Téma: LES A JEHO OBYVATELÉ

čtvrtek 24. dubna

neděle 13. dubna

náměstí Míru

10.00–17.00

9.00–15.00 Barevný den a tradiční program na náměstí
– naučný program třídění odpadu – společnosti
EKO-KOM, ASEKOL, stánky s prezentacemi škol,
organizací, ekologických sdružení a dalších
společností se soutěžemi o ceny, soutěž ve sběru
přenosných baterií se společností Ecobat (souboj
dvou krajských měst – Zlína a Olomouce)
9.00–11.30 Pásmo vystoupení škol
Zvěřinec Karla Kerouše
Vyhlášení výsledků a předání věcných cen výtvarné
soutěže na téma Les a jeho obyvatelé (10.00)
13.00–14.00 Povídání o dravcích, ukázka dravců
(ZO ČSOP Hošťálková)
od 14.00
Zvěřinec Karla Kerouše
+ vědomostní soutěž pro děti a dospělé
Tokyo – koncert legendární zlínské kapely

Park Svobody
9.00–15.00 Blíže k přírodě – pohybové aktivity pro děti a mládež
(Junák – svaz skautů a skautek ČR, 4. stř. Zlín,
UNGUŽBUNGUDUNGU, o.s.)

úterý 22. dubna
od 17.00

Přednášky pro veřejnost a školy v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU
9.00–10.30
Přednášky k ochraně přírody – nejen o rostlinách
a živočiších v lese
Typy lesů a jejich květena (Ing. Jaroslav Hrabec,
vedoucí oddělení ochrany přírody Zlínského kraje)
Význam živočichů v lesním ekosystému
(RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., Katedra ekologie
a živ. prostředí PřF UP v Olomouci, CONBIOS, s.r.o.)

sobota 26. dubna
od 13.00

od 14.00

22. 4.–1. 6. Výstava výtvarné soutěže Les a jeho obyvatelé v přízemí radnice
Fotosoutěž Les a jeho obyvatelé – podrobné informace k fotosoutěži a
možnostem zapojení na www.zlin.eu pod odkazem "Fotosoutěž Les a jeho obyvatelé"
nebo na letácích v MITS na radnici a na OŽPaZ MMZ (Zarámí 4421), kontakt: 577
630 941, fotosoutezDZ@email.cz. Uzávěrka 15. 9. 2014.
Výstava: říjen 2014 v Galerii 2. patro na zlínské radnici.
V rámci Dne Země dále proběhnou přírodovědné přednášky ve školách ad. Pro
více informací sledujte program Dne Země a www.zlin.eu.

Na kolech do přírody – výlet na kolech s CYKLO Zlín,
start v 17 h z náměstí Míru, směr cyklostezka Prštné.
Úklid lokality kolem cyklostezky. (www.cyklozlin.cz)

středa 23. dubna

Doprovodný program
Odborné ošetření Stromu města Zlína 2013 – „Dub na ulici Prostřední”

Ranč v sedle – program pro děti i rodiče u koní
u Hospůdky pod Rablinů na vlčkovském rozcestí
(Kašava). Jízda na koni a poníkovi, hry, soutěže,
poznávačky. Možnost občerstvení/oběda v hospůdce.
Více informací na www.rancvsedle.cz (na akci je nutné
se předem přihlásit, vstupné 50 Kč/os.)

Pohádkový les aneb ve dvou se to lépe táhne
– start v lesoparku u dřevěných soch (u konečné linek
6 a 8). Od 15 h táborák (špekáčky a nealko nápoje
s sebou!). Vstupné 40 Kč/dítě a 15 Kč/dospělý
(www.ddmastra.cz)
Útulkové jaro – venčení útulkových psů, atraktivní
doprovodný program pro děti i dospělé, opékání
špekáčků u táboráku.

neděle 27. dubna
od 10.00
13.00–17.00

Zlínské mateřské, základní a střední školy v rámci kampaně uklidí vybrané lokality
ve městě. Děkujeme!

Den Země v Zoo Zlín (www.zoozlin.eu)
Pasekářská stezka – vycházka pro veřejnost
s odborným výkladem o krajinném rázu, rostlinách
a živočiších, kterou zajišťuje Odbor životního prostředí
a zemědělství a Odbor městské zeleně. Sraz ve 13 h
na zastávce Jaroslavice–točna.
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