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S ěnského zoologa Romana Zajíčka se životem a chováním
známých i exotických zvířat v našem městě
eznámení populárního brn

místo konání čka Kurská 1, Brno-Starý Lískovec pořádá řího
Mahena v Brně kontakt , tel. 547 355 630, A. Jeřábková Přednáška pro děti
i dospělé o různých druzích zvířat pro město typických, ale i vzácných a chráněných, které se ve
městě vyskytují. o nebezpečí, které nám jejich neznalost může způsobit.

KJM Brno, pobo | Knihovna Ji
| kurska@kjm.cz |

13. 4. 17:00|

Z řata ve městěví

Síť elektrického vedení brněnské tramvajové a trolejbusové dopravy vyžaduje cca 700
kilometrů napájecích kabelů vedených z 29 měníren

místo konání v ěnírny v těsné blízkosti sídla Kanceláře veřejného ochránce práv,
Údolní 39 pořádá

chod do m
| DPMB Podzemní měnírna Údolní byla vystavěna před pěti lety v rámci

zkvalitnění systému napájení elektrické trakce brněnské hromadné dopravy. Elektrická trakce
je v rámci Dopravního podniku města Brna velmi silná – po Praze nejrozsáhlejší v ČR. Linky
brněnské tramvajové dopravy měří 140 km a trolejbusové téměř 80 km. Dbejte o svou
bezpečnost dodržováním pokynů odborných pracovníků DPMB.

|

14. 4. 8:00-15:00|

D řených dveří v měnírně
na Údolní

en otev

C ě s programem pro děti i dospělé (hry, manuál.činnost,
soutěže, prožitkové programy, přednášky)

elodenní oslavy Dne Zem

místo konání přírodní zahrada u Smrku na Ramešově ulici v Králově poli (pod stadionem na
Srbské, konečná trolejbusu č. 32) pořádá S| mrk, o.s. kontakt Mgr. Libuše Mičolová, tel.
549 244 745 Program Dne Země najdete na www.prirodnizahrada.wz.cz

|
|

14. 4. 10:00-19:00|

D ě v Přírodní zahradě u smrkuen Zem

Využití zbytkového odpadu, odkládaného do popelnic, ukázka vozů na svoz odpadu

místo konání a ě-Líšni (zastávka
Bělohorská tramvaje č.8, autobusů č. 45, 75) pořádá kontakt

, , Přijďte se podívat, jak se v Brně
využívá zbytkový odpad, který odkládáte do popelnic. Předvedeme Vám také vozy na svoz
odpadu. Prohlídky po skupinách začínají v 9, 11, 13 a 15 hodin.

reál spalovny komunálního odpadu na ulici Jedovnická 2 v Brn
| SAKO Brno, a.s. | SAKO Brno,

a.s., Jedovnická 2, Brno www.sako.cz sako@sako.cz |

15. 4. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00|

D řených dveří na brněnské
spalovně

en otev

www.prirodnizahrada.wz.cz


V řejná beseda o energetické politice EU a příležitostech pro Brno za účasti ministra ŽP
Martina Bursíka a náměstka primátora Martina Andera (projekty energetických úspor
v oblasti výstavby a regenerací bytových domů)

e

místo konání čenský sál - 5.NP, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 pořádá
ční středisko EUROPE Brno v KJM v Brně kontakt tel. 542 532 166, fax 542 532

112, eu.brno@kjm.cz, www.kjm.cz, www.europedirect.cz

Spole |
Informa |DIRECT

16. 4. 16:00|

V řejná beseda na téma „Co přinese nový
evropský energetický balíček Brnu“

e

H ěže a povídání o zvířátkách a prostředí kde je můžeme potkat pro naše
nejmenší (1 5 let)

ry, sout
-

místo konání řské centrum Kuřátka, Poštovská 1, Brno pořádá řské centrum
Kuřátka kontakt řoušková, tel. 724 229 321, http://home.tiscali.cz/kuratka Pro
maminky je připravena dílna s náměty co vše se dá vytvořit z věcí, které doma už
nepotřebujeme a beseda s ing. Maršálkovou z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny na
téma „Brněnská voda a fosfáty v našem životě.“

Mate | Mate
| E. B |

16. 4. 10:00|

P ďte s námi za zvířátkyoj

P řírodninami, rozvoj smyslů v kontaktu s přírodouráce s p

místo konání Přírodní zahrada u Smrku na Ramešově ulici v Králově poli
pořádá| Smrk, o.s., TyfloCentrum Brno

(pod stadionem na
Srbské, konečná trolejbusu č. 32) kontatk Zlata
Zumrová, TyfloCentrum, tel. 541 240 420, www.prirodnizahrada.wz.cz

|

16. 4. 13:30-15:30|

B –arevné doteky setkání nevidomých

I ředí se můžeme dívat s humorem!na životní prost

místo konání 16.4.-20.4. ř Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno 21.-22.4. hrad
Veveří pořádá kontakt w ězdová 10, Brno;
kontaktní osoba Veronika Fišerová, ekostan@brontosaurus.cz, tel: 775 381 675

ů na téma životní prostředí, již tradičně pořádaná Hnutím
Brontosaurus po celé republice. Hlasujte o nejlepší dílo roku 2007!

Kancelá ;
| Hnutí Brontosaurus | ww.brontosaurus.cz; Hv

| Výstava
fotografií a kreslených vtip

16.-22. 4. 10:00-18:00|

V ů
Ekofór

ýstava kreslených ekologických vtip

www.brontosaurus.cz


E ří: klima, les, naše příroda, doprava, land art čili umění přímo
v krajině…
kofilmy mnoha tvá

místo konání K pořádá kontakt
k tel , www.nadace.veronica.cz,
www.hnutiduha.cz řináší brněnskému publiku snímky
s ekologicko-sociální tématikou. Letos otevírá témata: Změny klimatu, Lesy, Naše příroda,
Doprava, Land art čili umění v krajině. Denně 2 promítací bloky: pondělí v 17.00 a v 19.00,
jinak v 18.00 a ve 20.00 v kině Art. Slavnostní zahájení 16.4. v 18.30 s účastí ministra ŽP
Martina Bursíka, který bude diskutovat o snímku Nepříjemná pravda Ala Gora. Cena
vstupenek 60 Kč na jeden promítací blok.

ino Art | Hnutí DUHA Brno a Nadace Veronica |
aterina.kotaskova@hnutiduha.cz, . 603 385 917

| Filmový festival EkoBiograf p

16.-18. 4.

E – ů
se společensko-ekologickou
tématikou

koBiograf festival film

C řednášek pro ZŠ a SŠ v Brně - děti a studenti budou v rámci zábavně-naučné
přednášky seznámeni s politikou EU v oblasti životního prostředí

yklus p

místo konání řího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno, nutná rezervace na tel: 542
532 166 pořádá ční středisko EUROPE Brno v KJM v Brně kontakt tel. 542
532 166, fax 542 532 112, eu.brno@kjm.cz, www.kjm.cz, www.europedirect.cz

Knihovna Ji
| Informa |DIRECT

16.-20. 4. dopoledne|

C řírodu?hrání Evropská unie p

Dopolední promítání ekofilmů pro školy

místo konání řetislava Bakaly na Žerotínově náměstí pořádá kontakt

řináší pestrou škálu ekofilmů pro ty školou povinné. Má
nachystáno několik bloků filmových ekopecek pro různé věkové kategorie. Nechceme nudit
ani poučovat, chceme zaujmout a otevírat nové světy.

Sál B | Nadace Veronica |
Jasna Flamiková, jasna.flamikova@ecn.cz | Filmový festival EkoBiograf nelení ani
v dopoledních hodinách, p

16.-20. 4. 8 - ůzné věkové kategorie| :30 12:30 po blocích pro r

EkoBiograf pro školy

Přednáška pro veřejnost s Michalem Nekvasilem z Evropské komise zaměřená na
problematiku životního prostředí

místo konání čenský sál – 5.NP, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
pořádá ční středisko EUROPE Brno v KJM v Brně a Zastoupení Evropské komise
v ČR kontakt tel. 542 532 166, fax 542 532 112, eu.brno@kjm.cz, www.kjm.cz,
www.europedirect.cz

Spole |
Informa

|
DIRECT

17. 4. 16:30|

Čeho dosáhla EU v oblasti životního
prostředí?



V ě
ě ě č ě

ěž

yhlášení hlasování formou internetu, textových zpráv a anketními lístky o nejkrásn jší,
nejzajímav jší, nejstarší, nejvyšší, nejmohutn jší, nejmilejší i jinak nej... strom v Brn ,
podmínky sout e na www.veronica.cz

pořádá Č kontakt
a ěže o nejhezčí

brněnský strom roku. „Svůj“ strom může nabrhnout každý – jednotlivci, rodiny, organizace,
úřady, firmy i další. Z navržených stromů vybere porota finalisty, mezi kterými rozhodne
brněnská veřejnost hlasováním. Hlasovat bude možné prostřednictvím sms, internetu či
anketních lístků do 18. května. 5. června budou vyhlášeni vítězové a proběhne oslava u
vítězného stromu.

ZO SOP Veronica | www.veronica.cz, tel. 542 422 757, Lucie Nováková
lucie.novakova@veronica.cz | ZO ČSOP Veronica vyhlásil 2. ročník sout

17. 4. | zahájení hlasování dne 17.4., vyhlášení 5.6.

B ěnský strom rokurn

Odborná procházka s pracovníky VZmB parkem Lužánky – nejen po jarních kvetoucích
cibulovinách

s řed budovou SVČ (Střediskem volného času Lužánky) pořádá řejná zeleň města
Brna, p.o. kontakt , c , tel.
Tradiční jarní procházka parkem Lužánky, kde bude představen široký sortiment na jaře
kvetoucích cibulovin. Jdná se především o krokusy, ladoňky, ladoničky a narcisy.

raz p | Ve
| Ing. Koloušková Vladimíra kolouskova@vzmb. z 542 212 152 |

17. 4. – , řejnost – 16:00-18:00| pro ZŠ 10:00-11:00 pro ve

Jarní procházka parkem Lužánky

Problematika zahrádkaření ve městech, zahrádkáři – zdraví – zkušenosti – život

místo konání Sál z m pořádá Český
zahrádkářský svaz kontakt , ,

,

Moravského emského uzea, Zelný trh 6, Brno |
| Ing. Maršál tel. 541 147 462 p. Matějíčková tel. 543 257 097

mob. 776 309 863 czsbrno@seznam.cz Problematika zahrádkaření ve velkých městech,
přístup „akademické“ sekce z Veronicy ke komplexnímu řešení zeleně v městě Brně.

|

18. 4. 10:00-15:00|

M řůezinárodní konference zahrádká

A řírodním prostředí a jeho
poznávání)

kce podporující zdravý životní styl rodin (pobyt v p

místo konání čátek akce v 16 hodin u prvního zastavení
Stezky zdraví (Brno Mokrá Hora, u tenisových kurtů) pořádá kontakt

,
řijďte s námi přivítat jaro, zasoutěžit si, probudit smysly, projít se po Stezce zdraví a potkat se

s přáteli. Čekají Vás soutěžě pro děti i rodiče, tvořivé i pohybové aktivity a nakonec malé
překvapení! Akce je určena pro rodiče s dětmi. Začátek programu u prvního zastavení Stezky
zdraví (16-17 hodin), zakončení v lomu u třetího zastavení (18-18.30 hodin). Vstup zdarma.

Stezka zdraví Brno – Lelekovice. Za
– | EkoCentrum Brno |

EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel./fax: 545 246 403, ecb@ecb.cz www.ecb.cz |
P

18. 4. 16:00|

Vítání jara na Stezce zdraví



Přijďte si zahrát pár zábavných simulačních ekoher a poodhalit tak nesmírně pestré
vztahy v našem životním prostředí

místo konání ř Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno pořádá
kontakt Veronika Fišerová, ekostan@brontosaurus.cz, tel. 775 381 675,

ůstání opuštěného pole? Pastvina
zpustošená dobytkem? Nejlepší je, když to sami zažijete. Večer věnovaný několika známým
ekohrám, které jsou používány běžně v ekologické výchově a také na akcích Hnutí
Brontosaurus. Pro ty, které zajímá, jak ekohry zorganizovat, i ty, co se chtějí jen pobavit
a poznat nové spoluhráče.

Kancelá | Hnutí Brontosaurus |
www.brontosaurus.cz

| Stavba dálnice na vašem pozemku? Nenápadné zar

18. 4. 1 :00| 8

Ekohry na vlastní kůži

J ě – hry pro děti, užitečné informace pro dospěléak je to s odpadem v Brn

místo konání n ěstí Svobody pořádá kontakt
tel. ěti

a užitečnými informacemi nejen pro dospělé. Najdete zde tipy pro vaši domácnost, příklady
toho, jak s odpady nakládají jinde, nebo co všechno se dá z odpadů vyrobit. Taktéž je
připravena sběrna hliníku a elektro-odpadu a malá výstava.

ám | Hnutí DUHA Brno | Michal Šimoník,
michal.simonik@hnutiduha.cz, 608 468 579 | Infostánek s hrami nejen pro d

18. 4. : 1 :00| 10 00- 8

O ědpady v Brn

S řebitelský test pečiva aneb chutná BIO lépe nebo prostě jinak?pot

místo konání n ěstí Svobody pořádá kontakt řina Kotásková,
katerina.kotaskova@hnutiduha.cz, tel. 603 385 917

řijďte i vy zjistit, zda BIO chutná lépe nebo prostě jinak. Nejde jen
o to, zda máte rádi bílé nebo celozrnné pečivo, jde i o to, odkud pochází suroviny, ze kterých
bylo upečeno. Výsledky budou známy v pozdních odpoledních hodinách a z účastníků
souboje bude vylosován jeden, který získá Biokuchařku.

ám | Hnutí DUHA Brno | Kate
| Hnutí DUHA vyhlašuje souboj mezi

obyčejným a BIO pečivem. P

18. 4. : 1 :00| 10 00- 8

Souboj BIOpečivo versus obyčejné pečivo

P ů a videoklipů Evropské komise na téma ovzduší, voda,
chemikálie, klimatické změny... K dispozici letáčky a jiné informační materiály
romítání krátkých film

místo konání čenský sál – 5.NP, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 pořádá
I ční středisko EUROPE Brno v KJM v Brně a Zastoupení Evropské komise v České
republice kontakt tel. 542 532 166, fax 542 532 112, eu.brno@kjm.cz, www.kjm.cz,
www.europedirect.cz ů a videoklipů Evropské komise na téma
ovzduší, voda, chemikálie, klimatické změny a mnohá jiná spjatá s problematikou životního
prostředí. K dispozici budou také letáčky a jiné informační materiály vážící se nejen k tomuto
tématu.

Spole |
nforma

|
| Promítání krátkých film

DIRECT

18. 4. 3: 1 :00| 1 00- 8

5 ředí v Evropě0 let ochrany životního prost



Pro malé i velké návštěvníky připraveny hry, soutěže, dílny i informace o přírodě a
životním prostředí

místo konání – z řiléhající k SVČ Lyska mezi ulicemi Svážná a Oblá pořádá ČSOP
Jestřábník, SVČ Lyska, MČ Nový Lískovec kontakt tel.

,

ahrada p | ZO
| Petr Laštůvka, 603 579 359,

kacer@jestrabnik.cz www.jestrabnik.cz | Již v loňských letech pořádal oddíl Jestřábník ve
spolupráci s CVČ na Oblé ulici oslavy ke Dni Země. I v letošním roce bychom vás rádi opět
pozvali na Den Země v Novém Lískovci. Pro malé i velké návštěvníky zde bude připravena řada
aktivit, her, soutěží, dílen a informací o přírodě a životním prostředí. Přijďte se s námi bavit
a vesele oslavit Den Země.

18. 4. 3: 1 :00| 1 00- 8

D ě v Novém Lískovcien Zem

Jógová, relaxační a harmonizační cvičení pro nevidomé a hendikepované občany

místo konání řírodní zahrada u Smrku na Ramešově ulici v Králově poli
pořádá

P
| TyfloCentrum Brno, Smrk o.s.

(pod stadionem na
Srbské, konečná trolejbusu č. 32) kontakt
www.prirodnizahrada.wz.cz, TyfloCentrum Brno – Zlata Zumrová, tel. 541 240 420 Cvičení
pro zdravotně handicapované občany s využitím prvků jógy, energetizačních a
harmonizačních technik.

|
|

18. 4. 3: 1 : 0| 1 30- 5 3

Cvičení pod širým nebem

P I ařednáška ng. rch. Jana Krumla

místo konání ův památník, Mahenova 8 pořádá řího Mahena v Brně
kontakt

Mahen | Knihovna Ji |
www.kjm.cz, tel. 543 248 479

18. 4. :| 17 00

Obnova a rozvoj venkova

Výstava fotografií Věry Vojáčkové

místo konání čka Kurská 1, Brno-Starý Lískovec pořádá řího
Mahena v Brně kontakt

KJM Brno, pobo | Knihovna Ji
| www.kjm.cz, tel. 547 355 630

18. 4. – 10. 5.

Koniklece a něco navíc

1 čník srazu cyklistů ke Dni Země spojený s jízdou centrem Brna7. ro

místo konání n ěstí Svobody pořádá čně s Klubem Bicybo
ř, milos.hotar@ecn.cz, tel. 605 900 020, bližší program lze nalézt na webu

www.brnonakole.cz na fakt
ředkem a je potřeba zlepšovat podmínky pro cyklisty.

V době od 16 do 17 budou pro účastníky připraveny informační stánky, bezplatný cykloservis,
soutěže pro děti, tematická výstava, reprodukovaná hudba aj. Jako bonus této jízdy obdrží
každý zájemce fotografii všech účastníků pořízenou přímo na Náměstí Svobody.

ám | Hnutí DUHA Brno spole | Miloš
Hota

| Již po sedmnácté se sejdeme, abychom poukázali , že kolo je
plnohodnotným dopravním prost

1 . 4. 1 ů, 17:00 hodin – odjezd9 | 6:00 hodin – sraz cyklist

C ěyklojízda ke Dni Zem



B řatech a možné zodpovědné
chování spotřebitelů a spotřebitelek

eseda s Michalem Kolesárem na téma pokusy na zví

místo konání – p řída Kpt. Jaroše 31, Brno pořádá
kontakt , t , , www.nesehnuti.cz

ředstaví problematiku pokusů na zvířatech, seznámí
s oblastmi, ve kterých k pokusům na zvířatech dochází a zaměří se zejména na možnosti
každého z nás nepoužívat testované výrobky.

rostory NESEHNUTÍ Brno, t | NESEHNUTÍ
Brno | Kristýna Pešáková el. 723 759 082 info@nesehnuti.cz |
Michal Kolesár v rámci besedy p

1 . 4. 189 | :00

P řatech aneb co můžeme
udělat my

okusy na zví

Přednáška ing. arch. MgA Osamu Okamura

místo konání pořádá řího Mahena v BrněKJM Brno, Kobližná 4 | Knihovna Ji kontakt
www.kjm.cz, tel. 542 532 142 Přednáška ing. arch. MgA Osamu Okamura o japonské
architektuře jako doprovodný program k výstavě „Poznej světové dědictví UNESCO“.

|
|

1 . 4. 19 | 7:00

Japonská architektura

Výstava přibližující problematiku ochrany klimatu a možnosti preventivních opatření,
zahrnující i globální témata a problematiku rozvojových zemí

místo konání ří pořádá ČSOP
Veronica kontakt , ,

řibližující problematiku ochrany klimatu a možnosti
preventivních opatření, zahrnující i globální témata a problematiku rozvojových zemí. Celkem
ji tvoří 15 panelů k tématům: Klimatický spolek, problematika emisí CO , význam a potřeba
ochrany amazonských deštných pralesů pro ochranu klimatu, spotřeba energie a energetické
úspory, vliv zemědělství, udržitelná spotřeba, šetrná doprava, šetření zdrojů a prevence
vzniku odpadů.

2.-19. 4. Moravské zemské muzeum, 21.-22. 4. hrad Veve | ZO
| Lucie Nováková tel. 542 422 757, lucie.novakova@veronica.cz

www.veronica.cz | Výstava p

2

2 -22. 4..

Prima klima

Výstava fotografií brněnských řek, zahrádkářských kolonií, brownfields, zeleně a
dopravy v Brně od autorů Josefa Ptáčka a Richarda Suchého

místo konání f pořádá ČSOP Veronica kontakt
, ,

oyer Moravské zemské knihovny | ZO | Hana
Chalupská tel. 542 422 757, hana.chalupska@veronica.cz www.veronica.cz | Výstava
fotografií brněnských řek, zahrádkářských kolonií, brownfields, zeleně a dopravy v Brně od
autorů Josefa ptáčka a Richarda Suchého, která se dotýká územního plánu a životního
prostředí v našem městě. Návštěvníci výstavy budou mít možnost připojit na anketní lístky své
názory a postřehy k této problematice.

20 3 – 4. 5.. .

Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá



Z ětína Podkomorskými lesy k Ríšově studánce a na hrad Veveří (cca 7 km)Žeb

místo konání – n ětín, zastávka Křivánkovo nám. pořádá
ě kontakt tel. ,

, ětína Podkomorskými lesy k Ríšově
studánce a na Hrad Veveří (cca 7 km)

ástup na pochod - Žeb | KHS
Jihomoravského kraje se sídlem v Brn | 541 113 040, 545 113 094
szs@khsbrno.cz richard.wotke @khsbrno.cz | z Žeb

2 | 91. 4. :00

J ůze pro zdravíarní ch

Pestrý program na téma zm –ěny klimatu po celé planetě hry, soutěže, divadélka,
hudební vystoupení, tvořivé dílny, ukázky a prodej řemeslných výrobků, prohlídka
hradu, sobotní večerní koncert

místo konání ří pořádá ěnské organizace
ěnské organizace pořádají pro malé i velké návštěvníky pestrý program na téma

změny klimatu po celé planetě. Hry, soutěže, divadélka, hudební vystoupení, tvořivé dílny,
ukázky a prodej řemeslných výrobků, prohlídka hradu, sobotní večerní koncert v 18.00 hod.

Hrad Veve | Lipka a další brn | www.lipka.cz | Lipka
a další brn

Vstupné 50 Kč za osobu nebo 120 Kč za rodinu Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj
a koná se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje

|
|

2 -22. | 10 -17:001. 4. :00

Den Země na hradě Veveří
aneb Přijdou tropy do Evropy?

Devět stanovišť, které přiblíží dětem život Indiánů

místo konání z Č Lužánky pořádá ů, SVČ Lužánky
kontakt Michal Janík, michal.janik@zeeska.cz, tel. 777 628 156, ěti ve
věku od 6 do 12 let čeká devět stanovišť, ze kterých si odnesou indiánský výrobek nebo
zážitek. Čeká na ně: • střelba z perkusní pušky a vyprávění o lovu • korálkování - ukázky
indiánských korálkovaných ozdob a jejich výroba • oheň v týpí – rozdělávání sirkami i
křesadlem • zvířata - stopování zvěře • bylinky - stromy • cesta lesem a její nástrahy •
indiánské signály. Cena 30 Kč, na akci je nutno se předem přihlásit.

ahrada SV | ZS „Po cestách vlasti“, Kmen Vlk |
www.luzanky.cz | Na d

22. | 15 -18:004. :00

Den Země mezi Indiány

N čně zábavný program v celém areálu zoo, zaměřený na ochranu přírody nejen ČR
ale i na Madagaskaru

au –

místo konání ěsta Brna pořádá ěsta Brna
kontakt V

ěřen ochranu přírody nejen České republiky, ale i Madagaskaru
(kampaň vyhlášená Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií pro rok 2007 na
záchranu flóry a fauny Madagaskaru). Pro návštěvníky bude připravena naučná soutěžní
stezka zaměřená na ochranu přírody , ekologická dílna, soutěž „Třídíme odpady“, promítání
filmů, kreslení na asfalt…

Zoologická zahrada m | Zoologická zahrada m |
Mgr. Miroslava itulová , vitulova@zoobrno.cz | Program bude probíhat v celém

areálu zoo a bude zam

22. | 1 -1 : 04. 0:00 6 3

D ě a jarní zootrofejen Zem


