TISKOVÁ ZPRÁVA

Už v sobotu Brno oslaví Den Země
Brno, 20. dubna 2017
V sobotu 22. dubna ožije Kraví hora velkou oslavou Dne Země, největšího sekulárního svátku na světě.
Letošní brněnské oslavy, které pořádá Lipka ve spolupráci s dalšími organizacemi, se ponesou v duchu
tématu „Bez půdy to nepude“ a poukážou na problémy spojené s půdou a její ochranou.
Akce Den Země začne na Kraví hoře v 10 hodin a nabídne dětským i dospělým návštěvníkům rozmanitý
program. Pro děti budou připraveny poznávací hry, tvořivé aktivity či pokusy, při kterých odhalí, z čeho
je půda složena, kdo ji obývá nebo proč je důležité se o ni starat. Zkusí si například malovat hliněnými
pigmenty, zjistí, jak by vypadalo město bez zeleně, a seznámí se s živočichy, jejichž domovem je půda.
Vyzkouší si také model kořenové čističky v PET lahvi, hry s kamínky nebo si prohlédnou přistavěné
popelářské auto.
„S programem ale myslíme i na dospělé. Ti se budou moct vydat na komentované prohlídky nedaleké
zahrádkářské kolonie, kde se dozvědí, jaká specifika má městská půda. Dále se budou moct podívat na
dokumenty s půdní tematikou nebo si na praktickém workshopu vyrobit vlastní kompostér,“ uvádí Petr
Laštůvka z Lipky.
Součástí akce bude také EKOtrh, který nabídne ekologické a regionální výrobky. Na podiu zahrají kapely
Tranzan, Tubabu a Bokomara a v 10.15 a ve 13.10 se budou konat dětská představení Divadla Koráb.
Den Země je největším sekulárním svátkem a slaví jej 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 tuto akci navštívilo
víc než 6 tisíc 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, Brněnský deník a časopis Naše příroda.
Název akce:
Datum a místo konání:
Kontakt:
Další informace:

Den Země aneb Bez půdy to nepude
sobota 22. dubna 2017 od 10 do 18 hodin v parku na Kraví hoře
Kateřina Vítková, PR manažerka, katerina.vitkova@lipka.cz, 736 473 732
www.lipka.cz/denzeme

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
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:
- komentované prohlídky nedaleké zahrádkářské osady
 rady a tipy, jak hospodařit na městských zahrádkách
 jaká jsou specifika městských půd
 historie zahrádkářské kolonie a její fungování v současnosti
-

praktické workshopy
 Vyrobte si kompostér – na workshopu si zájemci vyrobí malý vermikompostér. Dozvědí
se také, jak založit funkční kompost a co všechno v něm mohou kompostovat. Workshop
proběhne dvakrát, ve 13.30 a v 15.30 hod.

-

projekce filmů o půdě
 13.00 – Hon na půdu
 14.00 – Film o půdě
 16.00 – Tváře změny

-

přednášky a diskuze
14.30 – Ing. Jaroslav Záhora, CSc.: Jak se mluví v půdě?
15:30 – NESEHNUTÍ, Hana Chalupská
Územní plán města Brna: Brněnská radnice stojí aktuálně na rozcestí, co s územním plánem.
Upravit starý? Předělat již rozpracovaný Koncept z roku 2012? Nebo zahájit práce na novém
- metropolitním plánu jako Praha? Nebo jít cestou urbanistických studií? A co bude se
soubory změn územního plánu? Je to složité. Ukážeme si, jaké procesy v územním plánování
běží, abychom se zorientovali, a připomeneme si, jaká témata ochrany životního prostředí
do územního plánu prolínají.

-

EKOtrh:
















Nadace Veronica – nadační obchůdek, který „vrací věci do života”
Sněhurka – recyklovaná móda a doplňky
Přešito – tašky a kabelky ze starých reklamních bannerů
Ovčírna – výrobky z ovčí vlny, domácí rostlinná mýdla a rukodělné výrobky
Sdružení PRÁH – chráněná dílna s výrobky duševně nemocných klientů
EMUJ – představení systému sdílení elektroaut v Brně
Autonapůl – První český carsharing
Nakladatelství Kazda – malé rodinné nakladatelství publikací o přírodě
Mlékovky – české přírodní barvy vyráběné z mléka a jílu
Libebit – ručně vyráběná česká přírodní kosmetika
Hnutí DUHA Brno a Sedmá generace – benefiční obchod a společensko-ekologický
časopis
Dřevěná krysa – šperky z větviček a rybích kůží
TyfloCentrum – chráněná dílna s výrobky zrakově hendikepovaných klientů
Bamboolik – český výrobce látkových plen a doplňků
Luboš Zeman – ručně vyráběné hračky ze dřeva

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM
 10.15 – Divadlo Koráb – pohádka Princezna s dlouhým nosem
 11.30 – Richard Lank – akustický folk-rock
 13.10 – Divadlo Koráb – pohádka Sněhurka a sedm trpajzlíků
 14.20 – Tranzan – hudba o životě a smrti a o tom, co je mezi tím
 15.30 – Tubabu – tradiční rytmy západní Afriky
 17.00 – Bokomara – folková skupina
ZÁBAVNÉ AKTIVITY PRO DĚTI (výběr z programu):
 jak vypadá špatně obhospodařované pole a jak mu pomoci
 malování hliněnými pigmenty
 jak by vypadalo město bez zeleně
 seznámení se s živočichy, jejichž domovem je půda
 z čeho všeho se skládá půda
 zážitkový chodník s různými povrchy
 model kořenové čističky v PET lahvi
 hry s kamínky
 prohlídky přistaveného popelářského auta

