
Akce, kde není uvedeno jinak, jsou zdarma. Změna programu vyhrazena. Více informací na www.opava-city.cz nebo www.facebook.com/mestoopava. 

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

9. 4. | sobota | 9.00 a 14.00

Zahradníkův rok 
/ Zahradnictví WEISS – K Rybníčkům 20, Otice 

Jaký je život zahradníka? Komentovaná prohlídka zahradnictví. Tvořivé dílničky 

– výroba jarní květinové misky. Registrace na zahradnictvi.weiss@seznam.cz 

10. 4. | neděle | od 14.00 do 16.00 

Pravěký svět 
aneb Ve stopách Zdeňka Buriana 
/ Památník P. Bezruče, Ostrožná 35

Komentované prohlídky výstavy, výtvarné dílničky pro milovníky dinosaurů – 

malování na plátno. Vstupné 50 Kč. Registrace na: schwanova@szm.cz

19. 4. – 1. 5. | od úterý do neděle

Hravě po Opavě 
/ parky od Slezského zemského muzea až po Střední zdravot. školu 

Hra pro děti plná zábavných úkolů, říkanek a poučení. Pravidla na 

www.svcopava.cz a www.opava-city.cz

20. 4. | středa | od 14.00 do 16.30 

Chyť si je!  
/ školní arboretum ZŠ Opava, B. Němcové 

Soutěžní hádanky, kvízy a úkoly pro zvídavé děti i dospěláky. V případě deště 

se akce ruší.

20. 4. | středa | od 17.00

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

Beseda spolku Kapradí se spisovatelkou a jejím hostem o světě komunitních 

zahrad, městském zahradničení a potravinové soběstačnosti. Vstupné 50 Kč.

22. 4. | pátek | 16.30 a 19.00 

Budiž voda! 
/ KUPE, Janská 7 

Komentované prohlídky výstavy Konverze věžových vodojemů. 

Od 17.00 promítání filmu Budiž voda!

23. 4. | sobota | od 10.00 do 16.00

Zvonková Země Nezemě 
/ Lesní klub Zvonek - Raduň, ulice Polní 

Přijďte si vyrobit zvonkohru a opéct špekáček! Workshop, lesní kuchyně, tvůrčí 

dílničky z přírodnin. Přednáška doc. Jana Unucky o jeho cestách od severu                 

k jihu. Akce pro rodiny s dětmi.

23. 4. | sobota | 14.00

Historie opavských městských parků 
/ sraz před Obecním domem, Ostrožná 46 

Historická exkurze prstencem městských parků s památkářkou Petrou 

Kaniovou. V případě deště se akce ruší.

24. 4. | neděle | od 9.00

Čtyři živly naší Země 
/ sraz na zahradě lesní školky V Koruně stromu, Raduň 

Setkání v lese a u ohně pro rodiny s dětmi. Tvorba, bádání a zážitkové hry                 

na téma čtyři živly Země. Registrace na vkorunestromu@seznam.cz

26. 4. | úterý | od 18.00

Filmový večer spolku Za Opavu 
/ Matiční dům, Matiční 2 

Promítání úspěšných snímků z festivalu Ekofilm.

30. 4. | sobota | od 6.00

Vítání ptačího zpěvu 
/ Městské sady, sraz na zastávce MHD u víceúčelové haly 

Pozorování ptáků v parku, poznávání jejich hlasů i života se zkušeným 

ornitologem Otakarem Závalským. V případě deště se akce ruší.

30. 4. | sobota | od 9.30

Exkurze na Raduňský mokřad 
/ sraz u mokřadu (500 m před obcí Raduň ve směru z Kylešovic)

Vezměte děti a navštivte jedinečný mokřadní biotop a jeho obyvatele                            

v doprovodu odborníků Petra Blahy a Marie Vavrečkové.

12. 4. | úterý | 14.00 a 15.00

Exkurze na třídící linku odpadů 
v Technických službách Opava
/ sraz před vrátnicí TSO, Těšínská 71

Volné vstupenky (počet omezen) lze vyzvednout v Turistickém informačním 

centru Opava od 1. dubna.

1. 5. | neděle | od 10.00

Příroda Městských sadů 
/ sraz před bránou fotbalového stadionu (vedle střelnice)

Kdo žije v parku a jak to poznáme? Objevná vycházka s ekoložkou Markétou 

Cichou pro velké i malé průzkumníky přírody. V případě deště se akce ruší.

Statutární město Opava

a 

Markéta Cichá • Otakar Závalský 

SEMIX PLUSO, spol. s r.o. 

Slezské zemské muzeum • Spolek Kapradí

Spolek Lesní klub Zvonek 

Spolek V Koruně stromu

Středisko volného času, Opava 

Technické služby Opava • Vodárenská věž Opava o.p.s.

Zahradnictví Weiss • Za Opavu, z. s. • ZŠ Opava, B. Němcové
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