
Den Země v Brně
duben–květen 2006

Programová nabídka besed, 
přednášek, pořadů pro děti, 

exkurzí a vycházek



Den 22. duben, Den Země, má již pevné místo v povědomí veřejnosti 
jako svátek ochrany životního prostředí a projev úcty člověka k životu 
ve všech jeho formách. Připomínání tohoto svátku se v Brně nesou-
střeďuje pouze na 22. duben, ale probíhá jako dvouměsíční jarní kam-
paň od začátku dubna do konce května. Různá sdružení, školy, škol-
ská zařízení, organizace a spolky již tradičně připravují řadu akcí, které 
pomáhají zlepšovat životní prostředí v našem městě a přispívají tím 
k vytváření „Brna – Zdravého města“. Město Brno připravilo pro obyva-
tele města předkládanou brožuru tematicky zaměřených akcí.

Ing. Martin Vaněček
Odbor životního prostředí MMB
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HISTORIE DNE ZEMÌ

Den Země jako první uspořádali američtí studenti 
22. dubna 1970. Snažili se prosadit přijetí nových 
ekologických zákonů a zvýšení státních rozpočtů 
na ochranu životního prostředí. Akce Earth Day se 
zúčastnilo 20 milionů občanů USA. 

Pro dosažení trvale udržitelných podmínek naší civilizace na Zemi byl 
v rámci Earth Day formulován tento program:

  zvýšit energetickou účinnost

  přejít na obnovitelné zdroje energie

  recyklovat materiály a odpady

  vyloučit z používání chemikálie a odpady, které ničí ozonovou vrstvu

  omezit zemědělské techniky, které vedou k erozi půdy a ke  snižování 
její produktivity

Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí 
slaven i u nás. Největší význam Dne Země spočívá v tom, že umožňuje 
i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek 
k péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu. 
Den Země má svou tradici také v Brně. Po několik let tu úspěšně 
probíhal Ekotrh, který vznikl díky aktivitě brněnských ekologických 
iniciativ. 

V posledních letech se nabídka programů 
nesoustřeďuje pouze na 22. duben, ale po 

celý duben a květen přináší občanům i návštěvníkům našeho města 
pestrou paletu aktivit zaměřených na pěstování vztahu  k životnímu pro-
středí a podporu zdravého životního stylu.
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA AKCÍ

Duben

1. duben
Jarní výsadba jedliček

Vánoční jedličky zakoupené v květináči s námi můžete 
vysadit u Útěchova. 
Sraz všech účastníků na autobusové zastávce „Lesní 
školka“ za Soběšicemi v 10 hodin. 
Účastníci půjdou ze zastávky podél silnice směrem na 
Útěchov, kde asi po 300 m odbočí doprava přes silnici 
k závoře, dalších asi 300 m bude místo sázení.
ZO ČSOP Veronica a Rezekvítek, 542 422 757, 
Adéla Korniová, www.veronica.cz, 
adela.korniova@veronica.cz

1. duben
Ptačí den pro návštěvníky

Soutěžní program pro návštěvníky ZOO. Návštěvníci 
s ptačím příjmením mají vstup zdarma! 
Areál ZOO Brno, od 13 hodin. 
ZOO Brno, Bc. Jana Hadová, 546 432 328, 
hadova@zoobrno.cz

3. duben
Ptačí den pro školy

Soutěžní program pro čtyřčlenná družstva ze základ-
ních škol. 
Areál ZOO Brno, od 9 hodin. 
ZOO Brno, Mgr. Kantorová, 546 432 328, 
kantorova@zoobrno.cz
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3. duben
Setkání přátel přírodní zahrady – Jak na houby II.

Prezentace Ing. Jany Víchové z Ústavu ochrany 
rostlin Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně o tom, jak předcházet houbovým chorobám na 
zahrádce.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, 
od 17:30 až 19 hodin.
ZO ČSOP Veronica, Adéla Korniová, 542 422 757, 
www.veronica.cz, adela.korniova@veronica.cz

6. duben
(NE)Závislost domů a staveb 

Přednáška na téma: úspory a zdroje, jak se nenechat 
napálit moderní terminologií a neúplnými informacemi, 
ukázky variant a možných řešení (lektor František Kurtin). 
Vstupné 50,– Kč.
SEV Rozmarýnek, od 18 hodin. 
SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, 
541 22 02 08, rozmarýnek@lipka.cz

8. duben
Hvězdicová jízda do Moravského krasu

Cykloturistická jízda ke Skalnímu mlýnu, setkání cyklo-
turistů, nabídka akcí, návštěva Punkevních jeskyní.
Zahájení ve 12 hodin u Skalního mlýna v Moravském 
krasu. 
Sraz pro brněnské účastníky u Zimního stadionu za 
Lužánkami v 9 hodin, na mostě přes Svitavu v Obřa-
nech v 9:30 hodin.
TOM Ještěrky Brno, Ing. Pavel Rabušic, Jasanová 
18, 637 00 Brno, tel.z. 545 545 130, 731 405 112, b. 
541 220 098, e-mail: pavel.rabusic@volny.cz nebo 
rabusic@bn.cizp.cz, www.volny.cz/jesterky.brno
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12.–14. duben
Velikonoce ve Špalíčku

12. duben–14. duben – velikonoční dílna (pletení pomlá-
zek, zdobení vajíček), velikonoční zvířátka.
přízemí Velkého Špalíčku, 12. duben od 13 hodin; 
13.–14. duben od 10 do 17 hodin. 
ZOO Brno, Mgr. Vitulová, 546 432 360

13. duben
Kvetoucí Lužánky na jaře

K 220. výročí založení parku Lužánek, nejstaršího 
veřejného parku v Čechách a na Moravě: lektorovaná 
procházka parkem Lužánky pro veřejnost (historie, 
současnost a budoucnost parku, kvetoucí jarní cibu-
loviny, dendrologie).
Park Lužánky, sraz před Střediskem volného času, 
v 15 hodin.
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Ing. Olga 
Nováková, 603 584 940, novakova@vzmb.cz, 
Ing. Lenka Němcová, 605 226 768, 
nemcova@vzmb.cz

14.–17. duben
Velikonoce na kole i pěšky

Cykloturistické i pěší trasy v oblasti Podorlicka, náv-
štěva zámku Opočno a Nové město n. M. a další zají-
mavosti.
Dobruška – sokolovna, zahájení v pátek večer.
TOM Ještěrky Brno, Ing. Pavel Rabušic, Jasanová 
18, 637 00 Brno, tel.z. 545 545 130, 731 405 112, b. 
541 220 098, e-mail: pavel.rabusic@volny.cz nebo 
rabusic@bn.cizp.cz, www.volny.cz/jesterky.brno
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15. duben
Velikonoce v ZOO a jarní zootrofej

Velikonoční dílna (pletení pomlázek, zdobení vajíček).
Areál ZOO Brno, od 10 hodin.
ZOO Brno, Mgr. Vitulová, tel. 546 432 360

17. duben
Velikonoce v ZOO a jarní zootrofej

Velikonoční pomlázka v ZOO.
Areál ZOO Brno, od 11 hodin. 
ZOO Brno, Mgr. Vitulová, 546 432 360

18. duben
Klub Harmonia

Nové metody duchovního léčení, Spiritual Response 
Therapy, Therapeutic Touch, Rodinné konstelace I. 
(lektor Zuzana Topolářová). Vstupné 60,– Kč. SEV 
Rozmarýnek, od 17 hodin.
SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, 
541 22 02 08, rozmarýnek@lipka.cz

18.–21. duben
EkoBiograf – ekofilmy na talíři

Festival filmů s ekologicko-sociální tematikou v kině 
Art. Na každý den jsou přichystány 2 tematické promí-
tací bloky, některé zakončené besedou např. s Olgou 
Sommerovou nebo Martinem Marečkem, režisérem 
filmu Zdroj. Nebudou chybět vítězné filmy letošní pře-
hlídky Ekofilm, zahraniční dokumentární filmy i animo-
vané grotesky.
Výběr témat: jídlo, genetické manipulace, severočeská 
krajina, ropa, jiný životní styl, město Brno, dokument 
Olgy Sommerové.
Brněnské kino Art, Cihlářská 19, denně 2 bloky: 
v 18 a ve 20:15 hodin, slavnostní zahájení
18. dubna v 17:30 hodin
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Nadace Veronica a Hnutí DUHA, Jasna Flamiková, 
jasna.flamikova@ecn.cz, Aneta Poláčková, 
apolackova@volny. cz

20. duben
Den Země v Novém Lískovci

Již v minulých letech pořádal oddíl Jestřábník pro 
občany Nového Lískovce oslavy ke Dni Země. 
I v letošním roce bychom vás rádi opět pozvali na 
Den Země v Novém Lískovci. Pro malé i velké náv-
štěvníky zde bude připravena řada aktivit, her, sou-
těží, dílen a informací o přírodě a životním prostředí. 
Přijďte se s námi bavit a vesele oslavit Den Země.
Zahrada přiléhající k DDM mezi ulicemi Svážná a Oblá, 
od 13 do 18 hodin.
ZO ČSOP Jestřábník, DDM Domeček na Oblé, 
ÚMČ Nový Lískovec.
ZO ČSOP Jestřábník, Ondrouškova 3, Brno 
635 00, Petr Laštůvka, 603 579 359, 
e-mail: info@jestrabnik.cz, www.jestrabnik.cz

21. duben
Den Země pro biopotraviny

Společná oslava Dne Země neziskových organizací 
z Jihomoravského kraje věnovaná ekozemědělství 
a biopotravinám. Hlavní atrakcí bude nafukovací „bio-
kráva“ s infostánkem o biopotravinách, ochutnávkou 
a překvapením. Dále prezentační stánky nezisko-
vých organizací, soutěž pro děti s tematikou biopo-
travin a života na statku, výstava o změnách klimatu. 
Odpoledne zahájení tradiční cyklojízdy, kterou pořádá 
občanské sdružení Bicybo. 
Moravské náměstí, od 9:30 do 18 hodin, v 16:30 zahá-
jení cyklojízdy.
ČSOP Veronica, Hnutí Brontosaurus, Hnutí 
DUHA, Bicybo a další neziskové organizace 
z Jihomoravského kraje.
Akci podpořil Jihomoravský kraj.
kontaktní osoba Kateřina Kotásková, 603 385 917, 
katkot@post.cz
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21. duben
„Nevyhazuj ! … Z toho by mohlo být …“

Tvořivé dílny ke Dni země pro děti od 5 do 13 let i jejich 
rodiče. Výroba hraček z odpadových materiálů, hry 
a soutěže. Cena 15,– Kč na osobu.
Junior – DDM,  hlavní pracoviště Dornych 2, Brno, 
od 15 do 17:30 hodin.
JUNIOR – DDM, Brno, Miroslava Kadlečková, 
kadleckova@junior.cz , mobil 776 312 431, 
543 211 599

21. duben
Místo skládky – prima hrátky

Výtvarné dílny, hry, soutěže a nápady, co všechno se 
dá dělat s věcmi, které už nepotřebujete pro děti 4 do 
12 let a jejich rodiče. Vstupné 30 Kč. 
Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, Brno, 
od 16 do 18 hodin.
Lužánky – středisko volného času, Lidická 50, 
Brno, Madla Sobková, 549 524 119, 724 534 730, 
madla@luzanky.cz, www.luzanky.cz

21. duben
Den Země na kolech – Cyklojízda po Brně

Již 16. ročník srazu cyklistů s manifestační jízdou cent-
rem Brna. Na srazu budou účastníci seznámeni se sta-
vem cyklistické dopravy v Brně, obdrží informační 
materiály, reflexní samolepky a nabídku cykloturistic-
kých akcí. Poté se vydají na společnou jízdu na pod-
poru rozvoje cyklistických komunikací. V místě srazu 
bude souběžně probíhat biojarmark s ochutnávkou 
potravin z ekologických hospodářství. 
Sraz uprostřed Moravského náměstí v centru Brna 
v 16:30 hodin. Trasa jízdy bude upřesněna po konzul-
taci s Městskou policií.
BicyBo – občanské sdružení Bicyklové Brno, 
Panská 7, 602 00 Brno, www.bicybo.cz, 
e-mail: info@bicybo.cz
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21. duben
Happening „Ledová kostka“

Ledový kvádr zaizolujeme slaměnými balíky a vyhlá-
síme soutěž o tipování, kdy kvádr roztaje. Akce je zamě-
řena na informování veřejnosti o nástrojích ochrany kli-
matu.
Ulice Panská. 
ZO ČSOP Veronica, Hana Chalupská, 542 422 757, 
hana.chalupska@veronica.cz

22. duben
Tradiční oslava Dne Země v Pouzdřanech

Vycházka na Pouzdřanskou step spojená s vernisáží 
výstavy v Domě U Klimešů. 
Pouzdřany. 
ZO ČSOP Veronica, Nadace Veronica, Dalibor 
Zachoval, 542 422 756

22. duben
Pojďte s námi do lesa

Akce bude připravena jako trasa se zajímavými stano-
višti s programem pro celé rodiny v okolních krásných 
lesích LŠ Jezírko. Chystáme také doplňkový program 
pro dospělé. Vstupné na akci je 20,– Kč na osobu, 
těšit se můžete na polévku a drobné ceny pro děti.
Okolí Lesní školy Jezírko, od 9 do 17 hodin.
Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání, Brno, Pavlína Horká, 545 228 567
pavlina.horka@lipka.cz, www.lipka.cz/jezirko, 
LŠ Jezírko, č.p. 97, pošta Brno, 644 00

22. duben
Barevný Den Země v Sýpce

Hry, soutěže, povídání o stromech, přírodě a o životě na 
Zemi, výtvarná dílna pro malé i velké a nakonec i muzika 
– tak mohou oslavit Den Země všichni, kdo v sobotu 
22. dubna přijdou do Medlánek. Nadace Partnerství, 
sdružení pro ekologickou výchovu, Rezekvítek a měst-
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ská část Brno – Medlánky vás co nejsrdečněji zvou!
Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1, Brno-
Medlánky, od 10 do 19 hodin.
Nadace Partnerství a Rezekvítek, 
Jana Dlabková, Nadace Partnerství, Panská 7, 
602 00 Brno, 542 422 781, 608 002 789,  
jana.dlabkova@ecn.cz; www.stromzivota.cz
Milica Sedláčková, Rezekvítek, Kamenná 6, 639 00 
Brno, 543 216 483, 775 580 201, 
milica.sedlackova@rezekvitek.cz; www.rezekvitek.cz

22. duben
Koncert kapely BENEDIKTA pro Den Země

Nadace Partnerství oslaví spolu s dalšími spřátele-
nými organizacemi Den Země tradičně hudbou, letos 
v duchu World music. Koncertem hudební skupiny 
BENEDIKTA bude završen celodenní program pro děti 
i dospělé ve společenském centru Sýpka v Medlán-
kách. 
Hudební skupina BENEDIKTA vydala v loňském roce 
album Punky dumky, kterým si vysloužila nominaci na 
cenu České akademie populární hudby – Anděl. 
Všechny srdečně zveme!
Společenské centrum Sýpka, Kytnerova 1, 
Brno-Medlánky, cca od 19 do 21 hodin.
Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno, 542 
422 781, 608 002 789, jana.dlabkova@ecn.cz; 
www.stromzivota.cz

22. duben
Den Země na kolech –  cyklovýlet do Židlochovického zámeckého 
parku

Tradiční pohodová vyjížďka do překrásného parku 
a do přírodní oblasti klidu Bobrava. Upřímně zveme 
každého, kdo chce tento celosvětově významný den 
oslavit v probuzené jarní přírodě. Předpokládaná trasa 
má asi 70 km. Na akci bude dost času popovídat si 
o neradostném stavu cyklistické dopravy v Brně a pora-
dit se, co s tím dělat.
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Sraz v 9 hodin na Faměrově nám. (na konci ulice 
Charbulovy v Černovicích).
BicyBo – občanské sdružení Bicyklové Brno, 
Panská 7, 602 00 Brno, www.bicybo.cz, e-mail: 
info@bicybo.cz

22. duben
Jarní otevírání ZOO a Den Země, jarní zootrofej 

Kulturní program pro návštěvníky u příležitosti sym-
bolického otevírání zoologické zahrady po „zimním 
spánku“.
Areál ZOO Brno, od 10 hodin.
ZOO Brno, Mgr. Vitulová, 546 432 360

25. duben
Parky, stromořadí, veřejná prostranství 

Diskuse pro odborníky i veřejnost, v rámci projektu 
Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá.
Kulturní a komunitní centrum Slévárna Vaňkovka, 
Ve Vaňkovce 1 v Brně v 17 hodin.
ZO ČSOP Veronica, Hana Chalupská, 542 422 757, 
731 181 990, www.veronica.cz

25. duben 
Děti a jarní zahrada – sejeme a sázíme

Určeno pro předškolní děti. 
Od 10 do 11 hodin projdeme se zahradou a sledujeme 
co a jak vyrostlo z loňského sázení, od 11 do 12 hodin 
nová výsadba. 
Přírodní zahrada u smrku na Ramešově ulici v Králově 
Poli.
Občanské sdružení Smrk a Walsdorfská MŠ v Brně 
Králově Poli

25. duben
Klub Harmonia

Rodinné konstelace II. (lektor Olga Černá). 
Vstupné 60,– Kč.
SEV Rozmarýnek, od 17 hodin.
SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov, 
541 22 02 08, rozmarýnek@lipka.cz
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25. duben–11. květen
Jaro v parku Špilberk: kvetoucí parky a stromořadí - výstava

Výstava navazuje na úspěšnou podzimní výstavu 
Podzim v parku Špilberk. V hlavní místnosti budou 
vystaveny fotografie kvetoucích parků a stromořadí 
z archivu VZmB, p.o. a aranžmá jarních květin od 
studentů SzaŠ, SOU Rajhrad, pracoviště Bohunice. 
V podkroví bude představena 10-ti letá činnost 
VZmB (např. minulost a současnost zeleně ve správě 
VZmB).
Objekt bývalé vodárny v parku: Špilberk 2 (žlutý domek nad 
ulicí Pellicova), vernisáž 25. dubna v 15:30 hodin, výstava 
bude otevřena do 11. května, vždy od 10 do 18 hodin.
Veřejná zeleň města Brna,  Ing. Olga Nováková, 
603 584 940, novakova@vzmb.cz,  Ing. Lenka 
Němcová, 605 226 768, nemcova@vzmb.cz

28. duben
Vyhlášení výsledků anket „Ropák 2005“ a „Zelená perla 2005“

Soirée při vyhlašování výsledků 14. ročníku ankety 
o antiekologický čin „Ropák roku“ a 11. ročníku ankety 
o antiekologický výrok „Zelená perla roku“ s vegeta-
riánským a veganským občerstvením. Vystoupí také 
zpěvačka Ester Kočičková s klavíristou Lubomírem 
Nohavicou a Cimbálová muzika Veronica. Bude též 
uvedena divadelní hra „Perly sviním aneb Oficiální 
záznam z neoficiálního jednání vlády“. Předprodej vstu-
penek za 100 Kč je v Ekologické poradně na Panské 9, 
v divadle nebo u Dětí Země.
Divadlo Bolka Polívky, Jakubské náměstí 5, 
18–23 hodin. 
Děti Země Brno, Cejl 48/50, 602 00 Brno, 
dz.brno@ecn.cz, 545 210 393, 
www.detizeme.cz/ropak
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29. duben
Sobotní program v Dětském muzeu – Den Země

V rámci pravidelných Sobotních programů pro děti 
je připraveno zábavné dopoledne, kde se děti dozví, 
jak se dá využít odpad. Z přinesených barevných PET 
láhví si potom společně s lektorkami DM mohou vytvo-
řit zajímavá „umělecká dílka“. 
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, od 9:30 do 
12:30 hodin.
Moravské zemské muzeum, Dětské muzeum, 
Zelný trh 6, 542 214 438, www.mzm.cz

29. duben
Exkurze Za pegmatity Žďárska

Mineralogická exkurze do lokalit Dolní bory, borský 
hadcový masiv a Lišná u Nového města na Moravě pod 
vedením pracovníků mineralogického oddělení MZM.
K účasti na exkurzi je třeba se minimálně týden pře-
dem přihlásit u pracovníků  Programového oddělení 
MZM (tel.: 542 211 661) a zaplatit účastnický poplatek. 
(Omezená kapacita!)
Sraz účastníků v 7:45 hodin u Janáčkova divadla, 
návrat okolo 20 hodiny.
Moravské zemské muzeum, O. Sedláčková,  
programové oddělení MZM, Zelný trh 6, Brno, 
542 211 661, osedlackova@mzm.cz, www.mzm.cz
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Květen

1. květen
Přírodní zahrady – exkurze na Rozmarýnku

Načerpejte inspiraci na ukázkové permakulturní 
zahradě! Přednáška na téma: zahradní inspirace 
v doprovodu odbornice na byliny a společenstva 
rostlin, ing. Heleny Vlašínové.
Sejdeme se na Rozmarýnku v Jundrově ve 14 hodin. 
ZO ČSOP Veronica, Adéla Korniová, 542 422 757, 
adela.korniova@veronica.cz
SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, 
541 22 02 08, rozmarýnek@lipka.cz

1. květen
1. máj v ZOO Brno

Kulturní program pro návštěvníky ZOO, kampaň EAZA 
„Zachraňme nosorožce“. 
Areál ZOO Brno, od 10 hodin. 
ZOO Brno, Mgr. Vitulová, 546 432 360

3. květen
Kytička v parku

Zábavný program pro rodiče a děti, čarodějné probou-
zení vody, hry a soutěže, objevování přírody v parku, 
dárky z kouzelníkova kufru! 
V parku na Rooseveltově ulici (u fontány naproti 
Janáčkova divadla) od 15 do 18 hodin.
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, 
545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

4. květen
Pěší a cyklistická doprava, doprava v klidu

Diskuse pro odborníky i veřejnost, v rámci projektu Jak 
se do Brna volá, tak se z Brna ozývá. 
Kulturní a komunitní centrum Slévárna Vaňkovka, 
Ve Vaňkovce 1 v Brně v 17 hodin. 
ZO ČSOP Veronica, Hana Chalupská, 542 422 757, 
731 181 990, www.veronica.cz
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5.–8. květen
Lužní lesy

Cykloturistické vyjížďky v oblasti Hodonínska, jízda 
zručnosti, cykloorientační  závod, zámek Milotice,  
skanzen Strážnice, větrný mlýn Kuželov, rozhledna 
Tvarožná, jízda ve člunech po Baťově kanálu, vinné 
sklípky.
SVČ Littner u Bzence, zahájení v pátek v 18 hodin.
TOM Ještěrky Brno, Ing. Pavel Rabušic, Jasanová 
18, 637 00 Brno, tel.z: 545 545 130, 
731 405 112, b. 541 220 098, pavel.rabusic@volny.cz 
nebo rabusic@bn.cizp.cz, 
www.volny.cz/jesterky.brno.

9. květen
Klub Harmonia

Jógová cvičení – jóga v denním životě 
(lektoruje CVČ Lužánky). Vstupné 60,– Kč.
SEV Rozmarýnek, od 17 hodin.
SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov, 
541 22 02 08, rozmarýnek@lipka.cz

10. květen
Permakultura – zodpovědný přístup ke svému okolí 

Přednáška na téma: okolí našeho domu jako místo 
k relaxaci, dětským hrám, tvůrčím koníčkům, pěstování  
rostlin a případně i chovům zvířat; to vše v těsném spo-
jení s přírodou (lektor Čestmír Holuša). 
Vstupné 50,– Kč.
SEV Rozmarýnek, od 18 hodin. 
SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, 
541 22 02 08, rozmarýnek@lipka.cz
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14. květen
Zahradní slavnost na šikmé ploše 

V přírodní zahradě Rozmarýnku  najdou dospělí pří-
ležitost k setkání s přáteli, k odpočinku v zeleni či 
v altánu s chlebovou pecí nebo u zahradních jezí-
rek. Na děti čekají rozhledna, houpačka, prolézací 
síť, skrýš v obřím mraveništi a několik  překvapení 
navíc. Příjemnou pohodu doplní originální občerstvení 
a komorní hudba. 
Vstupné 30,– Kč.
SEV Rozmarýnek, od 10 do 18 hodin.
SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov, 
541 22 02 08, rozmarýnek@lipka.cz

22. květen 
Barevné doteky

Jarní setkání nevidomých v zahradě spojené s výtvar-
nou tvorbou. 
Přírodní zahrada u smrku na Ramešově ulici v Králově 
Poli, od 14 do 16 hodin. 
Občanské sdružení Smrk a TyfloCentrum Brno.

23. květen
Klub Harmonia

Kineziologie v širších souvislostech (lektor Danuše 
Tomášová). Vstupné 60,– Kč.
SEV Rozmarýnek, od 17 hodin.
SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov, 
541 22 02 08, rozmarýnek@lipka.cz

24. květen 
Cvičení nevidomých v zahradě u smrku

Přírodní zahrada na Ramešově ulici v Králově Poli, od 
14 do 16 hodin. 
Občanské sdružení Smrk a TyfloCentrum Brno.
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25. květen
Kolečka na Stezce zdraví

Akce pro příznivce zdravého pohybu v přírodě. Možno 
se zúčastnit pěšky nebo na vlastním kole, koloběžce či 
jiném vozítku. Soutěže o ceny na stanovištích pro děti 
i dospělé, předvádění netradičních vozidel s možností 
vyzkoušení jízdy na nich. Pro zájemce možnost poho-
dové projížďky po Stezce zdraví.
Mokrá Hora, 1. Zastavení Stezky zdraví u tenisových 
kurtů v ulici Pod Zahradami, od 17 do 19 hodin.
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, 
545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

26. květen
Májové cvičení pod širým nebem

Zveme všechny, kteří si chtějí zkusit zajímavá energeti-
zační a účinná regenerační cvičení, od 15 do 16 hodin 
břišní tanec pod vedením Mgr. Alice Šustkové od 16 
do 17 hodin či-kung pod vedením Romana Srnce. 
Přírodní zahrada u smrku na Ramešově ulici v Králově 
Poli.
Občanské sdružení Smrk

27. květen
Festival tvořivosti v přírodě

Jarní zahrada uvítá děti i dospělé. Celý den budou pro-
bíhat zajímavé činnosti, do kterých se může každý náv-
štěvník zapojit a jeho výtvory mu zůstanou na památku. 
10:30 až 16 hodin slámová tvorba pod vedením výtvar-
níka Jiřího Jedličky (v zahradě jsou instalovány jeho uni-
kátní slámové figury) 
10:30 až 16 hodin výtvarný ateliér – malování v plenéru 
pod vedením paní profesorky Brázdové
13 až 15 hodin barevné lotosy – naučíme vás skládat 
z papíru květy klidu a krásy
15:30 až 17 hodin zpíváme a tančíme pod vedením Ivy 
Tapi Synákové.
Přírodní zahrada u smrku na Ramešově ulici v Králově Poli.
Občanské sdružení Smrk, Jiří Jedlička – výtvar-
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ník, ředitel muzea v Havl. Brodě, ZUŠ V. Kaprálové 
v Brně Kr. Poli – výtvarný obor, Iva Tapi Synáková se 
skupinou Mandala

28. květen
Hledání pokladu pirátů

Cesta s úkoly pro děti 1-12 let, podle mapy děti projdou 
parkem, splní úkoly s ekologickou tematikou a zamě-
řené na orientaci v přírodě. Vyrobí si pirátský šátek, 
zažijí dobrodružství na ostrově i pod hladinou moře. 
Na konci stezky je čekají truhlice s odměnami. 
Park Koliště 2, pod Janáčkovým divadlem, od 13 do 
16:30 hodin.
Mateřské centrum Kuřátka, Poštovská 1, 
724 229 321, http://web.quick.cz/mckuratka, 
Eliška Břoušková, email: kuratka@quick.cz

31. květen 
Den Země  2006 

Mezinárodní konference s tematickými bloky: význam 
městské zeleně v urbanistickém komplexu měst 
Bratislavy, Brna a Vídně, podpora ekologické výchovy 
a aktivit pozitivních pro životní prostředí ve městě Brně, 
uplatnění ochrany životního prostředí v programech 
politických stran ve městě Brně, zahrádkáři svému 
městu, biotechnologie na prahu 3. tisíciletí, životní pro-
středí v Brně. 
Moravské zemské muzeum, přednáškový sál, od 10 
do 15 hodin.  
Český zahrádkářský svaz – územní rada Brno, 
Moravskoslezská akademie, 
Ing. Maršál – 541 147 462, 
VUT Brno – Fakulta stavební, Žižkova 95, Brno 
RNDr. Ďurďová – 543 255 480, Zikova 20, 628 00 
BRNO, durdlib@volny.cz
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FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ 
MASARYKOVY UNIVERZITY

Přednáškový cyklus „Blok expertů“ – kurz určený studen-
tům Katedry environmentálních studií i široké veřejnosti. 
V kurzu se vystřídají ve dvouhodinových vstupech vyso-
koškolští učitelé a badatelé, kteří se nemohou účastnit 
pravidelných kurzů, a zvláště odborníci z praxe. Ti stu-
dentům sdělují své každodenní zkušenosti s řešením 
environmentálních problémů. V tomto semestru je cyklus 
věnován tématům  biologie a ekologie.

4. duben
Fingerponds – seasonal ponds in African floodplains for fish 
and agriculture

RNDr. Jan Pokorný, CSc., Botanický ústav AV ČR 
Třeboň 

11. duben
Hmyz ve výživě lidstva

Ing. Marie Borkovcová, Dr., AF MZLU Brno

18. duben
Rys ostrovid – návrat do naší přírody po 100 letech

Ing. Jaroslav Červený, CSc., AV ČR Praha

25. duben
Současná situace v používání genetických technologií v praxi

RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Ústav molekulárnej 
fyziologie a genetiky SAV Bratislava

2. květen
Ekologické zemědělství mezi konvencí a GMO: fámy a fakta

prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., PřF UK Praha
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9. květen
Evoluční myšlenka a její přesah do filosofie a teologie

Mgr. Marek Vácha, Ústav lékařské etiky LF MU 
Brno

16. květen
Zákony související s druhovou ochranou zvířat v ČR

Ing. Roman Zajíček, Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR 

Všechny uvedené přednášky se konají v prostorách Fakulty sociálních 
studií MU, Joštova 10, Brno – aula (3. podlaží), od 12 do 13:30 hodin.

Katedra environmentálních studií FSS MU, Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. 
– garant kurzu, ulcak@fss.muni.cz, tel. 549 497 476
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA        
V BRNĚ

 Výstavy

1. duben–31. květen
Příroda kolem nás

Výstava výtvarných prací žáků Masarykovy ZŠ, Země-
dělská 29, Brno.
KJM, pobočka Černá Pole, nám. SNP 33, Brno, 
548 525 615, snp@kjm.cz, I. Galová

5.–29. duben 
Poznej světové dědictví UNESCO 

Putovní výstava, kterou již počtvrté pořádá sdružení 
České dědictví UNESCO ve spolupráci s MEDIA IN 
– dílnou nezávislé publicistiky a dokumentaristiky pod 
záštitou poslance Evropského parlamentu RNDr. Petra 
Duchoně. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. dubna 
v 16:30 hodin. 
KJM, Ústřední knihovna, Kobližná 4, 542 532 102, 
public@kjm.cz, J. Kuncová

Beseda

4. duben v 17 hodin
Z cest po planetě Zemi 

Beseda s cestovatelem Ing. Milanem Rozsypalem 
o jeho putování po Mongolsku.
KJM, pobočka Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 
545 229 962, turnam@kjm.cz, V. Schubertová. 
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Soutěže pro děti

1. duben–30. květen
Ekologie

Vědomostní soutěž pro děti zaměřená na ochranu 
životního prostředí.
KJM, pobočka Černá Pole, nám. SNP 33, Brno, 
548 525 615, snp@kjm.cz, I. Galová

3.–28. duben 
Co se děje na Zemi 

Výtvarná soutěž pro děti. Vytiskneme 2 básně z knihy 
Karla Šiktance a nabídneme je naším dětským čtená-
řům k ilustraci. Kresby inspirované básničkami odmě-
níme drobným dárkem a celou akci ukončíme výsta-
vou těchto prací. 
KJM, pobočka Bohunice, Lány 3, Brno,
547 211 746, lany@kjm.cz, R. Müllerová

1.–31. květen 
Co je to jen za kytičku?

Znalostní a výtvarná soutěž pro děti 1. stupně ZŠ 
o rostlinách kolem nás.
KJM, pobočka Starý Lískovec, Kurská 1, Brno,  
547 355 630, kurska@kjm.cz, A. Jeřábková

1.–31. květen
Poznáváme přírodu ČR

Zeměpisná soutěž pro děti o přírodních krásách ČR.
KJM, pobočka Černá Pole, nám. SNP 33, Brno, 
548 525 615, snp@kjm.cz, I. Galová



Program Dne Země je umístěn také na těchto internetových stránkách:
www.brno.cz (program najdete v rubrice Aktuality)
www.ecb.cz
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