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11.4.–28.4. 
Co skrývá něžná krása květin
Výstava o Fair trade pěstování | Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 
Kobližná 4, 601 50 Brno, tel.: 542 532 102, 
e-mail: public@kjm.cz 
www.kjm.cz

15.4. a 22.4. | 15:00–17:00
Pohybové cvičení v přírodě – 
Taoistické tai chi
Prezentace pohybového cvičení. Ukázkové 
sestavy tai chi (Sestava 108, Sestava s mečem). 
Staré čínské cvičení vhodné pro každého, včetně 
seniorů a zdravotně postižených.Podporuje, 
rozvíjí a zachovává ohebnost celého těla.
Výborný pomocník v boji se stresem a únavou. 
| Park Lužánky | Sdružení taoistického tai chi 
Česká republika | Jan Průša, tel.: 777 343 251, 
jprusa@moraviapropag.cz, vpv@taoist.cz 
www.taoist.cz

15.4.–16.4. | 15.4. 15:00–19:00, 
16.4. 10:00–17:00 
Den Země pod Špilberkem
Letošním tématem oslav budou lesy, společně 
tak zjistíme, jaká tajemství a zázraky se 
ukrývají pod korunami stromů. Páteční část 
oslav Země je určena předem přihlášeným 
školním kolektivům 3.–5. tříd ZŠ. V sobotu 
je zvána široká veřejnost, obzvláště rodiče 
s dětmi a mládežnické oddíly. | Hrad Špilberk 
a okolní park | 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, www.rezekvitek.cz



15.4.–16.4. | 9:30–18:00 

Poradenský stůl o pasivních 
domech
S kým jiným se poradit o pasivních domech 
než s těmi, kteří je přímo navrhují či staví? 
Přední architekti a odborníci na pasivní domy 
předají zájemcům informace na stánku Centra 
pasivního domu na stavebním veletrhu IBF 
2011. Na poradenství je třeba se přihlásit na 
www.pasivnidomy.cz. | Brněnské výstaviště, 
pavilon V, stánek Centra pasivního domu 
| Centrum pasivního domu, Údolní 33, 602 00 
Brno, tel.: 511 111 810 
www.pasivnidomy.cz

16.4. | 14:30–16:30

Časové rytmy Země aneb 
pohledy za roušku viditelné 
přírody
Beseda o vztahu mezi vnějším klimatem 
a naším vnitřním naladěním. Biorytmy. 
Osmifázový rok a lunární zvěrokruh Keltů. 
Symbolika posvátných stromů. | Přírodní 
zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | Občanské 
sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, 
Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745 
www.prirodnizahrada.wz.cz

17.4. | 15:00

Zpíváme zahradě a ona nám
Děti i dospělí hrají, zpívají, tančí a povídají 
Zemi, naslouchají ptákům, větru a zvukům. 
Odpolední setkání s přírodou i lidmi. | Přírodní 
zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | Občanské 
sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, 
Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745 
www.prirodnizahrada.wz.cz



17.4. | 13:00–16:00
Putování za sluníčkem IV 
Akce pro rodiny s dětmi 1–10 let, děti se 
na cestě za sluníčkem potkají se zatoulanými 
zvířátky, pomohou jim a dozvědí se mnoho 
nového o přírodě. Zasadí si také kytičku, 
o kterou budou doma pečovat. Za každý 
splněný úkol získají korálek. Na konci cesty 
si je vymění za dárek. | Park na Moravském 
náměstí | Mateřské centrum Kuřátka | Eliška 
Břoušková, 724 229 321 
www.kuratka.com

17.4. | 14:00–17:00
S Montessori do přírody
Odpolední aktivity v okolí Montessori 
centra pro celou rodinu. Děti budou plnit 
na stanovištích úkoly věnované přírodě 
a její ochraně. Doporučený věk dětí: 
předškolní a mladší školní věk. V případě 
nepříznivého počasí se akce koná v Montessori 
centru. | Montessori – vzdělávací rodinné 
centrum (zřizovatel Montessori Morava, 
o.s.) a Montessori třídy ZŠ Brno Pastviny 
| Montessori Centrum, Pastviny 70, 624 00 
Brno-Komín, tel.: 732 859 257, e-mail: 
info@montessori-brno.cz 
www.montessori-brno.cz 
www.montessori-pastviny.cz

18.4. | 13:30–16:00
Za vůněmi do zahrady – 
happening nevidomých
Jarní setkání klientů TyfloCentra Brno a jejich 
přátel s ohněm, vyprávěním příběhů, vůněmi 
a cvičením. | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk, 
Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr.Libuše 
Mičolová, tel.: 549 244 745, Mgr. Jana 
Pilgrová, tel.: 774 715 099 
www.prirodnizahrada.wz.cz



19.4. | 13:00

Za Brno krásnější
Přiložte ruku k dílu při vyřezávání křovin 
u Velké Klajdovky. 
Odměnou vám bude výhled na Brno 
a malý piknik po skončení práce. | Sraz 
u brány do Růženina lomu | Hnutí 
Brontosaurus a Rezekvítek | Iva Baláčková, 
akce-priroda@brontosaurus.cz, tel.: 605 065 639 
www.brontosaurus.cz

19.4. | 17:00

S chutí do zdravé výživy 
– dílna s ukázkami 
a ochutnávkou
Bulgur, špalda, cizrna, miso, kombu... 
Představíme vám řadu potravin, které jsou 
běžně k dostání ve zdravých výživách a mají 
blahodárný vliv na zdraví. Vyzkoušíte si jejich 
úpravu na chutné pokrmy. Lektorka: Renata 
Čiháčková, propagátorka zdravé výživy 
a provozovatelka prodejen zdravé výživy. 
Přihlášky na www.ecb.cz. | EkoCentrum Brno 
| EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, 
tel.: 545 246 403 
www.ecb.cz

19.4. | 12:00–13:30

Přednáška „Biblická 
zvířata“ v raně křesťanském 
a středověkém umění
Přednáší Mgr. Martina Kudlíková, Seminář 
dějin umění FF MU | Fakulta sociálních studií 
MU, Joštova 10, místnost P51 | Katedra 
environmentálních studií FSS MU | Ing. Zbyněk 
Ulčák, tel.: 549 49 7476 
humenv.fss.muni.cz/



19.4. | 14:30–17:30
Máme rádi zvířata, i když 
nejsou chlupatá
Na Přírodovědné stanici Kamenáčky bude pro 
veřejnost otevřena expozice zvířat a relaxačně – 
vzdělávací zahrada, na které proběhne v 15:30 
slavnostní „otevírání potoka“ pro rok 2011. 
Připravena bude osvětově výtvarná dílna, kde si 
návštěvníci mohou vyrobit svého ještěra. Děti 
i dospělí budou mít také 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, 636 00 Brno-Juliánov (autobus č. 
45, 55, 58, 75, tramvaj č.13 – zastávka Dělnický 
dům) | JUNIOR – dům dětí a mládeže, Brno, 
Dornych 2, odloučené pracoviště Přírodovědná 
stanice Kamenáčky | Přírodovědná stanice 
Kamenáčky 4a, 636 00 Brno, tel.: 539 085 763 
www.kamenacky.com www.junior.cz

19.4. | 16:00–20:30 
Seminář Jak se žije 
v pasivním domě
Na semináři vystoupí zkušený architekt 
s příklady postavených pasivních domů a také 
jejich majitelé, kteří se s posluchači podělí o to, 
jak se v pasivním domě žije, přiblíží výhody 
takového bydlení, ale i případné problémy, 
se kterými se při stavbě či užívání domu 
potýkali. | Konferenční sál, budova Veřejného 
ochránce práv, Údolní 39, Brno | Centrum 
pasivního domu Údolní 33, 602 00 Brno, 
tel.: 511 111 810 
www.pasivnidomy.cz

20.4. | 14:00–18:30
Poradenské fórum 
o pasivních domech
Chystáte se stavět? Připravujete projekt 
vlastního pasivního domu? Chcete se poučit 
z chyb druhých? Právě pro vás je určeno 
poradenské fórum, které je skupinovou 



konzultací stavebních projektů. Účastnit se 
můžete buď jako investor projektu pasivního 
domu, nebo jako pasivní posluchač. Na fórum 
je třeba se přihlásit na www.pasivnidomy.cz. 
| Administrativní a školicí centrum, místnost 
120, Cejl 73, Brno | Centrum pasivního domu 
Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810 
www.pasivnidomy.cz

20.4. | 18:00–24:00
Ekorecyklopárty
Představení projektu obchodů s možností 
vracet věci zpátky do života, módní přehlídka 
recyklovaného oblečení a šperků a také bohatý 
kulturní program. Vstupenky 50 Kč na Nadaci 
Veronica, Panská 9, v obchodech na Pekařské 
38 a Svážné 16. | Kavárna Trojka | Nadace 
Veronica | Nadace Veronica, Panská 9, 602 00 
Brno, tel.: 542 422 775, 775 12 06 16 
www.nadace.veronica.cz

20.4. | 9:30 a 13:00
Dny Země 2011 – Vlivy 
prostředí na zdraví lidí
Výsledky monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva z hlediska zátěže hlukem, kvalitou 
ovzduší, pitné vody, potravin, vody pro 
koupání. | Zasedací místnost v přízemí budovy 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4 | Krajská 
hygienická stanice Jihomoravského kraje se 
sídlem v Brně | KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 
Brno, Ing. Miroslav Staněk, tel.: 545 113 035, 
e-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz 
www.khsbrno.cz

21.4. | 10:00–13:00
Malí zahradníci
Děti z MŠ vysazují, sejí a pracují se zemí. Také 
si trošku pohrají a podívají se, co už roste 
a kvete. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. 
Poli | Občanské sdružení Smrk | Občanské 



sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, 
Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745 
www.prirodnizahrada.wz.cz

21.4. | 13:00–18:00
Co vám říká ekologie?
Informační odpoledne pro všechny, kteří mají 
snahu chránit naši přírodu a ekologicky šetrně 
žít. | pobočka KJM, Kohoutovice, Libušina 
tř. 27 | Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
| Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 
601 50 Brno, tel.: 542 532 102, 547 382 893, 
e-mail: public@kjm.cz, libus@kjm.cz 
www.kjm.cz

21.4. | 16:30–18:00
Opravdu do koše
Čeká vás výtvarná dílna z materiálů, které na první 
pohled vypadají, že by měly skončit v koši. Ale 
je tomu opravdu tak? | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, Dětská klubovna, 3NP | Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 
Kobližná 4, 601 50 Brno, tel.: 542 532 102, 
542 532 146, e-mail: public@kjm.cz 
www.kjm.cz

23.4. | 17:30 sraz, 18:00 start, 
19:30 konec
Z Lužánek do Lužánek 
na bruslích
Hromadná jízda městem na kolečkových 
bruslích určená pro širokou veřejnost. Součástí 
programu je soutěž O nejrozkvetlejšího 
bruslaře a minitestík z historie Lužánek Jede se 
pohromadě ve skupině, není to závod. Trasa 
vede po městských komunikacích po předem 
stanovené trase za asistence MPB. Účast na akci 
je zdarma. Možnost doprovodného kulturního 
programu na začátku a konci jízdy. Jízda se 
koná za každého počasí. | okruh středem města 
| Sportovní klub Black Ice o.s., jednatel Michal 
Hrazdíra, Zikova 14, 628 00 Brno, michal.
hrazdira@brno-inline.cz, tel.: 774 706 044 
www.brno-inline.cz


