
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

OSLAVTE DEN ZEMĚ NA ŠPILBERKU! 
Brno, 25. března 2013 

 
Hry a zábavné kvízy pro děti, ukázky tradičních řemesel, ochutnávky biopotravin či fair trade 
výrobků, divadlo a koncerty. To je jen střípek z programu, který nabídne tradiční dubnová akce 
Den Země pod Špilberkem.  

 
Letošní ročník Dne Země pod Špilberkem se ponese v duchu tématu Voda pro život. Oslavy budou 
probíhat v sobotu 20. dubna 2013 od 10 do 17 hodin v parku pod hradem Špilberk a budou 
určeny široké veřejnosti, především rodinám s dětmi. Brňané si budou moci vyzkoušet různé 
poznávací aktivity a formou her se dozvědět více o vodě a všem, co je s ní spojené. Do přípravy 
Dne Země se zapojí více než dvacet brněnských organizací, které si nachystají zábavný program 
pro děti. „Letošní nabídka aktivit na Dni Země bude skutečně velmi bohatá. Děti si například 
vyzkoušejí odlov a poznávání vodních živočichů, dozvědí se o koloběhu vody, o funkcích mokřadů 
nebo o vodních prvcích ve městě Brně. Na stánku Lamacentra se dokonce setkají s živými lamami,“ 
vyjmenovává položky programu Kateřina Vítková z Lipky.  
 
Kromě informací, her a aktivit nabídne akce také ukázky tradičních řemesel, které si návštěvníci 
budou moci sami vyzkoušet, prodej regionálních výrobků a kulturní doprovodný program – 
divadlo pro děti, taneční vystoupení a koncerty. V 16 hodin program vyvrcholí koncertem kapely 
Budoár staré dámy.  
 
Poprvé bude také možné navštívit hravou Otevřenou zahradu, kterou zpřístupní Brňanům Nadace 
Partnerství. Lipka zase odstartuje dobrodružné hry založené na principech světově známého 
geocachingu a questingu, které budou od Dne Země volně přístupné veřejnosti.  

 
Školské zařízení Lipka a sdružení Rezekvítek jsou tradičními pořadateli oslav Dne Země v Brně, 
jejichž poslední ročníky navštívily vždy až čtyři tisíce lidí. Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj 
a statutární město Brno. Mediálními partnery jsou Rádio Petrov a Rádio R.  
 

 
Název akce: Den Země pod Špilberkem aneb Voda pro život 
Místo konání:  park pod hradem Špilberk, Brno, Otevřená zahrada (Údolní 33)   
Datum konání:  sobota 20. dubna 2013 od 10 do 17 hodin  
 
Kontakty:   Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732 
Webová stránka akce: www.lipka.cz/denzeme 
 
Pořadatelé:  Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Rezekvítek 
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Spolupořadatelé:  Asekol, Barvič a Novotný, Centrum pasivního domu, Česká lesnická 
společnost, Děti Země, EKO-KOM, a.s., Ekologický institut Veronica, Epsík 
– LMŠ Sýkorka, FSC ČR, Greenpeace Brno, Hnutí Brontosaurus, Hnutí 
DUHA, Jihomoravský kraj, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy 
univerzity, Lesy ČR – KŘ Brno, Lesy města Brna, a.s., Nadace Dreams and 
Reality, Nadace Partnerství, Nadace Veronica, NaZemi – společnost pro 
fair trade, NESEHNUTÍ Brno, Permakultura (CS), Pozemkový spolek Hády 
– Lamacentrum, Rezekvítek, SITA – Kompostárna Brno, SVČ Lužánky, ŠLP 
Křtiny, Tanzer consulting, s.r.o., ÚHÚL, Veřejná zeleň města Brna, YMCA 
Brno 

 
 

 
 
 

 
 

Ukázka fotografií z minulých ročníků (v případě zájmu o více fotografií v tiskové kvalitě nás 
kontaktujte: katerina.vitkova@lipka.cz):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších 
organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Lipka 
má ve svých vzdělávacích aktivitách široký záběr: školám a školkám nabízí jednodenní či pobytové 
ekologické výukové programy, při nichž ročně navštíví Lipku více než dvacet tisíc žáků a studentů. 
Odpoledne se pět pracovišť Lipky plní dětmi při přírodovědných a tvořivých kroužcích a dospělými 
při řemeslných kurzech. Pro rodiny s dětmi chystají pracovníci Lipky množství akcí pro veřejnost 
ročně.  
www.lipka.cz 

Den Země pod Špilberkem nabídl 
řadu poznávacích aktivit. 

Stánky s tradičními řemesly. 

http://www.lipka.cz/

