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Den Země
Přijďte s námi oslavit

středa 22. dubna 2015

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 

Statutární město Jihlava
Odbor životního prostředí
BIOodpad na skládce nekončí

Úřad územního plánování
Územní plánování hrou

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Přijďte si ověřit svoje znalosti o třídění odpadu a zasoutěžit 
si s maskotem mývalem Ondrou!
» třídící kvíz pro velké i malé
» soutěž Hoď si odpadem, aneb kde odpady končí
» třídící poradna – Chcete třídit a nevíte jak? Přijďte se zeptat!
» informační stánek o poskytovaných službách – exkurze, 

slevy na poplatku za odpady atd.
» ukázka techniky a odpadových nádob

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

ukázky chovaných zvířat V DDM – fretka, hlodavci, zakrslý 
králík, želvy, hadi, oblovky + zajímavosti o zvířatech

Ekoinfocentrum ZO ČSOP
» ekoporadna na téma ekodomácnost, přírodní zahrady, 

voda, energetické úspory

Elektro-bicykl
» elektrokola a skútry

WAVE Promotion
» ukázka elektromobilu – Opel Ampera (Plug-in hybrid)
» ekologické projekty jako investiční příležitost
» elektromobilita a větrné elektrárny v Německu

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

volně žijících živočichů v Kraji Vysočina
» ukázka sov, informace o činnosti stanice a související 

ekologická výchova

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, aktivi-

ta „namaluj motýla“
» kvízy a skládání puzzle

BESIP
» prezentace krajského pracoviště BESIP se zaměřením na 

řidiče, chodce a cyklisty

EUROPE DIRECT Jihlava
» prezentace problematiky a ochrany životního prostředí, 

ekologie ve vztahu k EU, informace o EU obecně, pro 
mladší děti kvíz, soutěže o drobné dárky

 Kino Dukla – velký sál 
Projekt Zdravé město a MA21
Beseda pro veřejnost s TAŤÁNOU MÍKOVOU, vedoucí 
redaktorkou počasí ČT
» v 16:00 pro veřejnost: „Kde končí počasí a začíná klima?“
Na veřejnou besedu budou vstupenky ZADARMO na Turistic-
kém informačním centru na Masarykově nám. od 13. dubna 
informace: 567 167 125, e-mail: sona.kratka@jihlava-city.cz

 Cyklojízda 
 Masarykovo náměstí 17.00 
SLIBY-CHYBY, o.s.
CYKLOJÍZDA JIHLAVOU
sraz: 17:00 Masarykovo náměstí (parkoviště před radnicí)  
|  start: 17:30  |  cíl: nádvoří Pivovaru Jihlava – nápoj a 
pro zájemce prohlídka pivovaru ZADARMO  |  informace: Jiří 
Holoubek, tel.: 602 129 579, www.jihlavskypulmaraton.cz

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

Zajímavý program s ekologickou tématikou ve všech přírodo-
vědných expozicích. Více informací http://muzeum.ji.cz.

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2015 
11. dubna 2015

HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Mladých ochránců přírody
Na tradiční vycházce pro velké i malé budeme letos hledat:
» Zda kvete devětsil
» Jsou vidět slunéčka?
» Pět zpívajících různých ptáků
sraz: na konečné stanici MHD v Jihlavě – Horním Kosově
v 9:00 hod.  |  vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček, Iva Doláková.
informace: mobil 731 888 321

18. dubna 2015

25. Pochod u příležitosti Dne Země 
Pořádají Příznivci přiměřeného pohybu, Úřad městyse Větr-
ný Jeníkov a ZŠ Větrný Jeníkov.  |  Trasa pro pěší i cyklisty.

19. dubna 2015

Zahájení cykloturistické sezóny 2015 
na Jihlavsku
Klub českých turistů Tesla Jihlava a oblast KČT VYSOČINA 
ve spolupráci se statutárním městem Jihlava
9:00 Sraz v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě, 
Akce se koná za každého počasí.  |  informace: ivana.svobo-
dova@jihlava-city.cz, tel. 605 105 297

25. dubna 2015

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

17.–30. dubna 2015

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
V prostorách předprodeje jízdenek MHD výstava výtvarných
prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „Tajuplný les“. 

 Těšíme se na vaši návštěvu! 
bližší informace: www.jihlava.cz/zdravemesto

10 top akcí ve městě
Desatero problémů města
Místa, kde se cítím/necítím dobře (pocitová mapa)
Přijďte diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města!

v DIODu Jihlava (bývalé kino Sokol), Tyršova 12a
V době diskuse mohou rodiče nechat své děti ZADARMO cvičit s lektorkami 
v tělocvičně Sokol (cvičení pro předškoláčky a cvičení se švihadly).

Fórum Zdravého města a MA21, Statutární město Jihlava, primátor Rudolf Chloupek si Vás dovoluje pozvat 

na veřejnou besedu na téma

15. dubna 2015 od 16:30 tombola, drobné občerstvení

www.jihlava.cz/zdravemesto

ZDRAVÝ KRAJ


