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Akce se koná pod záštitou
1. náměstka primátorky
Mgr. Petra Hladíka.

23. 4. | 19:00

Krajina a ty – jak ji vnímat, jak o ni pečovat

Potulný sadař Dominik Grohmann bude vyprávět, jak
pečovat o ovocné stromy, staré odrůdy či sady. Dozvíme
se také, co nám setkání s krajinou mohou přinést
a to, jak může každý z nás drobnými skutky krajině
v dobrém oplácet. | Ústředí HB, Hvězdová 10 | Hnutí
Brontosaurus | e-mail: dobrovolnictvi@brontosaurus.cz |
brontosaurus.cz/co-se-chysta/

25. 4. | 18:00

Velká jarní cyklojízda doby šlapací Brno

Jaro je tady a s ním velkolepé zahájení sezóny městské
cyklodopravy – Velká jarní cyklojízda doby šlapací. Na
cyklojízdě jsou jako každý rok vítáni všichni bezmotorově se
dopravující: na koloběžkách, longboardech, jednokolkách,
tříkolkách, elektrokolech a dalších samohybech. Cyklojízda se
koná za doprovodu Policie ČR. Přidejte se k době šlapací a se
svými kolegy se připojte do soutěže Do práce na kole v Brně
(www.dopracenakole.cz). | Moravské náměstí, před Scalou |
Brno na kole, z.s. | Michal Šindelář, tel.: 733 286 101 |
www.brnonakole.cz

25. 4. | 15:00–17:00

Den Země

Zábavné odpoledne věnované svátku Země. Pro děti do 6 let
s doprovodem bude připraveno několik stanovišť s tvořivým
programem, například zdravé pečení, recykl art, hry, proč a jak
se starat o naši planetu, zvířátka ze Zookoutku U Nováčků,
pétanque a jiné. Za pěkného počasí využíváme park Delfínek
(hned pod pracovištěm Lyska), pokud počasí nedovolí, akce
se koná v prostorách Lysky. Akce se zúčastní naši dobrovolníci
z EVS – evropské dobrovolné služby. | Brno – Nový Lískovec,
park Delfínek | Lužánky – středisko volného času Brno,
příspěvková organizace, pracoviště Lyska | Helena Jandíková,
tel.: 734 756 064, e-mail: helca@luzanky.cz | lyska.luzanky.cz/

26. 4.–28. 4. | 20:00

Škola Velkého stromu

Pracovně-vzdělávací dobrovolnická víkendovka.
Prozkoumáme okolí a nitra skal. Odpočineme si u ohně,
budeme diskutovat o permakultuře, udržitelném způsobu
života, globálních problémech Země a budeme hledat
cesty, co s tím... Pomůžeme při dobudování prostor lesního
baru, přípravě dřeva na zimu atd. Účastnický příspěvek
180 Kč. | EVC Švýcárna | Hnutí Brontosaurus – ZČ Modrý
kámen | Robby Kubáň, e-mail: modry.kamen@centrum.cz |
brontosaurus.cz/co-se-chysta/detail/12281

26. 4. | 16:00–18:30

Den Země

Hravé odpoledne ke Dni Země pro děti i rodiče s dětmi.
Hry, nápady a tvoření z odpadových a přírodních materiálů,
bylinky, pečení dalamánků a spousta živých zvířátek…
V dešti se akce nekoná. | Přírodní zahrada u Linky,
Kosmonautů 4, Starý Lískovec | Lužánky – středisko volného

času Brno, p.o., pracoviště Linka | SVČ Lužánky, pracoviště
Linka, Martina Altrichterová, tel.: 734 756 054, e-mail:
altrichterova@luzanky.cz | luzanky.cz

26. 4. | 16:30–17:30

Taoistické Tai Chi pro zdraví – ukázkové cvičení

Přijďte si vyzkoušet taoistické Tai Chi na vlastní kůži! Vezměte
si pohodlné oblečení a obuv a přidejte se k nám na pár minut
nebo na celou hodinu. Nebo se jen přijďte podívat na sestavu
108 pohybů taoistického Tai Chi. | Centrum STTC, Gorkého 45 |
Sdružení taoistického Tai Chi v ČR | Sdružení Taoistického Tai Chi
v ČR, z.s., Centrum Brno, Gorkého 45 | www.taoist.cz

26. 4. | 19:00–23:00

Vyhlášení výsledků anket „Ropák 2018“
a „Zelená perla 2018“

Soirée při vyhlašování výsledků 27. ročníku ankety
o antiekologický čin Ropák roku a 24. ročníku ankety
o antiekologický výrok Zelená perla roku s vegetariánským
a veganským rautem. Objednávky vstupenek za 100 Kč od
31. března 2019 na dz.brno@ecn.cz. | restaurace Vegalité,
Slovákova 10, Brno | Děti Země – Brno | Miroslav Patrik, tel.:
603 574 289, e-mail: dz.brno@ecn.cz | www.detizeme.cz

26. 4.–5. 5.2019 | čas dle předchozí domluvy

Odborné poradenství zdarma

S čím vám poradíme: jaký dům můžete za své vložené
finance požadovat; nastavení vhodné koncepce objektu –
ať novostavby, či renovace; volba konstrukčního systému,
stavebního materiálu, oken, technologie (řízené větrání, zdroj
tepla, vytápění), možnosti optimalizace; doporučení, na koho
se obrátit se stavbou vašeho domu – architekty, projektanty,
energetické specialisty, realizační firmy, dozory; posouzení
stávajícího návrhu domu (projektu, studie), doporučení
k vylepšení; nastíníme možnosti řešení problémů, do nichž
jste se dostali vlivem nesprávného návrhu či pochybení
při stavbě. | Údolní 33, Brno | Centrum pasivního domu,
z.s. | Údolní 33, Brno. Libor Hrubý, tel.: 773 071 440 |
www.pasivnidomy.cz

26. 4. | čas po telefonické domluvě

Determinanty zdraví a monitoring životního
prostředí na KHS
Přednáška pro školy v rozsahu 45 minut na téma
vlivů působících na lidské zdraví se zaměřením na
monitoring prostředí. | Ve školách | Krajská hygienická
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně | Krajská
hygienická stanice JmK v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno,
Zdravotní politika a podpora zdraví. Mgr. Ivana Tylčerová,
tel.: 778 706 502, e-mail: ivana.tylcerova@khsbrno.cz |
www.khsbrno.cz

26. 4.–5. 5. | po–pá 8:00–17:00

Vliv životních podmínek na zdraví lidí

Prezentace vlivu na zdraví v oblasti pitné vody, koupací vody,
hluku, záření, ovzduší, odpadů, půdy a životního stylu. |
Panely v budově KHS JmK, Jeřábkova 4, web KHS JmK |

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně | Krajská hygienická stanice JmK v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 Brno. Zdravotní politika a podpora
zdraví, Mgr. Ivana Tylčerová, tel.: 778 706 502, e-mail:
ivana.tylcerova@khsbrno.cz | www.khsbrno.cz

27. 4. | 10:00–18:00

Den Země – Voda nad zlato

Letošní Den Země bude patřit vodě, která je
nepostradatelnou podmínkou života. Přijďte se dozvědět,
jak může každý z nás vodě pomáhat a chránit ji. Pro děti
připravujeme zábavná i poučná stanoviště, pro dospělé
inspirativní přednášky a exkurze. Nebudou chybět ani
koncerty a divadlo. | Park Kraví hora | Lipka – školské
zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková
organizace | Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 20,
602 00 Brno. Amálie Čípková, tel.: 736 473 732, e-mail:
amalie.cipkova@lipka.cz | www.lipka.cz/denzeme

27. 4. | 10:00–18:00

Den Země na Kraví hoře

Jako každý rok se tradičně zúčastní oslav Dne Země také
SEV Hlídka Brno. Letošním tématem je Voda v krajině.
Návštěvníci se dozvědí spoustu zajímavostí, akce se i letos
zaměří na aktivity pro děti: vyzkouší si, jak funguje čistička
odpadních vod nebo se dozvědí, které ryby žijí ve sladké a slané
vodě. Nebudou chybět ani pohybové aktivity s tematikou
vody. | Kraví hora | Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace | Zoo Brno a stanice zájmových
činností, příspěvková organizace – SEV Hlídka, Hlídka 4, 602 00
Brno, tel.: 727 971 450 | www.sevhlidka.cz

27. 4. | 10:00–12:00

Hmyzí domečky pro broučky i berušky

Hmyzí domečky pro broučky i berušky – zajímá vás, jak
bydlí brouci, berušky nebo ploštice? O tom všem a mnohem
víc si budeme povídat na naší akci, kde si také postavíte
a odnesete vlastní hmyzí domeček. Cena 100 Kč/dítě. | DDM
Frikulín, Gromešova 1, Řečkovice | Dům dětí a mládeže
Brno, Helceletova, příspěvková organizace | DDM Frikulín,
Gromešova 1, Řečkovice. Ivana Bláhová, tel.: 775 174 463 |
www.helceletka.cz

27. 4. | 13:00–17:00

Den Země v Zoo Brno

Oslavy Dne Země patří k tradičním součástem dubnového
programu v Zoo Brno. Stejně tak tomu bude i letos. Ve
spolupráci se studenty Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně jsme pro vás připravili den
plný zábavy, v rámci kterého navíc načerpáte mnoho
zajímavých informací. | Zoo Brno | Zoo Brno a stanice
zájmových činností, příspěvková organizace | Zoo Brno,
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, tel.: 546 432 361 |
www.zoobrno.cz

27. 4. | 14:30

Den pro rodinu

Odpolední program plný her a aktivit podporujících
spolupráci a dobré vztahy v rodině. Letos se zaměříme na
ekologickou domácnost a zdravý životní styl. Připraveny
jsou stanoviště s disciplínami pro děti i dospělé, pohádka,
společná hostina a táborák. Vstup je zdarma. | Foerstrova 2,
Brno-Žabovřesky | Salesiánské středisko mládeže BrnoŽabovřesky | stredisko@brno.sdb.cz, tel.: 541 213 110 |
www.brno.sdb.cz/stredisko

27. 4. | 14:00–18:00

Jaro přišlo do zahrady – setkání se zemí a lidmi

14:00 seznámení s prostorem zahrady, 14:30–15:15 pohádkové
zastavení v Kouzelné zahradě Jiřího Trnky, malované divadlo pro
děti, 15:30–16:15 setkání s Tibetskými mísami, 16:30–17:15
ukázky tanců a společné cvičení, 17:30–18,00 očistný rituál
ohně s pálením suchých bylin. Dále podle zájmu posezení
u ohně s možností opékání. | Přírodní zahrada u smrku v Kr. Poli
na Ramešově ul. | Spolek zahrady u smrku z.s. | Ramešova 10,
612 00 Brno, tel.: 549 244 745 | prirodnizahrada.wz.cz

27. 4. | 9:00 a 11:00

Den otevřených dveří na Čistírně odpadních
vod Brno-Modřice

Účastníci prohlídky uvidí čistírnu odpadních vod, která čistí
odpadní vody nejen z města Brna, ale i přilehlých měst a obcí.
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu, jejíž součastí je
i kalové a energetické hospodářství. Čistírna prošla rozsáhlou
rekonstrukcí a rozšířením a je schopna plnit i ty nejpřísnější
požadavky EU. Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků
ve skupině omezený. Z tohoto důvodu je nutná rezervace místa,
a to pomocí rezervačního systému na webových stránkách
pořadatele. Předpokládaná délka prohlídky je 1,5–2 hodiny. |
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Areál Čistírny odpadních
vod, Chrlická 552, Modřice, budova vrátnice | Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno | www.bvk.cz

29. 4. | 12:00–13:40

Sokotra, ostrov na konci světa

Přednáška Prof. Dr. Ing. Petra Maděry z Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity. | Brno, Joštova 10, místnost
P52 | Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních
studií MU | Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., tel.: 549 49 7476 |
humenv.fss.muni.cz/aktivity/blok-expertu

29. 4. | 13:30–16:00

Jarní happening aneb PETování v zahradě
u Smrku

Tradiční jarní happening bude tentokrát na téma PETování.
Proběhne krátká beseda o třídění odpadu, využití a recyklaci
petláhví v domácnosti. Budou zde probíhat rukodělné
aktivity nebo cvičení při hudbě s paní Zlatou Zumrovou, vše
s využitím starých PET láhví. | Přírodní zahrada u smrku,
Ramešova 10, Brno | TyfloCentrum Brno, o.p.s. a Spolek
zahrady u smrku | TyfloCentrum Brno o.p.s., Chaloupkova 3,

Brno. Lucie Fildánová, DiS., tel.: 774 715 095, Miluše
Mičolová, tel.: 721 675 235 | www.centrumpronevidome.cz/
www.prirodnizahrada.wz.cz/

29. 4. | 15:00–17:00

Studánková poradna pro Dny Země

Přijďte se zdarma zeptat na kvalitu vody ve vodovodu,
studánkách a pramenech Brna a okolí i na balenou vodu
v PET láhvích. Doneste si vzorek vody. Každý si zdarma
odnese originální sadu map studánek Brna a okolí.
Radí Rudolf Pecháček. | Panská 9, Brno | Ekologický
institut Veronica | Panská 9, Brno, tel.: 542 422 757 |
www.veronica.cz

29. 4. | 15:00–18:00

Výměnná burza sazenic

Setkání přátel a příznivců přírodního zahradničení. Výměna
a sdílení doma vypěstovaných sazenic užitkových i okrasných
rostlin. Na místě k dispozici poradenství Ekologické
poradny Veronica a od 16 hodin krátce vystoupí Hanka
Rejmanová – nadšená propagátorka přírodních zahrad. |
Panská 9, Brno | Ekologický institut Veronica | ZO ČSOP
Veronica, Panská 9, 602 00 Brno. Markéta Honzová, e-mail:
marketa.honzova@veronica.cz | www.veronica.cz

29. 4. | 17:00–18:30

Země zní

Relaxační dílna, která propojuje prvky celostní muzikoterapie
a arteterapie. Prostor pro sdílení a spoluprožívání procesu
tvoření s hlínou a hry na tibetské mísy a hliněné nástroje.
Lektorky: Hana Sakmarová a Soňa Štoudková. Vstupenky jsou
k zakoupení v Zákaznickém centru ÚK KJM, Kobližná 4. Cena
50 Kč. | Kobližná 4, 601 50 Brno | Knihovna Jířího Mahena
v Brně, příspěvková organizace | Soňa Štoudková, e-mail:
muzikoterapie@kjm.cz | www.kjm.cz

29. 4. – 3. 5. | Panská 9 (po–pá 11:00–18:00), Pekařská 38
a Palackého třída 25 (po–pá 9:00–18:00, so 9:00–12:00)

Vracíme věci zpátky do života

Darujte své nepotřebné zachovalé věci do kteréhokoliv
dobročinného obchodu Nadace Veronica. V týdnu
od 29. dubna do 3. května 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 | Nadace Veronica | Nadace Veronica, Panská 9,
Brno, tel.: 542 422 775, e-mail: nadace@veronica.cz |
www.nadace.veronica.cz

30. 4. | 14:30–16:00

Pohádkové zastavení v Kouzelné zahradě
Jiřího Trnky, malované divadlo pro děti

Malované i hrané divadlo v kouzelném koutě zahrady
s upraveným amfiteátrovým prostorem. | Přírodní zahrada
u smrku v Kr. Poli na Ramešově ul. | Spolek zahrady u smrku,
z.s. | Ramešova 10, 612 00 Brno | prirodnizahrada.wz.cz

30. 4.–2. 5. | 15:00–18:30

3 dny pro Zemi v Písečníku

Přijďte si užít magickou atmosféru brněnského Písečníku.
Vyzkoušíte si na vlastní kůži život našich předků: zážitková
stanoviště pro děti i dospělé, ukázky ze sbírek starých předmětů,
ochutnávky dobrůtek podle starých receptů. Prohlédnete si
původní domek nouzové kolonie z počátku minulého století,
bylinkovou zahrádku s africkým záhonem, unikátní pískovou
stěnu, žížalí kompostér… Inspiraci pro váš životní styl nabídnou
ekoknihkupectví, antikvariát s vetešnictvím, šetrný obchůdek
a ekodrogerie. | Inspirační a zážitkové centrum Písečník,
EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno | www.ecb.cz

30. 4. | 9:30–12:00

Výdej potravinové pomoci

Výdej potravinové pomoci pečujícím a pozůstalým. Akce
se koná ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno
a Jihomoravský kraj z.s. Výdejní dny se konají cca 2x do
měsíce. Během jednoho výdejního dne rozdáme trvanlivé
potraviny a drogerii 25 až 30 lidem. | Horníkova 34, Brno
(Poliklinika Horníkova) | Klára pomáhá z.s. | Lukáš Karnet,
koordinátor potravinové pomoci, tel.: 733 678 819, e-mail:
lukas.karnet@klarapomaha.cz | www.klarapomaha.cz

1. 5. | 17:00–22:00

Májové setkání s ohněm, hvězdami a společným
zpíváním s pěveckým sborem Sebranka
Soubor pod vedení sbormistryně nás přirozeným způsobem
zapojí do svého nekonvenčního způsobu práce s hlasem,
zazpívá písně různých žánrů. Pak zapálíme oheň a budeme
zpívat a radovat se z jarního večera. | Přírodní zahrada
u smrku v Kr. Poli na Ramešově ul. | Spolek zahrady u smrku,
z.s. | Ramešova 10, 612 00 Brno | prirodnizahrada.wz.cz

2. 5. | 10:00–12:00

Pohádkové zastavení v Kouzelné zahradě
Jiřího Trnky, malované divadlo speciálně pro
mateřské školy

Malované i hrané divadlo v kouzelném koutě zahrady
s upraveným amfiteátrovým prostorem. | Přírodní zahrada
u smrku v Kr. Poli na Ramešově ul. | Spolek zahrady u smrku,
z.s. | Ramešova 10, 612 00 Brno | prirodnizahrada.wz.cz

3. 5. | 9:00–11:00, 12:00–14:00, 15:00–17:00

Ušij si svou tašku

Lekce šití. Prosíme o objednání na danou hodinu. |
Brno, třída Kpt. Jaroše 3 | Klára pomáhá z.s. | Třída Kpt.
Jaroše 3, Brno. Renáta Klímová, tel.: 731 631 517, e-mail:
renata.klimova@klarapomaha.cz | www.klarapomaha.cz

3. 5. | 9:00–13:00

Zlatý list

Celostátní přírodovědně ekologická soutěž pro družstva
žáků ze základních škol. | Zoo Brno | Zoo Brno a stanice
zájmových činností, příspěvková organizace | Zoo Brno,
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, tel.: 774 677 353
(Musilová) | www.sevhlídka.cz

3. 5. | 9:00–17:00

Hra, knížka nebo plyšák pro Tebe

V rámci projektu „Pošli hru a hračku“ již nepotřebné
hry a hračky pereme, opravujeme, balíme a předáváme
potřebným. Účastníci si tak u nás mohou vybrat plyšáka,
hračku nebo knížku a odnést si ji domů. | Brno, třída
Kpt. Jaroše 3 | Klára pomáhá z.s. | Třída Kpt. Jaroše 3,
Brno. Dagmar Šléglová, tel.: 739 525 072, e-mail:
dagmar.sleglova@klarapomaha.cz | www.klarapomaha.cz

4. 5. | 10:00–11:00

Komentovaná procházka parkem Špilberk

Procházku parkem doplní slovem autorka úprav posledních
dvou desetiletí, Ing. Eva Damcová | Park Špilberk, vstup
z ulice Husovy proti hotelu International | Veřejná zeleň města
Brna | Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace,
Kounicova 1013/16a, tel.: 542 422 641 | www.vzmb.cz

4. 5. | 10:00–12:00

Recyklohrátky

Společně se pokusíme starým věcem vdechnout nový život.
Dozvíme se, kam s nepotřebným odpadem, zahrajeme si
hru na Odpadožrouta a nakrmíme Kompostíka. Zábavné
dopoledne pro rodiny s dětmi i samostané děti. Cena
100 Kč/dítě. | DDM Frikulín, Gromešova 1, Řečkovice | Dům
dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace |
DDM Frikulín, Gromešova 1, Řečkovice. Ivana Bláhová,
tel.: 775 174 463 | www.helceletka.cz

4. 5. | 9:00–14:00

Mechařská exkurze u Brněnské přehrady

Zveme vás na jarní exkurzi, na které budeme zkoumat různé
druhy mechů a játrovek. Trasa povede od hradu Veveří do
Veverské Bítýšky. | Brno-Bystrc, hrad Veveří, Vev. Bítýška |
Moravské zemské muzeum | Botanické oddělení Moravského
zemského muzea, Zelný trh 6, 659 37 Brno. RNDr. Svatava
Kubešová, tel.: 515 910 453, e-mail: skubesova@mzm.cz |
www.mzm.cz

5. 5. | 10:00–11:00

Taoistické Tai Chi pro zdraví – ukázkové cvičení
Přijďte si vyzkoušet taoistické Tai Chi na vlastní kůži! Vezměte
si pohodlné oblečení a obuv a přidejte se k nám na pár
minut nebo na celou hodinu. Nebo se jen přijďte podívat na
sestavu 108 pohybů taoistického Tai Chi. | Lužánky – plocha
před SVČ | Sdružení taoistického Tai Chi v ČR | Sdružení
Taoistického Tai Chi v ČR, z.s., centrum Brno, Gorkého 45 |
www.taoist.cz

