
Statutární město Opava

Změna programu vyhrazena. Na akcích budou pořizovány fotografie a videozáznam za účelem propagace (kontakt: gdpr@opava-city.cz).

Oslava Dne stromů v parku  / Sady Svobody – Ptačí vrch

neděle / od 13:00 do 17:0016. 10. 

Tvořivé dílničky, hravé aktivity pro děti, houbařská a zahrádkářská poradna, práce se dřevem, péče o dřeviny, výroba krmítek, lesní pedagogika, ochutnávka 
domácích výrobků, férová kavárna, a další. V případě trvalého deště se akce ruší.

Beton a hlína - Viktorie Hanišová a Marco Stella   
/ Klub Art, vchod z Beethovenovy ulice

středa / od 17:0019. 10. 

Beseda se spisovatelkou a jejím hostem o světě komunitních zahrad, městském zahradničení 
a potravinové soběstačnosti. Zve spolek Kapradí. Vstupné 50 Kč.

Filmový večer spolku Za Opavu    
/ Matiční dům, Matiční 2

čtvrtek / od 18:0020. 10. 

Promítání úspěšných snímků z festivalu Ekofilm.

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

sobota / od 8:10 do 12:3022. 10. 

Vyrazte na houby se zkušeným mykologem Vítem Balnerem! V případě trvalého deště se 
akce ruší.

Domácí vermikompostování / webinář

úterý / od 18:0025. 10. 

Nebojte se žížal, zbaví vás bioodpadu snadno a rychle. S odborníky z Ekodomova o všem, 
co vás o vermikompostování zajímá. Registrace na denstromu@email.cz

Výsadba ořešáků ve Zlatníkách  
/ sraz na začátku aleje od Zlatník

sobota / od 9:005. 11.

Přijďte si zasadit svůj ořešák podél polní cesty na sv. Annu!

Výsadba jabloní v Kateřinkách   
/ Opava-Kateřinky, sraz u Kříže za křižovatkou ulic Filípkova 
a Ratibořská

sobota / od 10:0012. 11.

Do stávající aleje dosadíme 15 jabloní, která bude ta „vaše“?

Kávová krize – výstava na stromech  
/ Jírovcová alej v Sadech Svobody u Obecního domu

od soboty do soboty2. 10. – 9. 10.

Jak se žije lidem, kteří stojí za naším šálkem kávy?

Kávová krize  
/ Kostel sv. Janů, Smetanovy sady

pátek / 17:007. 10. 

Beseda o životě pěstitelů kávy v jihoamerické Kolumbii.

Zahradní kompostování / webinář

úterý / 18:0011. 10. 

Zeptejte se odborníků z Ekodomova na vše, co vás zajímá. Inspirace, rady, sdílení zkušeností. 
Registrace na denstromu@email.cz

Oslava Dne stromů v parku  / Sady Svobody

neděle / od 13:00 do 17:0016. 10. 

Tvořivé dílničky, hravé aktivity pro děti, houbařská a zahrádkářská poradna, práce se dřevem, 
péče o dřeviny, výroba krmítek, lesní pedagogika, ochutnávka domácích výrobků, férová 
kavárna, a další. V případě trvalého deště se akce ruší.

Dřeviny městských parků  
/ sraz u bočního vstupu do zahrady Minoritu z ulice Masarykova třída

neděle / od 14:0016. 10. 

Komentovaná procházka prstencem parků s dendrologem Miroslavem Frankem. V případě 
deště se akce ruší.

Beton a hlína - Viktorie Hanišová a Marco Stella   
/ Klub Art, vchod z Beethovenovy ulice

středa / od 17:0019. 10. 

Beseda se spisovatelkou a jejím hostem o světě komunitní zahrad, městském zahradničení a 
potravinové soběstačnosti. Zve spolek Kapradí. Vstupné 50 Kč.

Filmový večer spolku Za Opavu    
/ Matiční dům, Matiční 2

čtvrtek / od 18:0020. 10. 

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

sobota / od 8:10 do 12:3022. 10. 

Vyrazte na houby se zkušeným mykologem Vítem Balnerem! V případě trvalého deště se akce 
ruší.

Domácí vermikompostování / webinář

úterý / od 8:10 do 12:3025. 10. 

Nebojte se žížal, zbaví vás bioodpadu snadno a rychle. S odborníky z Ekodomova o všem, co 
vás zajímá. Registrace na denstromu@email.cz

Výsadba ořešáků ve Zlatníkách  
/ sraz na začátku aleje od Zlatníků

sobota / od 9:005. 11.

Přijďte si zasadit svůj ořešák podél polní cesty na sv. Annu!

Výsadba jabloní v Kateřinkách   
/ Opava-Kateřinky, sraz u Kříže za křižovatkou ulic Filípkova a Ratibořská

sobota / od 10:0012. 11.

Do stávající aleje dosadíme 15 jabloní, která bude ta „vaše“?

Akce, kde není uvedeno jinak, jsou zdarma. Více informací na www.opava-city.cz  nebo www.facebook.com/mestoopava. 
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ve spolupráci s: Arboristoteles; RNDr. Vít Balner; Ekodomov; Ekolyceum; Fairtrade Česko 

a Slovensko; Ing. Miroslav Frank; Junák - český skaut, středisko Jih Opava, z. s.; Kapradí; 

Kostel sv. Janů; Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ Opava; MČ Zlatníky; MŠ Opava, 

Heydukova; MŠ Opava, Na Pastvisku; MŠ Opava, Pekařská; MŠ Opava, Riegrova; 

MŠ Srdíčko Opava; Slezské zemské muzeum; SOU stavební Opava; Středisko volného 

času Opava; Štefan Kanaloš; Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava; 

Včelařská rodinná farma Košec; Zahradnictví Weiss; Za Opavu; ZO Českého 

zahrádkářského svazu Opava-město; ZŠ I. Hurníka Opava; ZŠ Nový Svět; ZŠ Opava, 

B. Němcové; ZŠ Opava, E. Beneše; ZŠ Opava, Englišova; ZŠ Opava, Mařádkova; 

ZŠ Opava, Otická; ZŠ Opava, Šrámkova; ZŠ Opava, Vrchní; ZŠ T. G. Masaryka Opava

Vás zve na

7. 10. pátek / od 17:00

Kávová krize  
/ Kostel sv. Janů, Smetanovy sady

Beseda o životě pěstitelů kávy v jihoamerické Kolumbii.

Staré a místní odrůdy ovocných stromů   
/ Matiční dům, Matiční 2

úterý / od 18:0011. 10. 

Které stromy sluší našim zahradám? Přednáška Radima Lokoče o netradičních odrůdách 
a jejich výsadbě spojená s ochutnávkou. Zve spolek Za Opavu.

Zahradní kompostování / webinář

středa / od 18:0012. 10. 

Zeptejte se odborníků z Ekodomova na vše, co vás o kompostování zajímá. 
Inspirace, rady, sdílení zkušeností. Registrace na denstromu@email.cz

Kávová krize – výstava na stromech  
/ Jírovcová alej v Sadech Svobody u Obecního domu

od soboty do soboty1. 10. – 8. 10.

Jak se žije lidem, kteří stojí za naším šálkem kávy?

Dřeviny městských parků  / sraz u bočního vstupu do zahrady Minoritu z ulice Masarykova třídaod 14:00
Komentovaná procházka prstencem parků s dendrologem Miroslavem Frankem. 
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