středa 19. dubna
od 18.00

Večerní vycházka za zvířecími obyvateli Zlína
Exkurze pro veřejnost se zoologem Evženem Tošenovským (PřF UP Olomouc,
ČSO, ČESON). Poznávání běžných druhů ptáků podle hlasu, pozorování rorýsů
a po setmění ukázky moderních metod používaných při výzkumu netopýrů
(batdetektory, noktovizor), ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné
stanice, možnosti zateplování budov ad. Sraz v 18.00 h na zastávce MHD
Bartošova čtvrť, Kneslova (bus č. 33). Účast zdarma, kapacita omezena – nutné
se předem přihlásit na lenkapechova@zlin.eu, tel. 577 630 941

sobota 22. dubna
od 13.00

Pohádkový les – více na www.ddmastra.cz

neděle 23. dubna
7.30 – 10.00

od 10.00
13.00 – 18.00

Vítání ptačího zpěvu
Sady Pod Babou a Baba (sraz na autobusové zastávce MHD Mladcovská ve
směru na Mladcovou v 7.30 h, GPS 49.2286956N, 17.6531711E). Vycházka do
probouzející se jarní přírody, tradiční akce České společnosti ornitologické
(Mgr. Evžen Tošenovský).
Zoo Zlín: Den Země s akcí Za starý spotřebič volná dětská vstupenka do zoo
(www.zoozlin.eu)
Pasekářskou stezkou krajinou pasek
Vycházka pro veřejnost s odborným výkladem o krajinném rázu přírodního parku,
historii a současnosti rozptýleného osídlení a tradiční architektuře, o místních
rostlinách a živočiších, zejména ptácích. Sraz ve 13.00 h na zastávce MHD
Jaroslavice – točna (bus č. 31), okruh cca do 10 km.
Provázejí: zpracovatel krajinářské studie zdejších pasek Mgr. Tomáš Dohnal
(LÖW & spol., s.r.o.), zoolog Mgr. Evžen Tošenovský (PřF UP Olomouc, ČSO)
a pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství

středa 26. dubna
9.00 – 19.00

Téma: VODA V KRAJINĚ

čtvrtek 20. dubna 2017
9.00

náměstí Míru
9.00 – 15.00

Den plný her a soutěží
Představí se zlínské školy, společnosti ASEKOL,
EKOKOM, Technické služby Zlín, Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, Věda nás baví a další organizace.
Sbírka Kola pro Afriku (do 16.30)
www.kolaproafriku.cz
K darování jsou vhodná stará, nepoužívaná nebo
i nefunkční jízdní kola. Darovaná kola budou
předána obecně prospěšné společnosti Kola pro
Afriku. Sběr kol bude probíhat v tento den také
na Jižních Svazích v dolní části parkoviště
u kostela od 15 do 18 hodin.

10.00

11.00

11.45

9.00 – 11.30

Pásmo vystoupení škol

10.00

Vyhlášení výsledků a předání věcných cen výtvarné
soutěže pro děti na téma Voda v krajině

12.00
13.00

12.00 – 13.00 Zvěřinec Karla Kerouše
– ukázka exotických živočichů a vědomostní soutěž
o ceny pro děti a dospělé
13.00 – 14.00 Komentovaná ukázka sov a dravců
– ČSOP Hošťálková

14.30

14.00 – 15.30 TOKYO – koncert legendární zlínské kapely
(http:/bandzone.cz/tokyo)
15.20

SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY
Po celý týden přírodovědné přednášky a terénní vycházky s odborným výkladem přírodovědců
Karla Kerouše (exotické druhy), Mgr. Evžena Tošenovského (netopýři, ptáci, mokřady)
a Ing. Hedviky Psotové (voda v krajině) – magdapospisilova@zlin.eu

16.00

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila ve dnech 18. – 28. 4. edukační programy
pro ZŠ „H2Omalovánky“ – voda jako inspirace a prostředek v umění. Nutno předem rezervovat
na klara.kollarova@galeriezlin.cz, tel. 775 665 247.

17.30

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

sobota 29. dubna

DOPROVODNÝ PROGRAM

od 13.00

18. – 30. 4.

Výstava výtvarné soutěže Voda v krajině – přízemí radnice

2. – 30. 5.

Výstava fotografií Voda v krajině – přízemí radnice
od 14.00

Pro více informací sledujte program Dne Země 2017 na www.zlin.eu.

sponzoři

DERATEX spol. s r. o. Zlín

Populárně-naučný seminář VODA V KRAJINĚ
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – edukační
místnost, 14. budova, 5. patro.
Pro veřejnost. Kapacita omezena – je nutné se předem přihlásit na e-mail:
lenkapechova@zlin.eu nebo tel. 577 630 941, jinak nelze zajistit místo.
Účast zdarma, přednášky je možné navštívit všechny jako blok nebo
i samostatně (v tomto případě prosíme z důvodu rušení o příchod těsně před
stanoveným časem pro jednotlivé přednášky).
Voda v krajině – Ing. Hedvika Psotová (ARVITA P., spol. s.r.o.). Úvodní slovo
k tématu. Krajinné struktury zadržující vodu v krajině. Revitalizace, příklady
konkrétních opatření v obrazech a zhodnocení jejich funkcí po letech.
Význam vodních prvků v krajině pro populace chráněných druhů živočichů
– Mgr. Evžen Tošenovský (Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro
ochranu netopýrů, Centrum popularizace vědy PřF UP). Přednáška o některých
méně známých i diskutovaných tématech ochranářského managementu ve
vztahu k hospodaření s vodou v současné krajině. Reálná praxe bude představena na konkrétních výsledcích a zkušenostech u příležitosti výročí deseti let
fungování první soukromé ptačí rezervace v ČR – Josefovské louky.
Voda v krajině jako téma (nejen) ekologické výchovy – Mgr. Evžen Tošenovský
(ČSO, ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP). Přehled a představení
některých vzdělávacích programů využitelných v koncepci EVVO. Jak efektivně
a atraktivně využít současnou nabídku ve vzdělávání – od regionálních přes
celonárodní a mezinárodní programy, až po programy tzv. „občanské vědy“.
Přehled dotačních možností v gesci AOPK ČR se zaměřením na vodu – Ing. Petr
Šandor (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa
CHKO Bílé Karpaty). Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí
krajiny a Operační program životní prostředí.
Obědová pauza
Voda v zemědělské krajině – prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Mendelova
univerzita v Brně, Ústav výzkumu globální změny (CzechGlobe) Akademie věd
ČR). Voda ČR – je a bude jí dost? Jak ji v krajině chránit? Co můžeme udělat pro
její efektivní využití? Jak je to skutečně se suchem? Nejnovější verze detailního
monitorovacího systému sucha, způsoby sledování dopadů nedostatku vody
pomocí satelitů, nejaktuálnější výsledky rozsáhlého projektu nazvaného Generel
vodního hospodářství krajiny ČR se zaměřením na eliminaci dopadů sucha, vodní
eroze a povodní. Diskutován bude vztah současné vládní administrativy k problémům souvisejícím s vodou. V daném kontextu budou představena vybraná
adaptační opatření udržitelnosti vývoje naší krajiny a zemědělství.
Znečišťování a ochrana vod – Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (Mendelova univerzita
v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie). Nejvýznamnější zdroje znečištění
povrchových a podzemních vod (průmysl, odpadní vody, zemědělství, doprava...),
problematika eutrofizace. Rozdělení ochrany vod – ochrana obecná, zvláštní
(CHOPAV, citlivé a zranitelné oblasti) a speciální (ochrana zdrojů pitné vody).
Revitalizace mokřadních biotopů a společenstva vodních brouků – RNDr. Dušan
Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně). Co je to revitalizace? Využití
vodních brouků jako bioindikátorů zachovalosti mokřadních lokalit v ochraně
přírody. Ukázky vhodně provedených zásahů i některé odstrašující příklady.
Doporučení pro přípravu revitalizačních projektů.
Má smysl přehrazovat toky? – RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. (CONBIOS s.r.o.).
Údolní nivy a jejich význam. Výhody a nevýhody přehrad. (Kdy) stojí za to revitalizovat toky? Renaturace vodních toků a bobr jako faktor zadržující vodu v krajině.
Je průplav Dunaj-Odra-Labe příležitost nebo totální katastrofa? – Doc. Martin
Rulík, Ph.D. (PřF UP Olomouc, katedra Ekologie a životního prostředí, předseda
České limnologické společnosti). Bude tato stavba pro naši krajinu skutečně
ekonomickým přínosem, nebo naopak způsobí její nevratné narušení?

spolupracující firmy

spolupracující organizace

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Akce pro veřejnost, úklid lokality na Jižních Svazích (Pohádkový les). Sraz u soch
na Podlesí V. Pytle a rukavice pro všechny dobrovolníky zajištěny.
Útulkové jaro – tradiční venčení útulkových psů, atraktivní doprovodný program
pro děti i dospělé, zakončení opékáním špekáčků u táboráku. Sraz v areálu
útulku na Vršavě (www.utulekzlin.cz).

