
Statutární město Opava
ve spolupráci s:

Arnika z. s.; RNDr. Vít Balner; CENIA, česká informační agentura životního prostředí; ELEKTROWIN a. s.; Ing. Miroslav Frank; 
Lesní klub Zvonek; Lesy ČR s. p. – lesní správa Opava; Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ, Opava; MČ Malé Hoštice; 

Mendelovo gymnázium Opava; MŠ Opava, Heydukova; MŠ Opava, Riegrova; NaZemi, z. s.; Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže; 
Ing. Otakar Rada, CSc.; Sázíme stromy, z. ú.; Slezská zahrádka a Včelařství Štěpáník; Slezské gymnázium, Opava p. o.; 

Slezské zemské muzeum; Střední odborné učiliště stavební, Opava; Spolek Ekolyceum; Středisko volného času Opava; Štefan Kanaloš; 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava; Včelařská rodinná farma Košec; Vlastimil Dvořák; 

ZAHRADNICTVÍ WEISS Jan a Matěj; Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava-Město; ZaOpavu, z. s. ; 
ZŠ Nový svět, Opava; ZŠ Opava, B. Němcové; ZŠ Opava, E. Beneše; ZŠ Opava, Mařádkova; ZŠ Opava, Otická; ZŠ Opava, Šrámkova; 

ZŠ Opava, Vrchní. 

1. a 2.10.
od 15:00

sobota a neděle

1. - 8.10.
od 9:00

od soboty do soboty

9.10.
od 8:30
neděle

20.10.
od 14:00
čtvrtek

13.10.
od 18:00
čtvrtek

4.11.
od 9:00
pátek

22.10.
od 10:00
sobota

5.11.
od 10:00
sobota

15.10.
od 14:00 do 17:00

sobota

12.10.
od 16:00

středa

Den stromů Den stromů 
Vás zve na

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

16.10.
od 13:00 do 17:00

neděle

od 14:30
neděle

Komentované prohlídky Arboreta v rámci akce Vyřež/š si svou dýni / Arboretum Nový Dvůr, sraz u vstupu
Vydejme se na prohlídku arboreta v doprovodu odborníka a nechme se unést krásou a velkolepostí dřevin oděných do barev 
podzimu. Zárověň proběhne oblíbená akce Vyřež/š si svou dýni. Platí klasické vstupné.

Poznej své boty - výstava na stromech / Jírovcová alej v Sadech Svobody u Obecního domu
Park u Obecního domu se během Týdne důstojné práce promění v galerii. Výstava nás provede pracovními podmínkami 
v koželužnách a při výrobě bot v Bangladéši. Pokud vás ožehavá témata naší každodenní spotřeby zajímají, výstava na stromech 
pořádaná spolkem NaZemi je tady každoročně pro vás!

Houbařská vycházka do lesa v okolí Stěbořického rybníka / Sraz u kaple ve Zlatníkách
Vycházkou provází zkušený mykolog Vít Balner. Předpokládané ukončení akce ve 12:30. V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) 
se akce ruší.

Stromy kolem nás / Sraz u vstupu do zahrady Minoritu z ulice Masarykova třída
Rádi byste poznali stromy v Sadech Svobody a dozvěděli se o nich něco zajímavého? Potom je tato procházka parkem vedená 
zkušeným dendrologem Miroslavem Frankem právě pro vás!

Filmový podvečer o krajině, lidech, stromech, venkovu a architektuře / Matiční dům
Přijďte se inspirovat projekcí dokumentárních filmů Krajina, která spojuje a Hledání venkovského charakteru obcí. Můžeme my sami 
změnit veřejný prostor? Má krajina paměť? Co tvoří prostředí venkova? A jak ho utvářet?

Dílnička pro děti a rodiče / Alžbětina zahrada na Rybím trhu
Dřevo, květiny, dráty, textil, přírodniny ... nakombinujeme naší fantazií při odpoledni plném tvoření v příjemném prostředí Alžbětiny 
zahrady. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Matičního domu.

OSLAVA DNE STROMŮ V PARKU / Sady Svobody (okolí Ptačího vrchu)
Tvořivé dílničky, vzdělávací hrátky, ochutnávky domácích výrobků a hlavně spousta zábavy pro děti i dospělé. Chybět 
nebude ani oblíbená zahradnická i houbařská poradna. Novinkou bude ukázka historických pil. Na děti čeká také 
skákací hrad ve tvaru varné konvice společnosti ELE KTROWIN. V případě deště se celá akce přesouvá na 23. října.
Komentovaná procházka městskými parky v doprovodu dendrologa Miroslava Franka
Sraz u vstupu do zahrady Minoritu z ulice Masarykova třída

Plánuješ-li rok, zasej zrno. Plánuješ-li tisíciletí, sázej stromy / Obecní dům, Schösslerův salonek
Přednáška na téma strom jako symbol udržitelného rozvoje města je určena pro pedagogy a koordinátory EVVO, ale také zájemce 
z řad široké veřejnosti. Přednáší Jarmila Cikánková, vedoucí oddělení zpracování a správy dat. CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí.

Výsadba lipového stromořadí k soutoku Moravice s Opavou / Sraz na železniční stanici v Malých Hošticích
Výsadba lip, našeho národního stromu, se uskuteční ve spolupráci s neziskovou organizací Arnika a Městskou částí Malé Hoštice. 
Přiložte ruku k dílu a zasaďte svůj strom. Potřebné nářadí dle možností s sebou. Více informací na http://arnika.org/lopatka-pro-alej.

Výsadba stromů na Kolofíkově nábřeží v Opavě - akce pro školy / Sraz na Kolofíkově nábřeží, na konci asfaltky 
za SŠ technickou (směr Globus)
Akce je určena pro školy a probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy.

Výsadba stromů na Kolofíkově nábřeží v Opavě - akce pro širokou veřejnost / Sraz na Kolofíkově nábřeží, na 
konci asfaltky za SŠ technickou (směr Globus)
Zajišťuje nezisková organizace Sázíme stromy. Sadit budeme na bezpečném místě, přijďte si i s dětmi zasadit svůj strom do krajiny! 
S sebou vhodné oblečení, nářadí zajištěno.


