
Akce, u kterých není uvedeno jinak, jsou zdarma.
Více informací v měsíčníku Hláska, na www.opava-city.cz nebo v Městském informačním centru Opava. 

Statutární město Opava
ve spolupráci s: 3ART PRODUCTIONS; EKOLAMP s.r.o.; Falun Gong - čínská kultivační praxe; Hnutí DUHA Olomouc; Lesní klub Zvonek; 
Lesy ČR s. p. - lesní správa Vítkov; Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, Opava; Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.; 
Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat; MŠ Dětský svět, Opava; MŠ Opava, E. Beneše; MŠ Opava, Havlíčkova; MŠ Opava,  
Heydukova; MŠ křesťanská Opava, Mnišská; MŠ Opava, Na Pastvisku; MŠ Opava, Pekařská; MŠ Opava, Riegrova; MŠ Opava, 
Sedmikrásky; MŠ Sluníčko Opava, Krnovská; Natura Opava – Czech Republic; Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže; Otakar 
Závalský; SEMIX PLUSO, spol. s r.o.; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.; Slezské gymnázium, Opava, p. o.; Slezské 
zemské muzeum; SOU stavební, Opava; Spolek Bumblebees Čmeláci Zátor; Spolek paní a dívek Dvorce; Spolek pro rodinu 
Opava; Středisko volného času, Opava; Technické služby Opava s.r.o.; Včelařská rodinná farma Košec; Včelařství Štěpáník;  
Za Opavu, z. s.; Zahradnictví WEISS;  ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice; ZŠ I. Hurníka, Opava, Ochranova; ZŠ Nový Svět, Opava; ZŠ Opava,  
B.  Němcové;  ZŠ Opava, E. Beneše; ZŠ Opava, Englišova; ZŠ Opava-Kylešovice; ZŠ Opava, Mařádkova; ZŠ Opava, Otická; ZŠ Opava, 
Šrámkova; ZŠ Opava, Vrchní; ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 

Vás zve na

Den Země v muzeu Od 9,00 do 17,00 hodin, Historická výstavní budova Slezského zemského muzea. Základní pojmy z ekologie, společenstva živočichů 
a rostlin, ukázka principu koloběhu látek v přírodě nebo prezentace ohrožených druhů živočichů. To a mnoho dalšího se dozví všichni zájemci o přírodu. 
Přijďte vyzkoušet své znalosti přírodnin, změřit si svou ekologickou stopu, zjistit, jak správně recyklovat či zakládat kompost nebo poznat hlavní omyly  
a mýty týkající se ochrany přírody. Platí klasické vstupné. V 15,00 hodin populárně-naučná přednáška světoznámého odborníka na ekologii a vážky  
doc. RNDr. Aleše Dolného, Ph.D. Vstup na přednášku zdarma.

Komentovaná prohlídka arboreta Od 11,00 hodin, Arboretum Nový Dvůr, sraz u vstupu. Vydejte se poznávat arboretum v doprovodu dendrologa  
Miroslava Franka. Nasajte jarní atmosféru a poznejte zajímavosti ze světa rostlin. Vstupné: 35 Kč snížené, 55 Kč dospělí.

Přehlížený svět mechorostů Ve 14,00 a 16,00 hodin, Arboretum Nový Dvůr. O tom, jak fascinující může být svět mechorostů vás přesvědčí Lukáš Číhal  
z botanického pracoviště Slezského zemského muzea. Vstupné: 35 Kč snížené, 55 Kč dospělí.

Oslava Dne Země v parku Od 13,00 do 18,00 hodin, Janáčkovy sady a náměstí Osvoboditelů (vedle Dolního náměstí). Zábavné, ale i poučné  
odpoledne pro děti i dospělé plné soutěží, dílniček a workshopů doplněné pestrým programem na podiu. Letošní rok je Mezinárodním rokem udržitelného 
cestovního ruchu pro rozvoj, proto bude i Den Země inspirován tímto tématem. Ukázka činnosti opavských MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti environmentální  
výchovy. Prezentace organizací zaměřených na ochranu životního prostředí. Poznávání přírody, ekoaktivity, třídění odpadu, prohlídka popelářských vozů  
a mnoho dalšího. V případě deště se akce přesouvá na 30. dubna!

Ekofilm 2016 - promítání filmů z festivalu Ekofilm Od 18,00 hodin, Matiční dům - vstup z ul. Matiční. 5 krátkých filmů (6 - 15 min.) včetně vítězných  
s následnou diskusí.

Exkurze s výkladem na třídící lince odpadů v Technických službách Opava Sraz v 14,00 a 15,00 hodin před vrátnicí TSO, Těšínská 71. Počet míst omezen, 
volné vstupenky k vyzvednutí v Městském informačním centru Opava od začátku dubna.

Vítání ptačího zpěvu Sraz v 5.45 na zastávce MHD u víceúčelové haly, Městské sady. Přijďte se dozvědět víc o ptácích žijících v parku a naučte se 
poznávat jejich hlasy se zkušeným ornitologem Otakarem Závalským.

Prožitková dílna pro rodiče, pedagogy a vychovatele. Od 9,00 do 13,00 hodin, Dětský lesní klub Zvonek, ulice Polní, Raduň. Pozorujte s námi les 
dětskýma očima, seznamte se s některými principy bytí v lese. Bezpečné riziko, rozvoj fantazie a zvídavosti, druhy pozorování a experimentování  
v přírodě.

Exkurze na Čistírnu odpadních vod Opava (SmVaK Ostrava a. s.) Sraz v 10,00 a 16,00 hodin před budovou ČOV, Těšínská 73. Volné vstupenky (počet 
omezen) lze vyzvednout v Městském informačním centru Opava od začátku dubna.

Exkurze do raduňského mokřadu Sraz ve 14.00 hodin u mokřadu (500 m před obcí Raduň ve směru z Kylešovic). Vezměte děti a navštivte jedinečný 
mokřadní biotop a jeho obyvatele v doprovodu odborníka Petra Bláhy.

Cyklovýlet kaňonem řeky Moravice Sraz ve 13,00 hodin u Areálu zdraví v Opavě-Kylešovicích. Cyklostezkou se vydáme podél řeky Moravice směrem 
k Podhradí a v doprovodu průvodců se dozvíme, jaké po trase rostou vzácné rostliny a jací zde žijí unikátní živočichové. Cyklistická vyjížďka je vhodná 
pro všechny věkové kategorie. Nutná povinná výbava kola a přilba. V případě deště se akce ruší.
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