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14.4.–12.5. | pondělí 13:00–18:00, středa 
10:00–15:00, čtvrtek 10:00–12:00, 13:00–18:00
Chráněná příroda Brna
Výstava popisů a fotografií maloplošných zvláště 
chráněných území, vzácných a chráněných druhů 
rostlin a živočichů. | Knihovna J. Mahena, pobočka 
Slatina | Pipit, z.s. | Jihomoravské nám. 1, 
Brno‑Slatina, Dana Starková, e‑mail: spolek@pipit.cz 
| www.pipit.cz/spolek 

15.4. | 17:00–18:00
Taoistické tai chi – ukázkové cvičení v přírodě
Taoistické tai chi je cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Napomáhá udržet zdraví 
a psychickou kondici. | Denisovy sady | Sdružení 
taoistického tai chi v ČR | STTC v ČR, Haštalská 11, 
110 00 Praha 1 | www.taoist.cz 

15.4.–23.4. | 15.4. v 16:00, 16.4. v 9:00, 
20.4. v 16:00, 22.4. v 16:00, 23.4. v 9:00
Den otevřených dveří v Čistírně 
odpadních vod Brno-Modřice
Účastníci prohlídky uvidí čistírnu odpadních vod, 
která čistí odpadní vody z města Brna a přilehlých 
měst a obcí. Jedná se mechanicko – biologickou 
čistírnu, jejíž součástí je i kalové a energetické 
hospodářství. Čistírna prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
a rozšířením a je schopna plnit i ty nejpřísnější 
požadavky EU. | Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., Areál Čistírny odpadních vod Chrlická 552, 
Modřice, budova vrátnice. Předpokládaná délka 
prohlídky 1,5–2 hodiny. Z bezpečnostních důvodů 
je počet návštěvníků ve skupině omezen. Je nutná 
rezervace místa pomocí rezervačního systému 
uveřejněného na webových stránkách Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s. www.bvk.cz | Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Brno | 
www.bvk.cz 

16.4. | 10:00–12:00
Komentovaná procházka Tyršovým sadem
Komentovaná prohlídka parku Tyršův sad. Procházku 
doprovodí živá hudba, v korunách stromů bude 
instalován stromostan a návštěvníci budou moci 
shlédnout park z ptačí perspektivy. | Tyršův sad, 
Kounicova 16a, sraz v 10 hodin u vstupu z ulice 
Kounicovy | Veřejná zeleň města Brna | Veřejná 



zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 
1013/16a, Tomáš Hájek, tel.: 603 584 935, e‑mail: 
hajek@vzmb.cz | www.vzmb.cz 

16.4. | 10:00–17:00
Alt Enter vyrábí ze zbytků krásné 
a užitečné věci
Akce pro děti, rodiče i prarodiče, tvorba ze 
zbytkových a odpadových materiálů. Tašku ze starého 
trika, organizer z obalů od kosmetiky nebo pásek 
z pneumatiky zvládne každý. A navíc se tak dozví, že 
ne vše, co bychom už normálně vyhodili, musí nutně 
skončit v koši. | Kounicova 3, klubovna | YMCA 
Brno | YMCA Brno, Kounicova 3, Kristýna Pulišová, 
tel./fax: 541 215 533, e‑mail: ymca@ymcabrno.cz | 
www.ymcabrno.cz 

16.4. | 13:00–18:00
Jarní slavnost
Jarní slavnost je tradiční víkendovou akcí pro širokou 
veřejnost a rodiče s dětmi. Na stanovištích Otevřené 
zahrady připravíme celou škálu aktivit především pro 
děti, které mají nenásilnou formou podpořit jejich 
vztah k přírodě a životnímu prostředí. Pro dospělé 
budeme mít letos připravenu ukázku včelaření. 
Nebude chybět hudba a samozřejmě možnost 
občerstvení. Akce se koná za každého počasí. 
| Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno | Nadace 
Partnerství | Nadace Partnerství, Roman Truksa, 
tel.: 778 436 469, e‑mail: roman.truksa@nap.cz | 
www.nadacepartnerstvi.cz, www.otevrenazahrada.cz 

16.4. | 9:00–13:00
Krok do přírody: Za ptáky do Mariánského 
údolí
Pozorování ptáků a poslech ptačího zpěvu. Určování 
ptačích druhů podle jarních hlasů. Procházka lesy 
nad Mariánským údolím s bohatým komentářem 
k objeveným ptačím druhům a s povídáním 
o ptácích, kteří se v oblasti mohou vyskytovat. 
Doporučujeme rezervaci. | Místo setkání: na konečné 
autobusů v Mariánském údolí | Kulturní centrum 
Líšeň | Kotlanova 7, Brno‑Líšeň. tel.: 731 117 114, 
e‑mail: info@kclisen.cz | www.kclisen.cz 



16.4. | 9:00–15:00
Biomasa z tepláren hřeje ekologicky
Hřeje vás spolehlivě a pohodlně, i když ho nevidíte. 
Prohlédnout si, jak vzniká ekologické teplo pro 
Brno, můžete v kotelně Tepláren Brno na Teyschlově, 
odkud putuje teplo z biomasy pro obyvatele městské 
části Bystrc. Otevřeny budou i běžně nepřístupné 
prostory. | Provoz Tepláren Brno, a.s. – kotelna 
Teyschlova, Teyschlova 33, 635 00 Brno‑Bystrc | 
Teplárny Brno, a.s. | Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 
638 00 Brno, Eva Pinkrová, tel.: 601 344 407. e‑mail: 
pinkrova@teplarny.cz | www.teplarny.cz 

16.4. | 14:00
Popeláři mezi námi
Ojedinělá možnost navštívit zázemí popelářů na 
jejich základně. Podíváte se do zákulisí jejich práce, 
na svozová auta, garáže a seznámíte se s životem 
těchto chlapíků na stupačce. Akce je pro prvních 30 
přihlášených. | SAKO Brno, a.s., Černovická 15, Brno 
| Nutná předchozí rezervace na čísle 548 138 212 
nebo envicentrum@sako.cz | www.sako.cz 

16.4. | 18:00
Spalovna v noci
Nevšední pohled na noční spalovnu a její industriální 
atmosféru v době, kdy je běžně pro návštěvníky 
uzavřena. Akce je pro prvních 30 přihlášených. 
| SAKO Brno, a.s., Černovická 15, Brno | Nutná 
předchozí rezervace na čísle 548 138 212 nebo 
envicentrum@sako.cz | www.sako.cz 

17.4. | 9:00–12:00
Kamenný vrch a Údolí Kohoutovického 
potoka
Vycházka přírodní rezervací a přírodní památkou 
s výkladem, délka trasy asi 4 km, vhodné pro děti 
i seniory. Pro více informací a přihlášení pište do 
14.4. na spolek@pipit.cz. | Brno‑Kohoutovice | 
Pipit, z.s. | Dana Starková, e‑mail: spolek@pipit.cz | 
www.pipit.cz/spolek 



18.4. | 11:30–13:00
Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie 
VLK: Chraňme lesy a šelmy
Přednáška předního slovenského odborníka na 
ochranu divočiny. | Joštova 10 | Fakulta sociálních 
studií MU | Katedra environmenálních studií, 
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., tel.: 549 497 476 | 
humenv.fss.muni.cz

18.4.–22.4. | 8:00–15:00
Vliv životních podmínek na zdraví lidí
Vlivy na veřejné zdraví v oblasti pitné vody, koupací 
vody, hluku, záření, ovzduší, odpadů, půdy a 
životního stylu. | Prezentace v objektu KHS JmK, 
Jeřábkova 4 | KHS JmK | KHS JmK, Jeřábkova 4, 
602 00 Brno, tel.: 545 113 084, 778 706 502 – Mgr. 
Ivana Dvořáková | www.khsbrno.cz 

19.4. | 18:30
Vernisáž výstavy Den Země
Den Země je název výstavy mobilních fotografií, které 
zachycují běžný život a prostředí kolem nás. Vznikla 
z výběru fotografií party nadšenců facebookové 
skupiny Mobilní fotografie CS/SK, kteří fotí na své 
mobilní telefony a fotografie dále upravují v různých 
mobilních aplikacích. | Dělňák, Klajdovská 28, 
Brno‑Líšeň | Kulturní centrum Líšeň | Kotlanova 7, 
Brno‑Líšeň, tel.: 731 117 114, e‑mail: info@kclisen.cz 
| www.kclisen.cz 

19.4. | 17:00–19:00
Budky pro Brno
Jaké by to bylo nemít svoje „teplo domova“? Nejen 
lidé potřebují střechu nad hlavou... Jejich domečky 
jsou malé, a i když jsou vysoko, nelezou do nich po 
žebříku. O kom že je řeč? O ptácích – sýkorka, lejsek, 
rehek... ti všichni ti poděkují. Vyražte s námi vyvěsit 
ptačí budky do parku v samém srdci Brna! | Sraz: 
Hvězdová 10, Brno, 17:00 | Hnutí Brontosaurus 
| Hvězdová 10, 602 00 Brno, Tereza Žemlíková | 
www.brontosaurus.cz 



19.4.–21.4. | 14:00–18:30
Dny pro Zemi v Písečníku 
Akce plná zážitků pro dospělé i děti v centru na 
ulici Písečník mezi Černými Poli a Lesnou. Čeká 
vás program inspirovaný životem našich předků, 
dobročinný antikvariát, šetrný obchůdek, dobrůtky 
podle starých receptů. Užijete si atmosféru unikátní 
brněnské lokality, uvidíte vzácnou pískovou stěnu, 
vermikompostér... | Písečník 94, Brno | EkoCentrum 
Brno | Inspirační a osvětové centrum Písečník, 
EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno | 
www.ecb.cz 

20.4. | 19:00
Katastrofa jménem palmový olej
Ničí víc indonéskou džungli nebo cévy českých 
strávníků? Do světa se vyváží hlavně z Malajsie 
a Indonésie, kde se pěstuje na rozsáhlých plantážích. 
Přijďte si poslechnout, jaký dopad má na přírodu 
a na nás. Přednáška s lektory, kteří se opravdu 
vyznají! | Hvězdová 10, Brno | Hnutí Brontosaurus 
| Hvězdová 10, 602 00 Brno, Lukáš Wiesner | 
www.brontosaurus.cz

20.4. | 14:00–17:00
Happening nevidomých aneb Lanaříme do 
TyfloCentra
Prožitkové odpoledne – hrátky s lany, šňůrami, 
nitěmi i trocha cvičení a kontaktů se zahradou. 
| Přírodní zahrada u smrku v Brně‑Králově Poli | 
Spolek zahrady u smrku, z.s. a TyfloCentrum Brno, 
o.p.s. | Spolek zahrady u smrku, z.s., Ramešova 
10, tel.: 549 244 745, TyfloCentrum Brno, o.p.s., 
Chaloupkova 3, 612 00 Brno‑Královo Pole, 
Mgr. Ditta Pokorná, tel.: 774 715 097, e‑mail: 
smrk.o.s@seznam.cz | www.centrumpronevidome.cz, 
www.prirodnizahrada.wz.cz 

20.4. | 17:30–19:00
Taoistické tai chi – ukázkové cvičení 
v přírodě
Taoistické tai chi je cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Napomáhá udržet zdraví 
a psychickou kondici. | plocha před Janáčkovým 
divadlem | Sdružení taoistického tai chi v ČR | STTC 
v ČR, Haštalská 11, 110 00 Praha 1 | www.taoist.cz 



21.4. | 10:00–12:00
Děti a jarní zahrada
Děti z MŠ poznávají život jarní zahrady, sází kytky, 
hrají si s maňásky, běhají v labyrintu a po masážní 
stezce, cvrnkají kuličky… | Přírodní zahrada u smrku 
v Brně‑Králově Poli | Spolek zahrady u smrku, z.s. 
| Spolek zahrady u smrku, z.s., Ramešova 10, 
tel.: 549 244 745 | e‑mail: smrk.o.s@seznam.cz | 
www.prirodnizahrada.wz.cz

21.4. | 10:15–11:30
Taoistické tai chi – ukázkové cvičení v přírodě
Taoistické tai chi je cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Napomáhá udržet zdraví 
a psychickou kondici. | Björnsenův sad | Sdružení 
taoistického tai chi v ČR | STTC v ČR, Haštalská 11, 
110 00 Praha 1 | www.taoist.cz 

21.4. | 10:30–12:00
Pracičky a ruční papír
Výroba přáníčka s ručním papírem a hravé úkoly 
ze života stromů. Pro rodiče s dětmi od 2 do 6 
let. Probíhá v interiéru. Spojeno s prohlídkou MC 
Sedmikráska. Vstup zdarma, na akci je nutné předem 
se nahlásit. | Oblá 51, 634 00 Brno‑Nový Lískovec 
| Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s. | MC 
Sedmikráska, Oblá 51, Brno‑Nový Lískovec, tel.: 
773 907 909, e‑mail.: mcsedmikraska@volny.cz, 
Šárka Trkanová | www.mcsedmikraskabrno.cz 

21.4. | 16:00–18:00
Bylinkování
Prezentace naší bylinkové zahrádky, sázení 
nových bylinek. Účastníci si vysadí vlastní bylinku 
do květináčku, lektorovaný program o běžně 
dostupných bylinkách, jejich účincích a využití nejen 
v kuchyni. Ochutnávka domácích výrobků s použitím 
námi pěstovaných bylinek, hry a soutěž pro děti. 
| pracoviště Paleta, Touškova 9, Brno‑Židenice | 
Helceletka | Šárka Horáková, DiS., tel.: 777 893 212, 
e‑mail: paleta@helceletka.cz | www.helceletka.cz 

22.4. | 10:30–12:30
Příběhy pasivních domů
Pasivní domy očima jejich majitelů, architektů, 
projektantů a stavebních firem. Příběhy lidí a jejich 
pasivních domů. Autentické dialogy a zkušenosti. 



Seminář je součástí doprovodného programu 
Stavebního veletrhu IBF v Brně. | Přednáškové molo, 
pavilon P, areál BVV Veletrhů Brno, Výstaviště 405/1, 
Brno | Centrum pasivního domu, z.s. | Centrum 
pasivního domu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno, 
Ing. Libor Hrubý, Odborný poradce a lektor, tel.: 
773 071 440 | www.pasivnidomy.cz 

22.4. | 16:00–18:00
Den Země – ekodílny
Rukodělné dílničky z netradičních materiálů. | 
Pracoviště Sluníčko, Tuháčkova 39, Brno‑Komárov 
| Helceletka | Bc. Věra Budinská, tel.: 775 739 803, 
e‑mail: slunicko@helceletka.cz | www.helceletka.cz 

22.4. | 19:00–23:00
Vyhlášení výsledků anket Ropák 2015 
a Zelená perla 2015
Soirée při vyhlašování výsledků 24. ročníku ankety 
o antiekologický čin Ropák roku a 21. ročníku 
ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku 
s vegetariánským a veganským rautem a s kulturním 
programem (hraje a zpívá Jitka Šuranská). 
Objednávky a předprodej vstupenek za 100 Kč od 
4. dubna u Dětí Země – Brno (dz.brno@ecn.cz), 
ČSOP Veronica (Panská 9) a EkoCentrum Brno 
(Písečník 94). | Kavárna Skleněná louka (4. patro), 
Kounicova 23, Brno | Děti Země – Brno | Cejl 48/50, 
602 00 Brno, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz | 
www.detizeme.cz 

23.4. | 10:00–18:00
Den Země aneb Divočina na Kraváku
Oslava Dne Země se letos zaměří na divočinu 
kolem nás. Pro děti i dospělé bude připravena 
spousta her, poznávacích aktivit či tvořivých dílen. 
Těšit se můžete také na kulturní program – na 
řadu koncertů, taneční vystoupení, ale i divadelní 
představení. | Kraví hora | Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 
organizace ve spolupráci s ostatními organizacemi 
| Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Lipová 
20, 602 00 Brno; Pavla Švecová, tel.: 543 420 825, 
e‑mail: pavla.svecova@lipka.cz | www.lipka.cz



23.4. | 10:00–17:00
Pletení z papíru
Pletení z papíru. Akce pro děti, rodiče i prarodiče. 
Pletení košíků a různých dekorací zvládnou i úplní 
začátečníci, kteří se také naučí, jaký papír používat 
a jak vhodně vyrábět ruličky k pletení. | Kounicova 3, 
klubovna | YMCA Brno | YMCA Brno, Kounicova 3, 
Kristýna Pulišová, tel./ fax: 541 215 533, e‑mail: 
ymca@ymcabrno.cz | www.ymcabrno.cz 

23.4. | 13:00–17:00
Den Země v Zoo Brno
Bohatý program plný zábavy i naučných aktivit 
připravili pro malé a velké návštěvníky studenti 
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity 
Brno ve spolupráci s pracovníky Zoo Brno. Letošní Den 
Země bude zasvěcen nové kampani EAZA – Nechme 
je žít! | Zoo Brno | Zoo Brno a stanice zájmových 
činností, p.o. | Zoo Brno, tel.: 546 432 314, e‑mail: 
vzdelavani@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz 

23.4. | 14:00–17:00
Dialogy s živly Země – prožitkové 
odpoledne pro malé i velké
Tvořivé činnosti výtvarné, hudební, pohybové 
i poznávací pro dospělé i děti. Možnost získání 
semenáčku našeho památného smrku. | Přírodní 
zahrada u smrku v Brně‑Králově Poli | Spolek 
zahrady u smrku, z.s. | Spolek zahrady u smrku, 
z.s., Ramešova 10, tel.: 549 244 745, e‑mail: 
smrk.o.s@seznam.cz | www.prirodnizahrada.wz.cz

23.4. | 16:00–17:00
Jízda městem na kolečkových bruslích
První letošní jízda městem Brnem na kolečkových 
bruslích vede údolím Svitavy, po silnicích, částečně 
po cyklostezce. Doprovází Rádio Krokodýl, MP Brno. 
| Brno, Podnásepní ulice | Black Ice, z.s. | e‑mail: 
dana.stracarova@brno‑inline.cz | www.brno‑inline.cz 

23.4. | 9:00–13:00
Krok do přírody: Geologická vycházka na 
dno dávných moří na Hádech 
Navštívíme nejstarší vyvřelé horniny s unikátními 
sloupečkovitými biotity, budeme sbírat rohovce 
a další horniny, které do Líšně přinesla předchůdkyně 



Svitavy. Uvidíme geologický sloup a štolu na přepravu 
vápence a na Hádech si sáhneme na dno devonského 
a pozdějšího jurského moře. | Místo setkání: 
zastávka tramvaje č. 8 Masarova | Kulturní centrum 
Líšeň | Kotlanova 7, Brno‑Líšeň, tel.: 731 117 114, 
e‑mail: info@kclisen.cz | www.kclisen.cz 

24.4. | 10:00
Vycházka ke Dni Země
Děti si pohrají a zasoutěží o ceny, rodiče a prarodiče 
si popovídají. | Brněnská přehrada, Bystrc – 
Přístaviště, zastávka tramvaje č. 1 a 3 | TOM 
Ještěrky | TOM Ještěrky, Jasanová 18, 637 00 
Brno, Ing. Pavel Rabušic, tel.: 733 314 855, e‑mail: 
pavel.rabusic@volny.cz | www.jesterky‑brno.cz 

24.4. | 13:00–16:00
Putování za sluníčkem IX
Stanoviště s úkoly zaměřenými na poznávání 
a ochranu přírody. Děti sbírají na stanovištích razítka, 
na konci stezky je čekají odměny. | park Koliště 2 | 
MC Kuřátka | MC Kuřátka, Brno‑střed, Mgr. Eliška 
Břoušková, tel.: 724 229 321 | www.kuratka.com 

24.4. | 9:00–12:00
Augšperský potok a Žebětínský rybník
Vycházka na přírodní památky s výkladem, délka 
trasy asi 5,5 km, vhodné pro děti i seniory. Pro 
více informací a přihlášení pište do 21.4. na 
spolek@pipit.cz. | Brno‑Žebětín | Pipit, z.s. | Dana 
Starková, spolek@pipit.cz | www.pipit.cz/spolek 

25.4. | 11:30–13:00
Vít Hrdoušek, Místní akční skupina 
Strážnicko: Oskeruše – strom pro novou 
Evropu
Přednáška o významu, ochraně a využití netradičního 
ovocného sromu | Joštova 10, Brno | Fakulta 
sociálních studií MU | Katedra environmenálních 
studií, Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D., tel.: 549 497 476 | 
humenv.fss.muni.cz


