
10.30–10.35    Oficiální zahájení Dne Země 
10.35–11.20    Divadelní představení Robin Hood
13.00–14.00    Stand-up komici a soutěž Připrav Brno
14.30–15.30    Koncert kapely Polaris
16.00–17.00    Koncert kapely Epydemye

Ochutnejte dobrodružství na stanovišti č. 23.
11.30–12.30    Tvoření a vyrábění, drobet archeologie
12.45–13.45    Podnikavé aktivity, detektivní příběh
14.00–15.00    Objevování přírody a badatelství
16.15–17.15    Tábornické dovednosti a vyřezávání

Swapněte oblečení u stánku Lipové (stanoviště č. 13).
Každý může přinést max. 5 kusů pěkného zachovalého
oblečení, které už neunosí. Odnést si můžete libovolný
počet kousků, které se vám zalíbí. Swap bude probíhat po
celý den.

Výrobky šetrné k životnímu prostředí i vegetariánské 
a veganské občerstvení z oblíbených lokálních podniků.

Na 17 stanovištích se dozvíte, jak náročná je móda, proč
pálit biouhel, jak pomoct stromům ve městě nebo jak
cestovat ekologičtěji. Děti u vstupů do parku dostanou
pracovní list s obrázky a úkoly. Nevynechejte poslední
stanoviště, kde čeká klimatický strom a malý dárek na
památku!

Na klimatický strom (stanoviště č. 17) může každý účastník
napsat vlastní závazek, jak začne přispívat ke zmenšování
své uhlíkové stopy.

Hvězdárna a planetárium – přednášky odborníků 
(malý přednáškový sál):
11.00–12.00     Komunitní energetika (Hnutí Duha)
13.00–14.00     Transformace společnosti (Fakta o klimatu)
14.15–15.00     Dokument Vítr, slunce, revoluce: Evropa na  
cestě k záchraně klimatu (Voxpot)
15.00–16.00     Čím přispívá sídelní zeleň k příjemnějšímu 
 životu ve městě (Czech Globe)

Centrum léčivých rostlin:
14.00      Komentovaná prohlídka v zahradě Centra léčivých
rostlin (MUNI). Přijďte včas, kapacita je omezená na 20 lidí.

УКР

Що на вас сьогодні чекає?
ЦІЛОДЕННА ГРА 

КЛІМАТИЧНЕ ДЕРЕВО 

SWAP СТАНЦІЯ

Пройдіть з дітьми 17 станцій та дізнайтеся
більше про клімат. Завдання для дітей
також підготовлені українською мовою.
Лист із завданнями отримаєте на входах до
парку.

Обмін oдягoм на станції 13. Кожен може
принести свій одяг (до 5 шт.), та взяти
скільки будe бажати. Oбмінюємся одягом
цілий день.

ЦЕНТР ЛІКУВАЛЬНИХ РОСЛИН
14.00 – Кoмeнтoвaнa eкскурсія в саду
Центру лікарських рослин. Екскурсія буде
перекладaтиcя українською.

Напишіть своє кліматичне зобов'язання та
доповніть наше дерево кліматичних бажань
(станція 17).

Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

´´
´´´

´ °
´´

´

´

´

´

´

https://www.hnutiduha.cz/
https://faktaoklimatu.cz/
https://www.czechglobe.cz/cs/

