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Den Země
Přijďte s námi oslavit

úterý 22. dubna 2014

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 
Statutární město Jihlava
Odbor životního prostředí
kam letí (naše) smetí
» Víte kde najít aktuální informace o odpadovém hospo-

dářství? www.odpadyjihlavy.cz
» Jak z bioodpadu vytvořit kvalitní hnojivo?
» Kam s vysloužilým elektroodpadem?
» Co vše je černá skládka? Aneb i Vy můžete nevědomky 

založit černou skládku.
Úřad územního plánování
» územní plánování hrou

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Myslíte si, že práce popelářů je snadná? Přijďte si ji vyzkou-
šet! Dovézt správný odpad na správné místo není jen tak! 
Zvlášť, když se Vám do cesty neustále pletou černé skládky! 
» slalom s mini popelnicí na speciální dráze pro malé děti
» slalom s opravdovou popelnicí plnou odpadu pro odvážné 

a silné děti i dospělé
» načítání čárových kódů z popelnic aneb jak to všechno 

vlastně funguje
» kam s odpadem, který se do popelnic nevejde nebo do 

nich nepatří
» vše o černých skládkách – jak vznikají a co s nimi
» zpětný odběr elektra – co s vysloužilými elektrospotřebi-

či, jak a kde se zpracovávají
» exkurze ve sběrném dvoře, třídící poradna 
» maskot mýval Ondra – společné focení, informace o mý-

valech  

Dům dětí a mládeže
» ukázky z činnosti přírodovědného zájmového útvaru – 

ukázky chovaných zvířat V DDM – fretka, hlodavci, za-
krslý králík, želvy, hadi, oblovky + zajímavosti z jejich 
života a chovu

Ekoinfocentrum
» výukové programy na téma odpady, voda, ekodomácnost
» ekoporadna pro veřejnost

Elektro-bicykl
» elektrokola a skútry

Záchranná Stanice Pavlov
» výklad o životě, ohrožení a ochraně dravců, sov a dalších 

volně žijících živočichů (netopýři, vydry, norci)
» ukázka sov, informace o činnosti Stanice Pavlov

ZOO Jihlava
» „Od pólu k pólu“: Pojďme si společně ukázat, jak i malé 

změny v našem chování mohou pomoci naší planetě.

ZŠ T. G. M.
» projektové práce dětí k environmentální 
 výchově, aktivita „namaluj motýla“
» kvízy a skládání puzzle

BESIP
» prezentace krajského pracoviště 

BESIP se zaměřením na řidiče, 
chodce a cyklisty

 Cyklojízda 
 Masarykovo náměstí 16.00 

Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovodu měst-
ské policie. Cyklojízda je vhodná i pro děti které bezpečně 
ovládají své kolo. Délka cca 8 km. Drobné dárky pro účastní-
ky cyklojízdy zdarma.
Od 13.00 hod. bude na náměstí probíhat servis kol ZDARMA 
pro všechny účastníky cyklojízdy (zdarma servis a seřízení 
kola, případný materiál si hradí každý sám). Servis zajišťuje 
SOPKO PAVEL – HIPP CYCLES, Matky Boží 36, Jihlava. 

 Muzeum Vysočiny Jihlava 
 Masarykovo nám. 57, Jihlava 
 9.00–17.00 

Pracovníci muzea pro Vás připravili zajímavý program s eko-
logickou tématikou ve všech  přírodovědných expozicích. 
Více informací o programu naleznete na http://muzeum.ji.cz.

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2014 

12. dubna 2014

HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Mladých ochránců přírody
Budeme spolu hledat projevy jara v našich zemích, a to:
» kvete violka vonná
» jsou vidět vajíčka žab
» lidé se ráchají v potoce
sraz: na konečné stanici MHD v Jihlavě – Antonínově Dole 
v 9:00 hod. | trasa: Antonínův Důl – ATC Pávov (asi 10 
km), členitý terén |  hledání znaků jara, otevírání studánek 
(Zahrádkářská, Anetka, Eliška, Žandova, Emanuela, Pod 
Kopulajem), soutěž pro děti | s sebou: turistické oblečení, 
nepromokavá obuv, případně dalekohled | odjezd: z Masary-
kova náměstí odjíždí od Sklípku linka MHD č. 12 v 8.03 hod. 
| návrat: z ATC Pávov do Jihlavy linkou MHD č. 12 | vedou: 
Ing. Jaroslav Kněžíček, Iva Doláková. | bližší informace: 
Ing. Jaroslav Kněžíček, tel.: 731 888 321

15. dubna 2014 

OZVĚNY EKOFILMU
V Centru environmentální výchovy PodpoVRCH v Zoo Jihla-
va promítání fi lmu „Havaj v ohrožení“ a „Patagonie“. Vstup 
zdarma. Bližší informace na www.zoojihlava.cz

19. dubna 2014

DEN ZEMĚ V ZOO
Jarní slavnost na počest zelené planety Země.

20. dubna 2014

DEN ZEMĚ V ZOO
Velikonoční vajíčkové dovádění.

OSLAVA DNE ZEMĚ 
Akci pořádají Příznivci přiměřeného pohybu, městys Větrný
Jeníkov, KČT Čeřínek a ZŠ Větrný Jeníkov.
trasa: Štoky, Studénky, Račí rybník, Kochánov, Úhořilka,
Chýška, Malení, Kosovy, D1, hraniční kámen z roku 1555,
Černý rybník, Větrný Jeníkov  |  délka trasy: 20 000 yardů  |
odjezd autobus: 8.45 Motorpal Jihlava, 9.15 Větrný Jeníkov
|  odjezd cyklistů: 9.00 Větrný Jeníkov  |  délka trasy: 32 km
Možnost opékání buřtů, účast na akci je na vlastní nebezpe-
čí, do osmnácti let povinná přilba!

ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 2014 
NA JIHLAVSKU
KČT Bedřichov Jihlava ve spolupráci se statutárním městem
Jihlava
sraz: 9.00 v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě, na
startu možnost seřízení kola zdarma – zajistí nová cyklistic-
ká prodejna Cyklo Point  |  odjezd: 10.00 hod.  |  trasa: Jihla-
va–Přímělkov, poté mohou účastníci pokračovat po trasách:
Přímělkov–Střížov–Komárovice–Uhřínovice–Sokolíčko–Vilá-
nec–Popice–Pístov
V rámci akce proběhne vstřícná cyklojízda po cyklostezce
Z Třebíče do Přímělkova  |  sraz druhé jízdy v Autokempingu
Třebíč–Poušov
bližší informace: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563, www.kctbedri-
chovjihlava.estranky.cz

23. dubna 2014

KULATÝ STŮL NA TÉMA ODPADY
Kino Dukla, 18.00 hod.

12.–23. května 2014

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořádáme
výstavu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma:
„Můj strom“. 

 Těšíme se na vaši návštěvu! 

ZDRAVÝ KRAJ


