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1.4.– 30.4. | V otvírací době knihovny

Sběr víček z PET lahví
Sběr víček od PET lahví, které pak budou využity pro 
charitativní účely či výkup. | Pobočka Na Křižovatce, 
Křížová 24, Brno | Knihovna Jiřího Mahena v Brně | 
krizova@kjm.cz | nakrizovatce.knihovna.cz 

16.4.– 25.4. | 15:00

Senioři malují barvami Země
Propojení vědy a umění v rámci projektu SONDAR. 
Malování barevnými pigmenty získanými z půdy. 
Výtvarné práce seniorů z DS Koniklecová, DS Podpěrova, 
DS Vychodilova, DS Foltýnova, DS Okružní. | SVČ 
Lužánky, pracoviště Lyska, Oblá 51c | DS Koniklecová, 
p.o. | DS Koniklecová, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno, 
tel.: 720 687 529 (Ing. Iva Záhorová), 604 863 649 (Zdena 
Peterková) | www.kon.brno.cz 

17.4. | 18:00–19:00

Velká jarní cyklojízda
Zahájení sezóny jízdních kol a start kampaně Do práce 
na kole společnou projížďkou několika stovek lidí. | 
Moravské náměstí před kinem Scala | Brno na kole, 
o.s. | Kopečná 46, 602 00 Brno, kontaktní osoby 
Tereza Jarníková, tel.: 702 399 440 (Do práce na kole), 
Michal Šindelář, tel.: 733 286 101 (Brno na kole) | 
www.brnonakole.cz 

18.4. | 16:00–17:30

Taoistické tai chi – ukázkové cvičení v přírodě
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 ČR 
| STTC v ČR, Haštalská 11, 110 00 Praha | www.taoist.cz 

18.4. – 21.4. | 18:00

Velikonoce na kole i pěšky
Rodinná turistika provozovaná v souladu se zdravým 
životním prostředím a ochranou přírody. | Centrum 
Veronica Hostětín | TOM Ještěrky | Jasanová 18, 
637 00 Brno, 733 314 855, pan Rabušic, e-mail: 
pavel.rabusic@volny.cz | www.jesterky-brno.cz 

18.4.– 26.4. | Otvírací doba: Út 10:00–15:00, St 10:00–18:00, 
Čt 10:00–15:00

Objevte Písečník
Přijďte si užít unikátní atmosféru starého dělnického 
domku u pískovcové skály mezi Černými Poli a Lesnou. 
Představíme vám projekt inspiračního ekocentra s tradiční 
zahrádkou, které zde vzniká. Můžete navštívit šetrný 
obchůdek, ekoknihkupectví i dobročinný antikvariát. | 
Inspirační a osvětové centrum Písečník | EkoCentrum Brno, 
Písečník 94, 614 00 Brno | www.ecb.cz 



18.4.– 26.4. | pracovní dny 9:00–18:00, So 9:00–12:00 

Soutěž Vracíme věci do života
Pokud ve dnech pro Zemi přinesete do obchodů 
Nadace Veronica darem pěkné věci, které nepotřebujete 
(oblečení, doplňky, keramika, sklo, knihy, šperky a jiné), 
budete zařazeni do velkého slosování o ceny. Podrobné 
informace o soutěži a fungování obchodů najdete na 
www.nadacniobchod.cz. | Obchody Nadace Veronica, 
Pekařská 38, Jana Babáka 11, Svážná 16 | Nadace 
Veronica | Panská 9, 602 00 Brno , tel.: 732 191 488 | 
www.nadace.veronica.cz 

18.4. v 16:00, 19.4. v 9:00, 23.4. v 15:00, 25.4. v 15:00, 26.4. v 9:00 

Den otevřených dveří v Čistírně odpadních 
vod Brno-Modřice
Účastníci prohlídky uvidí jednu z nejmodernějších čistíren 
odpadních vod ve střední Evropě, která čistí odpadní 
vody z města Brna a přilehlých měst a obcí. Jedná se 
mechanicko-biologickou čistírnu, jejíž součástí je i kalové 
a energetické hospodářství. Čistírna prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí a rozšířením a je schopna plnit i ty nejpřísnější 
požadavky EU. | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
Areál Čistírny odpadních vod, Chrlická 552, Modřice, 
budova vrátnice, předpokládaná délka prohlídky 1,5–2,0 
hodiny. 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 Brněnských vodáren a kanalizací, 
a.s. – www.bvk.cz | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
Hybešova 254/16, Brno | www.bvk.cz 

19.4. | 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. 
Prohlídka běžně nepřístupných prostor, informace od 
odborníků o výrobě tepla z biomasy. Kotelna Teyschlova 33, 
Brno-Bystrc. | Teyschlova 33, Brno-Bystrc | Teplárny Brno, 
a.s. | Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, Mgr. 
Petra Klemšová, tel.: 605 209 730, klemsova@teplarny.cz | 
www.teplarny.cz 

19.4. | 10:00–12:00

Lužánky – od historie po současnost 
(komentovaná procházka)
Tradiční jarní procházka parkem Lužánky doprovázená 
výkladem o historii, proběhlé rekonstrukci i současnosti. | 
Lužánky - start v 10:00 u vstupu do Střediska volného času 
| Veřejná zeleň města Brna, p.o. | Kounicova 16a, Tomáš 
Hájek, tel.: 603 584 935 | www.vzmb.cz 



22.4. | 10:00–12:00

Děti a jarní zahrada
Děti mateřských škol vítají jaro s pomocí maňásků 
čtyř živlů. Do země sázejí byliny, ve vzduchu sledují 
a poslouchají ptáky, v jezírku čistí vodu a pítka pro 
ptáky, u ohýnku si zazpívají a zatančí. | Přírodní zahrada 
u smrku v Králově Poli | Občanské sdružení Smrk | OSS 
Brno, Ramešova 10, 612 00 Brno, tel.: 549 244 745 | 
www.prirodnizahrada.wz.cz 

22.4. | 14:00–17:00

Probouzíme zahradu – happening nevidomých 
Klienti TyfloCentra a Happatelieru probouzejí zahradu 
básněmi, písněmi, tancem kolem ohně a umisťováním 
dekorací do prostoru zahrady. | Přírodní zahrada u smrku 
v Králově Poli | Občanské sdružení Smrk a TyfloCentrum 
Brno | OSS Brno, Ramešova 10, 612 00 Brno, 
tel.: 549 244 745 | www.prirodnizahrada.wz.cz 

23.4. | 17:30–19:00

Taoistické tai chi – ukázkové cvičení v přírodě
 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 ČR 
| STTC v ČR, Haštalská 11, 110 00 Praha | www.taoist.cz 

23.4. | 15:00–18:00

Otevírání potoka
Tradiční vítání jara s otevíráním potoka v Ukázkové 
přírodní zahradě PřSt Kamenačky. Otevření potoka 
proběhne v 16:00 hodin. Prohlídky zahrady a expozic se 
zvířaty. | Přírodovědná stanice Kamenáčky, Kamenáčky 
4a, 636 00 Brno-Juliánov | JUNIOR-Dům dětí a mláděže, 
Brno, Dornych 2 | Přírodovědná stanice Kamenáčky, 
Kamenáčky 4a | www.junior.cz, www.kamenacky.com 

23.4. | 17:00–19:00

Je spalovna strašák nebo užitečné zařízení? 
Zamyšlení nad významem spalovny jako zařízení na 
energetické využívání odpadu s environmentální 
specialistkou RNDr. Janou Suzovou. Doporučujeme 
zajistit si místo na tel.: 548 138 212, e-mail: 
envicentrum@sako.cz. | Brno, Jedovnická 2, areál spalovny 
- ENVIcentrum | SAKO Brno, a.s. | SAKO Brno, a.s., Brno, 
Jedovnická 2, tel.: 548 138 212, Ing. Alena Procházková | 
www.sako.cz 

23.4. | 19:00–21:00

Environmentální etika – existují východiska?
Environmentální etika pracuje s hodnotovým systémem. 
Možná to není jediný způsob, jak vysvětlit ochranu 
přírody. Morální jednání ve vztahu k přírodě má své 
odůvodnění, ale to se dá zpochybnit. Stejně tak můžeme 
argumentovat proti jakékoliv neantropocentrické etice. 



Existují východiska? | Kancelář HB, Hvězdová 10, Brno 
| Hnutí Brontosaurus | Hvězdová 10, Brno, Veronika 
Juříčková (koordinátorka dobrovolnického centra), 
tel.: 605 344 075, e-mail: dobrovolnictvi@brontosaurus.cz 
| www.brontosaurus.cz 

23.4. | 9:00

Za jarním zpěvem našich ptáků 
Poznávací vycházka s doc. RNDr. Karlem Hudcem, DrSc. 
s určováním našich nejznámějších pěvců. Nutné přihlásit 
se předem. | sraz v 9.00 u brány ústř. hřbitova, ze strany 
krematoria | Knihovna Jiřího Mahena v Brně | pobočka 
Starý Lískovec, Kurská 1, tel.: 547 355 630, e-mail: 
kurska@kjm.cz | www.kjm.cz 

23.4. | 10:00–12:00

Děti si hrají se Zemí
Děti ZŠ Botanická oslavují Den Země. Hry s maňásky živlů, 
výsadba keře školy, kamínkové pyramidy, masážní stezka, 
labyrint. | Přírodní zahrada u smrku v Králově Poli | 
Občanské sdružení Smrk | OSS Brno, Ramešova 10, 612 00 
Brno, tel.: 549 244 745 | www.prirodnizahrada.wz.cz 

23.4. - 25.4. | 23.4. v 19:30 24.4. a 25.4. v 18:30 a v 19:30 

Ozvěny NAIFF – festivalu o domorodých 
národech – promítání filmů 
23.4. v 19:30 Loveni jako zvěř, 24.4. v 18:30 Tajná válka, 
v 19:30 Conservation Refugees, 25.4. v 18:30 Ztraceni 
v palmovém oleji, v 19:30 Lingvisté | Centrum Syřiště, 
Kounicova 42 | NaZemi (ve spolupráci s UWIP) | NaZemi, 
Kounicova 42, e-mai: syriste@nazemi.cz, Jaroslav Biolek | 
www.nazemi.cz 

24.4. | 17:00–19:00

Brněnské odpadky v čase 
Aneb od žumpy středověkého města až k barevnému 
kontejneru – povídání s historikem Mgr. Zeno Čižmářem 
o historii nakládání s odpady v Brně. Doporučujeme 
zajistit si místo na tel.: 548 138 212, e-mail: 
envicentrum@sako.cz. | Brno, Jedovnická 2, areál spalovny 
- ENVIcentrum | SAKO Brno, a.s. | SAKO Brno, a.s., Brno, 
Jedovnická 2, tel.: 548 138 212, Ing. Alena Procházková | 
www.sako.cz 

24.4. | 17:00–18:00

Hmatový chodníček
Výroba masážní hmatové stezky-chodníčku z přírodnin 
a jeho následné vyzkoušení. Vstupné: 30,- Kč. | 
CVČ Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice | DDM 
Helceletova | Mgr. Jana Podzemná, tel.: 608 644 313 | 
www.ddmhelceletova.cz 



24.4. | 15:00–18:00

Moudrost přírody v doteku s poznáním 
člověka. Senioři a Země
Časové rytmy Země v souznění s životními cykly člověka. 
Happening seniorklubu Kutílek – zážitkové setkání, 
na které jsou zváni i další hosté. | Přírodní zahrada 
u smrku v Králově Poli | Občanské sdružení Smrk | OSS 
Brno, Ramešova 10, 612 00 Brno, tel.: 549 244 745 | 
www.prirodnizahrada.wz.cz 

24.4. | 13:00–18:00

Den Země
Přijďte s námi oslavit Den Země! Čeká na vás narozeninová 
oslava v podobě výtvarné dílny, kvízu a soutěže 
s ekologickou tematikou. | pobočka Lesná, Haškova 4, 
Brno | Knihovna Jiřího Mahena v Brně | pobočka Lesná, 
Haškova 4, 548 526 935, e-mail: haskova@kjm.cz | 
www.kjm.cz 

25.4. | 17:00–19:00

Odpad jak ho neznáme 
Povídání o odpadu, jeho cestách, využití a zpracování 
včetně prohlídky dotřiďovací linky. Doporučujeme 
zajistit si místo na prohlídce na tel. 548 138 212, e-mail: 
envicentrum@sako.cz. | Brno, Jedovnická 2, areál spalovny 
– ENVIcentrum | SAKO Brno, a.s. | SAKO Brno, a.s., Brno, 
Jedovnická 2, tel.: 548 138 212, Ing. Alena Procházková | 
www.sako.cz 

25.4. | 16:00–18:00

Třídíme a recyklujeme s Montessori aneb co 
vše se ještě může hodit
Hravé odpoledne v Montessori centru pro rodiče s dětmi do 
6 let spojené s recyklační sbírkou drobných věcí (kuchyňské 
potřeby, tácky, obrázky, knoflíky...), které již doma nejsou 
potřeba, a s možností vytvoření vlastní pomůcky pro děti. | 
Ječná 29a, Brno | Montessori-vzdělávací rodinné centrum 
| Ječná 29a, Brno-Řečkovice, tel.: 732 859 257, Lenka 
Komárková | www.montessori-brno.cz 

25.4. | 15:00–18:00

Den se zvířátky
Stezka pro zvídavé děti nebo maminky s dětmi – 
hry, kvízy, puzzle… vstupné: 30,- Kč/dítě. | CVČ 
Mateřídouška, Gromešova 1, Brno-Řečkovice | DDM 
Helceletova | Mgr. Radka Čáslavová, tel.: 604 932 340 | 
www.ddmhelceletova.cz 



26.4. | 10:00–16:00
Oslavy Dne Země v ZOO Brno
Oslavy Dne Země spojené s vyhlášením mezinárodní 
kampaně EAZA 2013-2015 „Od pólu k pólu“, doplněné 
o soutěže pro děti. | Zoo Brno | Zoo Brno a stanice 
zájmových činností, p.o. | galova@zoobrno.cz | 
www.zoobrno.cz 

26.4. | 10:00–17:00
Den Země na hradě Veveří aneb vyrobeno za 
humny
Lipka a další brněnské organizace se vztahem k přírodě 
pořádají velkou oslavu Dne Země. Široké veřejnosti, 
obzvláště rodinám s dětmi, akce nabídne řadu zábavných, 
poznávací a tvůrčích aktivit, množství informací a dílniček, 
ochutnávku potravin z blízka a ukázky řemesel a tvořivých 
činností. Akci propojuje myšlenka podpory místních 
výrobců a lokálních zdrojů. Součástí akce bude i kulturní 
doprovodný program na pódiu. Vše proběhne v malebném 
prostředí hradu Veveří. | Státní hrad Veveří | Lipka – 
školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, 
Lipová 20 | Lipka, Lipová 20, 602 00 Brno, kontaktní 
osoba Petr Laštůvka, petr.lastuvka@lipka.cz, 603 579 359 | 
www.lipka.cz/denzeme 

26.4. | 14:00
Úklid na zemi a výtvarná recydílna v NaZemi
Také vás rozčiluje nepořádek ve vašem okolí? A zároveň 
neekologické spalování většinou plastového odpadu? 
Přijďte oslavit Dny pro Zemi, vysbírat odpadky v okolí 
Björnsonova sadu a výtvarně si pohrát s jejich recyklací. | 
Centrum Syřiště a okolí | NaZemi | NaZemi, Kounicova 42, 
e-mail: syriste@nazemi.cz, Jaroslav Biolek | www.nazemi.cz 

26.4. | 18:00
Recyblešák
Máte doma oblečení, které už nenosíte, knihy, které vám 
leží dlouhou dobu zaprášené na polici, nebo hrnek, který 
nevypadá jako váš vysněný „šálek čaje“? Přijďte oslavit Dny 
pro Zemi a obohatit sebe i ostatní jednoduchou výměnou 
nepotřebných, recyklovaných věcí. | Centrum Syřiště, 
Kounicova 42 | NaZemi | NaZemi, Kounicova 42, e-mail: 
syriste@nazemi.cz, Jaroslav Biolek | www.nazemi.cz 

26.4. | 19:30
Hravý večer v Syřišti
Večer plný her o Zemi. | Centrum Syřiště, Kounicova 
42 | NaZemi | NaZemi, Kounicova 42, e-mail: 
syriste@nazemi.cz, Jaroslav Biolek | www.nazemi.cz 



26.4. | odjezd 8:36 Brno hl. n., návrat tamtéž 15:24
Přírodovědná exkurze na Pálavu
Akce pro školní děti, jejich rodiče i pro dospělé zájemce 
bez dětí. Cena: 20,-Kč/osobu. Odjezd tram. č. 1 Ečerova 
v 7:44. Rychlík z hl. nádraží směr Břeclav v 8:36. Návrat 
v 15:24 do Brna na hl. nádraží, do Bystrce v 16:02. 
Podrobné info: www.ddmhelceletova.cz/bystrouska. | 
CVČ Bystrouška, Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc – CHKO 
Pálava | DDM Helceletova | Vedoucí akce: RNDr. Michaela 
Jelenová (tel.: 605 266 069) a Mgr. Michal Šipr | 
www.ddmhelceletova.cz 

26.4. | 14:00
Mít čím mýt – praktický seminář
Praktické tipy pro levný a šetrný úklid. Jak poznat 
a používat šetrné čisticí prostředky. O chemických látkách 
ukrytých v běžných čisticích prostředcích, o jejich vlivu na 
nás i přírodu. Rezervujte si účast předem (telefonicky nebo 
e-mailem). | Centrum Písečník 94, Brno | EkoCentrum Brno 
| Ing. Kateřina Grunová, Písečník 94, 614 00 Brno, tel. 
778 207 205 | www.ecb.cz 

27.4. | 13:00–16:00
Putování za sluníčkem VII
Akce je určena rodinám s dětmi 2–10 let. Na stanovištích 
jsou připraveny úkoly na poznávání a ochranu životního 
prostředí. Na konci stezky pak odměny. | park Koliště 2, 
pod Janáčkovým divadlem | Mateřské centrum Kuřátka | 
Mateřské centrum Kuřátka, Poštovská 1, Brno, Mgr. Eliška 
Břoušková, kuratka@kuratka.com | www.kuratka.com 

27.4. | 10:00
Kolem přehrady
Vycházka pro prarodiče a rodiče s dětmi i kočárky, 
s hrami a soutěžemi zaměřenými na ochranu životního 
prostředí a přírody. | Zastávka tramvaje č. 1 a 3 Bystrc – 
Přístaviště | TOM Ještěrky | Jasanová 18, 637 00 Brno, 
733 314 855, pan Rabušic, e-mail: pavel.rabusic@volny.cz 
| www.jesterky-brno.cz 


