
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
Oslavy Dne Země na Kraví hoře: chraňme vodu, je nad zlato! 
Brno, 27. dubna 2019 
 
Letos přišly tři tisíce lidí: zkoumat vodu, hrát si s ní, dozvídat se, jak je důležitá a jak ji chránit. Na 
dvaceti stanovištích s aktivitami sbíraly děti kapičky vody, z hlíny a semínek pak uhnětly semínkové 
bomby. Díky nim rozkvete v létě na Kraví hoře nový záhon. 
 
Tradiční oslava Dne Země, pořádaná Lipkou ve spolupráci s dalšími dvaceti brněnskými organizacemi, se 
letos věnovala tématu vody v krajině. Připravili jsme bohatý program, který zahrnoval jak hravě naučné 
aktivity pro děti, tak přednášky a exkurze pro dospělé. O zábavu na pódiu se postaralo několik 
divadelních a hudebních uskupení. 
 
„Letos na jaře informují o extrémním suchu všechna média. My na to téma jdeme od lesa, tedy v tomto 
případě od vody a její ochrany. Snažili jsme se připravit pro děti i dospělé co nejvíc aha-momentů,“ říká 
Lenka Kopáčová z Lipky. Zaslechnuté dojmy účastníků potvrzují, že se záměr podařil: „Představ si, že na 
chytrý telefon je potřeba 13 tisíc litrů vody!“ „A na jedno pivo 150 litrů!“ „Vědělas, že i mrtvé kmeny 
v lese jsou plné vody?“  
 
Děti například na váhách porovnávaly, o kolik je mokré (čerstvé) dřevo těžší než suché. Poznávaly zvířata 
žijící v rybnících, od kaprů až po blešivce, naživo viděly třeba splešťuli blátivou. Zjišťovaly, jak se liší 
obyvatelé čisté a špinavé vody. Přemýšlely, kolik a nač potřebují vodu pitnou, a na co by stačila užitková. 
Vyzkoušely si, kolik vody pojme půda zarostlá rostlinami, a kolik jen suchá hlína. Měřily, o kolik stupňů je 
studenější povrch zarostlý mokrou trávou než asfaltová cesta. Hledaly ptáky bahňáky v rákosí a pak se 
fotily s čejkou, vymalovanou v životní velikosti. 
 
Koncept virtuální vody byl také pro mnohé novinkou. Malé děti si ho osahaly tak, že nosily vodu, kterou 
potřebuje krteček na kalhotky – od pěstování lnu až po ušití. Větší pak žasli, kolik vody se spotřebuje při 
výrobě čokolády, hovězího masa nebo kytice růží. „Cože? Kolem 80 % růží v našich květinářstvích 
pochází z Keni?“ 
 
Na závěr vznikaly semínkové bomby. Když děti nasbíraly dost kapiček vody na stanovištích, uhnětly si 
z hlíny kuličku plnou semínek – semínkovou bombu. Někteří si ji odnesli domů, jiní ji hodili do čerstvě 
zrytého záhonu u jezírka na Kraví hoře. Doufáme, že semínka brzo probudí déšť, záhon obroste a 
rozkvete! (A kdyby ne, budeme zalévat.)  
 
 

Název akce: Den Země – Voda nad zlato  
Kontakt: Lenka Kopáčová, PR manažerka, lenka.kopacova@lipka.cz, 720 996 851 
Další informace: www.lipka.cz/denzeme  
Fotogalerie: http://bit.ly/DenZemeBrno2019 
 
Den Země na Kraví hoře zaštítil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a 1. náměstek primátorky 
města Brna Petr Hladík. 
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