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20.4.–29. 4. | 

Chráněná příroda Brna
Výstava seznamující slovem i obrazem s 30 lokalitami 
zvláště chráněným území přírody na území města. 
Putuje po školách, knihovnách a kulturních 
centrech už jedenáctým rokem, vybraným 
subjektům je zapůjčována zdarma. Akce poběží 
až do 15.5. | Brno-Slatina, pobočka Knihovny 
Jiřího Mahena, Jihomoravské nám. | Soliton-team, 
z. s. | Soliton-team, z. s., Orlí 5, 602 00 Brno, 
RNDr. Miroslav Sedláček, Klára Adamcová, e-mail: 
adamcova@soliton.cz | www.soliton.cz 

20.4. | 18:00–19:00

Jízda městem na bruslích 
a koloběžkách
Pořádáme první jízdu jedenáctého ročníku Jízd 
městem. Jedeme po silnicích, místy, kde obvykle jezdí 
jen auta, za dohledu MP Brno a doprovodu Rádia 
Krokodýl. Brusle, koloběžky, longboardy vítány. Akce 
není závod, ale není určena pro úplné začátečníky. 
Helmy s sebou. | Brno, ulice Špitálka | Black Ice, z. s. 
| Black Ice, z. s. MUDr. Dana Stračárová, 605 297 914 
| www.brno-inline.cz 

20.4. | 16:00–18:30

Den Země
Hravé zahradní odpoledne ke Dni Země pro děti 
i rodiče s dětmi. Na všechny čekají hry, nápady 
a tvoření z odpadových a přírodních materiálů, 
bylinky, pečení dalamánků a spousta živých 
zvířátek… Během odpoledne budou také odhaleny 
rainworks obrázky na chodníku v zahradě Linky. | 
SVČ Lužánky, pracoviště Linka, Kosmonautů 4, Starý 
Lískovec | Lužánky – středisko volného času Brno, 
příspěvková organizace | SVČ Lužánky, pracoviště 
Linka, Kosmonautů 4, Starý Lískovec, Zdeňka 
Sitarčíková, tel.: 739 211 200 | www.luzanky.cz 

20.4., 23.4.–27.4. | vždy v 8:00–17:00

Vliv životních podmínek na zdraví 
lidí
Prezentace vlivu na zdraví v oblasti pitné vody, 
koupací vody, hluku, záření, ovzduší, odpadů, 
půdy a životního stylu. | Panely v budově KHS JmK, 
Jeřábkova 4, web KHS JmK | Krajská hygienická 



stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně | 
Krajská hygienická stanice JmK v Brně, Jeřábkova 4, 
602 00 Brno, Zdravotní politika a podpora zdraví, 
Mgr. Ivana Dvořáková, tel.: 778 706 502, e-mail: 
ivana.dvorakova@khsbrno.cz | www.khsbrno.cz 

20.4.–26.4. | 20.4. v 17:00–18:00, 
23.4. v 16:30–17:30, 24.4. v 10:00–11:00, 
25.4. v 17:00–18:00, 26.4. v 10:00–11:00

Taoistické Tai Chi, ukázkové cvičení
Taoistické Tai Chi je cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Napomáhá udržet zdraví 
a psychickou kondici. | Centrum STTC, Gorkého 45, 
Brno-střed | Sdružení taoistického Tai Chi v ČR | STTC 
v ČR, Haštalská 11, 110 00 Praha 1 | www.taoist.cz 

20.4.–28.4. | 20.4. v 16:00, 21.4. v 9:00, 25.4. 
v 16:00, 27.4. v 16:00, 28.4. v 9:00

Den otevřených dveří na Čistírně 
odpadních vod Brno-Modřice
Účastníci prohlídky uvidí čistírnu odpadních vod, 
která čistí odpadní vody nejen z města Brna, ale 
i přilehlých měst a obcí. Jedná se o mechanicko 
– biologickou čistírnu, jejíž součastí je i kalové 
a energetické hospodářství. Čistírna prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí a rozšířením a je schopna plnit i ty 
nejpřísnější požadavky EU. Z bezpečnostních 
důvodů je počet návštěvníků ve skupině omezený. 
Z tohoto důvodu je nutná rezervace místa, a to 
pomocí rezervačního systému uveřejněného na 
webových stránkách pořadatele. | Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., Areál Čistírny odpadních 
vod, Chrlická 552, Modřice, budova vrátnice, 
předpokládaná délka prohlídky 1,5–2 hodiny | 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. | Brněnské 
vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, Brno | 
www.bvk.cz 

20.4., 23.4., 24.4., 26.4., 27.4. | 8:00–16:00

Determinanty zdraví a monitoring 
životního prostředí na KHS 
Přednáška pro školy v rozsahu 45 minut na téma 
vlivů působících na lidské zdraví, se zaměřením 
na monitoring prostředí. Prosíme o telefonickou 
rezervaci termínu. | Zasedací místnost KHS JmK 
v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno | Krajská hygienická 



stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně | 
Krajská hygienická stanice JmK v Brně, Jeřábkova 4, 
602 00 Brno, Zdravotní politika a podpora zdraví, 
Mgr. Ivana Dvořáková, tel.: 778 706 502, e-mail: 
ivana.dvorakova@khsbrno.cz | www.khsbrno.cz 

21.4. | 10–18:00

Den Země aneb Fandíme fauně!
Tradiční oslava Dne Země se letos zaměří na zvířata, 
soužití s nimi a jejich ochranu. Pro děti i dospělé 
bude připravena spousta poznávacích stanovišť, 
her, workshopů či tvořivých aktivit. Těšit se můžete 
také na kulturní program – na řadu koncertů 
a divadel. | Brno, park Kraví hora | Lipka – školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 
příspěvková organizace | Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 
organizace, Lipová 20, 602 00 Brno, Petr Laštůvka, 
tel.: 603 579 359, e-mail: petr.lastuvka@lipka.cz | 
www.lipka.cz/denzeme

21.4. | 10:00–17:00

Poznáváme zvířata v zoo
Tématem letošní akce budou zvířata – naši přátelé 
a společníci na planetě Zemi. Akce bude zaměřena 
na vztah lidí ke zvířatům, jak ovlivňujeme jejich 
život a co můžeme udělat, aby jim i nám bylo na 
Zemi společně dobře. | Kraví hora, Brno | Hlavní 
organizátor: Lipka (SEV Hlídka zajišťuje samostatné 
stanoviště) | Středisko ekologické výchovy (SEV 
Hlídka), Hlídka 209/4, 602 00 Brno, kontaktní 
osoba: Žaneta Exnerová, tel.: 727 971 450 | 
www.sevhlidka.cz 

21.4. | 13:00–17:00

Den Země
Oslavy Dne Země již patří k tradičním součástem 
dubnového programu v brněnské zoo. Stejně 
tak tomu bude i letos. Ve spolupráci se studenty 
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně jsme pro vás připravili den plný zábavy, 
v rámci kterého navíc načerpáte mnoho zajímavých 
informací. Dorazte do zoo Brno s celou rodinou 
a užijte si Den Země s námi! | Zoo Brno | Zoo Brno 
a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 



| Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, 
tel.: 546 432 361 | www.zoobrno.cz 

21.4. | 9:00–15:00

Jak na ekologické teplo z biomasy?
Využijte jedninečnou možnost poznat proces výroby 
ekologického tepla z biomasy pro obyvatele městské 
části Bystrc, které se vyrábí v lokálním zdroji na 
Teyschlově. Doporučujeme předchozí rezervaci na 
tel. čísle 730 521 624, nebo na e-mailové adrese 
base@teplarny.cz | Lokální zdroj Teyschlova, 
Teyschlova 33, 635 00 Brno-Bystrc | Teplárny 
Brno, a. s. | Provoz Tepláren Brno, a. s. – kotelna 
Teyschlova, Teyschlova 33, 635 00 Brno-Bystrc. 
Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno. 
Kontaktní osoba: Petra Baše, tel.: 730 521 624, 
e-mail: base@teplarny.cz | www.teplarny.cz 

22.4. | 16:00–18:00

Vědomí těla – vědomí Země. 
Přednáška s následnou besedou
Povídání a filozofování o člověku a jeho místě 
v přírodě. Cítíme se jako bytosti přírodní, nebo 
kulturní? Co nám říká tělo a co rozum? Hledáme 
harmonii? Známe své skutečné potřeby? A další 
otázky… | Přírodní zahrada u smrku, Brno-Královo 
Pole, Ramešova 10 | Spolek zahrady u smrku, z. s. | 
Spolek zahrady u smrku, Ramešova 10, 612 00 Brno, 
tel.: 549 244 745 | prirodnizahrada.wz.cz 

23.4. | 10:00–12:00

Děti a jarní zahrada – program pro 
děti MŠ
Hrajeme si se zemí – sázíme, chodíme labyrintem i po 
masážní stezce, pozorujeme rostliny, nasloucháme 
ptákům, hrajeme si s kamínky i s maňásky. | Přírodní 
zahrada u smrku, Brno-Královo Pole, Ramešova 
10 | Spolek zahrada u smrku, z. s. | Spolek 
zahrady u smrku, Ramešova 10, 612 00 Brno, tel.: 
549 244 745 | www.prirodnizahrada.wz.cz 



24.4–26.4. | 15:00–18:30

Dny pro Zemi v Písečníku 
Přijďte si užít magickou atmosféru brněnského 
Písečníku a vyzkoušet si na vlastní kůži život našich 
předků. Připravena budou zážitková stanoviště pro 
děti i dospělé, ukázky ze sbírek starých předmětů, 
ochutnávky dobrůtek podle starých receptů. 
Prohlédnete si původní domek nouzové kolonie 
z počátku minulého století, bylinkovou zahrádku 
s africkým záhonem, unikátní pískovou ustěnu, žížalí 
kompostér.... Inspiraci pro váš životní styl nabídnou 
ekoknihkupectví, antikvariát a šetrný obchůdek 
s ekodrogerií. | Písečník 94, Brno | EkoCentrum 
Brno | Inspirační a zážitkové centrum Písečník, 
EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno | 
www.ecb.cz 

25.4. | 13:30–16:30

Happening nevidomých – Ptáci 
v zahradě
Populárně naučné povídání a rukodělné, pohybové 
i kulinářské ztvárnění tématu Ptáci. | Přírodní 
zahrada u smrku, Brno-Královo Pole, Ramešova 
10 | Spolek zahrady u smrku, z. s. a TyfloCentrum 
Brno, o. p. s. | Spolek zahrady u smrku, 
Ramešova 10, 612 00 Brno, tel.: 549 244 745 
a TyfloCentrum Brno, o. p. s., Mgr. M. Ambrožová, 
tel.: 774 715 097 | www.prirodnizahrada.wz.cz 
a www.centrumpronevidome.cz

25.4. | 9:30–11:30, 15:30–17:30

Výroba hmyzích domečků
Brouci, pavoučci i další hmyzáci nacházejí ve městech 
stále méně míst pro svůj vývoj. Přijďte se dozvědět, 
jak těmto tvorům můžeme pomoci stavbou 
domečku, jak takové hmyzí domečky vypadají 
a rovnou si s námi jeden vyrobte. Cena dílny: 50 
Kč. | DDM Frikulín, Gromešova 1, Brno-Řečkovice, 
621 00 | DDM Helceletka – pobočka Frikulín | 
Zuzana Červinková, tel.: 721 079 626, e-mail: 
cervinkova@helceletka.cz | www.helceletka.cz/doku.
php/pobocky/frikulin/start



26.4. | 10:00–12:00

Děti a jarní zahrada, program pro 
děti MŠ
Hrajeme si se zemí – sázíme, chodíme labyrintem i po 
masážní stezce, pozorujeme rostliny, nasloucháme 
ptákům, hrajeme si s kamínky i s maňásky. | Přírodní 
zahrada u smrku, Brno-Královo Pole, Ramešova 
10 | Spolek zahrady u smrku, z. s. | Spolek 
zahrady u smrku, Ramešova 10, 612 00 Brno | 
www.prirodnizahrada.wz.cz 

26.4. | 10:00 Bistro Otevřená zahrada, 16:00 
slavnostní otevření Otevřené zahrady

Otevření sezóny v Otevřené zahradě 
s otevřením Bistra Otevřená 
zahrada
Otevřená zahrada startuje do nové sezóny! Přijďte 
se podívat na jarem rozkvetlou zahradu, ochutnat 
domácí dobroty nebo naši bylinkovou limonádu 
z fungl nového Bistra Otevřená zahrada. A k tomu si 
třeba vyzkoušet některou z našich samoobslužných 
zahradních her. | Otevřená zahrada, Údolní 33, 
Brno | Nadace Partnerství | Údolní 33, 602 00 
Brno, informace pro veřejnost Eva Kloudová, tel.: 
515 903 111, e-mail: eva.kloudova@nap.cz | 
www.otevrenazahrada.cz 

26.4. | 18:00–20:00

Společně pro zeleň
Pečovat o zeleň ve městech nemusí jenom radnice, 
ale i místní obyvatelé a obyvatelky. Diskutovat 
o tom, jak společně rozvíjet a zkrášlovat zelené 
veřejné prostory přijdou zástupci a zástupkyně 
z řad veřejné správy, neziskových organizací i aktivní 
veřejnosti. | Sál v kavárně Trojka, Dominikánská 9, 
Brno | NESEHNUTÍ Brno | NESEHNUTÍ Brno, tř. Kpt. 
Jaroše 18, Barbora Bakošová, tel.: 776 191 519 | 
www.nesehnuti.cz 

27.4. | 16:30–18:00

Recyklodýchánek
Přijďte s námi oslavit svátek Země s plnou 
parádou. Čeká na vás výroba šperků a doplňků 
z recyklovatelných materiálů, workshop recyklo-
hudebních nástrojů, recyklohry a zahradnické 



okénko. To vše bude probíhat v prostorách 
našeho Domečku a naší recyklo-zenové zahrady. | 
Pobočka Domeček, Helceletova 4 | DDM Helceletka 
| Helceletova 4, Brno, Veronika Presová, tel.: 
737 377 094, e-mail: domecek@helceletka.cz | 
www.helceletka.cz 

27.4.–29.4. | 

Mulčovací víkendovka
Vysázeli jsme stromy v krajině, které potřebují 
na začátku sezóny zamulčovat, aby se jim lépe 
dařilo. Dobrovolnická pomoc přírodě pro mladé, 
mnoho informací o ovocných stromech, háčkování, 
vyřezávání lžiček ze dřeva a stavbě domu z přírodních 
materiálů. | Hrušky u Brna | Hnutí Brontosaurus | 
grohmann.dominik@gmail.com | brontosaurus.cz/
co-delame/kalendar-akci/detail/9642

28.4. | 10:00

Tyršův sad od historie k dnešku
Komenmtovaná procházka parkem Tyršův sad. | 
Tyršův sad | Veřejná zeleň města Brna, p. o. | VZmB, 
p. o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, Tomáš 
Hájek, tel.: 603 584 935 | www.vzmb.cz 

28.4. | 13:00–17:00

Ekostánek
Seznámení veřejnosti s naší činností, krátké eko-hry 
pro děti i dospělé. | Hnutí Brontosaurus | Hnutí 
Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00 Brno, Klára 
Vaňková, tel.: 776 106 795 | www.brontosaurus.cz 


