
Téma:�Ochrana�přírody�a�krajiny

sobota�16.�dubna
od�10.00� Ukliďme�svět,�ukliďme�Česko!�(www.uklidmecesko.cz)

Akce�pro�veřejnost,�úklid� lokality�na�Jižních�Svazích�(Pohádkový�les).�
Sraz�u�soch�na�Podlesí�V.�Pytle�a�rukavice�pro�všechny�dobrovolníky�
zajištěny.�Kampaň�vycházející�z�mezinárodních�iniciativ�Clean�Up�the�
World!�a�Let´s�do�it!�–�jde�o�to�zbavit�okolí�odpadků�a�přispět�tak�ke�
zlepšení�společného�životního�prostředí.�

neděle�17.�dubna�
7.00�–�10.00� Vítání�ptačího�zpěvu�

Malenovice,�Sad�Kamenec�nad�rybníkem,�sraz�na�autobusové�zastávce
Kamenec�I�v�7.00�h.�Vycházka�do�probouzející�se�jarní�přírody,�tradiční�
akce�České�společnosti�ornitologické�(Mgr.�Evžen�Tošenovský).

13.00�–�18.00 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�6�km.�

Provázejí:� zpracovatel� nové� 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.�

úterý�19.�dubna
9.00�–�17.00 Seminář�o�krajinném�rázu�a�ochraně�přírody�

14|15� BAŤŮV� INSTITUT,� Muzeum� jihovýchodní� Moravy� ve� Zlíně�
–�edukační�místnost,�14.�budova,�5.�patro.�Pro�veřejnost,�neziskové�
organizace� i� školy.�Kapacita� omezena� –�nutné� se� předem�přihlásit�
na�lenkapechova@zlin.eu,�tel.�577�630�941.�Účast�zdarma,�přednášky�
je�možné�navštívit�všechny�jako�blok�nebo�i�samostatně.

���9.00� Krajina,�krajinný�ráz�a�jeho�ochrana�–�Mgr.�Tomáš�Dohnal�(LÖW�&�spol.,�
s.r.o.)

����10.00 Virtuální�procházka�krajinou�Zlínského�kraje�–�Ing.�Hedvika�Psotová�
(ARVITA� P.,� spol.s.r.o.).� Seznámení� s� rozmanitostí� krajinných� typů.�
Krajina�nejen�jako�životní�prostor,�ale�jako�náš�domov.

����11.00���� Krajina� bez� alejí� by� byla� jako� obraz� bez� rámu� –� RNDr.� Marcela�
Klemensová� (vedoucí� kampaně� Zachraňme� stromy� a� koordinátorka�
projektů�pro�záchranu�alejí,�Arnika�–�Centrum�pro�podporu�občanů).�
Aleje� jsou� součástí� krajiny,� ve� které� žijeme.� Přinášejí� benefity�
zemědělcům,� turistům� i� obyvatelům� měst.� Spolu� s� vámi� usilujeme�
o� jejich� ochranu� a� obnovu.� � K� tomu� slouží� i� Databáze�moravských�
a�slezských�alejí,�která�vzniká�ve�spolupráci�s�moravskými�univerzitami.

����13.00� Zlín,�město�v�krajině�–�RNDr.�Dušan�Trávníček�(Muzeum�jihovýchodní�
Moravy�ve�Zlíně)����

����13.30 Jaroslavické�paseky,� fenomén� rozptýleného�pasekářského�osídlení�
–�Mgr.�Tomáš�Dohnal�(LÖW�&�spol.,�s.r.o.).�Historie�tohoto�typu�osíd-
lování,�krajinný� ráz�Jaroslavických�pasek,�Přírodní�park�Želechovické�
paseky,� tradiční� zástavba� pasekářských� usedlostí,� architektonické�
zásady,�představení�nové�krajinářské�studie�Jaroslavických�pasek.�

����14.30 Přírodní� památka� Kurovický� lom� aneb� bohatství� za� humny…�
–� RNDr.� Dušan� Trávníček� (Muzeum� jihovýchodní� Moravy� ve� Zlíně).�
Kousek�od�Zlína�se�nachází� jedinečná�lokalita,�která�byla�vyhlášena�
jako�chráněné�území.�Na�jejím�vzniku�se�v�minulosti�výrazně�podílela�
těžba� vápence.� Přednáška� shrnuje� četné� přírodovědné� výzkumy�
i�současnou�květenu�a�zvířenu,� řeč�bude� i�o�problémech,�které�zde
ochrana�přírody�musí�řešit.

����15.45 Zlín�a�jeho�obyvatelé:�ochrana�synantropních�druhů�netopýrů�a�ptáků,�
zejména� rorýsů,� na� stavbách� –� Mgr.� Evžen� Tošenovský� (Česká�
společnost�ornitologická�a�Česká�společnost�pro�ochranu�netopýrů,�
PřF�UP�Olomouc).�Osvědčené�postupy�a�slepé�uličky,�nové�technologie�
a�problémy,�aktuality�z�dotačních�programů.

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� hendike-
povaných�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�

středa�20.�dubna
17.00�–�18.30 Poznáváme� baťovskou� architekturu� –� Krajská� galerie� výtvarného�

umění� ve� Zlíně� pořádá� procházku� po� zlínské� architektuře� podle�
tématické� mapy.� Sraz� před� 14.� budovou� továrního� areálu.� Více� na�
www.galeriezlin.cz.

10.00�–�11.00 Galeřiště�–�dílna�pro�rodiče�s�dětmi�na�téma�putování�krajinou.�
Rezervace�předem�na�klara.kollarova@galeriezlin.cz�

sobota�23.�dubna
od�10.00����� Zoo�Zlín:�Den�Země�s�akcí�Za�starý�spotřebič�volná�dětská�vstupenka�

do�zoo�(www.zoozlin.eu)

od�14.00� Útulkové�jaro�–�tradiční�venčení�útulkových�psů,�atraktivní�doprovodný�
program�pro�děti�i�dospělé,�zakončení�opékáním�špekáčků�u�táboráku.�
Sraz�v�areálu�útulku.�(www.utulekzlin.cz)����

čtvrtek�21.�dubna�2016�
náměstí�Míru�
9.00�–�15.00 Den�plný�her�a�soutěží

Představí�se� zlínské�školy,�společnosti�ASEKOL,�Technické�služby�
Zlín,�Univerzita�Tomáše�Bati�a�další�organizace.

Pracovníci� Ústavu� inženýrství� ochrany� životního� prostředí� Fakulty�
technologické�UTB�ve�Zlíně�budou�opět�zdarma�zjišťovat�kvalitu�vody�
ze�studní�a�dalších�vodních�zdrojů.�K�analýze�je�zapotřebí�donést�asi�
0,5�litru�vody.

Sbírka�Kola�pro�Afriku�až�do�16.00�(www.kolaproafriku.cz)�

K�darování�jsou�vhodná� �stará,�nepoužívaná�nebo�i�nefunkční�jízdní�
kola.�Darovaná�kola�budou�předána�obecně�prospěšné�společnosti�
Kola� pro� Afriku,� která� zajistí� jejich� opravu,� převoz� a� předání�
potřebným.�Každý�dárce�obdrží�certifikát,�informační�materiály�a�lístek�
na�bezplatný� výjezd� z� parkoviště�na�ul.�Bartošova.�Kola� je�možné�
darovat�i�ve�Štípě�na�Mariánském�náměstí�od�15�do�18�hodin.

9.00�–�11.30� Pásmo�vystoupení�škol

10.00 Vyhlášení�výsledků�a�předání�věcných�cen�výtvarné�
soutěže�pro�děti�na�téma�Ochrana�přírody�a�krajiny

13.00�–�14.00 Zvěřinec�Karla�Kerouše�

–�ukázka�exotických�živočichů�a�vědomostní�soutěž�
o�ceny�pro�děti�a�dospělé

14.00�–�15.00 Markéta�Vodičková�a�Filip�Vítů��–�koncert�

DERATEX spol. s r. o. Zlín

SPECIÁLNÍ�PROGRAM�PRO�ŠKOLY
Po� celý� týden�přírodovědné�přednášky�a� terénní� vycházky� s�odborným� výkladem�
přírodovědců� Karla� Kerouše� (exotické� druhy,� ochrana� přírody),� Mgr.� Evžena�
Tošenovského�(netopýři,�ptáci,�vodní�živočichové)�a�Ing.�Hedviky�Psotové�(krajinný�
ráz)�–�magdapospisilova@zlin.eu,�lesní�pedagogika�–�veronikagajduskova@zlin.eu�

Edukační�programy:�19.�–�24.�4.�Krajská�galerie�výtvarného�umění�ve�Zlíně:�Putování�
krajinou�Antonína�Slavíčka.�Přijďte�se�podívat,�co�všechno�ve�svých�obrazech�zachytil�
malíř�Antonín�Slavíček.�Skrze�hry�a�úkoly�budeme�putovat�Kameničkami,�poslouchat�
zvuky� staré�Prahy� nebo� se� kochat� výhledem�na�moře.�Cílová� skupina�ZŠ�a�SŠ.�
Rezervace�předem:�klara.kollarova@galeriezlin.cz�

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

DOPROVODNÝ�PROGRAM�od�20.�do�27.�dubna�

Výstava�výtvarné�soutěže�Ochrana�přírody�a�krajiny�–�přízemí�radnice

Výstava�fotografií�Chráněná�území�Zlínska:�Martin�Davidov,�Ekocentrum�Čtyřlístek�
–�Odbor�životního�prostředí�a�zemědělství,�Zarámí�4421.�

Pro�více�informací�sledujte�program�Dne�Země�2016�na� .www.zlin.eu


