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11.4.–21.4. | 11.4. 17:00, dále po dobu otevření nákupního centra
Třídit je cool
Zveme Vás na interaktivní výstavu o odpadu trochu jinak 
s víkendovými doprovodnými programy s vyvrcholením v sobotu 
20. dubna v 16 hod. bubnováním pro Zemi. | Budeme tvořit 
z recymateriálu, hrát si na popeláře a odhalovat mýty a fakta 
z říše odpadů. | Galerie Vaňkovka Brno, nákupní centrum, 
slavnostní zahájení 11. dubna 2013 v 17 hodin | SAKO Brno, a.s., 
Brno, Jedovnická 2, tel.: 548 138 212, Ing. Alena Procházková | 
www.sako.cz

19.4.–28.4. | 10:00
Modrý delfín – výstava a interaktivní program
Výstava z činnosti skautského 69. oddílu z Židenic. Slavnostní 
zahájení 2.4. v 10:00 hod. Interaktivní program na téma 
Aktivity o přírodě se členy skautského 69. oddílu konaný 
dne 25.4. od 14:00 hod. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 
pobočka Židenice, Stará osada 15 | KJM Brno, pobočka Stará 
osada a 69.skautský oddíl Modrý delfín z Židenic | KJM v Brně, 
Stará osada 15, 615 00 Brno, Dana Vymazalová – vedoucí 
pobočky, tel.: 545 240 403 | Skautský 69.oddíl Modrý delfín, 
Hrozňatova 22, 615 00 Brno, Kamila Dufková, tel.: 721 309 894 | 
www.kjm.cz, modrydelfin.skauting.cz

19.4., 22.4., 23.4., 27.4. | Pá 19.4. 16:00, Po 22.4. 10:00, Út 
23.4. 16:00, So 27.4. 10:00 a 14:00
Den otevřených dveří v Čistírně odpadních 
vod Brno–Modřice
Účastníci prohlídky uvidí jednu z nejmodernějších mechanicko-
biologických čistíren odpadních vod ve střední Evropě, která čistí 
odpadní vody z města Brna a přilehlých měst a obcí. Čistírna 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a rozšířením a je schopna plnit 
i ty nejpřísnější požadavky EU. Z bezpečnostních důvodů je 
počet návštěvníků ve skupině omezený. Je nutná rezervace 
místa prostřednictvím rezervačního systému na www.bvk.cz. 
Předpokládaná délka prohlídky je 1,5–2 hod. | Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s. | Areál Čistírny odpadních vod, Chrlická 552, 
Modřice, budova vrátnice | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
Hybešova 254/16, Brno | www.bvk.cz

19.4., 24.4. | 19.4. 17:00–18:30, 24.4. 17:30–19:00
Taoistické Tai Chi – cvičení v přírodě
Ukázková cvičení taoistického tai chi. Taoistické tai chi je cvičení 
vhodné pro všechny věkové kategorie. Napomáhá udržet zdraví 
a psychickou kondici. | park Lužánky, před SVČ | Sdružení 
taoistického tai chi v České republice | STTC v ČR, Haštalská 
11, 110 00 Praha 1, kontaktní osoba Ing. Václav Musil, tel.: 
604 726 396 | www.taoist.cz



20.4. | 14:00–16:00

Oslavy Dne Země v Zoo Brno
Představení kampaně EAZA (Evropská asociace zoologických 
zahrad a akvárií) 2011/2013 věnované záchraně velkých zvířat 
jihovýchodní Asie. Zahájení proběhne ve 14.00 v přednáškovém 
sále tematickou prezentací týkající se ochranářské kampaně, 
jejich cílů a informacemi jak můžete pomoci i Vy. Nebude chybět 
ani tematicky zaměřená soutěžní stezka. | Areál Zoo Brno | 
Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace | 
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, Mgr. Jana Galová, tel.: 
546 432 361, e-mail: galova@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz

20.4. | 8:00–14:00

Ekologické teplo z biomasy
Jak se využívají piliny a zbytky dřeva z lesní těžby k zahřátí našich 
radiátorů? Navštivte kotelnu v Brně–Bystrci. Návštěvníci budou mít 
příležitost si nejen prohlédnout běžně nepřístupné prostory, ale 
také dozvědět se od odborníků informace o výrobě tepla z biomasy. 
| kotelna na ul. Teyschlova 33, Brno–Bystrc | Teplárny Brno, a.s. 
| Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00, Brno, Mgr. Michaela 
Gáliková, tel.: 602 552 092, galikova@teplarny.cz | www.teplarny.cz

20.4. | 10:00 – 17:00
Den Země pod Špilberkem
Tradiční akce pro děti i dospělé se tentokrát zaměří na téma Voda 
pro život. Těšit se můžete na řadu zábavných aktivit, zvídavé 
pokusy, velkou hru pro děti, ale i koncerty, divadlo či taneční 
vystoupení. | Park pod hradem Špilberk, program od 10 do 17 
hod. | Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
a Rezekvítek ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi | 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Lipová 
20, 602 00 Brno, Martin Šrom, martin.srom@lipka.cz, tel.: 
777 872 473 | www.lipka.cz

20.4. | 10:00–17:00
Lesy města Brna na Dni Země pod Špilberkem
Lesy města Brna budou mít na akci stánek s prezentací firmy, 
soutěžemi pro děti (znalostní i poznávací) a instalaci houpaček 
a výrobků ze dřeva. | park pod Špilberkem | Lipka, Rezekvítek | Lesy 
města Brna, a.s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim, kontaktní osoba 
pro akci: pazderova@lesymb.cz, www.lesymb.cz | www.lipka.cz

20.4. | 10:00–17:00
Ekostan na Dni Země pod Špilberkem
Ekostan neboli ekologická poradna na cestách bude k vidění na 
brněnském Dni Země. Nejenže bude poskytovat běžné ekologické 
poradenství a plnit funkci informačního stánku, ale bude také 
nabízet aktivity a soutěže pro děti v rámci programu Dne Země. | 
Park pod Špilberkem | Hnutí Brontosaurus | Ingrid Čejková, e-mail: 
ekostan@brontosaurus.cz | www.brontosaurus.cz

20.4. | 10:00–17:00

Den Země v Otevřené zahradě
Přijďte si prohlédnout nový vzdělávací areál pro děti i dospělé 
v centru Brna. Nadace Partnerství jej v sobotu 20.4. poprvé 
otevře veřejnosti. Můžete si sami nebo s průvodcem vyzkoušet 



12 hravých stanovišť, nakoupit ve stáncích, projít se po 
zelené střeše. | Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 
33, Brno | Nadace Partnerství | Hana Pospíšilová, Nadace 
Partnerství, tel.: 515 903 145, e-mail: hana.pospisilova@nap.cz | 
www.otevrenazahrada.cz

20.4. | 16:00

Jízda Brnem na kolečkových bruslích
Tradiční jízda pro širokou veřejnost, uskutečněná na komunikacích 
určených za normálních okolností automobilům. Alternativa 
jízdy autem, která je přátelská k životnímu prostředí a prospěšná 
našemu zdraví. | zahájení Brno, roh Špitálky a Podnásepní, trasa 
Svitavská | Sportovní klub Black Ice | MUDr. Dana Stračárová, tel.: 
605 297 914, e-mail: aliendental@volny.cz | www.brno-inline.cz

20.4. | 10:00–17:00

Jak bydlet chytře a zároveň zdravě?
Interaktivní modely a výstava o pasivních domech a principech 
jejich fungování. Pasivní domy, to není žádná věda, stačí dodržet 
několik zásad a můžete bydlet nejen chytře (a platit méně 
za vytápění), ale také mnohem zdravěji. Jak to? Odpověď se 
dozvíte na výstavě. | Otevřená zahrada, Údolní 33 | Centrum 
pasivního domu | Centrum pasivního domu, Údolní 33, Brno, 
Jana Stará, tel.: 773 779 267, e-mail: jana.stara@pasivnidomy.cz | 
www.pasivnidomy.cz

20.4., 21.4., 27.4., 28.4. | 13:00–17:00

Dny pro Zemi v Lamacentru Hády
Přijďte se osobně seznámit s našimi zvířátky, objevit krásu zdejší 
přírody a dozvědět se více o její ochraně. Zapojte se i s dětmi 
do připravených soutěží, hrajeme o hezké ceny! | Lamacentrum 
Hády | ZO ČSOP PS Hády | ZO ČSOP PS Hády, Panská 9, Brno, tel.: 
608 434 564 | www.lamacentrum.cz

21.4. | 9:30 a 10:00

Kolem přehrady – vycházka pro prarodiče 
a rodiče s dětmi i kočárky
Vycházka s tématikou ochrany přírody a životního prostředí 
a soutěž na toto téma s cenami. Trasa: přes hráz na Sokolské 
koupaliště a zpět přes Kníničky do Bystrce. | Sraz na zastávce 
autobusu č. 67 a 84 Optátova u mostu přes Svratku v 9:30 
hod. a tramvaje č. 1 a 3 Bystrc – přístaviště v 10 hod. | O KČT 
KTL a ATOM Ještěrky Brno | Ing. Pavel Rabušic, Jasanová 
18, 637 00 Brno, tel.: 733 314 855, 530 310 929, e-mail: 
pavel.rabusic@volny.cz | www.jesterky-brno.cz, www.ktlturistika.cz

22.4. | 15:00–17:00

Studánková poradna
Na kvalitu vody v brněnském vodovodu, brněnských studánkách 
a pramenech v okolí Brna i vody balené v PET lahvích se přijďte 
zeptat Rudolfa Pecháčka. Návštěvníci si odnesou originální mapu 
studánek. | Ekologická poradna Veronica, Dům ochránců přírody, 
Panská 9, Brno | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, Brno, kontaktní 
osoba Olga Krejčířová, tel.: 542 422 756-7, 775 723 742, e-mail: 
olga.krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz



22.4.–26.4. | Po, Pá 10:00–15:00, Út, St, Čt 10:00–17:00

Svěží jaro s EkoCentrem Brno
Návštěvníci zhlédnou zajímavou výstavu ekodrogerie a šetrných 
čisticích prostředků, navíc získají lahvičku octa i s tipy, jak jej 
využít při úklidu. Pro účastníky akce mimořádně zdarma registrace 
do knihovny s ekologickou tematikou a praktické brožury 
s radami a tipy pro šetrnou domácnost, zdravou výživu a šetrné 
nákupy. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, 4.patro | 
EkoCentrum Brno | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, 
tel.: 545 246 403, e-mail: ecb@ecb.cz | www.ecb.cz

23.4. | 12:00–13:30

Přednáška „Česko hledá budoucnost“, 
Mgr. Ondřej Liška
Přednáška v rámci pravidelného úterního cyklu „Blok expertů“ 
pro studenty MU a veřejnost. Mgr. Ondřej Liška, Pražský institut 
pro globální politiku-Glopolis | Fakulta sociálních studií MU, 
Joštova 10, místnost P51 | Katedra environmentálních studií 
FSS MU | Katedra environmentálních studií FSS MU, Ing. Zbyněk 
Ulčák, Ph.D., tel.: 549 497 476, e-mail: ulcak@fss.muni.cz | 
humenv.fss.muni.cz

23.4. | 13:00–18:00

Den Země – hravé odpoledne
Odpoledne plné her a recyklovaného tvoření. | KJM Brno, pobočka 
Lesná, Haškova 4 | KJM Brno, pobočka Lesná, Haškova 4 | tel.: 
548 526 935, e-mail: haskova@kjm.cz | www.kjm.cz

23.4. | 13:30–16:00

Malý Tibeťan; zvuky a pohyb v přírodě – 
Hapenning nevidomých
Společné posezení v zahradě. Co se dozvíme? Jak se žije 
v Tibetu a jaký čaj tam pijí. Poznáme zvuky tibetských misek – 
jsou velmi starým a zároveň moderním hudebním nástrojem, 
který pomáhá i v medicině odstraňovat stres. Protáhneme 
tělo a zapojíme ruce do rukodělné činnosti. | Přírodní zahrada 
u smrku, Ramešova 10, Brno–Kr. Pole | Občanské sdružení Smrk 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. | Občanské sdružení Smrk, Ramešova 
10, 612 00 Brno, Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745, e-mail: 
smrk.o.s@seznam.cz | TyfloCentrum Brno, o.p.s, Chaloupkova 
3, 612 00 Brno, Tereza Kozderová, DiS., tel.: 774 715 097, 
515 919 672, e-mail: kozderova@tyflocentrumbrno.cz 
| www.prirodnizahrada.wz.cz, www.centrumpronevidome.cz

23.4. | 17:30–20:00

Michel Odent: Znovuzrozený porod
Veřejná přednáška světoznámého porodníka Michela Odenta 
o přirozeném porodu, který je mimo jiné ekologičtější, zdravější 
a šetrnější jak pro matku, tak pro dítě. | Sál Břetislava Bakaly 
| NESEHNUTÍ/ UNIPA | NESEHNUTÍ, tř. Kpt. Jaroše 18, Brno, 
kontaktní osoba Zora Javorská, e-mail: zora@nesehnuti.cz | 
normalniporod.cz/michel-odent-v-cechach



24.4. | 10:00–12:00

KLAS (klub aktivních seniorů) – ukázková 
hodina
KLAS neboli Klub aktivních seniorů je místo, kde můžete zkusit 
něco nového - prožít aktivně dvě hodiny v týdnu. To vše s důrazem 
na zlepšení kvality života seniorů, zdravý životní styl, podporu 
spokojeného stárnutí, posilu kompetencí seniorů a tím i zvyšování 
jejich samostatnosti. | CRSP – Malý sál, Josefská 1, 602 00 Brno | 
Centrum pro rodinu a sociální péči | CRSP Josefská 1, 602 00 Brno, 
Karolína Kolářová, tel.: 731 604 064 | www.crsp.cz

24.4. | 20:30–22:00

Brněnský světelný cirkus
Světlo je dobrý sluha, ale špatný pán. Na procházce ukážeme, kde 
nám škodí a kde slouží rozumně. Světelný cirkus projde Joštovou, 
Rašínovou, nám. Svobody a Zelným trhem, přes Šilingrovo náměstí 
Husovou ulicí zpět k pomníku. Průvodce: RNDr. Jan Hollan, 
Ph.D. | Sraz na Komenského nám. u pomníku TGM | ZO ČSOP 
Veronica | Panská 9, Brno, kontaktní osoba Olga Krejčířová, tel.: 
542 422 756-7, 775 723 742, e-mail: olga.krejcirova@veronica.cz 
| www.veronica.cz

24.4. | 19:00

Zelená energetika
Ptáte se, proč nevyužít energie, která je nadosah? Rádi 
kutíte a nebojíte se experimentovat? Jak vyrobit solární 
panely z plechovek, kompostovací toalety v paneláku nebo 
ohřev vody kompostem? Můžete se těšit na nové trendy 
v zelené energetice. Praktický workshop a burza nápadů. 
| Kancelář Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno | Hnutí 
Brontosaurus | Magdaléna Rutarová, tel.: 728 529 403, e-mail: 
dobrovolnictvi@brontosaurus.cz | www.brontosaurus.cz

24.4. | 16:00–18:00

Dílnička – pletení ošatky
Výroba malé ošatky ze slámy nebo šustí, pro děti od 7 let i pro 
rodiče s dětmi. Vstupné 40 Kč, přihlášení na sitarcikova@luzanky.
cz. | LINKA, Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec | Lužánky, 
středisko volného času, pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 
Brno–Starý Lískovec | LINKA, Kosmonautů 4, 625 00 Brno, Zdena 
Sitarčíková, tel.: 739 211 200 | www.linka.luzanky.cz

25.4. | 10:00–12:30

Děti a jarní zahrada – děti MŠ oslaví Dny Země
Vysazování bylin, poznávání ptáků a živočichů, hry s labyrintem 
a s maňásky. | Přírodní zahrada u smrku, Ramešova 10, Brno-
Kr. Pole | Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení Smrk, 
Ramešova 10, 612 00 Brno | www.prirodnizahrada.wz.cz

25.4. | 16:00

Sluníčko pro Zemi
SLUNÍČKO zve všechny malé i velké kamarády na ekologické 
hrátky a netradiční tvořivou dílničku z odpadového materiálu. | 
SLUNÍČKO, Tuháčkova 39, Brno–Komárov | JUNIOR – Dům dětí 
a mládeže, Brno, Dornych 2, | pracoviště SLUNÍČKO, Tuháčkova 39, 
Brno–Komárov | SLUNÍČKO, Tuháčkova 39, Brno–Komárov, Věra 
Budinská, tel.: 775 739 803 | www.junior.cz



25.4. | 13:00–17:00
Žížala – milé domácí zvířátko
Všechno, co jste chtěli vědět o domácím kompostování 
bioodpadu pomocí žížal. Teď se můžete zeptat! Ukázka funkčních 
venkovních i domácích vermikompostérů, poradenství a výměna 
zkušeností. Soutěže o ceny pro všechny věkové kategorie. | 
Ekologická poradna Veronica, Dům ochránců přírody, Panská 9, 
Brno | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, Brno, kontaktní osoba 
Olga Krejčířová, tel.: 542 422 756-7, 775 723 742, e-mail: 
olga.krejcirova@veronica.cz | www.veronica.cz

25.4. | 15:00–18:00
Jarní bazárek – provětrání šatníku
Máte doma hezké věci, které nenosíte? Až na ně při jarním 
úklidu narazíte, místo vyhození do popelnice je schovejte na náš 
ekocentrový bazárek. Určitě někomu ještě dobře poslouží. Vítány 
jsou i doplňky do domácnosti a jiné drobné předměty. Prodejní 
místo je zdarma, ale nutno rezervovat předem. | EkoCentrum 
Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, 4.patro | EkoCentrum Brno | 
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.: 545 246 403, 
e-mail: ecb@ecb.cz | www.ecb.cz

26.4. | 10:00–12:00
Putování za sluníčkem VI
Pro rodiče na mateřské dovolené připravila ing. Eliška Maršálková, 
Ph.D. z Botanického ústavu AV ČR, oddělení experimentální 
fykologie a ekotoxikologie, přednášku na téma Sinice a vývoj 
života na Zemi aneb koupání v přírodě. Děti se mohou těšit 
na zpívání se zpívánkami, soutěž v malování a na pohádku. | 
Mateřské centrum Kuřátka, Poštovská 1 | Mateřské centrum 
Kuřátka | Mgr. Eliška Břoušková, kuratka@kuratka.com | 
www.kuratka.com

26.4. | 18:00–23:00
Vyhlášení výsledků anket Ropák 2012 a Zelená 
perla 2012
Soirée při vyhlašování výsledků 21. ročníku ankety o antiekologický 
čin Ropák roku a 18. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená 
perla roku s vegetariánským a veganským rautem a s kulturním 
programem. Předprodej vstupenek za 100 Kč je od 1.4. u Dětí 
Země Brno. | Skleněná louka (kavárna ve 4. patře), Kounicova 
23, Brno | Děti Země Brno | Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax/
zázn.: 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz/ropak | 
www.detizeme.cz

26.4. | 16:00–18:30
Den Země
Hravé odpoledne pro děti a rodiče s dětmi - hry, nápady a tvoření 
z odpadových a přírodních materiálů, pečení dalamánků, živá 
zvířátka. Vstupné 20 Kč. | LINKA, Kosmonautů 4, Brno-Starý 
Lískovec | Lužánky, středisko volného času, pracoviště Linka, 
Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec | LINKA, Kosmonautů 
4, 625 00 Brno, Zdena Sitarčíková, tel.: 739 211 200 | 
www.linka.luzanky.cz



27.4. | 10:00–12:00
Procházka Lužánkami – od historie po 
současnost
Procházka nejstarším veřejným parkem v Čechách a na Moravě 
s výkladem o historii i nedávno dokončené rekonstrukci parku. 
| park Lužánky, sraz před Střediskem volného času Lužánky | 
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace | Veřejná zeleň 
města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 
Brno, Tomáš Hájek, tel.: 603 584 935, e-mail: hajek@vzmb.cz | 
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27.4. | 13:30–18:00
Den Země v Přírodní zahradě u smrku
Odpoledne pro děti i dospělé. Poznávání rytmů přírody spojené 
s hudebně - pohybově - výtvarnou tvůrčí činností. Večer podle 
počasí táborák. | Přírodní zahrada u smrku, Ramešova 10, Brno–
Kr. Pole | Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení Smrk, 
Ramešova 10, 612 00 Brno | www.prirodnizahrada.wz.cz

27.4. | 9:00
Exkurze na farmu
Navštívíme dvě zajímavé farmy nedaleko Brna s odborným 
výkladem. Dozvíte se, proč jsou některé produkty bio, nahlédnete 
do života na farmách a ochutnáte místní produkty. Na akci je třeba 
se předem závazně přihlásit. | Podrobnosti a přihlášku najdete 
na www.ecb.cz. | Sraz účastníků v 9 hod. před EkoCentrem Brno, 
Ponávka 2 | EkoCentrum Brno | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 
602  00 Brno, tel.: 545 246 403, e-mail: ecb@ecb.cz | www.ecb.cz

28.4. | 15:00–17:00
Proměny přírody – rodinné odpoledne 
s Montessori
Odpolední aktivity v blízkosti Montessori centra pro rodiny s dětmi 
do šesti let. Děti budou plnit na stanovištích úkoly věnované 
přírodě. V případě nepříznivého počasí se akce koná v Montessori 
centru. | Montessori Centrum, Ječná 29a, Brno–Řečkovice | 
Montessori – vzdělávací rodinné centrum | Montessori Centrum, 
Ječná 29a, 621 00 Brno–Řečkovice, tel.: 732 859 257, e-mail: 
info@montessori-brno.cz | www.montessori-brno.cz


