Statutární město Opava
ve spolupráci s
RNDr. Vít Balner; Ing. Miroslav Frank; MČ Malé Hoštice;
NaZemi, z. s.; Slezské zemské muzeum; Spolek Kapradí;
Spolek Lesní klub Zvonek; Spolek V Koruně stromu, z.s.;
TJ Slavia Malé Hoštice, z.s.; Mgr. Petr Valeček; Záchranná
stanice Bartošovice; Za Opavu, z. s.; ZŠ Labyrint Lhota

Vás zve na

Den stromů
2020

3. 10. a 4. 10. sobota a neděle

od 15.00

18. 10. neděle

od 14.30

Komentované prohlídky Arboreta
/ Arboretum Nový Dvůr, sraz u vstupu

Od sadů U Muzea k Ptačímu vrchu – komentovaná procházka
/ sraz u Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea

Nechte se unést krásou podzimní přírody v doprovodu dendrologa Miroslava Franka! Chybět nebude ani
oblíbené dlabání dýní a lampionový průvod v rámci akce Vyřež/š si svou dýni. Platí klasické vstupné.

Oblíbená vycházka za dřevinami opavských parků se skvělým dendrologem a popularizátorem botaniky
Miroslavem Frankem u příležitosti Dne stromů zkrátka nemůže chybět! V případě deště se akce ruší.

3. 10. – 10. 10. od soboty do soboty

24. 10. sobota

Práce (bez) budoucnosti / výstava na stromech
/ Jírovcová alej v Sadech Svobody u Obecního domu

Výsadba dřevin v Malých Hošticích
/ sraz u víceúčelové haly

Technologie nám mají život ulehčit. V karanténě se staly nezbytností. Jak moc nám pomáhají?
Výstava odhaluje, jak se robotizace, automatizace a digitalizace promítá do pracovních podmínek.

Přijďte si zasadit svůj habr, platan anebo jinan do budoucího parku!
Výsadba byla podpořena dotací města Opavy.

10. 10. sobota

25. 10. neděle

od 8.10 do 12.30

od 9.00

od 9.30

Na houby kolem Přerovce
/ sraz na zastávce MHD linky 220 Suché Lazce, Přerovec

Výsadba keřového patra v Lučním sadu
/ sraz v sadu u silnice mezi obcemi Slavkov a Zlatníky

Vyrazte na houby se zkušeným mykologem Vítem Balnerem, a dozvíte se nejen to, jak je sbírat
a rozpoznávat. V případě deště se akce ruší.

Stovky keřů čekají na ty, kdo budou ochotni přiložit ruku k dílu! Výsadba byla podpořena z dotačního
programu AOPK ČR a programu Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti MOL Česká republika.

10. 10. sobota

31. 10. sobota

14.00 a 16.00

od 14.00 do 18.00

Příběh založení Lučního sadu – komentovaná prohlídka
/ sad u silnice mezi obcemi Slavkov a Zlatníky

Lesní ateliér ve Zvonku
/ Lesní klub Zvonek - Raduň, ulice Polní

Lučním sadem, který byl před rokem založen, vás provede iniciátor projektu Petr Valeček, zástupci ZŠ
Labyrint Lhota a spolku Kapradí, který nad sadem převzal záštitu.

Výroba šperků z přírodnin, plodů dřevin a jiných materiálů.

15. 10. čtvrtek

od 18.00

5. 11.

čtvrtek

od 17.00

Filmový podvečer - promítání úspěšných snímků z festivalu
Ekoﬁlm / Matiční dům

Zachraňujeme zvířata nebo jim škodíme? – beseda pro veřejnost
/ Knihovna Petra Bezruče v Opavě

Hlavním titulem podvečera bude vítězný snímek „Češi zachraňují zubry v Česku“ (52 min) o návratu
zubrů do volné přírody. Následovat budou dva krátké ﬁlmy z festivalu.

Beseda s Janem Kašinským ze Záchranné stanice v Bartošovicích, kam putují zraněná divoká zvířata
nejen z Opavska. Dozvíte se, jak správně pomáhat zvířatům a čeho se naopak vyvarovat, a jak
poznáte, zda zvíře skutečně potřebuje vaši pomoc.

17. 10.

sobota

od 9.00 do 12.00

Mezi stromy v údolí Raduňky - zážitkový program pro rodiny
s dětmi / sraz na parkovišti pod ZŠ Raduň
Les a průvodci z Lesní školky V Koruně stromu pro vás připravili hry, tvorbu a zážitky. Užijeme si
společnou oslavu a zjistíme, že strom není nikdy sám. Registrace na vkorunestromu@seznam.cz,
počet účastníků je omezený! S sebou oblečení do přírody a svačinu.

7. 11.

sobota

od 8.30

Výsadba podél polní cesty mezi Vlaštovičkami a Jamnicí
/ sraz na konci ulice Jamnická za obcí Vlaštovičky
Využijte jedinečnou příležitost zasadit si svůj ovocný strom do budoucího stromořadí kolem polní
cesty! Za každého účastníka eko-rallye věnovalo město Opava jeden strom.

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

