhly, pohanka, špalda
Jáhly, pohanka a špalda – tradiční, neprávem zapomenuté plo‑
diny našich předků s velkou výživovou hodnotou a pestrými 
možnostmi úpravy. Na dílně se dozvíte o hodnotných látkách 
a léčivých vlastnostech těchto plodin, připravíte s lektorkou ně‑
kolik receptů a ty pak ochutnáte. Suroviny v biokvalitě. Na akci 
je nutné se předem přihlásit. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 
Brno | EkoCentrum Brno | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, 

Vytištěno na recyklovaném papíře
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www.brno.cz 
(program Brněnských dnů pro Zemi  

najdete v rubrice Aktuality a oznámení)

tel.: 545 246 403, e‑mail: ecb@ecb.cz (Gabriela Zavadilová) | 
www.ecb.cz

22.4. | 16:00

Brněnská voda – kulatý stůl
Diskusní setkání zástupců různých oborů nad tématy – pijte 
vodu z kohoutku – prevence vzniku odpadů – voda z kohout‑
ku v restauracích a ve školách. | kavárna Trojka v Domě pánů 
z Kunštátu | ZO ČSOP Veronica | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757, 
777 323 762 | www.veronica.cz

23.4. | od 15:00 program, v 17:00 Cyklojízda městem 

Cyklojízda aneb kolo 100x jinak!
Brno na kole – nepropásněte tradiční akci obohacenou netra‑
dičním programem. V cyklodílně se připravíte na letošní sezónu, 
poznáte zblízka cyklistické osobnosti, dozvíte se kam na kole 
v Brně a okolí, uvidíte a sami si vyzkoušíte netradiční vozidla 
v akci a mnohé další. Program završí tradiční skupinová pro‑
jížďka městem na kolech. | Moravské náměstí (u vodotrysku) 
| Brno na kole | Darek Galle, Brno na kole, tel.: 775 984 253, 
e‑mail: redakce@brnonakole.cz | www.brnonakole.cz 

23.4. | 10:00–13:00 

Děti a jarní zahrada 
Děti mateřských škol vysazují své růže a byliny v Přírodní za‑
hradě u smrku | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení Smrk, Rame‑
šova 10, Brno, tel.: 549 244 745 (Mgr. Libuše Mičolová) | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

24.4. | 15:00–18:00 

Zahrada jménem Země
Naučně relaxační akce na zahradě Přírodovědné stanice Kame‑
náčky. Projdete si stezku s ukázkami rostlin různých biotopů 
naší i cizokrajné přírody, můžete si zasoutěžit nebo jen tak po‑
sedět. Otevřená bude i expozice živočichů. Vstupné dobrovolné, 
možnost občerstvení. Akce je určena pro veřejnost, ne pro orga‑
nizované skupiny. | Přírodověná stanice Kamenáčky 4a, Brno – 
Juliánov | Junior – dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 | Kame‑
náčky 4a, Brno, tel.: 548 211 117, e‑mail: kamenacky@junior.cz 
| www.kamenacky.com

25.4. | 10:00–17:00

Hovory se Zemí v Přírodní zahradě u smrku, 
celodenní oslavy, hry, rituály a tvořivé 
činnosti pro malé i velké
Živly v nás a kolem nás – poznáváme Zemi všemi smysly. Vý‑
stavky obrazů, fotografií, různých výrobků a slámových figur. 
Ochutnávka zdravé kuchyně. Do programu bude zařazena i ho‑
dinka s Janou a Alešem Pilgrovými (výtvarnice a hudebník). Ve‑
čer posezení u ohně (dle počasí). | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení 
Smrk, Ramešova 10, Brno, tel. 549 244 745 (Mgr. Libuše Mičo‑
lová) | www.prirodnizahrada.wz.cz

25.4. | celý den

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční lektorovaná vycházka na Pouzdřanskou step, divadelní 
představení | Pouzdřany | Nadace Veronica | Nadace Veronica, 
Panská 9, Brno, tel.: 542 422 775, e‑mail: veronica@veronica.cz 
| www.nadace.veronica.cz

25.4. | 13:00

Jarní otvírání aneb Den Země v ZOO 
Pro děti budou připraveny soutěže např. v malování na chodní‑
ku nebo naučná stezka – Jarní zootrofej. Děti si také mohou ne‑
chat namalovat obličej malbou face painting. Otevřen bude pro‑
dejní stánek s fairtradeovými výrobky, upomínkovými předměty 
a tradiční ekodílnou. Návštěvníci se budou moci blíže seznámit 
s „kontaktními zvířátky“ (fretka, nosál, papoušek Ara) a také 
s probíhající kampaní věnovanou záchraně evropských maso‑
žravců. | Zoo Brno | Zoologická zahrada města Brna, příspěv‑
ková organizace | Zoologická zahrada města Brna, příspěvková 
organizace, U Zoologické zahrady 46, Brno, tel.: 546 432 370, 
724 963 677 (Ing. Pavel Hruška, propagačně vzdělávací úsek), 
e‑mail: hruska@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz

25.4. | 9:00–17:00 

S vysloužilci do ZOO
Ekologická akce na podporu zpětného odběru vysloužilých ele‑
trospotřebičů. Za odevzdaný elektrospotřebič obdrží návštěv‑
níci ZOO vstupenku zdarma. | ZOO Brno | ZOO Brno a ELEK‑
TROWIN, a.s. | ZOO Brno; U zoologické zahrady 46, Brno‑Bystrc, 
ELEKTROWIN, a.s., Michelská 300/60, Praha 4; tel.: 602 677 802 
(Dagmar Horáková) | www.zoobrno.cz, www.elektrowin.cz

26.4. | 13:30–16:00

Putování za sluníčkem 2
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníč‑
kem potkají a pomohou spoustě zatoulaných zvířátek, vyrobí si 
krokodýlka, zaskotačí si s opičkou, ochočí si tygříka. Prověříme, 
zda ví, co které zvířátko žere nebo kde žije. Za každý splněný 
úkol získají děti zlatou minci. Na konci cesty si je pak promění 
za dárek a odměny. | Park na Moravském náměstí | Mateřské 
centrum Kuřátka | MC Kuřátka, Poštovská 1, Brno, tel.: 724 229 
321 (Eliška Břoušková) | www.kuratka.com

26.4. | 9:00

Putování za pramenitou vodou 
Pěší výlet k jedné ze studánek v okolí Brna s odborným dopro‑
vodem a komentářem | Přírodní park Baba a Kuřimská hora | 
Regionální sdružení ČSOP Brno | ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 
602 00 Brno e‑mail: veronica@veronica.cz tel: 542 422 757, 
777 323 762 | www.veronica.cz

v Brně, Kobližná 4, 5. NP – společenský sál. | Informační středis‑
ko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvko‑
vé organizaci | Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihov‑
ně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, Ko bližná 4, 
Brno. Podrobné informace o přednášce podá Michal Kie sel, tel.: 
542 532 166, e‑mail: eu.brno@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. | 16:30–18:00 

Desatero pro malé rytíře
Jak se stát v dnešní době rytířem? Třeba tím, že se naučíme 
chránit naši Zemi! Tvořivá dílna pro děti. | Knihovna Jiřího Ma‑
hena v Brně, Kobližná 4, 3. NP | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 
příspěvková organizace | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pří‑
spěvková organizace, Kobližná 4, Brno. Podrobné informa‑
ce o akci podá Bc. Helena Selucká, tel.: 542 532 146, e‑mail: 
detske@kjm.cz | www.kjm.cz

21.4. a  24.4. | 9:00–14:00 

Den otevřených dveří na Výzkumném 
centru pro chemii životního prostředí 
a ekotoxikologii (RECETOX)
Informační den, povídání o problematice znečištění životní‑
ho prostředí, o problematice řešené na RECETOXu, prohlídka 
laboratoří Výzkumného centra, jež je samostatným ústavem 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizu‑
je výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění 
prostředí toxickými látkami. | Výzkumné centrum pro chemii 
životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX), Kamenice 3, 
Brno – Bohunice (nový universitní kampus), 4.+5. patro | Vý‑
zkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikolo‑
gii (RECETOX) | Tel.: 776 741 900 (Klára Hilscherová), e‑mail: 
hilscherova@recetox.muni.cz | www.recetox.muni.cz

22.4. | 15:00–17:00

Poznáváme přírodu všemi smysly
Na středeční odpoledne jsme připravili akci pro rodiče s dětmi, 
během které si projdou 5 stanovišť dle smyslů (zrak, sluch, hmat, 
čich a chuť). Na stanovištích mohou prozkoumat přírodní mate‑
riály a pomůcky se vztahem k Zemi. Také budou mít možnost vy‑
zkoušet originální Montessori pomůcky. | Montessori Centrum, ZŠ 
Pastviny 70, Brno‑Komín | Montessori Centrum (zřizovatel Mon‑
tessori Morava, o.s.) | Montessori Centrum, Pastviny 70, Brno‑Ko‑
mín, tel.: 732 859 257, e‑mail: montessori‑morava@seznam.cz | 
www.sweb.cz/montessori‑morava

22.4. | 17:00–19:30 

Dílna Zdravá kuchyně – Jáhly, pohanka, špalda
Jáhly, pohanka a špalda – tradiční, neprávem zapomenuté plo‑
diny našich předků s velkou výživovou hodnotou a pestrými 
možnostmi úpravy. Na dílně se dozvíte o hodnotných látkách 
a léčivých vlastnostech těchto plodin, připravíte s lektorkou ně‑
kolik receptů a ty pak ochutnáte. Suroviny v biokvalitě. Na akci 
je nutné se předem přihlásit. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 
Brno | EkoCentrum Brno | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, 

Vytištěno na recyklovaném papíře
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