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22.4. | 16:00–19:00

Pasivní domy – bydlení snů – seminář
Na co se zaměřit při stavbě nebo rekonstrukci domu? Co je to 
pasivní dům? Jak se vyhnout vysokým účtům za topení? Všech-
ny otázky vám zodpoví již tradiční seminář o pasivních domech. 
Přednášky renomovaných architektů, příklady pasivních domů, 
řešení větrání a neprůvzdušnosti, klasické mýty a předsudky. 
Na akci je třeba se předem přihlásit. | Místo konání vám bude 
upřesněno po přihlášení na akci. | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

22.4. | 19:00–21:00

Promítání filmu Wal-Mart – vysoká 
cena nízkých cen a beseda týkající se 
problematiky obchodních řetězců
Promítání filmu o největším obchodním řetězci na světě – Wal-
Martu. Po filmu bude následovat beseda věnující se expanzi 
nákupních center, hypermarketů a diskontů v Brně a jejím en-
vironmentálním a sociálním dopadům. | Místogalerie, Skleně-
ná louka, Kounicova 23, 3. patro | Zora Javorská, NESEHNUTÍ 
Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, 
tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

22.4. | 19:00–20:30

„Co je to Fair Trade“ přednáška a diskuse
Přijďte zjistit, co je Fair Trade, koncept spravedlivého obchodu, 
a proč jeho popularita stále roste. | Společnost pro Fair Trade, Kou-
nicova 42, 602 00 Brno, 1. patro | Martina Pavlíčková, martina.
pavlickova@fairtrade.cz, tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

23.4. | 13:00–18:00

Poradenské fórum – Můj pasivní dům
Chystáte se stavět? Připravujete projekt vlastního pasivního 
domu? Na poradenském fóru vám jej posoudí zkušení architek-
ti a projektanti a zároveň se poučíte z chyb ostatních hodno-
cených projektů. Fórum probíhá formou skupinové konzultace 
– poučení se na příkladu druhých, 30 min. na 1 projekt, max. 
účast 8 projektů. Na akci je třeba se předem přihlásit. | Fakul-
ta architektury VUT, Poříčí 5, Brno | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

23.4. | 13:00–17:00

Stánek v rámci Dne Země v Lužankách
Účast na již tradiční oslavě Dne Země, tentokrát v Lužánkách, se 
zajímavým programem pro děti i širokou veřejnost. | Park Lu-
žánky | Zora Javorská, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@
nesehnuti.cz, tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

23.–24.4. | 23.4. 13:00–17:00, 24.4. 10:00–17:00

Brněnský Den Země 
Tradiční oslava Dne Země uprostřed brněnské zeleně. Na rodi-
če i děti čeká zábava spojená s poučením. Hry i hříčky s přírodní 
tëmatikou navíc v pátek doplní živá zvířátka a stromy. V sobotu 

Moravské náměstí zaplní stánky brněnských organizací, které ná-
vštěvníkům přichystají spoustu aktivit a soutěží, plných informací 
k problematice životního prostředí. | 23.4. park Lužánky (u SVČ Lu-
žánky), 24.4. Moravské náměstí | Rezekvítek – Sdružení pro ekolo-
gickou výchovu a ochranu přírody, Nadace Partnerství a SVČ Lužán-
ky ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi | Rezekvítek 
– Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, Kamenná 6, 
639 00 Brno, tel.: 543 216 483, 775 580 205 (Karla Petřivalská) | 
www.rezekvitek.cz, www.nadacepartnerstvi.cz, www.luzanky.cz

Moravské náměstí v rámci brněnské oslavy Dne Země

24.4. | 10:00–17:00

Stánek NESEHNUTÍ
Účast na již tradiční oslavě Dne Země se zajímavým progra-
mem pro děti i širokou veřejnost. Nebudou chybět ani koncer-
ty a doprovodný program. | NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Ja-
roše 18, 602 00 Brno, Zora Javorská, zora@nesehnuti.cz, tel./
fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

Ekorozhledna – inspirace pro ekologicky 
šetrnější životní styl
Informační stánek s inspirací pro každého. Zajímavé publikace 
s praktickými náměty, obchůdek se šetrnými produkty, pozván-
ky na dílny a semináře. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 
Brno, tel.: 545 246 403 | www.ecb.cz

Ekoporadna Veronica radí
Na stánku ekologické poradny najdete odpovědi na otázky – bu-
dou se někdy v Brně třídit plasty? Jak získat podporu z programu 
Zelená úsporám? Kam v Brně pro dobrou vodu? Jak se zapojit 
do přípravy nového územního plánu města Brna? | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz/poradna

Ochrana klimatu ve městě
Informační stánek s informacemi o tom, jak lidé ve městě chrání 
klima v jiných zemích a jak mohou přispět samotní Brňané. | 
Děti Země a ZO ČSOP Veronica | Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 
Brno, Miroslav Patrik, tel.: 545 210 393, 603 574 289, dz.brno@
ecn.cz | www.detizeme.cz/brno, www.veronica.cz

Přírodní zahrady? Zahrady bez chemie!
Konzultace k pěstování ovoce a zeleniny bez chemických pro-
středků, k projektování přírodních zahrad, využívání plevelů 
v kuchyni na stánku Veroniky v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce ČR–Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. | ZO ČSOP Veronica 
| ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno,Olga Krejčířová, 
tel.: 542 422 756, veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

24.4. | 13:00

Cyklojízda ke Dni Země
Zábavná okružní cyklojízda centrem města při příležitosti oslav 
Dne Země. Pouliční umění, bohatý program a soutěže pro děti 

Vytištěno na recyklovaném papíře

Fo
to

 ©
 K

o
n

tu
ra

 D
es

ig
n

u cyklostánku sdružení Brno na kole. Informace o možnostech 
cyklistické a pěší dopravy po městě, odborná prohlídka kola 
nebo možnost vyzkoušet si jízdu na netradičních vozítkách. 
Bezpečnost při Cyklojízdě bude zajištěna. | Moravské náměstí 
(resp. přilehlé centrum města) | Brno na kole, o.s. | Francouz-
ská 61, Brno, tel.: 545 210 753, mobil: 603 101 899, e-mail: 
lukas.kala@gmail.com, redakce@brnonakole.cz, kontaktní 
osoba: Lukáš Kala | www.brnonakole.cz

24.4. | 13:00–17:00

Den Země
Akce bude zaměřena na problémy se znečišťování ovzduší 
automobilovým provozem a na nutnost třídění odpadu. Vše 
bude doplněno soutěžemi. | Zoo Brno | hadova@zoobrno.cz 
| www.zoobrno.cz

24.4. | 14:00–17:00

S Montessori do přírody
Odpolední procházka okolím Komína pro celou rodinu. Děti bu-
dou plnit na stanovištích úkoly věnované ochraně přírody a té-
matům přirozeného koloběhu změn v přírodě v průběhu roku. 
Doporučený věk dětí: předškolní a mladší školní věk. V případě 
nepříznivého počasí se akce koná v Montessori Centru. | Mon-
tessori Centrum, ZŠ Pastviny 70, Brno–Komín | Montessori Cen-
trum (zřizovatel Montessori Morava, o.s.) ve spolupráci s Mon-
tessori třídou ZŠ Pastviny | tel.: 732 859 257, e-mail: info@
montessori-brno.cz | www. montessori-brno.cz

25.4. | 13:00–16:00

Putování za sluníčkem III 
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníčkem 
potkají, pomohou zatoulaným zvířátkům, dozvědí se mnoho 
nového o přírodě, zasadí si také kytičku, o kterou budou doma 
pečovat. Za každý splněný úkol získají zlatou minci. Na konci 
cesty si je vymění za dárek. | park na Moravském náměstí | 
Mateřské centrum Kuřátka | Alena Krásná, tel.: 724 229 321 | 
www.kuratka.com

25.4. | sraz v 9:00

Studánky v Podolí
Sraz účastníků je v 9:00 na konečné MHD v Mariánském údolí. 
Půjdeme podél Říčky do Podolí ke studánce u myslivecké chaty, 
dále ke kótě Čtvrtě nad Líšní, mezi zahrádkami s pramenem na 
ulici Ondráčkovu a podél revitalizovaného potoka ke studán-
ce Libušce. Délka trasy 7km. Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze 
studánkové poradny a RNDr.Olga Skácelová z algologického 
pracoviště Moravského zemského muzea v Brně. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, 
olga.krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

25.4. | 15:00

Zpívám Zemi – recitál Marie Máši Kubátové
Písňový recitál známé šansoniérky Marie Máši Kubátové. 
Seznámení s jejím novým CD, povídání o životě, přírodě 
a hudbě. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | Ob-

čanské sdružení Smrk, Ramešova 10, Brno 612 00, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

duben–květen, přesné datum bude upřesněno v KAM 
a Metropolitanu | otevřeno út–pá 10:00–18:00, so 13:00–16:00

Výstava v Urban centru – Naučné stezky 
v Brně
Výstava přiblíží návštěvníkům existující naučné stezky v Brně. 
Doprovodné texty budou doplněny fotografiemi a grafický-
mi informačními panely mapujícími jednotlivé naučné stezky. 
| Statutární město Brno, Urban centrum ve spolupráci s Odbo-
rem životního prostředí | Urban centrum Brno, Mečová 5, Sta-
rá radnice, e-mail: urbancentrum@brno.cz, tel.: 542 210 297 | 
www.urbancentrum.brno.cz

Mediální partner:



13.–28. 4. | dle návštěvních hodin

Energy Bridges – Ekvador
Výstava fotografií z publicistické cesty za environmentálními 
problémy Ekvádoru. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), 
Kobližná 4, tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.
cz | www.kjm.cz

16.–23.4. | bude upřesněn v nabídkách školám 
a k dispozici v KJM 

I Ty můžeš zachránit planetu
Tematické besedy pro žáky 4.– 6. tříd o tom, co je ekologie a co 
každý z nás může udělat pro Zemi. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihovna, tel.: 542 532 102, 
mobil 605 298 276, public@kjm.cz | www.kjm.cz

16.4. | 9:00–15:00

Hrátky se zvířátky
Akce pro děti nebo rodiče s dětmi zaměřená na téma živočichů 
a jejich prostředí. Seznámení s tématem probíhá formou sta-
novišť, kde děti plní různé úkoly či hrají hry. | Moravské nám. | 
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, 602 00 Brno, p. Čásla-
vová 603 277 961 | www.ddmhelceletova.cz

16.4. | 9:00–12:00

Férová snídaně 
Ochutnávka fair trade kávy, čaje, čokolády. Možnost dozvědět 
sem, kdo a za jakých podmínek vypěstoval kávu a čaj, které běž-
ně pijeme. | Obchod NaZemi, Pekařská 16, Brno | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, 602 00 Brno, kontaktní osoba 
Jana Hájková, koordinátorka obchodu NaZemi, jana.hajkova@
fairtrade.cz, tel.: 774 247 377 | www.fairtrade.cz

16.4. | 12:00–16:00 zahájení dvouhodinového programu 
ve 12:00 a 14:00 

Jak žít v souladu s životním prostředím?
Akce zaštítěná akademickým prostředím pracoviště RECETOX 
seznámí studenty i širší veřejnost s dílčími problémy životního 
prostředí interaktivní formou. Exkurze po ekotoxikologických 
a chemických laboratořích, řada pokusů, pozorování organismů 
pod mikroskopem a dalších laboratorních úkonů s cílem pou-
kázat na environmentální důsledky používání chemických látek. 
| RECETOX, kampus MU, Kamenice 126/3, Brno – Bohunice | 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity | RNDr. Vero-
nika Pašková, paskova@recetox.muni.cz, tel.: 549 493 107 | 
www.recetox.muni.cz

17.4. | Dopolední vycházky: 9:00 vlakem z hl. nádraží. Sraz 
v 10:00 hod. Kulturní program: 14:00 

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční akce spojená s dopoledními vycházkami na Pouz-
dřanskou step komentovaná odborníky a odpoledním kul-
turním programem v renesančním měšťanském domě 
u Klimešů v Pouzdřanech. | Dopolední vycházky: sraz v Pouz-
dřanech u školy. Kulturní program: Renesanční dům u Klime-

šů, Pouzdřany 115 | Nadace Veronica (Zuzana Galle), Panská 9, 
602 00 Brno, tel: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

17.4. | 14:00–17:00

Povídání o vodě s odborníky i laiky
Voda v nás i kolem nás.Voda tajemná i užitečná. Jak hos-
podařit s vodou v zahradě. Studánky, rybníčky, potůč-
ky v okolí Brna. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli |  
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

18.4. | 15:00–18:00

Děti si hrají se Zemí, hravé a tvořivé 
činnosti 
Kameny, kamínky, písek, hlína. Voda, vodička, voděnka. 
Foukáme, dýcháme, zpíváme. Oheň, ohýnek, plamínek-
světlo a teplo. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

19.–23.4. | 10:00–16:00, po domluvě na tel.: 544 215 585 je 
možno i v jinou dobu

Ekologie s humorem
Výstava nejlepších kreslených vtipů s ekologickou tematikou, 
které se nasbíraly během pěti ročníků soutěže Ekofór. Výstava 
vítězných prací dětské výtvarné a fotografické soutěže Máme 
rádi přírodu. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, 
Hvězdová 10, 602 00 Brno | Monika Hornová, ekostan@
brontosaurus.cz, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 | 
www.brontosaurus.cz

19.–23.4. | zahájení 19.4. v 9:00

Pohádková doprava
Dopravní podnik města Brna, a.s. připravil soutěž dětské kresby 
na téma „Pohádková doprava“. Děti ve věku od 3 do 10 let (roz-
děleni do dvou věkových kategorií 3–5 let a 6–10 let) mohou 
v termínu od 15.3. do 14.4. 2010 přinést vlastnoručně nama-
lovaný obrázek o velikosti A4. Podepsaný obrázek (jméno, věk, 
kontakt – mail, telefon) předají na Informační kanceláři DPMB, 
a.s. na Novobranské 18. Z přijatých obrázků vybereme 36 ob-
rázků, které budou v období od 19. do 23.4. vystaveny v bu-
dově Dopravního podniku města Brna, a.s. na ulici Novobran-
ská 18. Deset nejlepších obrázků (pět z každé věkové kategorie) 
oceníme drobnými dárky. | DPMB, a.s., Novobranská 18 | 
Mgr. Romana Rossi, tel.: 543 171 355, e-mail: rrossi@dpmb.cz 
| www.dpmb.cz

19.–27.4. | Podrobný rozpis na www.ekobiograf.cz

EkoBiograf
Již tradiční přehlídka nejúspěšnějších filmů s ekologicko-spole-
čenskou tematikou, promítaných v kině Art. Vstup na všech-
ny projekce i besedy zdarma. Podrobné a aktuální informace 

na www.ekobiograf.cz. | Kino Art | Nadace Veronica, Pan-
ská 9, 602 00, tel.: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

19.4. | 13:00–17:00

Voda brněnských pramenů a studánek / Na 
zahrádce bez chemie
Konzultace s našimi odborníky ke kvalitě vody v brněnských stu-
dánkách a pramenech, ale i k vodě z vodovodu. Přineste si v PET 
lahvi vzorek vody, uděláme vám rozbor. Poradíme vám také, jak 
pěstovat ovoce a zeleninu na zahradě bez chemie. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno | tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

19.4. | 16:00–18:00

Jarní procházka Lužánkami
Jarní procházka nejstarším pro veřejnost otevřeným parkem – 
Lužánkami s odborným výkladem o historii, současnosti a bu-
doucnosti, nejen o fauně a flóře v parku. | Park Lužánky, sraz před 
budovou Střediska volného času | Veřejná zeleň města Brna, 
p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Ko-
loušková), 731 643 389 (Ing. Andielová) | www.vzmb.cz

19.4. | 13:00–16:00

Indiáni z Chaloupky, happening 
nevidomých 
Oheň, bubnování, příběhy. Cvičení k rozproudění energie. Výroba 
jednoduchých hudebních nástrojů. | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 
Brno, Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@se-
znam.cz. Tyflocentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, 612 00 Brno, 
tel.: 774 715 099 (Jana Pilgrová) | www. prirodnizahrada.wz.cz, 
www.centrumpronevidome.cz 

20.4. | 14:00–18:00

Infostánek v centru města
Infostánek zaměřený na problematiku nákupních center a hy-
permarketů v Brně a jejich environmentální a sociální dopa-
dy. | Centrum města Brna | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, 
třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz ; tel./
fax.: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

20.4. | začátek v 17:30 před budovou

Mé zelené já v každodenním životě Brňáka
Zážitkové odpoledne o vzájemné inspiraci k přírodě šetrnému 
chování. O tom, že inspirace může vycházet z nás. Zážitkové 
odpoledne „O nás“. | CVČ Lužánky | Hnutí Brontosaurus | Iva 
Nováková, ifka@akcepriroda.cz, Hnutí Brontosaurus, Hvězdo-
vá 10, 602 00 Brno, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 
| www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

20.4. | 17:00–19:00

Přednáška – aktuální otázky ochrany 
přírody
Přednáška v rámci pravidelného cyklu – téma bude upřesněno. 
| Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | ČSOP RS Brno, 
Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.krejcirova@vero-
nica.cz | www.veronica.cz

20.4. | 14:30–17:30 

Zelená a modrá planeta
Na Přírodovědné stanici Kamenáčky bude pro veřejnost otevře-
na expozice zvířat a relaxačně – vzdělávací zahrada, na které 
v průběhu odpoledne proběhne slavnostní „otevírání potoka“ 
pro rok 2010. Děti i dospělí budou mít možnost vyrobit si svůj 
vlastní originální obal na květináč a zasadit si sazeničku bylinek, 
kterou si odnesou. Vstup do areálu bude volný. | Přírodovědná 
stanice Kamenáčky 4a, Brno-Juliánov, 636 00 (bus 75, 45, 58, 
56 a tram 13 – zastávka Dělnický dům) | JUNIOR – dům dětí 
a mládeže, Brno, Dornych 2, odloučené pracoviště Přírodovědná 
stanice Kamenáčky | tel.: 539 085 763 | www.kamenacky.com, 
www.junior.cz

20.4. | 15:00–17:00

„Skvrny na banánech“
Výukový program z cyklu Svět v nákupním košíku (www.sve-
tvnakupnimkosiku.cz/skoly). Zveme všechny učitele, lektory, 
studenty a všechny ostatní, kteří by se interaktivní formou rádi 
dozvěděli, za jakých podmínek se pěstují banány. | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, Brno 602 00, 1. patro, kontakt-
ní osoba Martina Pavlíčková, martina.pavlickova@fairtrade.cz, 
tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

21.4. | 17:00–19:00

Uklízení bez chemie
Na semináři s Bc.Kateřinou Ševčíkovou se bude mluvit o che-
mických látkách ukrytých v běžných čistících prostředcích a o je-
jich vlivu na nás i přírodu. Dovíte se, jak poznat šetrné čisticí 
prostředky – jaké existují certifikáty a kritéria, uslyšíte několik 
jednoduchých tipů, jak uklízet levně a k přírodě šetrně. Vzorky 
šetrných čisticích přípravků si odnesete domů. | EkoCentrum 
Brno, Ponávka 2, je třeba se přihlásit předem, tel.: 545 246 403 
| www.ecb.cz

21.4. | 10:00–12:00 a 16:00–18:00

Den otevřených dveří Ekoporadny 
NESEHNUTÍ
Seznámení s ekoporadnou, inspirace z případů, které ekopo-
radna řeší. K dispozici bude také knihovna. | kancelář NESE-
HUTÍ | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 
602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, tel./fax.: 543 245 342 | 
www.nesehnuti.cz

21.4. | od 15:30–18:00

Slavnostní otevření zahrad pod hradbami 
v parku NKP Špilberk
Slavnostní otevření zrekonstruované zahrady okolo objektů 
Špilberk 2 v parku, spuštění fontány s kulturním programem 
v altánu a jarní zahradě u opravených bývalých vodárenských 
objektů v parku NKP Špilberk. | Park NKP Špilberk, objekt Špil-
berk 2 (bývalé vodárenské domečky nad ulicí Pellicova) | Ve-
řejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, 
tel.: 605 226 761 (Ing. Koloušková), 605 226 760 (Ing. Koutná) 
| www.brno.cz

21.4. | sraz v 16:00 na zastávce Kořískova (tramvaj č.1)

Sběr odpadků v Zamilovaném hájku 
(Řečkovice)
Sběr odpadků v Zamilovaném hájku v Řečkovicích, doporu-
čujeme vzít si s sebou pracovní rukavice. | Zamilovaný hájek 
v Řečkovicích | Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno 602 00, 
hnutí@brontosaurus.cz, Iva Nováková, ifka@akcepriroda.cz, 
tel.: 544 215 585 | www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

21.4., v případě špatného počasí poplujeme 28.4. | 15:00–17:30

Krasoplavba
Program: zvolna popádlujeme po proudu řeky na dvoumístných 
nafukovacích kanoích „Pálava“, při zastávkách na zajímavých 
místech nás čeká povídání o řece, jejích proměnách a jejím mís-
tě v krajině, městě i duši člověka. S sebou: lodní obuv (sandály, 
tenisky), věci na převlečení (případně plavky). Nahlašování účas-
ti: Kapacita je omezena na 20 účastníků, je nutné předem se na-
hlásit telefonicky či e-mailem. | Sraz u řeky poblíž Obřanského 
mostu v Obřanech, konec akce v parčíku u řeky poblíž ulice Tkal-
covská | Ekologická poradna Veronica, Panská 9, Brno 602 00, 
Monika Vokálová, tel.: 542 422 750, veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

22.4. | 17:00–19:00

Zelený čtvrtek – diskusní setkání na téma 
Přírodní infrastruktura – ÚSES
Cílem diskuse u kulatého stolu je výměna aktuálních informací 
a tříbení názorů o rozmanitých aspektech tvorby územních sys-
témů ekologické stability a péče o přírodní infrastrukturu v kul-
turní krajině. | Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | 
ČSOP RS Brno, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.
krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

22.4. | 16:30

Opravdu do koše?
Výtvarná dílna celá z odpadků, které nemusí vždycky skončit 
v koši. Přijďte si vyrobit lodičku, letadlo nebo hračku... | Knihov-
na Jiřího Mahena v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihov-
na | tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz | 
www.kjm.cz



13.–28. 4. | dle návštěvních hodin

Energy Bridges – Ekvador
Výstava fotografií z publicistické cesty za environmentálními 
problémy Ekvádoru. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), 
Kobližná 4, tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.
cz | www.kjm.cz

16.–23.4. | bude upřesněn v nabídkách školám 
a k dispozici v KJM 

I Ty můžeš zachránit planetu
Tematické besedy pro žáky 4.– 6. tříd o tom, co je ekologie a co 
každý z nás může udělat pro Zemi. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihovna, tel.: 542 532 102, 
mobil 605 298 276, public@kjm.cz | www.kjm.cz

16.4. | 9:00–15:00

Hrátky se zvířátky
Akce pro děti nebo rodiče s dětmi zaměřená na téma živočichů 
a jejich prostředí. Seznámení s tématem probíhá formou sta-
novišť, kde děti plní různé úkoly či hrají hry. | Moravské nám. | 
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, 602 00 Brno, p. Čásla-
vová 603 277 961 | www.ddmhelceletova.cz

16.4. | 9:00–12:00

Férová snídaně 
Ochutnávka fair trade kávy, čaje, čokolády. Možnost dozvědět 
sem, kdo a za jakých podmínek vypěstoval kávu a čaj, které běž-
ně pijeme. | Obchod NaZemi, Pekařská 16, Brno | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, 602 00 Brno, kontaktní osoba 
Jana Hájková, koordinátorka obchodu NaZemi, jana.hajkova@
fairtrade.cz, tel.: 774 247 377 | www.fairtrade.cz

16.4. | 12:00–16:00 zahájení dvouhodinového programu 
ve 12:00 a 14:00 

Jak žít v souladu s životním prostředím?
Akce zaštítěná akademickým prostředím pracoviště RECETOX 
seznámí studenty i širší veřejnost s dílčími problémy životního 
prostředí interaktivní formou. Exkurze po ekotoxikologických 
a chemických laboratořích, řada pokusů, pozorování organismů 
pod mikroskopem a dalších laboratorních úkonů s cílem pou-
kázat na environmentální důsledky používání chemických látek. 
| RECETOX, kampus MU, Kamenice 126/3, Brno – Bohunice | 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity | RNDr. Vero-
nika Pašková, paskova@recetox.muni.cz, tel.: 549 493 107 | 
www.recetox.muni.cz

17.4. | Dopolední vycházky: 9:00 vlakem z hl. nádraží. Sraz 
v 10:00 hod. Kulturní program: 14:00 

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční akce spojená s dopoledními vycházkami na Pouz-
dřanskou step komentovaná odborníky a odpoledním kul-
turním programem v renesančním měšťanském domě 
u Klimešů v Pouzdřanech. | Dopolední vycházky: sraz v Pouz-
dřanech u školy. Kulturní program: Renesanční dům u Klime-

šů, Pouzdřany 115 | Nadace Veronica (Zuzana Galle), Panská 9, 
602 00 Brno, tel: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

17.4. | 14:00–17:00

Povídání o vodě s odborníky i laiky
Voda v nás i kolem nás.Voda tajemná i užitečná. Jak hos-
podařit s vodou v zahradě. Studánky, rybníčky, potůč-
ky v okolí Brna. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli |  
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

18.4. | 15:00–18:00

Děti si hrají se Zemí, hravé a tvořivé 
činnosti 
Kameny, kamínky, písek, hlína. Voda, vodička, voděnka. 
Foukáme, dýcháme, zpíváme. Oheň, ohýnek, plamínek-
světlo a teplo. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

19.–23.4. | 10:00–16:00, po domluvě na tel.: 544 215 585 je 
možno i v jinou dobu

Ekologie s humorem
Výstava nejlepších kreslených vtipů s ekologickou tematikou, 
které se nasbíraly během pěti ročníků soutěže Ekofór. Výstava 
vítězných prací dětské výtvarné a fotografické soutěže Máme 
rádi přírodu. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, 
Hvězdová 10, 602 00 Brno | Monika Hornová, ekostan@
brontosaurus.cz, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 | 
www.brontosaurus.cz

19.–23.4. | zahájení 19.4. v 9:00

Pohádková doprava
Dopravní podnik města Brna, a.s. připravil soutěž dětské kresby 
na téma „Pohádková doprava“. Děti ve věku od 3 do 10 let (roz-
děleni do dvou věkových kategorií 3–5 let a 6–10 let) mohou 
v termínu od 15.3. do 14.4. 2010 přinést vlastnoručně nama-
lovaný obrázek o velikosti A4. Podepsaný obrázek (jméno, věk, 
kontakt – mail, telefon) předají na Informační kanceláři DPMB, 
a.s. na Novobranské 18. Z přijatých obrázků vybereme 36 ob-
rázků, které budou v období od 19. do 23.4. vystaveny v bu-
dově Dopravního podniku města Brna, a.s. na ulici Novobran-
ská 18. Deset nejlepších obrázků (pět z každé věkové kategorie) 
oceníme drobnými dárky. | DPMB, a.s., Novobranská 18 | 
Mgr. Romana Rossi, tel.: 543 171 355, e-mail: rrossi@dpmb.cz 
| www.dpmb.cz

19.–27.4. | Podrobný rozpis na www.ekobiograf.cz

EkoBiograf
Již tradiční přehlídka nejúspěšnějších filmů s ekologicko-spole-
čenskou tematikou, promítaných v kině Art. Vstup na všech-
ny projekce i besedy zdarma. Podrobné a aktuální informace 

na www.ekobiograf.cz. | Kino Art | Nadace Veronica, Pan-
ská 9, 602 00, tel.: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

19.4. | 13:00–17:00

Voda brněnských pramenů a studánek / Na 
zahrádce bez chemie
Konzultace s našimi odborníky ke kvalitě vody v brněnských stu-
dánkách a pramenech, ale i k vodě z vodovodu. Přineste si v PET 
lahvi vzorek vody, uděláme vám rozbor. Poradíme vám také, jak 
pěstovat ovoce a zeleninu na zahradě bez chemie. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno | tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

19.4. | 16:00–18:00

Jarní procházka Lužánkami
Jarní procházka nejstarším pro veřejnost otevřeným parkem – 
Lužánkami s odborným výkladem o historii, současnosti a bu-
doucnosti, nejen o fauně a flóře v parku. | Park Lužánky, sraz před 
budovou Střediska volného času | Veřejná zeleň města Brna, 
p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Ko-
loušková), 731 643 389 (Ing. Andielová) | www.vzmb.cz

19.4. | 13:00–16:00

Indiáni z Chaloupky, happening 
nevidomých 
Oheň, bubnování, příběhy. Cvičení k rozproudění energie. Výroba 
jednoduchých hudebních nástrojů. | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 
Brno, Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@se-
znam.cz. Tyflocentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, 612 00 Brno, 
tel.: 774 715 099 (Jana Pilgrová) | www. prirodnizahrada.wz.cz, 
www.centrumpronevidome.cz 

20.4. | 14:00–18:00

Infostánek v centru města
Infostánek zaměřený na problematiku nákupních center a hy-
permarketů v Brně a jejich environmentální a sociální dopa-
dy. | Centrum města Brna | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, 
třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz ; tel./
fax.: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

20.4. | začátek v 17:30 před budovou

Mé zelené já v každodenním životě Brňáka
Zážitkové odpoledne o vzájemné inspiraci k přírodě šetrnému 
chování. O tom, že inspirace může vycházet z nás. Zážitkové 
odpoledne „O nás“. | CVČ Lužánky | Hnutí Brontosaurus | Iva 
Nováková, ifka@akcepriroda.cz, Hnutí Brontosaurus, Hvězdo-
vá 10, 602 00 Brno, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 
| www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

20.4. | 17:00–19:00

Přednáška – aktuální otázky ochrany 
přírody
Přednáška v rámci pravidelného cyklu – téma bude upřesněno. 
| Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | ČSOP RS Brno, 
Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.krejcirova@vero-
nica.cz | www.veronica.cz

20.4. | 14:30–17:30 

Zelená a modrá planeta
Na Přírodovědné stanici Kamenáčky bude pro veřejnost otevře-
na expozice zvířat a relaxačně – vzdělávací zahrada, na které 
v průběhu odpoledne proběhne slavnostní „otevírání potoka“ 
pro rok 2010. Děti i dospělí budou mít možnost vyrobit si svůj 
vlastní originální obal na květináč a zasadit si sazeničku bylinek, 
kterou si odnesou. Vstup do areálu bude volný. | Přírodovědná 
stanice Kamenáčky 4a, Brno-Juliánov, 636 00 (bus 75, 45, 58, 
56 a tram 13 – zastávka Dělnický dům) | JUNIOR – dům dětí 
a mládeže, Brno, Dornych 2, odloučené pracoviště Přírodovědná 
stanice Kamenáčky | tel.: 539 085 763 | www.kamenacky.com, 
www.junior.cz

20.4. | 15:00–17:00

„Skvrny na banánech“
Výukový program z cyklu Svět v nákupním košíku (www.sve-
tvnakupnimkosiku.cz/skoly). Zveme všechny učitele, lektory, 
studenty a všechny ostatní, kteří by se interaktivní formou rádi 
dozvěděli, za jakých podmínek se pěstují banány. | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, Brno 602 00, 1. patro, kontakt-
ní osoba Martina Pavlíčková, martina.pavlickova@fairtrade.cz, 
tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

21.4. | 17:00–19:00

Uklízení bez chemie
Na semináři s Bc.Kateřinou Ševčíkovou se bude mluvit o che-
mických látkách ukrytých v běžných čistících prostředcích a o je-
jich vlivu na nás i přírodu. Dovíte se, jak poznat šetrné čisticí 
prostředky – jaké existují certifikáty a kritéria, uslyšíte několik 
jednoduchých tipů, jak uklízet levně a k přírodě šetrně. Vzorky 
šetrných čisticích přípravků si odnesete domů. | EkoCentrum 
Brno, Ponávka 2, je třeba se přihlásit předem, tel.: 545 246 403 
| www.ecb.cz

21.4. | 10:00–12:00 a 16:00–18:00

Den otevřených dveří Ekoporadny 
NESEHNUTÍ
Seznámení s ekoporadnou, inspirace z případů, které ekopo-
radna řeší. K dispozici bude také knihovna. | kancelář NESE-
HUTÍ | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 
602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, tel./fax.: 543 245 342 | 
www.nesehnuti.cz

21.4. | od 15:30–18:00

Slavnostní otevření zahrad pod hradbami 
v parku NKP Špilberk
Slavnostní otevření zrekonstruované zahrady okolo objektů 
Špilberk 2 v parku, spuštění fontány s kulturním programem 
v altánu a jarní zahradě u opravených bývalých vodárenských 
objektů v parku NKP Špilberk. | Park NKP Špilberk, objekt Špil-
berk 2 (bývalé vodárenské domečky nad ulicí Pellicova) | Ve-
řejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, 
tel.: 605 226 761 (Ing. Koloušková), 605 226 760 (Ing. Koutná) 
| www.brno.cz

21.4. | sraz v 16:00 na zastávce Kořískova (tramvaj č.1)

Sběr odpadků v Zamilovaném hájku 
(Řečkovice)
Sběr odpadků v Zamilovaném hájku v Řečkovicích, doporu-
čujeme vzít si s sebou pracovní rukavice. | Zamilovaný hájek 
v Řečkovicích | Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno 602 00, 
hnutí@brontosaurus.cz, Iva Nováková, ifka@akcepriroda.cz, 
tel.: 544 215 585 | www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

21.4., v případě špatného počasí poplujeme 28.4. | 15:00–17:30

Krasoplavba
Program: zvolna popádlujeme po proudu řeky na dvoumístných 
nafukovacích kanoích „Pálava“, při zastávkách na zajímavých 
místech nás čeká povídání o řece, jejích proměnách a jejím mís-
tě v krajině, městě i duši člověka. S sebou: lodní obuv (sandály, 
tenisky), věci na převlečení (případně plavky). Nahlašování účas-
ti: Kapacita je omezena na 20 účastníků, je nutné předem se na-
hlásit telefonicky či e-mailem. | Sraz u řeky poblíž Obřanského 
mostu v Obřanech, konec akce v parčíku u řeky poblíž ulice Tkal-
covská | Ekologická poradna Veronica, Panská 9, Brno 602 00, 
Monika Vokálová, tel.: 542 422 750, veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

22.4. | 17:00–19:00

Zelený čtvrtek – diskusní setkání na téma 
Přírodní infrastruktura – ÚSES
Cílem diskuse u kulatého stolu je výměna aktuálních informací 
a tříbení názorů o rozmanitých aspektech tvorby územních sys-
témů ekologické stability a péče o přírodní infrastrukturu v kul-
turní krajině. | Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | 
ČSOP RS Brno, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.
krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

22.4. | 16:30

Opravdu do koše?
Výtvarná dílna celá z odpadků, které nemusí vždycky skončit 
v koši. Přijďte si vyrobit lodičku, letadlo nebo hračku... | Knihov-
na Jiřího Mahena v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihov-
na | tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz | 
www.kjm.cz



13.–28. 4. | dle návštěvních hodin

Energy Bridges – Ekvador
Výstava fotografií z publicistické cesty za environmentálními 
problémy Ekvádoru. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), 
Kobližná 4, tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.
cz | www.kjm.cz

16.–23.4. | bude upřesněn v nabídkách školám 
a k dispozici v KJM 

I Ty můžeš zachránit planetu
Tematické besedy pro žáky 4.– 6. tříd o tom, co je ekologie a co 
každý z nás může udělat pro Zemi. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihovna, tel.: 542 532 102, 
mobil 605 298 276, public@kjm.cz | www.kjm.cz

16.4. | 9:00–15:00

Hrátky se zvířátky
Akce pro děti nebo rodiče s dětmi zaměřená na téma živočichů 
a jejich prostředí. Seznámení s tématem probíhá formou sta-
novišť, kde děti plní různé úkoly či hrají hry. | Moravské nám. | 
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, 602 00 Brno, p. Čásla-
vová 603 277 961 | www.ddmhelceletova.cz

16.4. | 9:00–12:00

Férová snídaně 
Ochutnávka fair trade kávy, čaje, čokolády. Možnost dozvědět 
sem, kdo a za jakých podmínek vypěstoval kávu a čaj, které běž-
ně pijeme. | Obchod NaZemi, Pekařská 16, Brno | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, 602 00 Brno, kontaktní osoba 
Jana Hájková, koordinátorka obchodu NaZemi, jana.hajkova@
fairtrade.cz, tel.: 774 247 377 | www.fairtrade.cz

16.4. | 12:00–16:00 zahájení dvouhodinového programu 
ve 12:00 a 14:00 

Jak žít v souladu s životním prostředím?
Akce zaštítěná akademickým prostředím pracoviště RECETOX 
seznámí studenty i širší veřejnost s dílčími problémy životního 
prostředí interaktivní formou. Exkurze po ekotoxikologických 
a chemických laboratořích, řada pokusů, pozorování organismů 
pod mikroskopem a dalších laboratorních úkonů s cílem pou-
kázat na environmentální důsledky používání chemických látek. 
| RECETOX, kampus MU, Kamenice 126/3, Brno – Bohunice | 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity | RNDr. Vero-
nika Pašková, paskova@recetox.muni.cz, tel.: 549 493 107 | 
www.recetox.muni.cz

17.4. | Dopolední vycházky: 9:00 vlakem z hl. nádraží. Sraz 
v 10:00 hod. Kulturní program: 14:00 

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční akce spojená s dopoledními vycházkami na Pouz-
dřanskou step komentovaná odborníky a odpoledním kul-
turním programem v renesančním měšťanském domě 
u Klimešů v Pouzdřanech. | Dopolední vycházky: sraz v Pouz-
dřanech u školy. Kulturní program: Renesanční dům u Klime-

šů, Pouzdřany 115 | Nadace Veronica (Zuzana Galle), Panská 9, 
602 00 Brno, tel: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

17.4. | 14:00–17:00

Povídání o vodě s odborníky i laiky
Voda v nás i kolem nás.Voda tajemná i užitečná. Jak hos-
podařit s vodou v zahradě. Studánky, rybníčky, potůč-
ky v okolí Brna. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli |  
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

18.4. | 15:00–18:00

Děti si hrají se Zemí, hravé a tvořivé 
činnosti 
Kameny, kamínky, písek, hlína. Voda, vodička, voděnka. 
Foukáme, dýcháme, zpíváme. Oheň, ohýnek, plamínek-
světlo a teplo. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

19.–23.4. | 10:00–16:00, po domluvě na tel.: 544 215 585 je 
možno i v jinou dobu

Ekologie s humorem
Výstava nejlepších kreslených vtipů s ekologickou tematikou, 
které se nasbíraly během pěti ročníků soutěže Ekofór. Výstava 
vítězných prací dětské výtvarné a fotografické soutěže Máme 
rádi přírodu. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, 
Hvězdová 10, 602 00 Brno | Monika Hornová, ekostan@
brontosaurus.cz, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 | 
www.brontosaurus.cz

19.–23.4. | zahájení 19.4. v 9:00

Pohádková doprava
Dopravní podnik města Brna, a.s. připravil soutěž dětské kresby 
na téma „Pohádková doprava“. Děti ve věku od 3 do 10 let (roz-
děleni do dvou věkových kategorií 3–5 let a 6–10 let) mohou 
v termínu od 15.3. do 14.4. 2010 přinést vlastnoručně nama-
lovaný obrázek o velikosti A4. Podepsaný obrázek (jméno, věk, 
kontakt – mail, telefon) předají na Informační kanceláři DPMB, 
a.s. na Novobranské 18. Z přijatých obrázků vybereme 36 ob-
rázků, které budou v období od 19. do 23.4. vystaveny v bu-
dově Dopravního podniku města Brna, a.s. na ulici Novobran-
ská 18. Deset nejlepších obrázků (pět z každé věkové kategorie) 
oceníme drobnými dárky. | DPMB, a.s., Novobranská 18 | 
Mgr. Romana Rossi, tel.: 543 171 355, e-mail: rrossi@dpmb.cz 
| www.dpmb.cz

19.–27.4. | Podrobný rozpis na www.ekobiograf.cz

EkoBiograf
Již tradiční přehlídka nejúspěšnějších filmů s ekologicko-spole-
čenskou tematikou, promítaných v kině Art. Vstup na všech-
ny projekce i besedy zdarma. Podrobné a aktuální informace 

na www.ekobiograf.cz. | Kino Art | Nadace Veronica, Pan-
ská 9, 602 00, tel.: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

19.4. | 13:00–17:00

Voda brněnských pramenů a studánek / Na 
zahrádce bez chemie
Konzultace s našimi odborníky ke kvalitě vody v brněnských stu-
dánkách a pramenech, ale i k vodě z vodovodu. Přineste si v PET 
lahvi vzorek vody, uděláme vám rozbor. Poradíme vám také, jak 
pěstovat ovoce a zeleninu na zahradě bez chemie. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno | tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

19.4. | 16:00–18:00

Jarní procházka Lužánkami
Jarní procházka nejstarším pro veřejnost otevřeným parkem – 
Lužánkami s odborným výkladem o historii, současnosti a bu-
doucnosti, nejen o fauně a flóře v parku. | Park Lužánky, sraz před 
budovou Střediska volného času | Veřejná zeleň města Brna, 
p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Ko-
loušková), 731 643 389 (Ing. Andielová) | www.vzmb.cz

19.4. | 13:00–16:00

Indiáni z Chaloupky, happening 
nevidomých 
Oheň, bubnování, příběhy. Cvičení k rozproudění energie. Výroba 
jednoduchých hudebních nástrojů. | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 
Brno, Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@se-
znam.cz. Tyflocentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, 612 00 Brno, 
tel.: 774 715 099 (Jana Pilgrová) | www. prirodnizahrada.wz.cz, 
www.centrumpronevidome.cz 

20.4. | 14:00–18:00

Infostánek v centru města
Infostánek zaměřený na problematiku nákupních center a hy-
permarketů v Brně a jejich environmentální a sociální dopa-
dy. | Centrum města Brna | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, 
třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz ; tel./
fax.: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

20.4. | začátek v 17:30 před budovou

Mé zelené já v každodenním životě Brňáka
Zážitkové odpoledne o vzájemné inspiraci k přírodě šetrnému 
chování. O tom, že inspirace může vycházet z nás. Zážitkové 
odpoledne „O nás“. | CVČ Lužánky | Hnutí Brontosaurus | Iva 
Nováková, ifka@akcepriroda.cz, Hnutí Brontosaurus, Hvězdo-
vá 10, 602 00 Brno, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 
| www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

20.4. | 17:00–19:00

Přednáška – aktuální otázky ochrany 
přírody
Přednáška v rámci pravidelného cyklu – téma bude upřesněno. 
| Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | ČSOP RS Brno, 
Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.krejcirova@vero-
nica.cz | www.veronica.cz

20.4. | 14:30–17:30 

Zelená a modrá planeta
Na Přírodovědné stanici Kamenáčky bude pro veřejnost otevře-
na expozice zvířat a relaxačně – vzdělávací zahrada, na které 
v průběhu odpoledne proběhne slavnostní „otevírání potoka“ 
pro rok 2010. Děti i dospělí budou mít možnost vyrobit si svůj 
vlastní originální obal na květináč a zasadit si sazeničku bylinek, 
kterou si odnesou. Vstup do areálu bude volný. | Přírodovědná 
stanice Kamenáčky 4a, Brno-Juliánov, 636 00 (bus 75, 45, 58, 
56 a tram 13 – zastávka Dělnický dům) | JUNIOR – dům dětí 
a mládeže, Brno, Dornych 2, odloučené pracoviště Přírodovědná 
stanice Kamenáčky | tel.: 539 085 763 | www.kamenacky.com, 
www.junior.cz

20.4. | 15:00–17:00

„Skvrny na banánech“
Výukový program z cyklu Svět v nákupním košíku (www.sve-
tvnakupnimkosiku.cz/skoly). Zveme všechny učitele, lektory, 
studenty a všechny ostatní, kteří by se interaktivní formou rádi 
dozvěděli, za jakých podmínek se pěstují banány. | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, Brno 602 00, 1. patro, kontakt-
ní osoba Martina Pavlíčková, martina.pavlickova@fairtrade.cz, 
tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

21.4. | 17:00–19:00

Uklízení bez chemie
Na semináři s Bc.Kateřinou Ševčíkovou se bude mluvit o che-
mických látkách ukrytých v běžných čistících prostředcích a o je-
jich vlivu na nás i přírodu. Dovíte se, jak poznat šetrné čisticí 
prostředky – jaké existují certifikáty a kritéria, uslyšíte několik 
jednoduchých tipů, jak uklízet levně a k přírodě šetrně. Vzorky 
šetrných čisticích přípravků si odnesete domů. | EkoCentrum 
Brno, Ponávka 2, je třeba se přihlásit předem, tel.: 545 246 403 
| www.ecb.cz

21.4. | 10:00–12:00 a 16:00–18:00

Den otevřených dveří Ekoporadny 
NESEHNUTÍ
Seznámení s ekoporadnou, inspirace z případů, které ekopo-
radna řeší. K dispozici bude také knihovna. | kancelář NESE-
HUTÍ | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 
602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, tel./fax.: 543 245 342 | 
www.nesehnuti.cz

21.4. | od 15:30–18:00

Slavnostní otevření zahrad pod hradbami 
v parku NKP Špilberk
Slavnostní otevření zrekonstruované zahrady okolo objektů 
Špilberk 2 v parku, spuštění fontány s kulturním programem 
v altánu a jarní zahradě u opravených bývalých vodárenských 
objektů v parku NKP Špilberk. | Park NKP Špilberk, objekt Špil-
berk 2 (bývalé vodárenské domečky nad ulicí Pellicova) | Ve-
řejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, 
tel.: 605 226 761 (Ing. Koloušková), 605 226 760 (Ing. Koutná) 
| www.brno.cz

21.4. | sraz v 16:00 na zastávce Kořískova (tramvaj č.1)

Sběr odpadků v Zamilovaném hájku 
(Řečkovice)
Sběr odpadků v Zamilovaném hájku v Řečkovicích, doporu-
čujeme vzít si s sebou pracovní rukavice. | Zamilovaný hájek 
v Řečkovicích | Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno 602 00, 
hnutí@brontosaurus.cz, Iva Nováková, ifka@akcepriroda.cz, 
tel.: 544 215 585 | www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

21.4., v případě špatného počasí poplujeme 28.4. | 15:00–17:30

Krasoplavba
Program: zvolna popádlujeme po proudu řeky na dvoumístných 
nafukovacích kanoích „Pálava“, při zastávkách na zajímavých 
místech nás čeká povídání o řece, jejích proměnách a jejím mís-
tě v krajině, městě i duši člověka. S sebou: lodní obuv (sandály, 
tenisky), věci na převlečení (případně plavky). Nahlašování účas-
ti: Kapacita je omezena na 20 účastníků, je nutné předem se na-
hlásit telefonicky či e-mailem. | Sraz u řeky poblíž Obřanského 
mostu v Obřanech, konec akce v parčíku u řeky poblíž ulice Tkal-
covská | Ekologická poradna Veronica, Panská 9, Brno 602 00, 
Monika Vokálová, tel.: 542 422 750, veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

22.4. | 17:00–19:00

Zelený čtvrtek – diskusní setkání na téma 
Přírodní infrastruktura – ÚSES
Cílem diskuse u kulatého stolu je výměna aktuálních informací 
a tříbení názorů o rozmanitých aspektech tvorby územních sys-
témů ekologické stability a péče o přírodní infrastrukturu v kul-
turní krajině. | Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | 
ČSOP RS Brno, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.
krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

22.4. | 16:30

Opravdu do koše?
Výtvarná dílna celá z odpadků, které nemusí vždycky skončit 
v koši. Přijďte si vyrobit lodičku, letadlo nebo hračku... | Knihov-
na Jiřího Mahena v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihov-
na | tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz | 
www.kjm.cz



13.–28. 4. | dle návštěvních hodin

Energy Bridges – Ekvador
Výstava fotografií z publicistické cesty za environmentálními 
problémy Ekvádoru. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), 
Kobližná 4, tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.
cz | www.kjm.cz

16.–23.4. | bude upřesněn v nabídkách školám 
a k dispozici v KJM 

I Ty můžeš zachránit planetu
Tematické besedy pro žáky 4.– 6. tříd o tom, co je ekologie a co 
každý z nás může udělat pro Zemi. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihovna, tel.: 542 532 102, 
mobil 605 298 276, public@kjm.cz | www.kjm.cz

16.4. | 9:00–15:00

Hrátky se zvířátky
Akce pro děti nebo rodiče s dětmi zaměřená na téma živočichů 
a jejich prostředí. Seznámení s tématem probíhá formou sta-
novišť, kde děti plní různé úkoly či hrají hry. | Moravské nám. | 
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, 602 00 Brno, p. Čásla-
vová 603 277 961 | www.ddmhelceletova.cz

16.4. | 9:00–12:00

Férová snídaně 
Ochutnávka fair trade kávy, čaje, čokolády. Možnost dozvědět 
sem, kdo a za jakých podmínek vypěstoval kávu a čaj, které běž-
ně pijeme. | Obchod NaZemi, Pekařská 16, Brno | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, 602 00 Brno, kontaktní osoba 
Jana Hájková, koordinátorka obchodu NaZemi, jana.hajkova@
fairtrade.cz, tel.: 774 247 377 | www.fairtrade.cz

16.4. | 12:00–16:00 zahájení dvouhodinového programu 
ve 12:00 a 14:00 

Jak žít v souladu s životním prostředím?
Akce zaštítěná akademickým prostředím pracoviště RECETOX 
seznámí studenty i širší veřejnost s dílčími problémy životního 
prostředí interaktivní formou. Exkurze po ekotoxikologických 
a chemických laboratořích, řada pokusů, pozorování organismů 
pod mikroskopem a dalších laboratorních úkonů s cílem pou-
kázat na environmentální důsledky používání chemických látek. 
| RECETOX, kampus MU, Kamenice 126/3, Brno – Bohunice | 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity | RNDr. Vero-
nika Pašková, paskova@recetox.muni.cz, tel.: 549 493 107 | 
www.recetox.muni.cz

17.4. | Dopolední vycházky: 9:00 vlakem z hl. nádraží. Sraz 
v 10:00 hod. Kulturní program: 14:00 

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční akce spojená s dopoledními vycházkami na Pouz-
dřanskou step komentovaná odborníky a odpoledním kul-
turním programem v renesančním měšťanském domě 
u Klimešů v Pouzdřanech. | Dopolední vycházky: sraz v Pouz-
dřanech u školy. Kulturní program: Renesanční dům u Klime-

šů, Pouzdřany 115 | Nadace Veronica (Zuzana Galle), Panská 9, 
602 00 Brno, tel: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

17.4. | 14:00–17:00

Povídání o vodě s odborníky i laiky
Voda v nás i kolem nás.Voda tajemná i užitečná. Jak hos-
podařit s vodou v zahradě. Studánky, rybníčky, potůč-
ky v okolí Brna. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli |  
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

18.4. | 15:00–18:00

Děti si hrají se Zemí, hravé a tvořivé 
činnosti 
Kameny, kamínky, písek, hlína. Voda, vodička, voděnka. 
Foukáme, dýcháme, zpíváme. Oheň, ohýnek, plamínek-
světlo a teplo. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

19.–23.4. | 10:00–16:00, po domluvě na tel.: 544 215 585 je 
možno i v jinou dobu

Ekologie s humorem
Výstava nejlepších kreslených vtipů s ekologickou tematikou, 
které se nasbíraly během pěti ročníků soutěže Ekofór. Výstava 
vítězných prací dětské výtvarné a fotografické soutěže Máme 
rádi přírodu. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, 
Hvězdová 10, 602 00 Brno | Monika Hornová, ekostan@
brontosaurus.cz, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 | 
www.brontosaurus.cz

19.–23.4. | zahájení 19.4. v 9:00

Pohádková doprava
Dopravní podnik města Brna, a.s. připravil soutěž dětské kresby 
na téma „Pohádková doprava“. Děti ve věku od 3 do 10 let (roz-
děleni do dvou věkových kategorií 3–5 let a 6–10 let) mohou 
v termínu od 15.3. do 14.4. 2010 přinést vlastnoručně nama-
lovaný obrázek o velikosti A4. Podepsaný obrázek (jméno, věk, 
kontakt – mail, telefon) předají na Informační kanceláři DPMB, 
a.s. na Novobranské 18. Z přijatých obrázků vybereme 36 ob-
rázků, které budou v období od 19. do 23.4. vystaveny v bu-
dově Dopravního podniku města Brna, a.s. na ulici Novobran-
ská 18. Deset nejlepších obrázků (pět z každé věkové kategorie) 
oceníme drobnými dárky. | DPMB, a.s., Novobranská 18 | 
Mgr. Romana Rossi, tel.: 543 171 355, e-mail: rrossi@dpmb.cz 
| www.dpmb.cz

19.–27.4. | Podrobný rozpis na www.ekobiograf.cz

EkoBiograf
Již tradiční přehlídka nejúspěšnějších filmů s ekologicko-spole-
čenskou tematikou, promítaných v kině Art. Vstup na všech-
ny projekce i besedy zdarma. Podrobné a aktuální informace 

na www.ekobiograf.cz. | Kino Art | Nadace Veronica, Pan-
ská 9, 602 00, tel.: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

19.4. | 13:00–17:00

Voda brněnských pramenů a studánek / Na 
zahrádce bez chemie
Konzultace s našimi odborníky ke kvalitě vody v brněnských stu-
dánkách a pramenech, ale i k vodě z vodovodu. Přineste si v PET 
lahvi vzorek vody, uděláme vám rozbor. Poradíme vám také, jak 
pěstovat ovoce a zeleninu na zahradě bez chemie. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno | tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

19.4. | 16:00–18:00

Jarní procházka Lužánkami
Jarní procházka nejstarším pro veřejnost otevřeným parkem – 
Lužánkami s odborným výkladem o historii, současnosti a bu-
doucnosti, nejen o fauně a flóře v parku. | Park Lužánky, sraz před 
budovou Střediska volného času | Veřejná zeleň města Brna, 
p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Ko-
loušková), 731 643 389 (Ing. Andielová) | www.vzmb.cz

19.4. | 13:00–16:00

Indiáni z Chaloupky, happening 
nevidomých 
Oheň, bubnování, příběhy. Cvičení k rozproudění energie. Výroba 
jednoduchých hudebních nástrojů. | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 
Brno, Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@se-
znam.cz. Tyflocentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, 612 00 Brno, 
tel.: 774 715 099 (Jana Pilgrová) | www. prirodnizahrada.wz.cz, 
www.centrumpronevidome.cz 

20.4. | 14:00–18:00

Infostánek v centru města
Infostánek zaměřený na problematiku nákupních center a hy-
permarketů v Brně a jejich environmentální a sociální dopa-
dy. | Centrum města Brna | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, 
třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz ; tel./
fax.: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

20.4. | začátek v 17:30 před budovou

Mé zelené já v každodenním životě Brňáka
Zážitkové odpoledne o vzájemné inspiraci k přírodě šetrnému 
chování. O tom, že inspirace může vycházet z nás. Zážitkové 
odpoledne „O nás“. | CVČ Lužánky | Hnutí Brontosaurus | Iva 
Nováková, ifka@akcepriroda.cz, Hnutí Brontosaurus, Hvězdo-
vá 10, 602 00 Brno, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 
| www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

20.4. | 17:00–19:00

Přednáška – aktuální otázky ochrany 
přírody
Přednáška v rámci pravidelného cyklu – téma bude upřesněno. 
| Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | ČSOP RS Brno, 
Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.krejcirova@vero-
nica.cz | www.veronica.cz

20.4. | 14:30–17:30 

Zelená a modrá planeta
Na Přírodovědné stanici Kamenáčky bude pro veřejnost otevře-
na expozice zvířat a relaxačně – vzdělávací zahrada, na které 
v průběhu odpoledne proběhne slavnostní „otevírání potoka“ 
pro rok 2010. Děti i dospělí budou mít možnost vyrobit si svůj 
vlastní originální obal na květináč a zasadit si sazeničku bylinek, 
kterou si odnesou. Vstup do areálu bude volný. | Přírodovědná 
stanice Kamenáčky 4a, Brno-Juliánov, 636 00 (bus 75, 45, 58, 
56 a tram 13 – zastávka Dělnický dům) | JUNIOR – dům dětí 
a mládeže, Brno, Dornych 2, odloučené pracoviště Přírodovědná 
stanice Kamenáčky | tel.: 539 085 763 | www.kamenacky.com, 
www.junior.cz

20.4. | 15:00–17:00

„Skvrny na banánech“
Výukový program z cyklu Svět v nákupním košíku (www.sve-
tvnakupnimkosiku.cz/skoly). Zveme všechny učitele, lektory, 
studenty a všechny ostatní, kteří by se interaktivní formou rádi 
dozvěděli, za jakých podmínek se pěstují banány. | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, Brno 602 00, 1. patro, kontakt-
ní osoba Martina Pavlíčková, martina.pavlickova@fairtrade.cz, 
tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

21.4. | 17:00–19:00

Uklízení bez chemie
Na semináři s Bc.Kateřinou Ševčíkovou se bude mluvit o che-
mických látkách ukrytých v běžných čistících prostředcích a o je-
jich vlivu na nás i přírodu. Dovíte se, jak poznat šetrné čisticí 
prostředky – jaké existují certifikáty a kritéria, uslyšíte několik 
jednoduchých tipů, jak uklízet levně a k přírodě šetrně. Vzorky 
šetrných čisticích přípravků si odnesete domů. | EkoCentrum 
Brno, Ponávka 2, je třeba se přihlásit předem, tel.: 545 246 403 
| www.ecb.cz

21.4. | 10:00–12:00 a 16:00–18:00

Den otevřených dveří Ekoporadny 
NESEHNUTÍ
Seznámení s ekoporadnou, inspirace z případů, které ekopo-
radna řeší. K dispozici bude také knihovna. | kancelář NESE-
HUTÍ | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 
602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, tel./fax.: 543 245 342 | 
www.nesehnuti.cz

21.4. | od 15:30–18:00

Slavnostní otevření zahrad pod hradbami 
v parku NKP Špilberk
Slavnostní otevření zrekonstruované zahrady okolo objektů 
Špilberk 2 v parku, spuštění fontány s kulturním programem 
v altánu a jarní zahradě u opravených bývalých vodárenských 
objektů v parku NKP Špilberk. | Park NKP Špilberk, objekt Špil-
berk 2 (bývalé vodárenské domečky nad ulicí Pellicova) | Ve-
řejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, 
tel.: 605 226 761 (Ing. Koloušková), 605 226 760 (Ing. Koutná) 
| www.brno.cz

21.4. | sraz v 16:00 na zastávce Kořískova (tramvaj č.1)

Sběr odpadků v Zamilovaném hájku 
(Řečkovice)
Sběr odpadků v Zamilovaném hájku v Řečkovicích, doporu-
čujeme vzít si s sebou pracovní rukavice. | Zamilovaný hájek 
v Řečkovicích | Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno 602 00, 
hnutí@brontosaurus.cz, Iva Nováková, ifka@akcepriroda.cz, 
tel.: 544 215 585 | www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

21.4., v případě špatného počasí poplujeme 28.4. | 15:00–17:30

Krasoplavba
Program: zvolna popádlujeme po proudu řeky na dvoumístných 
nafukovacích kanoích „Pálava“, při zastávkách na zajímavých 
místech nás čeká povídání o řece, jejích proměnách a jejím mís-
tě v krajině, městě i duši člověka. S sebou: lodní obuv (sandály, 
tenisky), věci na převlečení (případně plavky). Nahlašování účas-
ti: Kapacita je omezena na 20 účastníků, je nutné předem se na-
hlásit telefonicky či e-mailem. | Sraz u řeky poblíž Obřanského 
mostu v Obřanech, konec akce v parčíku u řeky poblíž ulice Tkal-
covská | Ekologická poradna Veronica, Panská 9, Brno 602 00, 
Monika Vokálová, tel.: 542 422 750, veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

22.4. | 17:00–19:00

Zelený čtvrtek – diskusní setkání na téma 
Přírodní infrastruktura – ÚSES
Cílem diskuse u kulatého stolu je výměna aktuálních informací 
a tříbení názorů o rozmanitých aspektech tvorby územních sys-
témů ekologické stability a péče o přírodní infrastrukturu v kul-
turní krajině. | Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | 
ČSOP RS Brno, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.
krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

22.4. | 16:30

Opravdu do koše?
Výtvarná dílna celá z odpadků, které nemusí vždycky skončit 
v koši. Přijďte si vyrobit lodičku, letadlo nebo hračku... | Knihov-
na Jiřího Mahena v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihov-
na | tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz | 
www.kjm.cz



13.–28. 4. | dle návštěvních hodin

Energy Bridges – Ekvador
Výstava fotografií z publicistické cesty za environmentálními 
problémy Ekvádoru. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM), 
Kobližná 4, tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.
cz | www.kjm.cz

16.–23.4. | bude upřesněn v nabídkách školám 
a k dispozici v KJM 

I Ty můžeš zachránit planetu
Tematické besedy pro žáky 4.– 6. tříd o tom, co je ekologie a co 
každý z nás může udělat pro Zemi. | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihovna, tel.: 542 532 102, 
mobil 605 298 276, public@kjm.cz | www.kjm.cz

16.4. | 9:00–15:00

Hrátky se zvířátky
Akce pro děti nebo rodiče s dětmi zaměřená na téma živočichů 
a jejich prostředí. Seznámení s tématem probíhá formou sta-
novišť, kde děti plní různé úkoly či hrají hry. | Moravské nám. | 
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, 602 00 Brno, p. Čásla-
vová 603 277 961 | www.ddmhelceletova.cz

16.4. | 9:00–12:00

Férová snídaně 
Ochutnávka fair trade kávy, čaje, čokolády. Možnost dozvědět 
sem, kdo a za jakých podmínek vypěstoval kávu a čaj, které běž-
ně pijeme. | Obchod NaZemi, Pekařská 16, Brno | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, 602 00 Brno, kontaktní osoba 
Jana Hájková, koordinátorka obchodu NaZemi, jana.hajkova@
fairtrade.cz, tel.: 774 247 377 | www.fairtrade.cz

16.4. | 12:00–16:00 zahájení dvouhodinového programu 
ve 12:00 a 14:00 

Jak žít v souladu s životním prostředím?
Akce zaštítěná akademickým prostředím pracoviště RECETOX 
seznámí studenty i širší veřejnost s dílčími problémy životního 
prostředí interaktivní formou. Exkurze po ekotoxikologických 
a chemických laboratořích, řada pokusů, pozorování organismů 
pod mikroskopem a dalších laboratorních úkonů s cílem pou-
kázat na environmentální důsledky používání chemických látek. 
| RECETOX, kampus MU, Kamenice 126/3, Brno – Bohunice | 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity | RNDr. Vero-
nika Pašková, paskova@recetox.muni.cz, tel.: 549 493 107 | 
www.recetox.muni.cz

17.4. | Dopolední vycházky: 9:00 vlakem z hl. nádraží. Sraz 
v 10:00 hod. Kulturní program: 14:00 

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční akce spojená s dopoledními vycházkami na Pouz-
dřanskou step komentovaná odborníky a odpoledním kul-
turním programem v renesančním měšťanském domě 
u Klimešů v Pouzdřanech. | Dopolední vycházky: sraz v Pouz-
dřanech u školy. Kulturní program: Renesanční dům u Klime-

šů, Pouzdřany 115 | Nadace Veronica (Zuzana Galle), Panská 9, 
602 00 Brno, tel: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

17.4. | 14:00–17:00

Povídání o vodě s odborníky i laiky
Voda v nás i kolem nás.Voda tajemná i užitečná. Jak hos-
podařit s vodou v zahradě. Studánky, rybníčky, potůč-
ky v okolí Brna. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli |  
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

18.4. | 15:00–18:00

Děti si hrají se Zemí, hravé a tvořivé 
činnosti 
Kameny, kamínky, písek, hlína. Voda, vodička, voděnka. 
Foukáme, dýcháme, zpíváme. Oheň, ohýnek, plamínek-
světlo a teplo. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

19.–23.4. | 10:00–16:00, po domluvě na tel.: 544 215 585 je 
možno i v jinou dobu

Ekologie s humorem
Výstava nejlepších kreslených vtipů s ekologickou tematikou, 
které se nasbíraly během pěti ročníků soutěže Ekofór. Výstava 
vítězných prací dětské výtvarné a fotografické soutěže Máme 
rádi přírodu. | Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus, 
Hvězdová 10, 602 00 Brno | Monika Hornová, ekostan@
brontosaurus.cz, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 | 
www.brontosaurus.cz

19.–23.4. | zahájení 19.4. v 9:00

Pohádková doprava
Dopravní podnik města Brna, a.s. připravil soutěž dětské kresby 
na téma „Pohádková doprava“. Děti ve věku od 3 do 10 let (roz-
děleni do dvou věkových kategorií 3–5 let a 6–10 let) mohou 
v termínu od 15.3. do 14.4. 2010 přinést vlastnoručně nama-
lovaný obrázek o velikosti A4. Podepsaný obrázek (jméno, věk, 
kontakt – mail, telefon) předají na Informační kanceláři DPMB, 
a.s. na Novobranské 18. Z přijatých obrázků vybereme 36 ob-
rázků, které budou v období od 19. do 23.4. vystaveny v bu-
dově Dopravního podniku města Brna, a.s. na ulici Novobran-
ská 18. Deset nejlepších obrázků (pět z každé věkové kategorie) 
oceníme drobnými dárky. | DPMB, a.s., Novobranská 18 | 
Mgr. Romana Rossi, tel.: 543 171 355, e-mail: rrossi@dpmb.cz 
| www.dpmb.cz

19.–27.4. | Podrobný rozpis na www.ekobiograf.cz

EkoBiograf
Již tradiční přehlídka nejúspěšnějších filmů s ekologicko-spole-
čenskou tematikou, promítaných v kině Art. Vstup na všech-
ny projekce i besedy zdarma. Podrobné a aktuální informace 

na www.ekobiograf.cz. | Kino Art | Nadace Veronica, Pan-
ská 9, 602 00, tel.: 542 422 775, mail: nadace@veronica.cz | 
www.nadace.veronica.cz

19.4. | 13:00–17:00

Voda brněnských pramenů a studánek / Na 
zahrádce bez chemie
Konzultace s našimi odborníky ke kvalitě vody v brněnských stu-
dánkách a pramenech, ale i k vodě z vodovodu. Přineste si v PET 
lahvi vzorek vody, uděláme vám rozbor. Poradíme vám také, jak 
pěstovat ovoce a zeleninu na zahradě bez chemie. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno | tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

19.4. | 16:00–18:00

Jarní procházka Lužánkami
Jarní procházka nejstarším pro veřejnost otevřeným parkem – 
Lužánkami s odborným výkladem o historii, současnosti a bu-
doucnosti, nejen o fauně a flóře v parku. | Park Lužánky, sraz před 
budovou Střediska volného času | Veřejná zeleň města Brna, 
p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, tel.: 605 226 761 (Ing. Ko-
loušková), 731 643 389 (Ing. Andielová) | www.vzmb.cz

19.4. | 13:00–16:00

Indiáni z Chaloupky, happening 
nevidomých 
Oheň, bubnování, příběhy. Cvičení k rozproudění energie. Výroba 
jednoduchých hudebních nástrojů. | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 
Brno, Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@se-
znam.cz. Tyflocentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, 612 00 Brno, 
tel.: 774 715 099 (Jana Pilgrová) | www. prirodnizahrada.wz.cz, 
www.centrumpronevidome.cz 

20.4. | 14:00–18:00

Infostánek v centru města
Infostánek zaměřený na problematiku nákupních center a hy-
permarketů v Brně a jejich environmentální a sociální dopa-
dy. | Centrum města Brna | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, 
třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz ; tel./
fax.: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

20.4. | začátek v 17:30 před budovou

Mé zelené já v každodenním životě Brňáka
Zážitkové odpoledne o vzájemné inspiraci k přírodě šetrnému 
chování. O tom, že inspirace může vycházet z nás. Zážitkové 
odpoledne „O nás“. | CVČ Lužánky | Hnutí Brontosaurus | Iva 
Nováková, ifka@akcepriroda.cz, Hnutí Brontosaurus, Hvězdo-
vá 10, 602 00 Brno, hnutí@brontosaurus.cz, tel.: 544 215 585 
| www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

20.4. | 17:00–19:00

Přednáška – aktuální otázky ochrany 
přírody
Přednáška v rámci pravidelného cyklu – téma bude upřesněno. 
| Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | ČSOP RS Brno, 
Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.krejcirova@vero-
nica.cz | www.veronica.cz

20.4. | 14:30–17:30 

Zelená a modrá planeta
Na Přírodovědné stanici Kamenáčky bude pro veřejnost otevře-
na expozice zvířat a relaxačně – vzdělávací zahrada, na které 
v průběhu odpoledne proběhne slavnostní „otevírání potoka“ 
pro rok 2010. Děti i dospělí budou mít možnost vyrobit si svůj 
vlastní originální obal na květináč a zasadit si sazeničku bylinek, 
kterou si odnesou. Vstup do areálu bude volný. | Přírodovědná 
stanice Kamenáčky 4a, Brno-Juliánov, 636 00 (bus 75, 45, 58, 
56 a tram 13 – zastávka Dělnický dům) | JUNIOR – dům dětí 
a mládeže, Brno, Dornych 2, odloučené pracoviště Přírodovědná 
stanice Kamenáčky | tel.: 539 085 763 | www.kamenacky.com, 
www.junior.cz

20.4. | 15:00–17:00

„Skvrny na banánech“
Výukový program z cyklu Svět v nákupním košíku (www.sve-
tvnakupnimkosiku.cz/skoly). Zveme všechny učitele, lektory, 
studenty a všechny ostatní, kteří by se interaktivní formou rádi 
dozvěděli, za jakých podmínek se pěstují banány. | Společnost 
pro Fair Trade, Kounicova 42, Brno 602 00, 1. patro, kontakt-
ní osoba Martina Pavlíčková, martina.pavlickova@fairtrade.cz, 
tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

21.4. | 17:00–19:00

Uklízení bez chemie
Na semináři s Bc.Kateřinou Ševčíkovou se bude mluvit o che-
mických látkách ukrytých v běžných čistících prostředcích a o je-
jich vlivu na nás i přírodu. Dovíte se, jak poznat šetrné čisticí 
prostředky – jaké existují certifikáty a kritéria, uslyšíte několik 
jednoduchých tipů, jak uklízet levně a k přírodě šetrně. Vzorky 
šetrných čisticích přípravků si odnesete domů. | EkoCentrum 
Brno, Ponávka 2, je třeba se přihlásit předem, tel.: 545 246 403 
| www.ecb.cz

21.4. | 10:00–12:00 a 16:00–18:00

Den otevřených dveří Ekoporadny 
NESEHNUTÍ
Seznámení s ekoporadnou, inspirace z případů, které ekopo-
radna řeší. K dispozici bude také knihovna. | kancelář NESE-
HUTÍ | Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 
602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, tel./fax.: 543 245 342 | 
www.nesehnuti.cz

21.4. | od 15:30–18:00

Slavnostní otevření zahrad pod hradbami 
v parku NKP Špilberk
Slavnostní otevření zrekonstruované zahrady okolo objektů 
Špilberk 2 v parku, spuštění fontány s kulturním programem 
v altánu a jarní zahradě u opravených bývalých vodárenských 
objektů v parku NKP Špilberk. | Park NKP Špilberk, objekt Špil-
berk 2 (bývalé vodárenské domečky nad ulicí Pellicova) | Ve-
řejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16 a, 602 00 Brno, 
tel.: 605 226 761 (Ing. Koloušková), 605 226 760 (Ing. Koutná) 
| www.brno.cz

21.4. | sraz v 16:00 na zastávce Kořískova (tramvaj č.1)

Sběr odpadků v Zamilovaném hájku 
(Řečkovice)
Sběr odpadků v Zamilovaném hájku v Řečkovicích, doporu-
čujeme vzít si s sebou pracovní rukavice. | Zamilovaný hájek 
v Řečkovicích | Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno 602 00, 
hnutí@brontosaurus.cz, Iva Nováková, ifka@akcepriroda.cz, 
tel.: 544 215 585 | www.brontosaurus.cz, www.akcepriroda.cz

21.4., v případě špatného počasí poplujeme 28.4. | 15:00–17:30

Krasoplavba
Program: zvolna popádlujeme po proudu řeky na dvoumístných 
nafukovacích kanoích „Pálava“, při zastávkách na zajímavých 
místech nás čeká povídání o řece, jejích proměnách a jejím mís-
tě v krajině, městě i duši člověka. S sebou: lodní obuv (sandály, 
tenisky), věci na převlečení (případně plavky). Nahlašování účas-
ti: Kapacita je omezena na 20 účastníků, je nutné předem se na-
hlásit telefonicky či e-mailem. | Sraz u řeky poblíž Obřanského 
mostu v Obřanech, konec akce v parčíku u řeky poblíž ulice Tkal-
covská | Ekologická poradna Veronica, Panská 9, Brno 602 00, 
Monika Vokálová, tel.: 542 422 750, veronica@veronica.cz | 
www.veronica.cz

22.4. | 17:00–19:00

Zelený čtvrtek – diskusní setkání na téma 
Přírodní infrastruktura – ÚSES
Cílem diskuse u kulatého stolu je výměna aktuálních informací 
a tříbení názorů o rozmanitých aspektech tvorby územních sys-
témů ekologické stability a péče o přírodní infrastrukturu v kul-
turní krajině. | Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno | 
ČSOP RS Brno, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, olga.
krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

22.4. | 16:30

Opravdu do koše?
Výtvarná dílna celá z odpadků, které nemusí vždycky skončit 
v koši. Přijďte si vyrobit lodičku, letadlo nebo hračku... | Knihov-
na Jiřího Mahena v Brně (KJM), Kobližná 4 – Dětská knihov-
na | tel.: 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz | 
www.kjm.cz
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22.4. | 16:00–19:00

Pasivní domy – bydlení snů – seminář
Na co se zaměřit při stavbě nebo rekonstrukci domu? Co je to 
pasivní dům? Jak se vyhnout vysokým účtům za topení? Všech-
ny otázky vám zodpoví již tradiční seminář o pasivních domech. 
Přednášky renomovaných architektů, příklady pasivních domů, 
řešení větrání a neprůvzdušnosti, klasické mýty a předsudky. 
Na akci je třeba se předem přihlásit. | Místo konání vám bude 
upřesněno po přihlášení na akci. | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

22.4. | 19:00–21:00

Promítání filmu Wal-Mart – vysoká 
cena nízkých cen a beseda týkající se 
problematiky obchodních řetězců
Promítání filmu o největším obchodním řetězci na světě – Wal-
Martu. Po filmu bude následovat beseda věnující se expanzi 
nákupních center, hypermarketů a diskontů v Brně a jejím en-
vironmentálním a sociálním dopadům. | Místogalerie, Skleně-
ná louka, Kounicova 23, 3. patro | Zora Javorská, NESEHNUTÍ 
Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, 
tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

22.4. | 19:00–20:30

„Co je to Fair Trade“ přednáška a diskuse
Přijďte zjistit, co je Fair Trade, koncept spravedlivého obchodu, 
a proč jeho popularita stále roste. | Společnost pro Fair Trade, Kou-
nicova 42, 602 00 Brno, 1. patro | Martina Pavlíčková, martina.
pavlickova@fairtrade.cz, tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

23.4. | 13:00–18:00

Poradenské fórum – Můj pasivní dům
Chystáte se stavět? Připravujete projekt vlastního pasivního 
domu? Na poradenském fóru vám jej posoudí zkušení architek-
ti a projektanti a zároveň se poučíte z chyb ostatních hodno-
cených projektů. Fórum probíhá formou skupinové konzultace 
– poučení se na příkladu druhých, 30 min. na 1 projekt, max. 
účast 8 projektů. Na akci je třeba se předem přihlásit. | Fakul-
ta architektury VUT, Poříčí 5, Brno | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

23.4. | 13:00–17:00

Stánek v rámci Dne Země v Lužankách
Účast na již tradiční oslavě Dne Země, tentokrát v Lužánkách, se 
zajímavým programem pro děti i širokou veřejnost. | Park Lu-
žánky | Zora Javorská, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@
nesehnuti.cz, tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

23.–24.4. | 23.4. 13:00–17:00, 24.4. 10:00–17:00

Brněnský Den Země 
Tradiční oslava Dne Země uprostřed brněnské zeleně. Na rodi-
če i děti čeká zábava spojená s poučením. Hry i hříčky s přírodní 
tëmatikou navíc v pátek doplní živá zvířátka a stromy. V sobotu 

Moravské náměstí zaplní stánky brněnských organizací, které ná-
vštěvníkům přichystají spoustu aktivit a soutěží, plných informací 
k problematice životního prostředí. | 23.4. park Lužánky (u SVČ Lu-
žánky), 24.4. Moravské náměstí | Rezekvítek – Sdružení pro ekolo-
gickou výchovu a ochranu přírody, Nadace Partnerství a SVČ Lužán-
ky ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi | Rezekvítek 
– Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, Kamenná 6, 
639 00 Brno, tel.: 543 216 483, 775 580 205 (Karla Petřivalská) | 
www.rezekvitek.cz, www.nadacepartnerstvi.cz, www.luzanky.cz

Moravské náměstí v rámci brněnské oslavy Dne Země

24.4. | 10:00–17:00

Stánek NESEHNUTÍ
Účast na již tradiční oslavě Dne Země se zajímavým progra-
mem pro děti i širokou veřejnost. Nebudou chybět ani koncer-
ty a doprovodný program. | NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Ja-
roše 18, 602 00 Brno, Zora Javorská, zora@nesehnuti.cz, tel./
fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

Ekorozhledna – inspirace pro ekologicky 
šetrnější životní styl
Informační stánek s inspirací pro každého. Zajímavé publikace 
s praktickými náměty, obchůdek se šetrnými produkty, pozván-
ky na dílny a semináře. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 
Brno, tel.: 545 246 403 | www.ecb.cz

Ekoporadna Veronica radí
Na stánku ekologické poradny najdete odpovědi na otázky – bu-
dou se někdy v Brně třídit plasty? Jak získat podporu z programu 
Zelená úsporám? Kam v Brně pro dobrou vodu? Jak se zapojit 
do přípravy nového územního plánu města Brna? | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz/poradna

Ochrana klimatu ve městě
Informační stánek s informacemi o tom, jak lidé ve městě chrání 
klima v jiných zemích a jak mohou přispět samotní Brňané. | 
Děti Země a ZO ČSOP Veronica | Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 
Brno, Miroslav Patrik, tel.: 545 210 393, 603 574 289, dz.brno@
ecn.cz | www.detizeme.cz/brno, www.veronica.cz

Přírodní zahrady? Zahrady bez chemie!
Konzultace k pěstování ovoce a zeleniny bez chemických pro-
středků, k projektování přírodních zahrad, využívání plevelů 
v kuchyni na stánku Veroniky v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce ČR–Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. | ZO ČSOP Veronica 
| ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno,Olga Krejčířová, 
tel.: 542 422 756, veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

24.4. | 13:00

Cyklojízda ke Dni Země
Zábavná okružní cyklojízda centrem města při příležitosti oslav 
Dne Země. Pouliční umění, bohatý program a soutěže pro děti 

Vytištěno na recyklovaném papíře
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u cyklostánku sdružení Brno na kole. Informace o možnostech 
cyklistické a pěší dopravy po městě, odborná prohlídka kola 
nebo možnost vyzkoušet si jízdu na netradičních vozítkách. 
Bezpečnost při Cyklojízdě bude zajištěna. | Moravské náměstí 
(resp. přilehlé centrum města) | Brno na kole, o.s. | Francouz-
ská 61, Brno, tel.: 545 210 753, mobil: 603 101 899, e-mail: 
lukas.kala@gmail.com, redakce@brnonakole.cz, kontaktní 
osoba: Lukáš Kala | www.brnonakole.cz

24.4. | 13:00–17:00

Den Země
Akce bude zaměřena na problémy se znečišťování ovzduší 
automobilovým provozem a na nutnost třídění odpadu. Vše 
bude doplněno soutěžemi. | Zoo Brno | hadova@zoobrno.cz 
| www.zoobrno.cz

24.4. | 14:00–17:00

S Montessori do přírody
Odpolední procházka okolím Komína pro celou rodinu. Děti bu-
dou plnit na stanovištích úkoly věnované ochraně přírody a té-
matům přirozeného koloběhu změn v přírodě v průběhu roku. 
Doporučený věk dětí: předškolní a mladší školní věk. V případě 
nepříznivého počasí se akce koná v Montessori Centru. | Mon-
tessori Centrum, ZŠ Pastviny 70, Brno–Komín | Montessori Cen-
trum (zřizovatel Montessori Morava, o.s.) ve spolupráci s Mon-
tessori třídou ZŠ Pastviny | tel.: 732 859 257, e-mail: info@
montessori-brno.cz | www. montessori-brno.cz

25.4. | 13:00–16:00

Putování za sluníčkem III 
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníčkem 
potkají, pomohou zatoulaným zvířátkům, dozvědí se mnoho 
nového o přírodě, zasadí si také kytičku, o kterou budou doma 
pečovat. Za každý splněný úkol získají zlatou minci. Na konci 
cesty si je vymění za dárek. | park na Moravském náměstí | 
Mateřské centrum Kuřátka | Alena Krásná, tel.: 724 229 321 | 
www.kuratka.com

25.4. | sraz v 9:00

Studánky v Podolí
Sraz účastníků je v 9:00 na konečné MHD v Mariánském údolí. 
Půjdeme podél Říčky do Podolí ke studánce u myslivecké chaty, 
dále ke kótě Čtvrtě nad Líšní, mezi zahrádkami s pramenem na 
ulici Ondráčkovu a podél revitalizovaného potoka ke studán-
ce Libušce. Délka trasy 7km. Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze 
studánkové poradny a RNDr.Olga Skácelová z algologického 
pracoviště Moravského zemského muzea v Brně. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, 
olga.krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

25.4. | 15:00

Zpívám Zemi – recitál Marie Máši Kubátové
Písňový recitál známé šansoniérky Marie Máši Kubátové. 
Seznámení s jejím novým CD, povídání o životě, přírodě 
a hudbě. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | Ob-

čanské sdružení Smrk, Ramešova 10, Brno 612 00, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

duben–květen, přesné datum bude upřesněno v KAM 
a Metropolitanu | otevřeno út–pá 10:00–18:00, so 13:00–16:00

Výstava v Urban centru – Naučné stezky 
v Brně
Výstava přiblíží návštěvníkům existující naučné stezky v Brně. 
Doprovodné texty budou doplněny fotografiemi a grafický-
mi informačními panely mapujícími jednotlivé naučné stezky. 
| Statutární město Brno, Urban centrum ve spolupráci s Odbo-
rem životního prostředí | Urban centrum Brno, Mečová 5, Sta-
rá radnice, e-mail: urbancentrum@brno.cz, tel.: 542 210 297 | 
www.urbancentrum.brno.cz

Mediální partner:
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22.4. | 16:00–19:00

Pasivní domy – bydlení snů – seminář
Na co se zaměřit při stavbě nebo rekonstrukci domu? Co je to 
pasivní dům? Jak se vyhnout vysokým účtům za topení? Všech-
ny otázky vám zodpoví již tradiční seminář o pasivních domech. 
Přednášky renomovaných architektů, příklady pasivních domů, 
řešení větrání a neprůvzdušnosti, klasické mýty a předsudky. 
Na akci je třeba se předem přihlásit. | Místo konání vám bude 
upřesněno po přihlášení na akci. | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

22.4. | 19:00–21:00

Promítání filmu Wal-Mart – vysoká 
cena nízkých cen a beseda týkající se 
problematiky obchodních řetězců
Promítání filmu o největším obchodním řetězci na světě – Wal-
Martu. Po filmu bude následovat beseda věnující se expanzi 
nákupních center, hypermarketů a diskontů v Brně a jejím en-
vironmentálním a sociálním dopadům. | Místogalerie, Skleně-
ná louka, Kounicova 23, 3. patro | Zora Javorská, NESEHNUTÍ 
Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, 
tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

22.4. | 19:00–20:30

„Co je to Fair Trade“ přednáška a diskuse
Přijďte zjistit, co je Fair Trade, koncept spravedlivého obchodu, 
a proč jeho popularita stále roste. | Společnost pro Fair Trade, Kou-
nicova 42, 602 00 Brno, 1. patro | Martina Pavlíčková, martina.
pavlickova@fairtrade.cz, tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

23.4. | 13:00–18:00

Poradenské fórum – Můj pasivní dům
Chystáte se stavět? Připravujete projekt vlastního pasivního 
domu? Na poradenském fóru vám jej posoudí zkušení architek-
ti a projektanti a zároveň se poučíte z chyb ostatních hodno-
cených projektů. Fórum probíhá formou skupinové konzultace 
– poučení se na příkladu druhých, 30 min. na 1 projekt, max. 
účast 8 projektů. Na akci je třeba se předem přihlásit. | Fakul-
ta architektury VUT, Poříčí 5, Brno | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

23.4. | 13:00–17:00

Stánek v rámci Dne Země v Lužankách
Účast na již tradiční oslavě Dne Země, tentokrát v Lužánkách, se 
zajímavým programem pro děti i širokou veřejnost. | Park Lu-
žánky | Zora Javorská, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@
nesehnuti.cz, tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

23.–24.4. | 23.4. 13:00–17:00, 24.4. 10:00–17:00

Brněnský Den Země 
Tradiční oslava Dne Země uprostřed brněnské zeleně. Na rodi-
če i děti čeká zábava spojená s poučením. Hry i hříčky s přírodní 
tëmatikou navíc v pátek doplní živá zvířátka a stromy. V sobotu 

Moravské náměstí zaplní stánky brněnských organizací, které ná-
vštěvníkům přichystají spoustu aktivit a soutěží, plných informací 
k problematice životního prostředí. | 23.4. park Lužánky (u SVČ Lu-
žánky), 24.4. Moravské náměstí | Rezekvítek – Sdružení pro ekolo-
gickou výchovu a ochranu přírody, Nadace Partnerství a SVČ Lužán-
ky ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi | Rezekvítek 
– Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, Kamenná 6, 
639 00 Brno, tel.: 543 216 483, 775 580 205 (Karla Petřivalská) | 
www.rezekvitek.cz, www.nadacepartnerstvi.cz, www.luzanky.cz

Moravské náměstí v rámci brněnské oslavy Dne Země

24.4. | 10:00–17:00

Stánek NESEHNUTÍ
Účast na již tradiční oslavě Dne Země se zajímavým progra-
mem pro děti i širokou veřejnost. Nebudou chybět ani koncer-
ty a doprovodný program. | NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Ja-
roše 18, 602 00 Brno, Zora Javorská, zora@nesehnuti.cz, tel./
fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

Ekorozhledna – inspirace pro ekologicky 
šetrnější životní styl
Informační stánek s inspirací pro každého. Zajímavé publikace 
s praktickými náměty, obchůdek se šetrnými produkty, pozván-
ky na dílny a semináře. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 
Brno, tel.: 545 246 403 | www.ecb.cz

Ekoporadna Veronica radí
Na stánku ekologické poradny najdete odpovědi na otázky – bu-
dou se někdy v Brně třídit plasty? Jak získat podporu z programu 
Zelená úsporám? Kam v Brně pro dobrou vodu? Jak se zapojit 
do přípravy nového územního plánu města Brna? | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz/poradna

Ochrana klimatu ve městě
Informační stánek s informacemi o tom, jak lidé ve městě chrání 
klima v jiných zemích a jak mohou přispět samotní Brňané. | 
Děti Země a ZO ČSOP Veronica | Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 
Brno, Miroslav Patrik, tel.: 545 210 393, 603 574 289, dz.brno@
ecn.cz | www.detizeme.cz/brno, www.veronica.cz

Přírodní zahrady? Zahrady bez chemie!
Konzultace k pěstování ovoce a zeleniny bez chemických pro-
středků, k projektování přírodních zahrad, využívání plevelů 
v kuchyni na stánku Veroniky v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce ČR–Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. | ZO ČSOP Veronica 
| ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno,Olga Krejčířová, 
tel.: 542 422 756, veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

24.4. | 13:00

Cyklojízda ke Dni Země
Zábavná okružní cyklojízda centrem města při příležitosti oslav 
Dne Země. Pouliční umění, bohatý program a soutěže pro děti 

Vytištěno na recyklovaném papíře
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u cyklostánku sdružení Brno na kole. Informace o možnostech 
cyklistické a pěší dopravy po městě, odborná prohlídka kola 
nebo možnost vyzkoušet si jízdu na netradičních vozítkách. 
Bezpečnost při Cyklojízdě bude zajištěna. | Moravské náměstí 
(resp. přilehlé centrum města) | Brno na kole, o.s. | Francouz-
ská 61, Brno, tel.: 545 210 753, mobil: 603 101 899, e-mail: 
lukas.kala@gmail.com, redakce@brnonakole.cz, kontaktní 
osoba: Lukáš Kala | www.brnonakole.cz

24.4. | 13:00–17:00

Den Země
Akce bude zaměřena na problémy se znečišťování ovzduší 
automobilovým provozem a na nutnost třídění odpadu. Vše 
bude doplněno soutěžemi. | Zoo Brno | hadova@zoobrno.cz 
| www.zoobrno.cz

24.4. | 14:00–17:00

S Montessori do přírody
Odpolední procházka okolím Komína pro celou rodinu. Děti bu-
dou plnit na stanovištích úkoly věnované ochraně přírody a té-
matům přirozeného koloběhu změn v přírodě v průběhu roku. 
Doporučený věk dětí: předškolní a mladší školní věk. V případě 
nepříznivého počasí se akce koná v Montessori Centru. | Mon-
tessori Centrum, ZŠ Pastviny 70, Brno–Komín | Montessori Cen-
trum (zřizovatel Montessori Morava, o.s.) ve spolupráci s Mon-
tessori třídou ZŠ Pastviny | tel.: 732 859 257, e-mail: info@
montessori-brno.cz | www. montessori-brno.cz

25.4. | 13:00–16:00

Putování za sluníčkem III 
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníčkem 
potkají, pomohou zatoulaným zvířátkům, dozvědí se mnoho 
nového o přírodě, zasadí si také kytičku, o kterou budou doma 
pečovat. Za každý splněný úkol získají zlatou minci. Na konci 
cesty si je vymění za dárek. | park na Moravském náměstí | 
Mateřské centrum Kuřátka | Alena Krásná, tel.: 724 229 321 | 
www.kuratka.com

25.4. | sraz v 9:00

Studánky v Podolí
Sraz účastníků je v 9:00 na konečné MHD v Mariánském údolí. 
Půjdeme podél Říčky do Podolí ke studánce u myslivecké chaty, 
dále ke kótě Čtvrtě nad Líšní, mezi zahrádkami s pramenem na 
ulici Ondráčkovu a podél revitalizovaného potoka ke studán-
ce Libušce. Délka trasy 7km. Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze 
studánkové poradny a RNDr.Olga Skácelová z algologického 
pracoviště Moravského zemského muzea v Brně. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, 
olga.krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

25.4. | 15:00

Zpívám Zemi – recitál Marie Máši Kubátové
Písňový recitál známé šansoniérky Marie Máši Kubátové. 
Seznámení s jejím novým CD, povídání o životě, přírodě 
a hudbě. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | Ob-

čanské sdružení Smrk, Ramešova 10, Brno 612 00, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

duben–květen, přesné datum bude upřesněno v KAM 
a Metropolitanu | otevřeno út–pá 10:00–18:00, so 13:00–16:00

Výstava v Urban centru – Naučné stezky 
v Brně
Výstava přiblíží návštěvníkům existující naučné stezky v Brně. 
Doprovodné texty budou doplněny fotografiemi a grafický-
mi informačními panely mapujícími jednotlivé naučné stezky. 
| Statutární město Brno, Urban centrum ve spolupráci s Odbo-
rem životního prostředí | Urban centrum Brno, Mečová 5, Sta-
rá radnice, e-mail: urbancentrum@brno.cz, tel.: 542 210 297 | 
www.urbancentrum.brno.cz
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22.4. | 16:00–19:00

Pasivní domy – bydlení snů – seminář
Na co se zaměřit při stavbě nebo rekonstrukci domu? Co je to 
pasivní dům? Jak se vyhnout vysokým účtům za topení? Všech-
ny otázky vám zodpoví již tradiční seminář o pasivních domech. 
Přednášky renomovaných architektů, příklady pasivních domů, 
řešení větrání a neprůvzdušnosti, klasické mýty a předsudky. 
Na akci je třeba se předem přihlásit. | Místo konání vám bude 
upřesněno po přihlášení na akci. | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

22.4. | 19:00–21:00

Promítání filmu Wal-Mart – vysoká 
cena nízkých cen a beseda týkající se 
problematiky obchodních řetězců
Promítání filmu o největším obchodním řetězci na světě – Wal-
Martu. Po filmu bude následovat beseda věnující se expanzi 
nákupních center, hypermarketů a diskontů v Brně a jejím en-
vironmentálním a sociálním dopadům. | Místogalerie, Skleně-
ná louka, Kounicova 23, 3. patro | Zora Javorská, NESEHNUTÍ 
Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, 
tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

22.4. | 19:00–20:30

„Co je to Fair Trade“ přednáška a diskuse
Přijďte zjistit, co je Fair Trade, koncept spravedlivého obchodu, 
a proč jeho popularita stále roste. | Společnost pro Fair Trade, Kou-
nicova 42, 602 00 Brno, 1. patro | Martina Pavlíčková, martina.
pavlickova@fairtrade.cz, tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

23.4. | 13:00–18:00

Poradenské fórum – Můj pasivní dům
Chystáte se stavět? Připravujete projekt vlastního pasivního 
domu? Na poradenském fóru vám jej posoudí zkušení architek-
ti a projektanti a zároveň se poučíte z chyb ostatních hodno-
cených projektů. Fórum probíhá formou skupinové konzultace 
– poučení se na příkladu druhých, 30 min. na 1 projekt, max. 
účast 8 projektů. Na akci je třeba se předem přihlásit. | Fakul-
ta architektury VUT, Poříčí 5, Brno | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

23.4. | 13:00–17:00

Stánek v rámci Dne Země v Lužankách
Účast na již tradiční oslavě Dne Země, tentokrát v Lužánkách, se 
zajímavým programem pro děti i širokou veřejnost. | Park Lu-
žánky | Zora Javorská, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@
nesehnuti.cz, tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

23.–24.4. | 23.4. 13:00–17:00, 24.4. 10:00–17:00

Brněnský Den Země 
Tradiční oslava Dne Země uprostřed brněnské zeleně. Na rodi-
če i děti čeká zábava spojená s poučením. Hry i hříčky s přírodní 
tëmatikou navíc v pátek doplní živá zvířátka a stromy. V sobotu 

Moravské náměstí zaplní stánky brněnských organizací, které ná-
vštěvníkům přichystají spoustu aktivit a soutěží, plných informací 
k problematice životního prostředí. | 23.4. park Lužánky (u SVČ Lu-
žánky), 24.4. Moravské náměstí | Rezekvítek – Sdružení pro ekolo-
gickou výchovu a ochranu přírody, Nadace Partnerství a SVČ Lužán-
ky ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi | Rezekvítek 
– Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, Kamenná 6, 
639 00 Brno, tel.: 543 216 483, 775 580 205 (Karla Petřivalská) | 
www.rezekvitek.cz, www.nadacepartnerstvi.cz, www.luzanky.cz

Moravské náměstí v rámci brněnské oslavy Dne Země

24.4. | 10:00–17:00

Stánek NESEHNUTÍ
Účast na již tradiční oslavě Dne Země se zajímavým progra-
mem pro děti i širokou veřejnost. Nebudou chybět ani koncer-
ty a doprovodný program. | NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Ja-
roše 18, 602 00 Brno, Zora Javorská, zora@nesehnuti.cz, tel./
fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

Ekorozhledna – inspirace pro ekologicky 
šetrnější životní styl
Informační stánek s inspirací pro každého. Zajímavé publikace 
s praktickými náměty, obchůdek se šetrnými produkty, pozván-
ky na dílny a semináře. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 
Brno, tel.: 545 246 403 | www.ecb.cz

Ekoporadna Veronica radí
Na stánku ekologické poradny najdete odpovědi na otázky – bu-
dou se někdy v Brně třídit plasty? Jak získat podporu z programu 
Zelená úsporám? Kam v Brně pro dobrou vodu? Jak se zapojit 
do přípravy nového územního plánu města Brna? | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz/poradna

Ochrana klimatu ve městě
Informační stánek s informacemi o tom, jak lidé ve městě chrání 
klima v jiných zemích a jak mohou přispět samotní Brňané. | 
Děti Země a ZO ČSOP Veronica | Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 
Brno, Miroslav Patrik, tel.: 545 210 393, 603 574 289, dz.brno@
ecn.cz | www.detizeme.cz/brno, www.veronica.cz

Přírodní zahrady? Zahrady bez chemie!
Konzultace k pěstování ovoce a zeleniny bez chemických pro-
středků, k projektování přírodních zahrad, využívání plevelů 
v kuchyni na stánku Veroniky v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce ČR–Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. | ZO ČSOP Veronica 
| ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno,Olga Krejčířová, 
tel.: 542 422 756, veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

24.4. | 13:00

Cyklojízda ke Dni Země
Zábavná okružní cyklojízda centrem města při příležitosti oslav 
Dne Země. Pouliční umění, bohatý program a soutěže pro děti 

Vytištěno na recyklovaném papíře
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u cyklostánku sdružení Brno na kole. Informace o možnostech 
cyklistické a pěší dopravy po městě, odborná prohlídka kola 
nebo možnost vyzkoušet si jízdu na netradičních vozítkách. 
Bezpečnost při Cyklojízdě bude zajištěna. | Moravské náměstí 
(resp. přilehlé centrum města) | Brno na kole, o.s. | Francouz-
ská 61, Brno, tel.: 545 210 753, mobil: 603 101 899, e-mail: 
lukas.kala@gmail.com, redakce@brnonakole.cz, kontaktní 
osoba: Lukáš Kala | www.brnonakole.cz

24.4. | 13:00–17:00

Den Země
Akce bude zaměřena na problémy se znečišťování ovzduší 
automobilovým provozem a na nutnost třídění odpadu. Vše 
bude doplněno soutěžemi. | Zoo Brno | hadova@zoobrno.cz 
| www.zoobrno.cz

24.4. | 14:00–17:00

S Montessori do přírody
Odpolední procházka okolím Komína pro celou rodinu. Děti bu-
dou plnit na stanovištích úkoly věnované ochraně přírody a té-
matům přirozeného koloběhu změn v přírodě v průběhu roku. 
Doporučený věk dětí: předškolní a mladší školní věk. V případě 
nepříznivého počasí se akce koná v Montessori Centru. | Mon-
tessori Centrum, ZŠ Pastviny 70, Brno–Komín | Montessori Cen-
trum (zřizovatel Montessori Morava, o.s.) ve spolupráci s Mon-
tessori třídou ZŠ Pastviny | tel.: 732 859 257, e-mail: info@
montessori-brno.cz | www. montessori-brno.cz

25.4. | 13:00–16:00

Putování za sluníčkem III 
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníčkem 
potkají, pomohou zatoulaným zvířátkům, dozvědí se mnoho 
nového o přírodě, zasadí si také kytičku, o kterou budou doma 
pečovat. Za každý splněný úkol získají zlatou minci. Na konci 
cesty si je vymění za dárek. | park na Moravském náměstí | 
Mateřské centrum Kuřátka | Alena Krásná, tel.: 724 229 321 | 
www.kuratka.com

25.4. | sraz v 9:00

Studánky v Podolí
Sraz účastníků je v 9:00 na konečné MHD v Mariánském údolí. 
Půjdeme podél Říčky do Podolí ke studánce u myslivecké chaty, 
dále ke kótě Čtvrtě nad Líšní, mezi zahrádkami s pramenem na 
ulici Ondráčkovu a podél revitalizovaného potoka ke studán-
ce Libušce. Délka trasy 7km. Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze 
studánkové poradny a RNDr.Olga Skácelová z algologického 
pracoviště Moravského zemského muzea v Brně. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, 
olga.krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

25.4. | 15:00

Zpívám Zemi – recitál Marie Máši Kubátové
Písňový recitál známé šansoniérky Marie Máši Kubátové. 
Seznámení s jejím novým CD, povídání o životě, přírodě 
a hudbě. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | Ob-

čanské sdružení Smrk, Ramešova 10, Brno 612 00, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

duben–květen, přesné datum bude upřesněno v KAM 
a Metropolitanu | otevřeno út–pá 10:00–18:00, so 13:00–16:00

Výstava v Urban centru – Naučné stezky 
v Brně
Výstava přiblíží návštěvníkům existující naučné stezky v Brně. 
Doprovodné texty budou doplněny fotografiemi a grafický-
mi informačními panely mapujícími jednotlivé naučné stezky. 
| Statutární město Brno, Urban centrum ve spolupráci s Odbo-
rem životního prostředí | Urban centrum Brno, Mečová 5, Sta-
rá radnice, e-mail: urbancentrum@brno.cz, tel.: 542 210 297 | 
www.urbancentrum.brno.cz
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(program Brněnských dnů pro Zemi  
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22.4. | 16:00–19:00

Pasivní domy – bydlení snů – seminář
Na co se zaměřit při stavbě nebo rekonstrukci domu? Co je to 
pasivní dům? Jak se vyhnout vysokým účtům za topení? Všech-
ny otázky vám zodpoví již tradiční seminář o pasivních domech. 
Přednášky renomovaných architektů, příklady pasivních domů, 
řešení větrání a neprůvzdušnosti, klasické mýty a předsudky. 
Na akci je třeba se předem přihlásit. | Místo konání vám bude 
upřesněno po přihlášení na akci. | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

22.4. | 19:00–21:00

Promítání filmu Wal-Mart – vysoká 
cena nízkých cen a beseda týkající se 
problematiky obchodních řetězců
Promítání filmu o největším obchodním řetězci na světě – Wal-
Martu. Po filmu bude následovat beseda věnující se expanzi 
nákupních center, hypermarketů a diskontů v Brně a jejím en-
vironmentálním a sociálním dopadům. | Místogalerie, Skleně-
ná louka, Kounicova 23, 3. patro | Zora Javorská, NESEHNUTÍ 
Brno, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@nesehnuti.cz, 
tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

22.4. | 19:00–20:30

„Co je to Fair Trade“ přednáška a diskuse
Přijďte zjistit, co je Fair Trade, koncept spravedlivého obchodu, 
a proč jeho popularita stále roste. | Společnost pro Fair Trade, Kou-
nicova 42, 602 00 Brno, 1. patro | Martina Pavlíčková, martina.
pavlickova@fairtrade.cz, tel.: 775 064 424 | www.fairtrade.cz

23.4. | 13:00–18:00

Poradenské fórum – Můj pasivní dům
Chystáte se stavět? Připravujete projekt vlastního pasivního 
domu? Na poradenském fóru vám jej posoudí zkušení architek-
ti a projektanti a zároveň se poučíte z chyb ostatních hodno-
cených projektů. Fórum probíhá formou skupinové konzultace 
– poučení se na příkladu druhých, 30 min. na 1 projekt, max. 
účast 8 projektů. Na akci je třeba se předem přihlásit. | Fakul-
ta architektury VUT, Poříčí 5, Brno | Centrum pasivního domu, 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810, semináře@pasivni-
domy.cz | www.pasivnidomy.cz

23.4. | 13:00–17:00

Stánek v rámci Dne Země v Lužankách
Účast na již tradiční oslavě Dne Země, tentokrát v Lužánkách, se 
zajímavým programem pro děti i širokou veřejnost. | Park Lu-
žánky | Zora Javorská, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, zora@
nesehnuti.cz, tel./fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

23.–24.4. | 23.4. 13:00–17:00, 24.4. 10:00–17:00

Brněnský Den Země 
Tradiční oslava Dne Země uprostřed brněnské zeleně. Na rodi-
če i děti čeká zábava spojená s poučením. Hry i hříčky s přírodní 
tëmatikou navíc v pátek doplní živá zvířátka a stromy. V sobotu 

Moravské náměstí zaplní stánky brněnských organizací, které ná-
vštěvníkům přichystají spoustu aktivit a soutěží, plných informací 
k problematice životního prostředí. | 23.4. park Lužánky (u SVČ Lu-
žánky), 24.4. Moravské náměstí | Rezekvítek – Sdružení pro ekolo-
gickou výchovu a ochranu přírody, Nadace Partnerství a SVČ Lužán-
ky ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi | Rezekvítek 
– Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, Kamenná 6, 
639 00 Brno, tel.: 543 216 483, 775 580 205 (Karla Petřivalská) | 
www.rezekvitek.cz, www.nadacepartnerstvi.cz, www.luzanky.cz

Moravské náměstí v rámci brněnské oslavy Dne Země

24.4. | 10:00–17:00

Stánek NESEHNUTÍ
Účast na již tradiční oslavě Dne Země se zajímavým progra-
mem pro děti i širokou veřejnost. Nebudou chybět ani koncer-
ty a doprovodný program. | NESEHNUTÍ Brno, třída Kpt. Ja-
roše 18, 602 00 Brno, Zora Javorská, zora@nesehnuti.cz, tel./
fax: 543 245 342 | www.nesehnuti.cz

Ekorozhledna – inspirace pro ekologicky 
šetrnější životní styl
Informační stánek s inspirací pro každého. Zajímavé publikace 
s praktickými náměty, obchůdek se šetrnými produkty, pozván-
ky na dílny a semináře. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 
Brno, tel.: 545 246 403 | www.ecb.cz

Ekoporadna Veronica radí
Na stánku ekologické poradny najdete odpovědi na otázky – bu-
dou se někdy v Brně třídit plasty? Jak získat podporu z programu 
Zelená úsporám? Kam v Brně pro dobrou vodu? Jak se zapojit 
do přípravy nového územního plánu města Brna? | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 750, 
veronica@veronica.cz | www.veronica.cz/poradna

Ochrana klimatu ve městě
Informační stánek s informacemi o tom, jak lidé ve městě chrání 
klima v jiných zemích a jak mohou přispět samotní Brňané. | 
Děti Země a ZO ČSOP Veronica | Děti Země, Cejl 48/50, 602 00 
Brno, Miroslav Patrik, tel.: 545 210 393, 603 574 289, dz.brno@
ecn.cz | www.detizeme.cz/brno, www.veronica.cz

Přírodní zahrady? Zahrady bez chemie!
Konzultace k pěstování ovoce a zeleniny bez chemických pro-
středků, k projektování přírodních zahrad, využívání plevelů 
v kuchyni na stánku Veroniky v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce ČR–Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. | ZO ČSOP Veronica 
| ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno,Olga Krejčířová, 
tel.: 542 422 756, veronica@veronica.cz | www.veronica.cz

24.4. | 13:00

Cyklojízda ke Dni Země
Zábavná okružní cyklojízda centrem města při příležitosti oslav 
Dne Země. Pouliční umění, bohatý program a soutěže pro děti 

Vytištěno na recyklovaném papíře
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u cyklostánku sdružení Brno na kole. Informace o možnostech 
cyklistické a pěší dopravy po městě, odborná prohlídka kola 
nebo možnost vyzkoušet si jízdu na netradičních vozítkách. 
Bezpečnost při Cyklojízdě bude zajištěna. | Moravské náměstí 
(resp. přilehlé centrum města) | Brno na kole, o.s. | Francouz-
ská 61, Brno, tel.: 545 210 753, mobil: 603 101 899, e-mail: 
lukas.kala@gmail.com, redakce@brnonakole.cz, kontaktní 
osoba: Lukáš Kala | www.brnonakole.cz

24.4. | 13:00–17:00

Den Země
Akce bude zaměřena na problémy se znečišťování ovzduší 
automobilovým provozem a na nutnost třídění odpadu. Vše 
bude doplněno soutěžemi. | Zoo Brno | hadova@zoobrno.cz 
| www.zoobrno.cz

24.4. | 14:00–17:00

S Montessori do přírody
Odpolední procházka okolím Komína pro celou rodinu. Děti bu-
dou plnit na stanovištích úkoly věnované ochraně přírody a té-
matům přirozeného koloběhu změn v přírodě v průběhu roku. 
Doporučený věk dětí: předškolní a mladší školní věk. V případě 
nepříznivého počasí se akce koná v Montessori Centru. | Mon-
tessori Centrum, ZŠ Pastviny 70, Brno–Komín | Montessori Cen-
trum (zřizovatel Montessori Morava, o.s.) ve spolupráci s Mon-
tessori třídou ZŠ Pastviny | tel.: 732 859 257, e-mail: info@
montessori-brno.cz | www. montessori-brno.cz

25.4. | 13:00–16:00

Putování za sluníčkem III 
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let. Děti se na cestě za sluníčkem 
potkají, pomohou zatoulaným zvířátkům, dozvědí se mnoho 
nového o přírodě, zasadí si také kytičku, o kterou budou doma 
pečovat. Za každý splněný úkol získají zlatou minci. Na konci 
cesty si je vymění za dárek. | park na Moravském náměstí | 
Mateřské centrum Kuřátka | Alena Krásná, tel.: 724 229 321 | 
www.kuratka.com

25.4. | sraz v 9:00

Studánky v Podolí
Sraz účastníků je v 9:00 na konečné MHD v Mariánském údolí. 
Půjdeme podél Říčky do Podolí ke studánce u myslivecké chaty, 
dále ke kótě Čtvrtě nad Líšní, mezi zahrádkami s pramenem na 
ulici Ondráčkovu a podél revitalizovaného potoka ke studán-
ce Libušce. Délka trasy 7km. Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze 
studánkové poradny a RNDr.Olga Skácelová z algologického 
pracoviště Moravského zemského muzea v Brně. | Ekologická 
poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 756, 
olga.krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

25.4. | 15:00

Zpívám Zemi – recitál Marie Máši Kubátové
Písňový recitál známé šansoniérky Marie Máši Kubátové. 
Seznámení s jejím novým CD, povídání o životě, přírodě 
a hudbě. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | Ob-

čanské sdružení Smrk, Ramešova 10, Brno 612 00, Mgr. Li-
buše Mičolová, tel.: 549 244 745, smrk.o.s@seznam.cz | 
www. prirodnizahrada.wz.cz

duben–květen, přesné datum bude upřesněno v KAM 
a Metropolitanu | otevřeno út–pá 10:00–18:00, so 13:00–16:00

Výstava v Urban centru – Naučné stezky 
v Brně
Výstava přiblíží návštěvníkům existující naučné stezky v Brně. 
Doprovodné texty budou doplněny fotografiemi a grafický-
mi informačními panely mapujícími jednotlivé naučné stezky. 
| Statutární město Brno, Urban centrum ve spolupráci s Odbo-
rem životního prostředí | Urban centrum Brno, Mečová 5, Sta-
rá radnice, e-mail: urbancentrum@brno.cz, tel.: 542 210 297 | 
www.urbancentrum.brno.cz

Mediální partner:


