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13.4.–22.4. | Po–Pá 9:00–18:00, So 9:00–12:00
Podpora výsadby stromů v Brně
Obchody Nadace Veronica podporují opětovné využití věcí 
a jejich návrat zpátky do života. Prodávají pěkné darované věci, 
které můžou ještě sloužit. Částku, kterou nadace v těchto dnech 
v obchodech vydělá, věnuje na výsadbu stromů školkám, školám 
a dalším organizacím v Brně. | Pekařská 38 a Jana Babáka 11, Brno 
| Nadace Veronica | Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 775, Ing. 
Irena Krakovská, tel.: 732 191 488 | www.nadacniobchod.cz

13.4.–22.4. | Po–Pá: 10:00–18:00, So: 10:00–14:00 
Dobrovolně pro přírodu – výstava
Díky této výstavě se mohou návštěvníci dozvědět, kde všude 
můžete pomoci životnímu prostředí. Provede vás dobrovolnickými 
aktivitami ve všech ročních obdobích na celkem devíti panelech. 
Každý panel nese citát významné české osobnosti a představí vám 
dojmy aktivních dobrovolníků z praxe. Ve spolupráci s Hnutím 
Brontosaurus. | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 | 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně | Mgr. Edita Vališová, PR, e‑mail: 
public@kjm.cz | www.kjm.cz, www.brontosaurus.cz

14.4. | 
Hvězdicová jízda do Moravského krasu 
Cykloturistická hvězdicová jízda ke Skalnímu mlýnu, setkání 
cykloturistů, nabídka akcí. | Ve 12:00 u Skalního mlýna v Moravském 
krasu, pro brněnské účastníky na mostě přes Svitavu v Obřanech 
v 9:30 | Odbor KČT KTL Brno 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

14.4. |  Sraz 8:40 zastávka Optátova, Brno–Jundrov nebo  
9:15 zastávka Úzká

Po stopách lužního lesa v Černovickém hájku
Navštivte s námi poslední lužní les v Brně. Území zvané 
Paradajz je jedinečnou raritou plnou chráněných druhů rostlin 
a živočichů. Akce je určena dětem od 10 let. Budeme zkoumat 
a navrhovat biocentra a biokoridory. Na akci je nutné se přihlásit. 
| Černovický hájek | Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání | Lipka – pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 
6, 637 00 Brno–Jundrov, Martin Šrom, tel.: 541 220 208 | 
www.lipka.cz/rozmarynek

14.4. | 14:00–17:00
Setkání v Přírodní zahradě u smrku 
Hudebně–pohybově–výtvarná tvůrčí dílna pro děti i dospělé.
Vícegenerační tvůrčí dílna vedená odbornými pracovníky vhodná 
pro rodiny s dětmi, děti s prarodiči. Možnost zúčastnit se 
večerního táboráku. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli 
| Občanské sdružení Smrk | Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. 
Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745, e‑mail: smrk.o.s@seznam.cz | 
www.prirodnizahrada.wz.cz



14.4. | 10:00–15:00

Strom života
Jarní tvoření z přírodních materiálů. Budeme vytvářet poloreliéfy 
stromů z keramické hlíny, budeme lepit šlikrem, zdobit, modelovat 
a využijeme engoby a sklo. Na akci je nutné se přihlásit. | 
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno–Jundrov | Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání | Lipka – pracoviště Rozmarýnek, 
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno–Jundrov, Helena Malíková, 
tel.: 541 220 208 | www.lipka.cz/rozmarynek

14.4. | 11:00

Zahájení 66. plavební sezóny na Brněnské 
přehradě a křest lodi Dallas
Dopravní podnik města Brna zahájí 66. plavební sezónu a pokřtí již 
čtvrtou novou loď. Lodě dostávají jména po partnerských městech 
města Brna, tentokrát to bude Dallas. Slavnostní spuštění lodi 
bude již tradičně za účasti primátora města Brna Romana Onderky, 
očekává se účast zástupců amerického velvyslanectví. | Přístaviště 
Bystrc, Brno | Dopravní podnik města Brna | DPMB, a.s., Hlinky 
181, Brno, Linda Škrancová, tel.: 543 174 119 | www.dpmb.cz

14.4. a 20.4. | 14.4. 14:00–16:00, 20.4. 16:00–17:30

Prezentace cvičení v přírodě – Taoistické Taichi
Staré čínské cvičení vhodné pro každého, včetně seniorů 
a zdravotně postižených. Podporuje, rozvíjí a zachovává ohebnost 
celého těla. Je výborným pomocníkem v boji se stresem a únavou. 
Pomáhá při léčbě mnoha nemocí, zmírňuje napětí a pomáhá 
uvolnění těla. | Mendlovo náměstí, točna – travnatá plocha 
u tram. zastávek | Sdružení Taoistického Taichi Česká republika | 
Jan Průša, tel.: 724 368 670, e‑mail: jprusa@moraviapropag.cz | 
www.taoist.cz

15.4. | viz místo konání

Den otevřených dveří do zařízení na 
energetické využívání odpadů (spalovna) 
Otevíráme pro vás bránu zrekonstruované brněnské spalovny. 
Přijďte se podívat na moderní zařízení vyrábějící energii z odpadu. 
Ukážeme vám novou dotřiďovací linku na tříděný odpad. 
Předvedeme vám vozidla na svoz odpadu. | Areál spalovny 
komunálního odpadu na ulici Jedovnická 2 v Brně–Líšni (zastávka 
Bělohorská tramvaje č.8, autobusů č. 55, 75). Prohlídky provozu 
probíhají po skupinách v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hod.
Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků ve skupině omezený. 
Doporučujeme zajistit si místo na prohlídce na tel.: 548 138 214, 
e‑mail: dod@sako.cz. Změna programu vyhrazena. | SAKO 
Brno, a.s. | SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, e‑mail: 
dod@sako.cz | www.sako.cz

15.4. | 14:30–17:00

Hravé odpoledne s Montessori
Odpolední aktivity v blízkosti Montessori centra pro rodiny 
s dětmi do 6 let. Děti budou plnit na stanovištích úkoly věnované 
přírodě a její ochraně. 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



16.4. | 17:00
Jak recyklovat módu
Módní přehlídka originálních modelů. Poradna, jak přešít vámi 
přinesený či zakoupený kus oblečení. Větší objem vyrobeného 
oblečení a jeho kratší životnost klade vyšší nároky na skládky 
a spalovny a zatěžuje životní prostředí. Obchody Nadace Veronica 
prodávají pěkné darované oblečení, které se tak vrací zpátky do 
života. | Obchod Nadace Veronica, Jana Babáka 11, Brno | Nadace 
Veronica | Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 775, Ing. Irena 
Krakovská, tel.: 732 191 488 | www.nadacniobchod.cz

16.4. | 13:30–16:00
Společnými silami 
Nevidomí i zdraví dospělí a děti se setkají v jarní zahradě při 
výtvarných činnostech spojených s hudbou, cvičením a vyprávěním 
příběhů. Motto: ať žije integrace, již žádná separace. Odborné 
vedení této speciální dílny zajišťují malířka a vedoucí Happateliéru 
Mgr. Jana Pilgrová a Zlata Zumrová, odborná terapeutka 
z TyfloCentra Brno – střediska pro nevidomé. | Přírodní zahrada 
u smrku v Brně Kr. Poli | Občanské sdružení Smrk | Ramešova 
10, 612 00 Brno, Mgr. Libuše Mičolová, tel.: 549 244 745, e‑mail: 
smrk.o.s@seznam.cz | www.prirodnizahrada.wz.cz

16.4. | 15:00
Šetříte vodou? 
Ekologická poradna Veronica radí na téma šetření vodou. 
Nadměrná spotřeba vody je čím dál více aktuálnějším problémem. 
Přitom při šetření vodou můžete ušetřit až několik tisíc korun na 
osobu za rok. Na místě bude možné seznámit se i s nabídkou 
šetřičů vody do domácností. | Obchod Nadace Veronica, Jana 
Babáka 11, Brno | Nadace Veronica | Panská 9, Brno 602 00, 
tel.: 542 422 775, RNDr. Miroslav Klíč, tel.: 604 273 659 | 
www.nadacniobchod.cz

16.4.–20.4. | 8:00–16:00
POCHOPENÍ environmentálních souvislostí 
KLÍČEM k řešení globálních problémů
Jednodenní kurz pro studenty vyšších ročníků středních škol se 
zájmem o globální problémy prostředí. Problematika moderních 
polutantů (dioxiny, pesticidy, farmaka) a jejich dopady na 
ekosystém (akumulace v potravním řetězci, znečištění vod) formou 
interaktivní diskuze. Laboratorní testy ekotoxicity, chemické 
experimenty, ekostopa. DŮLEŽITÉ – podmínkou pro absolvování 
kurzu je zaslání vyplněné přihlášky, která je spolu s informačním 
letákem o kurzu ke stažení na stránkách RECETOX, na kontaktní 
mail. Vzhledem k omezené prostorové kapacitě budou studenti 
do kurzu vybíráni na základě úrovně vypracování přihlášky. 
Vyplněné přihlášky posílejte na paskova@recetox.muni.cz 
nejpozději do 2.4. 2012. | Centrum pro výzkum toxických látek 
v prostředí (RECETOX), Univerzitní kampus Masarykovy univerzity 
(budova 1, 4. patro) | Centrum pro výzkum toxických látek 
v prostředí, Masarykova univerzita | RNDr. Veronika Pašková, 
tel.: 549 492 859 | www.recetox.muni.cz

17.4. | 15:00–17:30
Den Země na Přírodovědné stanici Kamenáčky
Akce proběhne v areálu Přírodovědné stanice Kamenáčky, na 
relaxačně–vzdělávací zahradě budou připraveny tematické aktivity 
pro děti i dospělé, volný vstup bude i do expozice zvířat. V 15:30 
hod. proběhne slavnostní otevírání potoka pro rok 2012. Vstup je 



volný, zajištěno malé občerstvení (káva, čaj, šťáva). | Přírodovědná 
stanice Kamenáčky 4a, 636 00 Brno–Židenice | JUNIOR – 
dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 | Přírodovědná stanice 
Kamenáčky, tel.: 539 085 763, e‑mail: kamenacky@junior.cz | 
www.junior.cz, www.kamenacky.com

17.4. | 16:00

Sluníčko pro Zemi
Zveme vás na ekologické hrátky a soutěže před budovu Sluníčka 
a dovnitř na dílničku z odpadového materiálu. Vstupné za dílničku 
5,– Kč. | Sluníčko, Tuháčkova 39, Brno–Komárov | JUNIOR – DDM, 
pobočka Sluníčko | Sluníčko, Tuháčkova 39, Brno–Komárov, Věra 
Budinská, tel.: 775 739 803 | www.junior.cz

17.4. | 12:00–13:30

Velké šelmy v české krajině
Potenciál výskytu, přiležitosti, ohrožení, soužití s lidmi a praktická 
ochrana. Přednáška pro veřejnost, Mgr. Miroslav Kutal, Hnutí Duha 
Olomouc. | Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, učebna 51, 
5. patro | Katedra environmentálních studií FSS MU | Ing. Zbyněk 
Ulčák, Ph.D., tel.: 549 49 7476, e‑mail: ulcak@fss.muni.cz | 
humenv.fss.muni.cz

17.4.–19.4. | viz místo konání

Octobraní s EkoCentrem Brno – jarní úklid 
s ekoporadnou
Naši ekoporadci vám poskytnou praktické rady a tipy pro 
ekologicky šetrný jarní úklid vaší domácnosti. Uvidíte řadu ukázek 
šetrných čisticích prostředků a pomůcek.
Všichni zájemci získají zdarma vzorek spolehlivého přírodního 
čisticího prostředku, který se jmenuje OCET. | EkoCentrum Brno, 
Ponávka 2, 602 00 Brno, 17.–18.4. 2012 v době od 9:00 do 17:00, 
19.4. 2012 v době od 9:00 do 18:00 hod.  | EkoCentrum Brno | 
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, Gabriela Zavadilová, 
tel.: 545 246 403, e‑mail: ecb@ecb.cz | www.ecb.cz

18.4. | 9:00–13:00

Férový brunch v obchůdku
Jedná se o akci, která přiblíží široké veřejnosti problematiku 
fair trade pomocí zábavně naučných aktivit. Akce je spojena 
s ochutnávkou fair trade produktů a je určena široké veřejnosti. | 
Obchod NaZemi, Pekařská 22, Brno | NaZemi – společnost pro fair 
trade | NaZemi, Kounicova 42, 602 00 Brno, Petra Frühbauerová, 
tel.: 774 427 377 | www.nazemi.cz

18.4. | 17:00–19:00

Praktický seminář Přírodní relaxace – lázně 
u vás doma
Jak se zorientovat v nabídce kosmetických přípravků a za 
minimální cenu účinně relaxovat v domácím prostředí. Využití 
přírodních surovin k přípravě koupelí a krémů. Účastníci si pod 
vedením lektorky namíchají koupelovou sůl, vyrobí přírodní 
relaxační pomůcku a získají publikaci Domácí lázně. Vstupné 150,– 
Kč. | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno | EkoCentrum 
Brno | EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, Kateřina 
Ševčíková, tel.: 545 246 403, e‑mail: ecb@ecb.cz | www.ecb.cz



18.4. | 9:00
Soutěž o nejkrásnější recyklovaný šperk
Tvoříte? Vyrábíte? Zkoušeli jste si někdy vyrobit šperk z odpadu? 
Do 15. dubna můžete zaslat nebo přinést vlastnoručně 
vyrobený šperk na adresu nadace nebo obchodů nadace. 
Nejkrásnější vyrobené šperky budou vystaveny a odměněny. 
Podrobné informace najdete na webových stránkách. | Obchod 
Nadace Veronica, Jana Babáka 11, Brno | Nadace Veronica | 
Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 775, Mgr. Petra Jadrná, 
tel.: 731 979 005 | www.nadace.veronica.cz

18.4. | 19:00–21:00
Udělej si sám v zelené energetice
Ptáte se, proč nevyužít energie, která je nadosah? Rádi kutíte 
a nebojíte se experimentovat? Solární panely z plechovek, 
kompostovací toalety v paneláku nebo ohřev vody kompostem. 
Praktický workshop a burza nápadů. | Kancelář Hnutí 
Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno | Hnutí Brontosaurus | Hvězdová 
10, 602 00 Brno, tel.: 544 215 585, Magdaléna Rutarová, 
tel.: 728 529 403, e‑mail: dobrovolnictvi@brontosaurus.cz | 
www.brontosaurus.cz

19.4. | 17:00–18:30
Cyklojízda ke Dni Země
Společné setkání lidí na kole, happening a projížďka po širším 
centru města. Letošním tématem bude „Z práce na kole“ 
a společně se bezpečně projedeme místy, kde běžně není kolo 
pánem. Podrobnosti na našem webu. | Sraz na Moravském 
náměstí mezi bazénem a bronzovou mapou | Brno na kole, o.s. | 
Francouzská 61, 602 00 Brno, Martin Špaček, tel.: 603 585 099, 
e‑mail:spacekmartin2@gmail.com | www.brnonakole.cz

19.4. | 17:00
Do práce na kole 2012 – veřejné vyhlášení 
kampaně
Kampaně Do práce na kole se loni v Praze zúčastnilo přes 1 100 
účastníků ze 181 firem. Překonají letos Brňáci Prahu?
Přihlásit se mohou zaměstnanci jakéhokoli subjektu a vyhrát 
jednu z řady cen, kterými budeme odměňovat pravidelnost vaší 
dojížďky na kole. | Veřejné vyhlášení kampaně na Moravském 
náměstí před kinem Scala | Nadace Partnerství a Auto*Mat | 
Údolní 33, 602 00 Brno, Jiří Jedlička, tel.: 608 271 369, e‑mail: 
dopracenakole@nap.cz | www.dopracenakole.net

19.4. | 10:00–13:00
Děti a jarní zahrada – děti MŠ oslaví Dny Země
Vysazování bylin, poznávání ptáků a živočichů, hry 
s labyrintem, pohádkové povídání pro děti předškolního 
věku. | Přírodní zahrada u smrku v Brně Kr. Poli | Občanské 
sdružení Smrk | Ramešova 10, 612 00 Brno, Mgr. Libuše 
Mičolová, tel.: 549 244 745, e‑mail: smrk.o.s@seznam.cz | 
www.prirodnizahrada.wz.cz

19.4. | 9:00–18:00
KoloZemě
Zatočte si pro Zemi! Vyhrává každý! Ekologická poradna Veronica 
celý den radí pro všechny na svém stánku v centru Brna. | Brno, 
roh Panské a Masarykovy ul. | Ekologický institut Veronica | 
Ekologický institut Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, Petr Ledvina, 
tel.: 542 422 757 | www.veronica.cz



19.4. | 19:30
Kosti země
V předvečer Dne Země se koná večer filmů Petra Barana nazvaný 
Kosti země. Jsou to filmy Jizvy země, Nejstarší příběh města, 
Ráječek a Záhadné zvíře. | Divadlo U stolu, CED, Zelný trh 9, Brno | 
Ekologický institut Veronica a Divadlo u stolu | Ekologický institut 
Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, Petr Ledvina, tel.: 542 422 757 | 
www.veronica.cz

19.4. | 16:30
Papírohraní
Papírohraní aneb hrajeme si s papírem je výtvarná dílna, kde si 
budete moci vyzkoušet, jak ze starého vzniká nové a přesvědčit 
se, že popsaný sešit ještě nemusí patřit do koše. | Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 – Dětská klubovna | Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně | Bc. Ludmila Mičínová, Dětská knihovna – 
Centrum dětského čtenářství, e‑mail: cdc@kjm.cz | www.kjm.cz

20.4. | 15:00–17:00
Naše pokojové kytičky
Účastníci po přečtení nápovědy vyhledají ve skleníku mezi 
květinami umístěné otázky, zaměřené na správnou péči o pokojové 
květiny. Účastníci si odnesou cenu v podobě živé květiny. | 
Lužánky – Středisko volného času, Lidická 50, Brno, skleník 
2 | SVČ – Lužánky | tel.: 603 447 997, 549 524 127, e‑mail: 
travnicek@luzanky.cz | www.luzanky.cz

20.4. | 10:00–12:00 
Putování za sluníčkem V
Pro rodiče na mateřské dovolené připravila ing. Eliška Maršálková, 
Ph.D. z Botanického ústavu AV ČR, oddělení experimentální 
fykologie a ekotoxikologie, přednášku na téma Kvalita vody 
ke koupání v našem regionu. Děti se mohou těšit na zpívání 
se zpívánkami, na pohádku O kouzelné rybičce a seznámení 
s chobotnicí. | Mateřské centrum Kuřátka, Poštovská 1, Brno 
| Mateřské centrum Kuřátka | Mgr. Eliška Břoušková, e‑mail: 
kuratka@kuratka.com | www.kuratka.com

21.4. | 10:00–17:00
Den Země pod Špilberkem 
Tradiční oslava Dne Země uprostřed brněnské zeleně. V sobotu 
se park Špilberk zaplní stánky brněnských organizací, které 
návštěvníkům přichystají spoustu aktivit a soutěží, plných 
informací k problematice životního prostředí. Rok 2012 je 
Mezinárodním rokem udržitelné energie, a tak letošním 
tématem oslavy je Zachování zdrojů pro budoucnost. Na 
rodiče i děti tak čeká zábava spojená s poučením. | Brno, sad 
Špilberk nad ulicí Husovou | Rezekvítek ve spolupráci s dalšími 
brněnskými organizacemi | Rezekvítek, Kamenná 6, 639 00 
Brno, Tereza Žižková, tel.: 543 216 483, 775 580 205, e‑mail: 
rezekvitek@rezekvitek.cz | www.rezekvitek.cz



21.4. | 19:00
Benefiční koncert ke Dni Země
Vystoupí kapely Nebe, JAPKA, Jan Budař a Eliščin band, O5 
a Radeček. Koncert, který zaštítila americká ambasáda, se koná 
k 20. výročí založení Nadace Veronica a na pomoc ochranářům 
z Kosenky, jejichž základna lehla na podzim požárem. | Klub Fléda 
| Nadace Veronica | Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 775 | 
www.nadace.veronica.cz

21.4. | 16:00–18:00
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. | Brno, soukromý areál Špitálka | Black Ice SK | 
Dana Stračárová, tel.: 605 297 914, e‑mail: aliendental@volny.cz | 
www.brno–inline.cz

21.4. | 11:00
Křest lodi Stuttgart
Obnova lodní flotily DPMB bude zakončena křtem lodi 
pojmenované po partnerském městě Stuttgart. Slavnostní akce 
se zúčastní primátor města Brna Roman Onderka a zástupci ze 
Stuttgartu. Přesný program akce bude zvěřejněn na webových 
stránkách DPMB. | Přístaviště Bystrc, Brno | Dopravní podnik 
města Brna | DPMB, a.s., Hlinky 181, Brno, Linda Škrancová, 
tel.: 543 174 119 | www.dpmb.cz

21.4. | 14:00–17:00
Oslavy Dne Země v Zoo Brno
Představení kampaně EAZA (Evropská asociace zoologických 
zahrad a akvárií) 2011/2012 věnované záchraně velkých zvířat 
jihovýchodní Asie. Zahájení proběhne ve 14:00 v přednáškovém 
sále tematickou prezentací týkající se letošní kampaně, jejích 
cílů a informacemi jak můžete pomoci i vy. V areálu zoo bude 
rozmístěna soutěžní stezka s touto tematikou. | Zoo Brno 
| Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace | 
bližší informace: Bc. Jana Hadová, e‑mail: hadova@zoobrno.cz, 
tel.: 546 432 360 | www.zoobrno.cz

21.4. |  odjezd v 9:10 vlakem z Brna,  
sraz v Pouzdřanech u školy v 10:00

Vycházka do Pouzdřan
Dopolední vycházka do chráněného území Pouzdřanská step 
s Doc.Ing. Antonínem Bučkem, případně dalšími odborníky. 
Tradiční akce ke Dni Země. | Pouzdřany | Nadace Veronica | 
Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 775, Ing. Zuzana Galle, 
tel.: 773 747 955 | www.nadace.veronica.cz


