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9.4.–12.5.

Chráněná příroda Brna
Výstava popisů a fotografií maloplošných zvláště 
chráněných území, vzácných a chráněných druhů. 
Beseda 20.4. od 18 hod. | Dělnický dům Líšeň | Pipit, 
o.s. | Dana Starková, e-mail: info@pipit.cz | pipit.wz.cz

16.4. | 18:00–19:30

Velká jarní cyklojízda Brno
Koloběžky, kola, longboardy, skateboardy, vozíčky, 
lehokola, jednokolky, tříkolky a vícekolky – všichni 
jsou vítáni! | 18:00 sjezd před kinem Scala na 
Moravském náměstí | mezičas: oblíbené povídání 
o Do práce na kole, bikesharingu Rekola v Brně 
apod. | 18:25 jízda vyráží! | Brno, Moravské 
náměstí | Brno na kole, o.s. | Michal Šindelář, 
tel.: 733 286 101, e-mail: sindelar.mich@gmail.com | 
www.facebook.com/events/399442351984/

17.4.–25.4. | 17.4. v 16:00, 18.4. v 9:00, 22.4. v 16:00, 
24.4. v 16:00, 25.4. v 10:00

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 o 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 hodiny. 
Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků ve 
skupině omezen. 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

17.4.–26.4.

Vliv životních podmínek na zdraví lidí
Vlivy na zdraví v oblasti pitné vody, koupací vody, 
hluku, záření, ovzduší, odpadů, půdy a životního stylu. 
| Panely v objektu KHS JmK, Jeřábkova 4, web KHS 
JmK  | KHS JmK | KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, 
545 113 084, 778 706 502 – Mgr. Ivana Dvořáková | 
www.khsbrno.cz



17.4. | 19:30

Jablkoň – koncert s ovocným překvapením
Jablkoň je ryze česká skupina, která se s nevšedním 
nadhledem pohybuje na hranících moderní vážné 
hudby a popu. V rámci koncertu vás čeká ovocné 
překvapení. | Klajdovská 28, Brno-Líšeň | Kulturní 
centrum Líšeň – Dělňák | Kulturní centrum Líšeň, p.o., 
Kotlanova 7, Brno-Líšeň, 628 00 | Kontaktní osoba: 
Pavlína Vejmolová, e-mail: vejmolova@kclisen.cz, 
tel.: 734 313 653 | www.kclisen.cz

17.4. | 10:00–17:00

Ekologické teplo pro Brno
Navštivte Červený mlýn, nejmodernější provoz 
Tepláren Brno, který se svými parametry řadí mezi 
evropskou špičku. Během exkurze do veřejnosti běžně 
nepřístupných prostor se dozvíte, jak se v paroplynovém 
cyklu ekologicky vyrábí teplo a elektřina pro město, 
ve kterém žijete. | Provoz Tepláren Brno, a.s., Červený 
mlýn, Cimburkova 2, 612 00 Brno | Teplárny Brno, a.s. | 
Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, kontaktní 
osoba: Eva Pinkrová, tel.: 601 344 407, e-mail: 
pinkrova@teplarny.cz | www.teplarny.cz

18.4., 25.4. | 9:00–12:00

Příroda na Stránské skále
Přírodovědné vycházky s výkladem a aktivním zapojením 
dětí i dospělých (lov drobných živočichů, hry), informace 
o chystaných příměstských táborech. Nutné přihlášení 
do 15.4. na info@pipit.cz. | Stránská skála | Pipit, o.s. | 
Dana Starková, e-mail: info@pipit.cz | pipit.wz.cz

18.4. | 10:00

Lužánky – od historie k současnosti
Komentovaná procházka parkem s výkladem o historii 
a proměně do současné podoby, část vycházky bude 
zaměřena na zajímavé dřeviny rostoucí v parku. | Park 
Lužánky, začátek před budovou Střediska volného 
času | VZmB | Veřejná zeleň města Brna, příspěvková 
organizace, Kounicova 1013 16a, 602 00 Brno, 
kontaktní osoba Tomáš Hájek, tel.: 603 584 935, e-mail: 
hajek@vzmb.cz | www.vzmb.cz

18.4. | 16:00–17:00

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 1 | www.taoist.cz



18.4. | 7:30–9:15

Vítání ptačího zpěvu v Otevřené zahradě
Přijďte k nám do Otevřené zahrady přivítat ptačí 
zpěv. Ranní procházka se zkušeným ornitologem 
Tomášem Růžičkou vás naučí poznávat ptačí obyvatele 
pod Špilberkem a užijete si díky ní netradiční jarní 
ráno. Tradiční akce je součástí celorepublikového 
projektu České společnosti ornitologické. | Otevřená 
zahrada, Údolní 33, Brno | Nadace Partnerství | 
Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno, Roman Truksa, 
e-mail: roman.truksa@nap.cz, tel.: 778 436 469 | 
www.otevrenzahrada.cz

18.4. | 13:00

Jarní slavnost v Otevřené zahradě
Vítání jara v Otevřené zahradě nabídne sobotní 
odpoledne plné her, zábavných i poučných soutěží 
a kultury pro velké i malé. Oslavte s námi příchod 
jarního sluníčka v kousku přírody přímo v centru Brna 
v Otevřené zahradě! Občerstvení máme připraveno! | 
Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno | Nadace Partnerství 
| Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno, Roman Truksa, 
e-mail: roman.truksa@nap.cz, tel.: 778 436 470 | 
www.otevrenzahrada.cz

18.4. | 9:00–13:00

Za ptáky Mariánského údolí – vycházka 
z cyklu Krok do přírody
Procházka lesy nad Mariánským údolím, pozorování 
ptáků a poslech ptačího zpěvu, určování ptačích 
druhů podle hlasů. | Cyklus Krok do přírody usiluje 
prostřednictvím tematických vycházek v okolí Líšně 
o posílení sounáležitosti lidí s bydlištěm. | Vycházku 
vede Leoš Říčánek z České společnosti ornitologické. 
| Sraz: zastávka MHD Mariánské údolí (autobus č. 55) 
v 9:00 hod. | Kulturní centrum Líšeň | Kulturní centrum 
Líšeň, p.o., Kotlanova 7, Brno-Líšeň, 628 00 | Kontaktní 
osoba: Pavlína Vejmolová, e-mail: vejmolova@kclisen.cz, 
tel.: 734 313 653 | www.kclisen.cz

19.4. | 14:00–16:00

Stříhání oveček
Tušíte, kolik asi váží střihačský strojek? A jak chytit ovci, 
aby střihači neutekla? Přijďte k nám! Mistr střihač vás 
provede nejen samotným procesem střiže, ale vysvětlí 
a ukáže i potřebné nástroje, představí druhy ovčí 
vlny, její jedinečné vlastnosti, zpracování a využití. | 
Lamacentrum Hády | ZO ČSOP PS Hády | Lamacentrum 
Hády, tel.: 608 434 564 | www.lamacentrum.cz



20.4.–23.4. | pondělí 13:00–18:00, středa 10:00–15:00, čtvrtek 
10:00–12:00, 13:00–18:00

Ptáci jižní Moravy
Ozvučená interaktivní výstava seznamuje se 44 
druhy ptáků v našem okolí jak obrazem, tak zvukem. 
Návštěníci si také budou moci vyzkoušet zábavu 
s Obrazovo-zvukovým atlasem ptáků (120 druhů). | 
Knihovna J. Mahena, pobočka Slatina | Pipit, o.s. | 
Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina, Dana Starková, 
e-mail: info@pipit.cz | pipit.wz.cz

20.4.–23.4. | pondělí 13:00–18:00, středa 10:00–15:00, čtvrtek 
10:00–12:00, 13:00–18:00

Letem světem
Výstavka představuje let ptáků – přizpůsobení těla, 
letové cesty, zimní hosty, siluety našich dravců 
a praktickou ukázku rozpětí jejich křídel. | Knihovna 
J. Mahena, pobočka Slatina | Pipit, o.s. | Jihomoravské 
nám. 1, Brno-Slatina, Dana Starková, e-mail: 
info@pipit.cz | pipit.wz.cz

20.4. | 17:00–20:00

Den pro Zemi v Líšni
17:00 Landartový workshop (vytváření společné 
přírodní mandaly) | 18:00 Výstava Brněnské odpadky 
v čase a Chráněná příroda Brna | 19:00 Jak nakrmit 
lidstvo (projekce videopořadu „Mendel, Vavilov a Brno“ 
o zakladatelích moderního šlechtitelství s představením 
několika pracovišť současných šlechtitelů) | Klajdovská 
28, Brno-Líšeň | Kulturní centrum Líšeň – Dělňák 
| Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, Brno-
Líšeň, 628 00, kontaktní osoba: Pavlína Vejmolová, 
e-mail: vejmolova@kclisen.cz, tel.: 734 313 653 | 
www.kclisen.cz

20.4. | 17:30–18:30

Eko-Drogerkový seminář o šetrném úklidu
Seminář plný praktických ukázek a tipů, získáte vzorek 
z výrobků Eko-Drogerky. Dozvíte se o rizicích používání 
běžných čisticích prostředků, jak vybírat šetrnější 
prostředky pro úklid a jak uklízet doma jednoduše, 
levně a šetrně k našemu zdraví i přírodě. Pobytné 
50 Kč/osoba. | Mateřské centrum Sedmikráska Brno 
o.s., Oblá 51, Brno-Nový Lískovec | Mateřské centrum 
Sedmikráska Brno o.s. | e-mail: mcsedmikraska@volny.
cz, tel.: 773 907 909 | www.mcsedmikraskabrno.cz

20.4. | 17:00

Odpad jak ho neznáme
Povídání o odpadu ze sběrných středisek, cestách jeho 
využití a zpracování včetně prohlídky sběrného střediska 
odpadu J. Faimonové. Nutná rezervace. | Sběrné 



středisko odpadu J. Faimonové | SAKO Brno, a.s. | 
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno, tel.: 548 138 212, 
e-mail: envicentrum@sako.cz | www.sako.cz

20.4. | 16:00–17:30

Eko radovánky s papírem
Výtvarná dílna pro děti s rodiči inspirovaná ekologií 
a láskou k přírodě. Tvořivá improvizace a povídání 
o vlivu člověka na životní prostředí. Využijeme staré 
knihy, noviny a přírodniny a vyrobíme si knižní záložku 
nebo třeba obal na oblíbenou knížku. | KJM, Kobližná 4, 
Hudební klubovna ve 3. NP | KJM | Počet účastníků je 
omezen. Hlaste se, prosím, v Hudebním oddělení KJM 
na tel.: 542 532 170 nebo e-mail: hudebni@kjm.cz

21.4. | 11:30–13:00

Nepotřebné věci potřebným – přednáška
Přednáška Mgr. Lenky Wienerové z Diakonie Broumov 
na téma: Nepotřebné věci potřebným aneb textil by 
neměl být odpadem. | Joštova 10, Brno, místnost P51 
| Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních 
studií MU | FSS MU, Joštova 10, ing. Z. Ulčák, 
tel.: 549 497 476

21.4. | 13:00–18:00

Den Země
5. ročník hravého odpoledne pro děti a jejich rodiče 
v knihovně. Soutěže, kvízy, výtvarná dílna, infostánek. 
| Haškova 4, Brno-Lesná | Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Lesná, 
Haškova 4, tel.: 548 526 935 | www.kjm.cz

21.4. | 17:00

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

21.4. | 18:00–22:00

Oprav si svou blechu na blešáku
To, co je vám líto vyhodit, raděj vyměňte na blešáku. 
Neváhejte přinést i věci poškozené. Budeme opravovat! 
Vše od natrhnutých plyšových medvídků po rozbitá 
jízdní kola. Dejte starým věcem smysl. | Kounicova 42, 
Centrum Syřiště | NaZemi | NaZemi, Kounicova 42, 
kont. osoba: vykoukal7@gmail.com; +420 774 920 602 
| www.nazemi.cz



21.4. | 10:00–18:00

Ochutnej férově
Ochutnávka Fair Café a Fair Tea doplněná krátkým 
povídáním o pěstování kávy a čajů. Zajímají vás příběhy 
pěstitelů? Popovídat si o nich můžete právě nad šálkem 
jejich kávy. | Pekařská 22, Brno | Obchod NaZemi s.r.o. 
| Obchod NaZemi s.r.o., Pekařská 22, kontaktní osoba 
e-mail: kristyna.breckova@nazemi.cz; tel.: 778 702 900 
| www.nazemi.cz

21.4. | 14:30–17:00

Barevné doteky jarní Země
Výtvarné tvořivé činnosti a hry s hudebním doprovodem 
pro děti i dospělé pod vedením výtvarnice MgA. Hanky 
Linhartové. Zahrada ve svých zákoutích vám připraví 
nejedno překvapení. | Přírodní zahrada u smrku v Brně 
Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení 
Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, tel.: 549 244 745 | 
www.prirodnizahrada.wz.cz

21.4.–23.4. | 10:00–18:30

Objevujeme Písečník
Pestrý program pro dospělé i děti v novém inspiračním 
centru na ulici Písečník mezi Černými Poli a Lesnou. 
Užijete si atmosféru jednoho z posledních původních 
domků v unikátní brněnské lokalitě, uvidíte vzácnou 
pískovou stěnu, ukázky života našich předků. Můžete 
navštívit dobročinný antikvariát, šetrný obchůdek nebo 
ochutnat zdravější pochoutky podle starých receptů... 
| Písečník 94, Brno | EkoCentrum Brno | Inspirační 
a osvětové centrum Písečník, EkoCentrum Brno, 
Písečník 94, 614 00 Brno | www.ecb.cz

22.4. | 15:30–17:00

Země zpívá s námi
Hudební uskupení „Tady a teď“ a společné tvořivé hraní 
na tibetské mísy vede Saša Hiermanová. Program má 
část určenou pro děti i dospělé.Také vás čeká překvapení 
uchystané v zákoutích zahrady. | Přírodní zahrada 
u smrku v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk | 
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, 
tel.: 549 244 745 | www.prirodnizahrada.wz.cz

22.4. | 17:30–18:30

Taoistické tai chi – ukázkové cvičení 
v přírodě
| Park Lužánky, před SVČ | Sdružení taoistického tai 
chi v ČR | STTC v ČR, Haštalská 11, 110 00 Praha 1 | 
www.taoist.cz



22.4. | 10:00

Pohádkové kouzlení
Program pro děti a přednáška s besedou pro veřejnost. 
Téma: Radost nebo obavy z koupání ve volné přírodě? 
Dotazy zodpoví Ing. Eliška Maršálková Ph.D. z Centra 
pro cyanobakterie a jejich toxiny. | MC Kuřátka, 
Poštovská 1, Brno | Mateřské centrum Kuřátka | 
MC Kuřátka, Poštovská 1, Mgr. Eliška Břoušková, 
tel.: 724 229 321 | www.kuratka.com

22.4. | 16:00

Co se děje s odpady z barevných 
kontejnerů?
Povídání o třídění odpadu a jeho následném využití 
a zpracování včetně prohlídky dotřiďovací linky. | 
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno | SAKO Brno, a.s. | 
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2 , Brno, tel.: 548 138 212, 
e-mail: envicentrum@sako.cz | www.sako.cz

23.4. | 10:00–12:00

Maňásci a skřítci Země si hrají s dětmi
Program je určen pro děti MŠ.Vzhledem k velkému 
zájmu je nutná telefonická nebo mailová domluva 
předem. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | 
Občanské sdružení Smrk | Občanské sdružení Smrk, 
Ramešova 10, 612 00 Brno, tel.: 549 244 745 | 
www.prirodnizahrada.wz.cz

23.4. | 15:00–17:00

Jarní zahrada
Aktivní odpoledne pro rodiče s dětmi do 6 let na 
zahradě Montessori centra, kde budou připraveny 
aktivity věnované jarním pracím. V případě špatného 
počasí se akce nekoná. | Ječná 29a, Brno | Montessori-
vzdělávací rodinné centrum | Ječná 29a, Brno-
Řečkovice, Lenka Komárková, tel.: 732 859 257 | 
www.montessori-brno.cz

23.4. | 15:00–16:30

V rytmech Země (Bubnohrátky pro rodiče 
s dětmi)
Dílna muzikoterapeutického bubnování. Rytmus je 
odjakživa v každém z nás. Při společném bubnování 
prožíváme radost z rytmů, které společně tvoříme. 
Bubny djembé i perkuse zapůjčíme. | KJM, Kobližná 
4, Hudební klubovna ve Společenském sále v 5. NP | 
KJM | Počet účastníků je omezen. Hlaste se, prosím, 
v Hudebním oddělení KJM na tel: 542 532 170 nebo 
hudebni@kjm.cz



23.4. | 17:00–18:30

V rytmech Země (Bubnohrátky pro 
dospělé)
Dílna muzikoterapeutického bubnování na bubny 
djembé podle metody PaedDr. L. Holzera. Při společném 
bubnování prožíváme radost z rytmů, které společně 
tvoříme. Vhodné i pro děti staršího školního věku. 
Bubny djembé i perkuse zapůjčíme. | KJM, Kobližná 4, 
Hudební klubovna ve Společenském sále v 5. NP | 
KJM | Počet účastníků je omezen. Hlaste se, prosím, 
v Hudebním oddělení KJM na tel.: 542 532 170 nebo 
e-mail: hudebni@kjm.cz

24.4. | 15:00–19:00

Den Země: Hrátky se zvířátky
Poznávací hry na zahradě, úkoly, stanoviště, 
dílničky, za nepříznivého počasí program ve 
vile. | Gromešova 1, Brno-Řečkovice | Dům dětí 
a mládeže, Brno, Helceletova 4, pobočka DDM 
Free-cool-in | DDM Free-cool-in, Gromešova 1, 
Brno-Řečkovice, tel.: 541 214 305 nebo Šárka Lokajová 
tel.: 606 110 970, e-mail: ddm.komin@seznam.cz | 
www.ddmhelceletova.cz/free-cool-in/

24.4. | 10:00

Den Země s Lesíkem
Přijďte s námi oslavit den Země do lesa na novou 
naučnou stezku na Babím lomě. Akce je vhodná pro 
rodiče s dětmi. Pro upřesňující informace sledujte 
naše webové stránky. | naučná stezka Babí lom | Lesy 
města Brna, a.s. | Křížkovského 247, 664 34 Kuřim, Ing. 
Pazderová, tel.: 541 231 101 | www.lesymb.cz

24.4. | 16:00–18:30

Den Země
Hravé odpoledne v přírodní zahradě pro děti 
i rodiče s dětmi. Čekají na vás hry, nápady a tvoření 
z odpadových a přírodních materiálů, předení vlny, 
bylinky, pečení dalamánků... A k tomu si můžete 
pohladit velká i malá živá zvířátka. Vstupné 20 Kč za 
osobu.V případě deště se akce nekoná. | pracoviště 
Linka, Kosmonautů 4, Starý Lískovec | Lužánky – 
středisko volného času | SVČ Lužánky, pracoviště 
Linka, Kosmonautů 4, Starý Lískovec, kontakt: 
Zdeňka Sitarčíková, tel.: 739 211 200, e-mail: 
sitarcikova@luzanky.cz | www.luzanky.cz



25.4. | 10:00–21:00

Den Země aneb Posviťme si na to!
Oslava Dne Země se letos zaměří na téma světlo. 
Pro děti i dospělé bude připravena spousta her 
a poznávacích aktivit, workshopů či tvořivých dílen. 
Těšit se můžete také na kulturní program – na řadu 
koncertů, tanečních vystoupení, ale i divadelních 
představení. | Brno, Kraví hora | Lipka – školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání | Lipka – 
školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 
Brno, Lipová 20, kontaktní osoba: Kateřina Vítková | 
www.lipka.cz/denzeme

25.4. | 13:00–17:00

Den Země
Soutěže a hry s tematikou ochranářské kampaně WAZA 
s názvem „Biodiverzita-to jsme my“ ve spolupráci 
se studenty PEF MENDELU Brno. | Zoo Brno | Zoo 
Brno a stanice zájmových činností, příspěvková 
organizace | Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, e-mail: 
bochnickova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 314 | 
www.zoobrno.cz

26.4. | 13:00–16:00

Putování za sluníčkem VIII
Akce je určena rodinám s dětmi 2–10 let. Na 
stanovištích jsou připraveny úkoly na poznávání 
a ochranu životního prostředí. Na konci stezky odměny. 
| Park Koliště 2, pod Janáčkovým divadlem | Mateřské 
centrum Kuřátka | MC Kuřátka, Poštovská 1, Brno-střed, 
Mgr. Eliška Břoušková, e-mail: kuratka@kuratka.com | 
www.kuratka.com

26.4. | 14:30–16:30

Oslava života a tvoření v propojení se 
Zemí
Spontánní i řízený tanec, cvičení a meditace 
s doprovodem hudby povede Mgr. Kateřina Magdalena 
Kmochová. Zahrada nabídne i hravé činnosti pro děti 
a rodiče. Můžete získat i květináček se semenáčkem 
našeho památného smrku. | Přírodní zahrada 
u smrku v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk | 
Občanské sdružení Smrk, Ramešova 10, 612 00 Brno, 
tel.: 549 244 745 | www.prirodnizahrada.wz.cz


