Statutární město Opava
ve spolupráci s
RNDr. Vít Balner; Ing. Miroslav Frank; Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, Opava;
MŠ Opava, Riegrova; NaZemi, z. s.; Ing. Otakar Rada, CSc.; Slezské gymnázium, Opava p. o.;
Slezské zemské muzeum; Střední odborné učiliště stavební, Opava; Středisko volného času Opava;
Štefan Kanaloš; Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava; Včelařství Štěpáník;
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava-Město; Za Opavu, z. s.;
Opavská kulturní organizace; Ekolyceum; Regionální potraviny; Jammers home;
Dětský lesní klub V koruně stromů; ZŠ Nový svět, Opava; ZŠ Opava, B. Němcové;
ZŠ Opava, Otická; ZŠ Opava, Šrámkova; ZŠ Opava, Vrchní; ZŠ Opava, T. G. Masaryka;
ZŠ Opava, Edvarda Beneše; ZŠ Opava, I. Hurníka;

Vás zve na

Den stromů
2019

5. 10. a 6. 10.
od 15.00
sobota a nedìle

5. 10. – 12. 10.
od soboty do soboty

10. 10.
od 18.00
ètvrtek

13. 10.
od 13.00 do 17.00
nedìle

18. 10.
od 18.00 pátek

26. 10.
od 9.00 – 12.00
sobota

Komentované prohlídky Arboreta v rámci akce Vyøež/š si svou dýni / Arboretum Nový Dvůr, sraz u vstupu
Pojďte se v doprovodu odborníka Miroslava Franka nechat unést krásou podzimní přírody a dozvědět se
něco o stromech a ostatní ﬂoře v Arboretu Nový Dvůr. Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný
program, jako je výroba ozdob z dýní, ochutnávka dýňových specialit, lampionový průvod a podobně.
Vstupné je 60 Kč (dospělí), 45 Kč (děti a senioři) a 150 Kč (rodinné vstupné).
Výstava na stromech – „Cena kakaa“ / Jírovcová alej v Sadech Svobody u Obecního domu
70 % světové produkce kakaa pochází z oblasti západní Afriky, zejména z Pobřeží slonoviny. V jakých
podmínkách se zde kakao pěstuje? Proč je v kakaovém průmyslu hojně využívána dětská práce? Jaké má
tohle všechno důsledky? Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví právě tato výstava.
Filmový podveèer - promítání úspìšných ﬁlmù z festivalu Ekoﬁlm a Jeden svìt / Matiční dům
Hlavním titulem ﬁlmového podvečera bude ﬁlm Krajina v tísni, jež pojednává o tom, jak špatně zacházíme
s naší přírodou a jaké to má, zejména ve vodním hospodářství, dopady. Následovat budou další krátké ﬁlmy
z festivalu Ekoﬁlm.

Oslava Dne stromù v parku / Sady Svobody
Oslavte s námi Den stromů a navštivte tvořivé dílničky, zahradnickou a houbařskou poradnu či výstavu
historických pil. Ochutnejte domácí výrobky, nahlédněte pod ruce zkušených řezbářů. To vše a mnohem víc
vás čeká v okolí Ptačího vrchu. V případě deště se celá akce přesouvá na neděli 20. 10.
od 14.30 Komentovaná procházka parkù pod názvem „Od sadù U Muzea k Ptaèímu vrchu“ v doprovodu
dendrologa Miroslava Franka / sraz u Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea

Environmentální den na téma STROMY – akce pro školy / Sraz u Kaple sv. Anny
Akce je určena pro školy. Děti se dozvědí, jak je důležitá následná péče o stromy a co vše do ní zapadá.
Zábavnou formou si zopakují, co už o stromech vědí, případně si své vědomosti rozšíří.
Jak si dìti hrají v lese / sraz na parkovišti pod ZŠ Raduň
Přijďte si užít tvoření v lese a z plodů lesa. Pokud můžete, vezměte malou pilku a nůž.
Les a průvodci pro vás připravili zážitky, tvorbu, bádání a společné hraní. Tentokrát se spolu budeme ptát
stromů, jestli mají rádi své děti, žijí v rodinách jako my? Znají přátelství a pečují o své blízké? Chodí malé
stromky do školky?
Registrace na vkorunestromu@seznam.cz, počet účastníků je omezený!

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

