
EKOLOGICKÉ PŘEDNÁŠKY
úterý 23. 4. 

NZDM ŠRUMEC, Panský dům
15:00 Dravci a sovy  

kulturní zeměDělské krajiny
ornitolog Karel Poprach, TYTO, z.s. Nenakonice

16:00 tvorba a ochrana krajinných prvků 
a jejich význam pro myslivost a ochranu 

příroDy  a užívání glyfosátů v zeměDělství 
Dr. Ing. Petr Marada, PRO PŘÍRODU  

A MYSLIVOST, z. s. Šardice

17:00 příroDa uherskobroDska
RNDr. Lubomír Pospěch

JARNÍ ÚKLID POTOKŮ A LESA

okolí města Uherský Brod
Sraz 1: u „Myší díry“ 
Sraz 2: koliba u Luxů
Sraz 3: ul. V Kútě u bývalého družstva 
Přihlášení: na webu a FB města

Další úklidové akce:
skupina DDm
sobota 13.4.2019 13:00 h.
sraz: Dům dětí a mládeže UB

skupina mrs uherský brod, p. s.
sobota 27.4.2019 7:00 h.
sraz: u Vinohradského rybníka

sobota 13. 4. 9:00

DEN ZEMĚ V KINĚ MÁJ
čtvrtek 25. 4.

kino MÁJ
15:30 je s námi konec?
USA, 2016, 93 min, režie Fisher Stevense
Leonardo DiCaprio, posel míru při OSN, odkrývá alarmující
svědectví o klimatických změnách.

17:30 ohrožená semínka
USA, 2016, 94 min
Za polárním kruhem stojí betonová stavba, připomínající atomový kryt, 
kde se nacházejí tisíce rostlinných semen z celého světa. Kdo ví, zda tyto 
banky nebude lidstvo již brzy potřebovat.

19:15 zemřít pro Design
USA, 2016, 73 min
Výroba elektroniky je toxická. Zaměstnanci umírají na rakovinu, mají  postižené 
děti. Výrobci to vědí, ale tutlají informace už 30 let. Jedovaté látky cestují 
po planetě a škodí všem.

DEN ZEMĚ nejen pro děti
čtvrtek 25. 4. 

program MASARYKOVO NÁM. 8:00 – 13:00 
lanD art – tvorba v exteriéru z přírodních materiálů

myslivci, včelaři, sliby planetě zemi, aj.

súsedská výměna 9:00 - 17:00
zdarma přineste -  odneste čisté a použitelné oblečení, hračky,  

knížky, domácí potřeby, pokojové květiny

zahájení výtvarné a literární soutěže
„země očima dětí a fantazie“ a „nasloucháme naší zemi“

program NZDM ŠRUMEC, Panský dům 8:00 – 16 :00
ozvěny ekofilmu 2018

krtek ve městě
14:00 h. celovečerní film planeta Česko 

DEN ZEMĚDEN ZEMĚ
20192019

všechny akce ZDARMA


