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20.4. | 15:30–17:00

Den Země
Tvořivé odpoledne věnované svátku Země. Pro 
děti bude připraveno hned několik stanovišť 
s tvořivým programem a hry, např. zdravé 
pečení, recykl tvoření, kamerunské ovečky 
ze Zookoutku U Nováčků, petang a další. Za 
pěkného počasí využíváme park „Delfínek“ hned 
pod pracovištěm Lyska, popř. prostory Lysky. | 
pracoviště Lyska, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec, 
634 00 | Lužánky – středisko volného času 
Brno, příspěvková organizace, pracoviště Lyska 
| Helena Jandíková, tel.: 775 278 383, e-mail: 
helca@luzanky.cz | lyska.luzanky.cz

21.4.–29.4. | 21.4. v 16:00, 22.4. v 9:00, 25.4. 
v 16:00, 26.4. v 9:00, 28.4. v 16:00, 29.4. v 9:00

Den otevřených dveří na Čistírně 
odpadních vod Brno-Modřice
Účastníci prohlídky uvidí čistírnu odpadních 
vod, 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. 
Předpokládaná délka prohlídky je 1,5–2 hodiny. 
Počet návštěvníků ve skupině je omezený, 
z tohoto důvodu je nutná rezervace místa, a to 
pomocí rezervačního systému na www.bvk.cz. 
| Areál Čistírny odpadních vod, Chrlická 552, 
Brno-Modřice, budova vrátnice | Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s. | Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno | 
www.bvk.cz 

22.4. | 07:30

Vítání ptačího zpěvu
Se zkušeným ornitologem Tomášem Růžičkou 
budeme od časného rána objevovat hlasy 
běžných ptáků v Otevřené zahradě a jejím 
okolí. | Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 
Brno | Otevřená zahrada | tel.: 515 903 111, 
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz | 
www.otevrenazahrada.cz 



22.4. | 10:00

Vycházka ke Dni Země
Turistická vycházka kolem řeky Svratky 
pro rodiče a prarodiče s dětmi a vnoučaty 
i s kočárky. Během cesty hry a soutěže, návštěva 
ZOO koutku, dětského hřiště a železnice. 
| Brno-Komárov, konečná tramvaje č. 12 | 
TOM Ještěrky Brno | Jasanová 18, 637 00 
Brno, Ing. Pavel Rabušic, tel.: 733 314 855 | 
www.jesterky-brno.cz 

22.4. | 10:00–18:00

Den Země na Kraví hoře 2017
Zajistíme aktivity pro rodiče a děti v rámci Dne 
Země, jehož hlavním organizátorem je Lipka. 
Na našem stanovišti budou mít děti možnost 
zapojit se do naučných a rukodělných aktivit 
a seznámit se s životem žížal a kompostováním, 
neboť hlavním tématem akce je „Půda“. | 
Brno, Kraví hora | SEV Hlídka při ZOO Brno 
| Petra Packová, tel.: 727 971 446, e-mail: 
packova@zoobrno.cz | www.sevhlidka.cz 

22.4. | 10:00–18:00

Den Země aneb Bez půdy to 
nepude
Oslava Dne Země se letos zaměří na půdu 
a vše, co se točí okolo ní. Pro děti i dospělé 
bude připravena spousta poznávacích her, 
workshopů či tvořivých aktivit. Těšit se můžete 
také na kulturní program – řadu koncertů 
a divadel. | park Kraví hora | Lipka – školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 
příspěvková organizace, ve spolupráci s ostaními 
organizacemi | Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání, Lipová 20, 602 00 
Brno; Petr Laštůvka, tel.: 603 579 359, e-mail: 
petr.lastuvka@lipka.cz | www.lipka.cz/denzeme



22.4. | 10:00–18:00

1. obřanský jarní jarmark 
s ekohrami a ekosoutěžemi
Jarmark představí tradiční řemesla, výrobky 
a regionální dobroty. Součástí akce jsou 
eko-aktivity (hry, soutěže, infostánek) pro děti, 
tvořivé dílny s přírodními materiály, pozorování 
včel v skleněném úlu, sázení semínek do 
recyklovaných květináčů a kelímků... Akce je 
doplněna kulturním programem. | Brno-Obřany, 
zahrada Orlovny, Hlaváčova 20 | OBRspolek | 
OBRspolek, z.s., Kmochova 16, 614 00 Brno | 
www.facebook.com/OBRspolek 

22.4. | 13:00–17:00

Den Země v Zoo Brno
Bohatý program plný zábavy i naučných aktivit 
připravili pro malé a velké návštěvníky studenti 
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy 
univerzity Brno ve spolupráci s pracovníky 
Zoo Brno. | Zoo Brno | Zoo Brno a stanice 
zájmových činností, příspěvková organizace | 
Lenka Bochníčková, tel.: 724 963 672, e-mail: 
bochnickova@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz 

22.4. | 16:00–17:00

Jízda městem na kolečkových 
bruslích
S hudebním doprovodem se projedeme 
městem na bruslích po silnicích, tedy po 
místech, která jsou určena pouze autům. 
Akce se koná za provozu a s asistencí 
MP. Akce je zdarma, není to závod, akce 
není určena pro úplné začátečníky. Helma 
podmínkou. | Brno | Black Ice, o.s. | 
e-mail: dana.stracarova@brno-inline.cz | 
www.brno-inline.cz 

22.4. | 9:00–15:00

Jak na ekologické teplo z biomasy?
Využijte jedinečnou 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. 730 521 624 nebo 
na e-mailu 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 

23.4.–28.4. | průběžně

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 se sídlem 
v Brně | KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, 
tel.: 545 113 084, 778 706 502 – Mgr. Ivana 
Dvořáková | www.khsbrno.cz 

23.4. | 11:00–17:00

Jarní slavnost
Připravujeme interaktivní hry pro děti 
s ekologickou tematikou, zahradnický 
workshop pro děti i dospělé a další zajímavý 
program. | Otevřená zahrada, Údolní 33, 
602 00 Brno | Otevřená zahrada | tel.: 
515 903 111, e-mail: otevrenazahrada@nap.cz | 
www.otevrenazahrada.cz 

23.4. | 15:00–17:00

Taoistické Tai Chi – ukázkové cvičení 
v přírodě
Taoistické Tai Chi je cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Napomáhá udržet zdraví 
a psychickou kondici. | Lužánky – plocha 
před SVČ | Sdružení taoistického Tai Chi v ČR 
| STTC v ČR, Haštalská 11, 110 00 Praha 1 | 
www.taoist.cz 



23.4. | 9:00–13:00

Exkurze za „dobrou“ a špatnou 
vodou do Adamova a Ořešína
Exkurze vede do Adamova ke studánkám U Psa 
a Ptačí svatyně a dále k dalším studánkám 
u Ořešína. Celková délka je dle variant 9 a 11 
km. Sraz v 9 hodin na zastávce MHD Útěchov. 
Exkurzi vede Rudolf Pecháček. | Brno | 
Ekologický institut Veronica | Panská 9, Brno. 
tel.: 542 422 757 | www.veronica.cz 

24.–28.4. | 10:00–18.00

Vracíme věci zpátky do života
Darujte své nepotřebné zachovalé věci do 
kteréhokoliv dobročinného obchodu Nadace 
Veronica. V týdnu 24.–28. dubna získáte 
jako poděkování ekologickou publikaci nebo 
časopis Veronica zdarma. Darovat lze oblečení, 
doplňky, obuv, hračky, knihy, porcelán, 
keramiku, CD/DVD, dekorace, sportovní nebo 
domácí vybavení. | Panská 9, Palackého 
třída 25, Pekařská 38, Svážná 16 | Nadace 
Veronica | Nadace Veronica, Panská 9, tel.: 
542 422 775, e-mail: nadace@veronica.cz | 
nadace.veronica.cz 

24.4. | 10:00–11:30 a 18:00–19:00

Prohlídka bylinkové zahrádky 
s vermikompostérem
Prohlídka mini bylinkové zahrádky s rašícími 
rostlinami a ukázka žížalího kompostéru s jeho 
pomocníky. | DDM Helceletova, pobočka 
Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice | DDM 
Helceletova | Dům dětí a mládeže Domino, 
Kořískova 16, Brno-Řečkovice, Jana Podzemná, 
tel.: 725 803 059 | www.helceletka.cz/domino 

24.4. | 15:00–17:00

Studánková poradna pro Den Země
Přijďte si popovídat o kvalitě vody z brněnských 
studánek, studní i vodovodu. Nechte si 
zdarma otestovat vámi donesenou vodu. 
Nabízíme srovnání kvality balených, pitných 



a povrchových vod. Vzorek je nejlépe přinést 
v láhvi uložené předtím v chladu. Radí 
Rudolf Pecháček. | Brno | Ekologický institut 
Veronica | Panská 9, Brno. tel.: 542 422 757 | 
www.veronica.cz 

25.4. | 10:00–11:30

Taoistické Tai Chi – ukázkové cvičení 
v přírodě
Taoistické Tai Chi je cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Napomáhá udržet zdraví 
a psychickou kondici. | Björnsenův sad | 
Sdružení taoistického Tai Chi v ČR | STTC v ČR, 
Haštalská 11, 110 00 Praha 1 | www.taoist.cz 

25.–27.4. | 15:00–18:30

Dny pro Zemi v Písečníku 
Přijďte si užít atmosféru unikátní lokality 
v bývalém lomu na písek. Akce nabídne po tři 
odpoledne program inspirovaný životem našich 
předků včetně ochutnávky dobrůtek podle 
starých receptů. Těšit se můžete na soutěžní 
a zážitková stanoviště pro děti i dospělé 
s pěknými odměnami, bylinkovou zahrádku 
s africkým záhonem, prohlídku původního 
domku ze 30. let, žížalí kompostér… Inspiraci 
pro váš životní styl nabídnou ekoknihkupectví 
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 

26.4. | 12:00–16:00

Můžeš dýchat?
Interaktivní stánek NESEHNUTÍ zaměřený na 
kvalitu ovzduší v Brně. S dětmi vyrobíme kouř 
a dospělým představíme aplikaci muzudychat.cz, 
díky které mohou mít aktuální přehled o stavu 
ovzduší v jednotlivých částech města. Dále 
představíme materiály k plánu mobility. | roh 
Jakubské a Rašínovy | NESEHNUTÍ (NEzávislé 
Sociálně Ekologické HNUTÍ) | NESEHNUTÍ, třída 
Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, tel.: 543 245 342, 



605 239 579, e-mail: brno@nesehnuti.cz, 
kontaktní osoba: Alžběta Kofránková, e-mail: 
alzbetak@nesehnuti.cz | www.nesehnuti.cz 

26.4. | 14:00–16:00

Zahrada má ráda motýly
Happening v prostorách zahrady, kde budou 
probíhat výtvarné aktivity spojené s motýly. 
Výroba motýlů z barevných papírů a ústřižků 
látek a umístění motýlů po zahradě. Tanec 
a cvičení při tematické hudbě. V průběhu 
happeningu proběhne přednáška o motýlech. 
| Přírodní zahrada U smrku, Ramešova 
10, Brno-Královo Pole | TyfloCentrum 
Brno, o.p.s. | TyfloCentrum Brno, o.p.s., 
Chaloupkova 3, 612 00 Brno-Královo Pole, 
Mgr. Ditta Pokorná, tel.: 774 715 097 | 
www.centrumpronevidome.cz

26.4. | 17:45–19:15

Taoistické Tai Chi – ukázkové cvičení 
v přírodě
Taoistické Tai Chi je cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Napomáhá udržet zdraví 
a psychickou kondici. | plocha před Janáčkovým 
divadlem | Sdružení taoistického Tai Chi v ČR 
| STTC v ČR, Haštalská 11, 110 00 Praha 1 | 
www.taoist.cz 

27.4. | 10:00–12:00

Děti a jarní zahrada
Děti z MŠ poznávají život jarní zahrady, sází 
kytky, hrají si s maňásky, běhají v labyrintu 
a po masážní stezce, cvrnkají kuličky… | 
Přírodní zahrada U smrku, Ramešova 10, 
Brno-Královo Pole | Spolek zahrady u smrku, z.s. 
| Spolek zahrady u smrku, z.s., Ramešova 10, 
tel.: 549 244 745 | www.prirodnizahrada.wz.cz



27.4. | 15:00–16:00 

Kouzlo starých map aneb historie 
mapování země 
Mapy jako zrcadlo krás naší země. Přednáška 
Mgr. Zdeňka Stachoně, Ph.D. z Geografického 
ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity o historii a vývoji kartografie 
doplněná o výstavu exponátů z mapových 
sbírek a knihoven ČR. Akce se koná v rámci 
Seniorského klubu Réva. Vstup zdarma. | 
Kotlanka – Kotlanova 7, Brno-Líšeň | Kulturní 
centrum Líšeň, p.o. v rámci projektu Réva 
| Kulturní centrum Líšeň, p.o., Kotlanova 
7, 628 00 Brno-Líšeň, kontaktní osoba 
Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: 
reva@kclisen.cz | www.kclisen.cz 

29.4. | 10:00

Záhájení plavební sezóny na 
Brněnské přehradě
Slavnostní zahájení 71. sezóny lodní dopravy 
na Brněnské přehradě a slavnostní otevření 
nového bezbariérového přístaviště Hrad Veveří. 
| Přístaviště Bystrc | Dopravní podnik města 
Brna, a.s. | DPMB, a.s., Hlinky 151, Brno | 
www.dpmb.cz 

29.4. | 10:00–12:00

Komentovaná procházka parkem 
Lužánky
Lužánky od historie po současnost – 
komentovaná procházka parkem, seznámení 
s historií parku, s významnými dřevinami 
i s plány do budoucna. | Lužánky, začátek 
u vstupu do Střediska volného času | Veřejná 
zeleň města Brna, příspěvková organizace 
| Veřejná zeleň města Brna, příspěvková 
organizace, Kounicova 1013/16a, Tomáš Hájek, 
tel.: 603 584 935, e-mail: hajek@vzmb.cz | 
www.vzmb.cz 



29.4. | 9:00 a 11:00

Popeláři mezi námi
Ojedinělá možnost navštívit zázemí popelářů 
na jejich základně. Podíváte se na zákulisí jejich 
práce, na svozová auta, garáže a seznámíte 
se s životem těchto chlapíků na stupačce. 
Počet míst je omezen. | Černovická 15, Brno 
(divize Svoz odpadu) | SAKO Brno, a.s. | Nutná 
předchozí rezervace na tel. 548 138 212 nebo 
na e-mailu envicentrum@sako.cz | www.sako.cz 

30.4. | 13:00–15:30

Putování za sluníčkem
Stezka úkolů pro děti 2–10 let zaměřená 
na poznávání a ochranu přírody. Na konci 
odměny pro všechny děti. | park Koliště 2, 
pod Janáčkovým divadlem | Mateřské centrum 
Kuřátka | MC Kuřátka, Mgr. Eliška Břoušková, 
724 229 321 | www.kuratka.com 


