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TISKOVÁ ZPRÁVA

Už v sobotu budeme na Dni Země FANDIT FAUNĚ
Brno, 19. dubna 2018

Již tuto sobotu 21. dubna ožije Kraví hora velkou oslavou Dne Země. Letošní brněnské oslavy, které pořádá Lipka ve spolupráci s dalšími organizacemi, budou na počest zvířat – našich přátel a společníků na planetě Zemi.

Den Země začne na Kraví hoře v 10 hodin a nabídne dětským i dospělým návštěvníkům rozmanitý program. Pro děti bude připraveno přes 20 stanovišť, na kterých se dozví spoustu zajímavostí o zvířatech i o našem soužití s nimi. S některými zvířaty se setkají naživo, některá uslyší a zkusí rozeznat jejich řeč. Dozví se třeba, s čím si hrají delfíni v moři, proč mají motýli lesklá křídla nebo že mravenci patří mezi nejsilnější živočichy na světě.

„S programem myslíme i na dospělé. Pro ty je naplánována řada přednášek, které proběhnou v sálu hvězdárny na Kraví hoře, a několik venkovních workshopů, například ukázka výcviku vodicích psů a ornitologická exkurze,“ uvádí Petr Laštůvka z Lipky. 

Součástí akce bude také EKOtrh, který nabídne ekologické a regionální výrobky. Na podiu nás ze začátku rozehřejí africké rytmy kapely Spálený sušenky, dále zahrají kapely Kupodivu,  Nevermore & Kosmonaut a Přístav. V 10.20
a ve 12.45 se budou konat dětská představení Divadla Koráb. 

Den Země slaví lidé ve 194 zemích světa. I v Brně se oslavy staly tradicí, poprvé se tu konaly již v roce 1990 a stále se těší velké oblibě. V loňském roce navštívilo tuto akci i přes nepřízeň počasí téměř 3 tisíce lidí. 
Akci zaštiťují hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a náměstek primátora města Brna Martin Ander. Finančně ji podporuje Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Kaiser servis. Mediálními partnery jsou Český rozhlas Brno, rádio Proglas a časopis Naše příroda. 

Název akce: Den Země aneb Fandíme fauně 
Datum a místo konání: sobota 21. dubna 2018 od 10 do 18 hodin v parku na Kraví hoře 
Kontakt: Lenka Kopáčová, PR manažerka, lenka.kopacova@lipka.cz, 720 996 851
 Další informace: www.lipka.cz/denzeme 

Finanční a organizační podpora:
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Mediální partneři:
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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 rozličné akce, z nichž největší je právě tradiční oslava Dne Země.

www.lipka.cz


 Ilustrační fotografie z loňského Dne Země

Podrobněji k programu:

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
ORNITOLOGICKÉ EXKURZE
	10.30 – 11.30 – Martin Černý, Moravské zemské muzeum 

15.00 – 16.30 – Jitka Havlová – malířka a fotografka, Lerchova otevřeno všem – Součástí   
    exkurze bude instalace budky a krmítka pro ptáky.
	16.30 – 17.30 – Kryštof Horák, Lipka – Rozmarýnek


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Projdeme si málo známá místa Kraví hory a seznámíme se s projekty na jejich nové využití.
	11.30 – 13.00 – Igor Kyselka, OS Masarykova čtvrť 

15.00 – 16.30 – Igor Kyselka, OS Masarykova čtvrť 
 
UKÁZKA VÝCVIKU VODICÍCH PSŮ
Přijďte se podívat, jak probíhá výcvik vodicích psů.
	13.30 – 13.50 – Milan Dvořák, Lenka Pláteníková, Škola pro výcvik vodicích psů 
	16.00 – 16.20 – Milan Dvořák, Lenka Pláteníková, Škola pro výcvik vodicích psů 

 
PŘEDNÁŠKY A DISKUZE
	12.30 – 13.30 – Velké šelmy v přírodě ČR – film Causa Carnivora a následná diskuze.

    Jiří Beneš, Hnutí Duha
	14.00 – 14.30 – Ptáci a skla aneb jedna silueta nestačí – přednáška a následná diskuze.   

   Zbyněk Janoška, Česká společnost ornitologická
 
INSTALACE PSÍHO TOTEMU
	14.30 – Bohumil Bílek, OS Masarykova čtvrť.
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EKOTRH
Libebit – ručně vyráběná česká přírodní kosmetika
	Přešito – tašky a kabelky ze starých reklamních bannerů

	Sdružení PRÁH – chráněná dílna s výrobky duševně nemocných klientů

	Bamboolik – český výrobce látkových plen a doplňků

	Hnutí DUHA Brno – benefiční obchod s věcmi vyrobenými s ohledem na nevytěžování přírody
	Autonapůl – První český carsharing 

	Dřevěná krysa – šperky z větviček a rybích kůží

	TyfloCentrum – chráněná dílna s výrobky zrakově hendikepovaných klientů

	Luboš Zeman – ručně vyráběné hračky ze dřeva

	Letokruh – ekologicky šetrné výrobky, bylinné čaje a aromaterapie
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KULTURNÍ PROGRAM
10.20 – Divadlo Koráb – Pohádka pro 3+1 prasátka
	11.30 – Spálený sušenky – hudební koktejl inspirovaný západní Afrikou
	12.45 – Divadlo Koráb – pohádka Pták ohnivák a liška Ryška
	14.00 – Kupodivu – autorská hudba na pomezí jazzu, folku a indie
	15.15 – Nevermore & Kosmonaut – akustický rock
	16.45 – Přístav – tramp-folková kapela


ZÁBAVNÉ AKTIVITY PRO DĚTI (výběr z programu):
jak se žije včelám – včelí vidění, hledání královny a výroba voskové kuličky
	prohlídky přistaveného popelářského auta
fyzika ve světě zvířat – zábavné experimenty
test čerstvosti vajíček
hmyzí fotokoutek
koho můžeme potkat v brněnských parcích – poznávání zvířat
pozorování ptáků dalekohledem
poslouchání a poznávání hlasů sov
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