
 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Brno oslavilo Den Země na Kraví hoře, přišlo 6000 lidí 
Brno, 23. dubna 2016 
Kraví hora se v sobotu 23. dubna zaplnila stánky organizací a především téměř šesti tisíci lidmi, kteří 
přišli oslavit Den Země. Akce se zaměřila na téma divočina a Lipka i další spolupracující organizace 
připravily nejen pro děti, ale také pro dospělé bohatý program plný poučení o přírodě.  
 
Den Země letos nabídl celkem 23 stánků s hrami, poznávacími aktivitami a dílnami pro děti. Mohly si 
například vytvořit jelena z papíru a klacíků, vylézt na strom, zkusit rozpoznat šelmy a ptáky jen podle 
zvuků, poznat jedlé plevele nebo se při hrách dozvědět o životě jezevce. Velký úspěch sklidilo stanoviště 
Lamacentra Hády, kde si děti mohly dobře prohlédnout i pohladit živé lamy, nebo stánek pracoviště 
Lipky Rozmarýnek, u nějž si vyrobily hmyzí hotel a zjistily, kdo žije v kompostu a jak kompostování 
funguje. Za splnění úkolů na stáncích dostávaly děti části skládačky, z nichž si potom doma mohou podle 
návodu či fantazie sestavovat živočichy z divočiny. 
 
Letošní oslava se víc než předešlé ročníky zaměřila na dospělé. Ti si mohli vybrat procházku do městské 
divočiny na Kraví hoře, kde se dozvěděli o historii místa i o tom, jak se příroda prosazuje na opuštěných 
místech a ve zchátralých objektech uprostřed města. Připraveno bylo také promítání dokumentů 
týkajících se divočiny nebo ekologie. Na EKOtrhu si návštěvníci mohli nakoupit ekologické výrobky šetrné 
k přírodě, recyklovanou módu či hračky z přírodních materiálů a na stáncích se mohli dozvědět, jak se 
šetrněji chovat k životnímu prostředí.  
 
„I když nás předpověď počasí před akcí trochu potrápila, nakonec jsme si užili celý den v suchu. Dokonce 
jsme zaznamenali vyšší návštěvnost než v minulém roce, přišlo asi šest tisíc lidí,“ uvádí organizátorka 
akce Pavla Švecová z Lipky.  
 
Akci zahájili radní Jihomoravského kraje Igor Chlup a náměstek primátora města Brna Martin Ander, 
kteří ji také zaštiťovali, a Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí. Po zahájení 
následovalo představení Divadla plyšového medvídka O zlobivé notě a řada koncertů: vokální skupina 
Máta, folklorní soubor Javorník, kapely Kupodivu, Tranzan a Tyjátrio. Celý program skončil všemi 
očekávaným a vydařeným koncertem kapely Květy.   
 
Oslavu Dne Země s tématem divočiny finančně podpořil Jihomoravský kraj, statutární město Brno, 
městská část Brno-střed a Kaiser servis. Mediálními partnery byli Brněnský deník, Český rozhlas Brno, 
časopis Naše příroda a Pravý domácí časopis. 
 
Název akce: Den Země – Divočina na Kraví hoře 
Místo konání akce:  park Kraví hora 
Datum konání:  sobota 23. dubna 2016 od 10 do 18 hodin  
 
Kontakt:  Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732 
Další informace:  www.lipka.cz/denzeme, událost na FB 
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Finanční a organizační podpora:  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Mediální partneři:  
 

 
 
 

 
 
Co je Lipka? 
Lipka je brněnské školské zařízení, které se již pětadvacet let zaměřuje na vzdělávání v oblasti 
environmentální výchovy. Ročně ji navštíví víc než dvacet tisíc žáků při výukových programech a asi dvě 
tisícovky pedagogů při vzdělávacích seminářích. Odpoledne probíhají na všech pěti pracovištích Lipky 
přírodovědné a tvořivé kroužky a řemeslné kurzy. Po celý rok chystají pracovníci Lipky pro rodiny s dětmi 
akce pro veřejnost, z nichž největší je právě tradiční oslava Dne Země.  
www.lipka.cz 
 
 
 
  


