
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: Lesní klub Zvonek; Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové; Za Opavu, z. s.; Severomoravské vodovody a ka-
nalizace Ostrava a.s.; Slezské zemské muzeum; SEMIX PLUSO, spol. s r.o.; Technické služby Opava s.r.o.; Otakar Závalský; Spolek 
skalničkářů IRIS Opava; MŠ Opava Riegrová; MŠ křesťanská Opava, Mnišská; MŠ Sluníčko Opava, Krnovská; MŠ Opava, 17. listo-
padu; MŠ Srdíčko, Opava; MŠ Opava, Šrámková; MŠ Opava, Sedmikrásky; MŠ Opava, Heydukova; MŠ Opava, E. Beneše; ZŠ Opa-
va, Otická; ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova; ZŠ Nový svět, Opava, Komenského; ZŠ Opava – Kylešovice; ZŠ Opava, Šrámková; ZŠ 
a MŠ Opava – Vávrovice; ZŠ Opava, B. Němcové; ZŠ I. Hurníka, Opava, Ochranova; ZŠ Opava, Mařádkova; ZŠ Opava, E. Beneše; ZŠ 
Opava, Vrchní; Slezské gymnázium, Opava, p.o.; Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, Opava; SOU stavební, Opava; Men-
delovo gymnázium, Opava; Středisko volného času, Opava; Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže; Zahradnictví WEISS; Včelařská 
rodinná farma Košec; Včelařství Štěpáník; Opatherm a.s.; Sokolnická skupina Nyctea; ACCENDO-centrum pro vědu a výzkum, z. ú.; 
Spolek Ekolyceum; Spolek paní a dívek Dvorce; Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat; Falun Gong – čínská kultivační praxe; 
Spolek Bumblebees Čmeláci Zátor; Hnutí DUHA Olomouc a ZŠ Opava, Englišova

Vás zve na

8. 4. 
od 10.00 do 16.00 

neděle

9. - 12. 4. 
od 17.00

pondělí - čtvrtek

11. 4. 
od 10.00 středa 

17. 4. 
od 18.00 úterý

18. 4. 
10.00 a 16.00 středa

20. 4. 
9.00 - 17.00 pátek

Prožitková dílna pro rodiče, pedagogy a vychovatele
Poznej sebe při pobytu v přírodě. Díly budou na téma:  Jak využít materiál z lesa na výrobu užitkových předmětů, práce se dřevem; Bydlíme v lese - stavby z toho, co lze najít v lese; 
Tvorba v přírodě jako odraz mne samotného - podívejte se do zrcadla, které díky vaší tvorbě vytvoří les; Hry prohlubující vnímání a prožitek přírody.
Prosím registrujte se na klub.zvonek@seznam.cz, dostanete organizační informace

Přednášky na téma Bioodpad 
Zajímá Vás, co je to bioodpad, proč se má třídit a ne skládkovat; jak je důležitý pro půdu a život a jak se zpracovává? Navštivte jednu ze čtyř přednášek připravených speciálně na 
toto téma. Dozvíte se také, jak bude vypadat systém svozu nových bionádob.
 9. 4.  pondělí  od 17.00 – Suché Lazce/ sál Hostince U Baly 
 10. 4.  úterý  od 17.00 – Opava – město/ Obecní dům - Sál purkmistrů
 11. 4.  středa  od 17.00 – Malé Hoštice/ Obecní úřad
 12. 4.  čtvrtek  od 17.00 – Opava-Kylešovice/ ZŠ Opava-Kylešovice

Strom pro Olgu Havlovou/ náměstí Slezského odboje
Přijďte s námi uctít památku paní Olgy Havlové a zasadit strom k výročí jejích nedožitých 85. narozenin..

Ekofilm 2017/ Matiční dům
Promítání vítězných snímků z festivalu Ozvěny Ekofilmu pod záštitou spolku Za Opavu.

Exkurze na Čistírnu odpadních vod Opava (SmVak Ostrava a.s.)
Sraz v uvedené časy před budovou ČOV, Těšínská 73. Volné vstupenky (počet omezen) lze vyzvednout v Městském informačním centru Opava od 3. dubna.

Den Země v muzeu/ Historická výstavní budova Slezského zemského muzea
Vydejte se do světa přírody. Během poučného a hravého setkání se dozvíte, jak jednoduché je vytvořit silné pouto mezi člověkem a krajinou. Zjistíte, jakou magickou sílu mají přírodní 
živly a kde je na naší planetě můžeme najít. Přiblížíme vám negativní vlivy, které způsobuje lidská činnost v krajině, a formou her zkusíme zjistit, jak můžeme ovlivnit naše „plastové stopy“. 
Edukační program bude probíhat v 9, 11 a 14 hodin pro předem objednané skupiny. Rezervace termínu u Mgr. Denisy Plucnarové, e-mail: plucnarova@szm.cz, tel.: +420 778 527 823.

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

Komentované prohlídky arboreta/ sraz u vstupu do Arboreta Nový Dvůr
Navštivte arboretum v doprovodu dendrologa Miroslava Franka a poznejte jeho krásu v jarním období. Platí se klasické vstupné.

OSLAVA DNE ZEMĚ/ Janáčkovy sady a náměstí Osvoboditelů
Dorazte do parku a užijte si s námi odpoledne plné zábavy, ale i poučení. Těšit se můžete na tvořivé dílničky, ukázku ekoaktivit, prohlídku popelářského vozu a mnoho dalšího. Od 
14.00 do 17.00 bude program obohacen o sokolnickou skupinu Nyctea, která vám představí nejen dravce, ale také sovy a krkavce. V průběhu celého odpoledne bude také probíhat 
doprovodný program na pódiu, kde mimo jiné vystoupí Smokeman, který vám ve své zábavné show vysvětlí jak správně topit.
V případě deště se celá akce přesouvá na 29. dubna!

Zahradnický seminář – 2.část/ Alžbětina zahrada (za kaplí sv. Alžběty na okraji parku), Matiční dům
Zúčastněte se v pořadí již druhého zahrádkářského semináře a získejte informace o výsadbách a výsevech, přípravě pozemku a spoustu dalšího. Kurz pořádá spolek Za Opavu.

Exkurze s výkladem na třídící lince odpadů v Technických službách Opava
Sraz v uvedené časy před vrátnicí TSO, Těšínská 71. Volné vstupenky (počet omezen) lze vyzvednout v Městském informačním centru Opava od 3. dubna.

Vítání ptačího zpěvu/ Městské sady, sraz na zastávce MHD u víceúčelové haly
Vydejte se v brzkých ranních hodinách se zkušeným ornitologem Otakarem Závalským poznávat ptactvo našich parků a rozeznávat je podle jejich zpěvu.

Výstava skalniček 2018/ prostory Slezské univerzity, Masarykova třída 37
Zhlédněte rozsáhlou sbírku skalniček spolku skalničkářů IRIS Opava na jedinečné výstavě.

21. 4. 
od 14.00 sobota

21. a 22. 4. 
13.00 sobota a neděle

22. 4. 
od 13.00 do 18.00 

neděle

24. 4. 
od 16.00 úterý

25. 4. 
14.00 a 15.00 středa

28. 4. 
od 5.45 sobota

3. – 4. 5. 
9.00 – 17.00 

čtvrtek a pátek


