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Brno oslaví v sobotu Den Země na Špilberku
Letošní oslava Dne Země ponese název Za příběhem naší krajiny a konat se bude v sobotu
18. dubna 2009 v atraktivním areálu hradu Špilberk.
Dvanáct jihomoravských organizací přichystá široké veřejnosti poznávací a tvůrčí aktivity spjaté
s krajinou jižní Moravy a vlivem, jaký na ni měl a má člověk. Jednotlivá stanoviště se zaměří
například na téma voda, doprava a cestování, zemědělství, stromy a lesy nebo sídla, to vše
v kontextu jižní Moravy. „Návštěvníci se například budou moci seznámit s historií brněnských parků,
zúčastnit se Soutěže o nejlepšího recyklátora, osobně prozkoumat opravdový popelářský vůz nebo si
na názorných modelech vyzkoušet, jak si probojovává voda cestu svým přirozeným korytem a jak
cestami, které jí vydláždil člověk,“ uvedla Kateřina Havránková z Lipky. Návštěvníky čekají
cyklistické soutěže, informace o chráněných územích, tvorba z ekologické plastelíny a z přírodních
materiálů anebo kvízy a vědomostní soutěže o přírodě.
Kromě informací, her a aktivit Špilberk nabídne prodej regionálních výrobků, stánky s tradičními
řemesly, ochutnávky biopotravin a produktů Fair Trade, čítárnu a kulturní program: představení
Komediantů na káře, koncerty cimbálovky Veronica a kapel Zelené koule a Bezobratři. V 10 hodin
bude u hlavního vstupu do areálu hradu Špilberk zahájen sezónní provoz loni obnoveného vodního
prvku – skalního jezírka se čtyřmi vodopády. Ve 14 hodin bude vyhlášeno 10 finalistů 10. ročníku
soutěže Brněnský strom roku.
Školské zařízení Lipka je tradičním pořadatelem oslav Dne Země v Brně, přičemž poslední „velká“
oslava na hradě Veveří v roce 2007 přilákala pět tisíc lidí. Mediálním partnerem akce je Rádio
Petrov. Akci finančně a organizačně podpoří Jihomoravský kraj a statutární město Brno.
Den Země na Špilberku zahajuje Brněnské dny pro Zemi, které jsou podporovány městem Brnem.
Vstupné na celou akci je dobrovolné.
Název akce:
Termín:

Den Země na Špilberku – Za příběhem naší krajiny
sobota 18. dubna 2009 od 10 do 17 hodin – pro veřejnost, obzvláště pro rodiny
s dětmi (v pátek 17. dubna 2009 pro předem přihlášené třídy ZŠ)
Místo konání:
areál hradu Špilberk, Brno
Kontakty:
Kateřina Havránková, katerina.havrankova@lipka.cz, 736 473 732 (zajišťuje
propagaci do konce března, od 1. do 16. dubna mimo ČR – v tomto termínu
kontaktujte organizátory, viz níže)
Jiří Nešpor, hlavní organizátor; 605 380 196; jiri.nespor@lipka.cz
Pavlína Horká, organizátorka; 731 110 943; pavlina.horka@lipka.cz
Pořadatel:
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Spolupořadatelé: Centrum volného času Lužánky, Veřejná zeleň města Brna, Nadace Partnerství,
SAKO Brno, Hnutí Brontosaurus, Rezekvítek, ZO ČSOP Veronica, Společnost pro
Fair Trade, Hnutí DUHA, NESEHNUTÍ, Brno na kole
Mediální partner: Rádio Petrov
Finanční a organizační podpora: Jihomoravský kraj, statutární město Brno
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