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Den Země
Přijďte s námi oslavit

čtvrtek 19. dubna 2012

čtvrtek 19. dubna 2012

Masarykovo náměstí
Dům dětí a mládeže 9.00–16.00
- 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

EKO–KOM a.s. 9.00–16.00
      informace o třídění odpadu

Ekoinfocentrum 9.00–16.00
- ukázky kompostovacích systémů pro domácnosti i školy
- děti si budou moci prohlédnout mikroorganismy kompos-

tu lupou, učitelé se mohou seznámit s nabídkou výuko-
vého programu pro školy Bioodpady a kompostování

- pro veřejnost bude k dispozici poradna a informační ma-
teriály o úsporném hospodaření v domácnosti i ve fi r-
mě, k znečištění životního prostředí toxickými látkami,   
ochraně a významu pralesů, ale také informace k ochra-
ně klimatu související se snížením emisí a využíváním 
obnovitelných zdrojů

Chaloupky o.p.s. 9.00–16.00
- výroba listů z papíru (různé druhy stromů) na napsání 

vzkazu nebo přání pro Zemi
- aktivita na původní rozložení kontinentů – Pangea. (děti 

si budou moci vyzkoušet znalost rozložení kontinentů, 
vystřižené kontinenty se budou snažit správně umístit)

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 9.00–16.00
- výstava techniky – svozový vůz, kontejnerové auto
- ukázkové hnízdo na separovaný odpad
- vzorky zpětně odebíraných zařízení
- vzorky nebezpečných odpadů
- názorná ukázka dalšího článku řetězu zpracovávání se-

parovaného odpadu
- informační stánek o poskytovaných službách

Společnost Bosch Diesel 9.00–16.00
- mobilní Žabí dům představí interní kampaň GoGreen, 

která se zabývá snižováním CO2 ve fi rmě Bosch: ukázky 
úspěšných projektů, díky kterým jihlavský závod snižuje 
spotřebu energií a tím zároveň snižuje emise nebezpeč-
ného CO2

- vyzkoušejte si se žábou, kolik jste schopni vyrobit ener-
gie a zjistěte, kolik peněz můžete ušetřit vhodným osvět-
lením

Společnost pro Fair Trade 9.00–16.00
- informační a prodejní stánek s Fair Trade produkty

Statutární město Jihlava 9.00–16.00
- Třídím, třídíš, třídíme a co zbude, spálíme? 
 interaktivní hra o odpadech pro základní a střední 
 školy a širokou veřejnost
 sběr hliníku pro každého, kdo ho třídí a neví, 
 kam s ním
 informační materiály a letáky 

ZOO Jihlava 9.00–16.00
- informační stánek
- ukázka zvířat (želva nebo ježek)
- soutěžní kviz, poznávání přírodnin

Foyer jihlavské radnice
V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořádáme 
výstavu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: 
„Nejkrásnější strom“. Výstava bude otevřena u příležitosti 
letošních oslav Dne Země 16. 4. 2012 a potrvá do 30. 4. 
2012.

Muzeum Vysočiny Jihlava,
Masarykovo nám. 57, Jihlava 9.00–17.00
Pracovníci muzea pro Vás připravili zajímavý program 
s ekologickou tématikou ve všech přírodovědných expozicích. 
Více informací o programu naleznete na http://muzeum.ji.cz.

Další akce konané u příležitosti oslav
DNE ZEMĚ 2012

7. dubna 2012
HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Sdružení Mladých ochránců přírody
Budeme spolu hledat projevy jara v našich zemích, a to:
1. kvete topol
2. obydlená ptačí hnízda
3. nosí se pomlázky 
Trasa: Dolní Smrčné–Bransouzský vrch–Panská Lhota (podle počasí 
a stavu terénu varianta přes pole)–Černé lesy–Brtnice. Cestou hle-
dání znaků jara, návštěva několika studánek (otevírání), soutěž pro 
děti, oběd v Radniční restauraci, členitý terén. 
Odjezd: v 7.32 hod. vlakem z Jihlavy z hlavního nádraží do Dolního 
Smrčného, směr Brno
Návrat do Jihlavy autobusem z Brtnice ve 13.55 nebo vlakem z Bran-
souz v 16.02.
Vedou: Lubomír Zeman, Iva Doláková, Jan Pleva
S sebou: turistické oblečení, nepromokavá obuv, případně dalekohled
Bližší informace: Lubomír Zeman, tel.: 721 743 159

17. dubna 2012
OZVĚNY EKOFILMU
V Centru environmentální výchovy PodpoVRCH v Zoo Jihlava od 18 
hodin promítání fi lmu Home. Vstup zdarma.
Bližší informace: www.zoojihlava.cz 

21. dubna 2012
POCHOD U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ
Akci pořádají „Příznivci přiměřeného pohybu a ZŠ Větrný Jeníkov“ 
Trasa: Větrný Jeníkov, Strážník, Kalhov, Vlčina, Temník, rozhraní tří 
krajů, Stráž, Mikulášov, J. Kocián, Lochova studánka, Ignác Czehak, 
studánka Karla Holuba, Velešov, Boží muka 1756, Větrný Jeníkov
Start: 9.00 hod. na větrnojeníkovském rynku
S sebou: špekáčky a kamarády

22. dubna 2012
ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 2012 
A CYKLOJÍZDA PO TRASE Č. 26 JIHLAVA–TŘEBÍČ–RAABS
Akce ve spolupráci statutárního města Jihlavy, Kraje Vysočina, ROP
Jihovýchod, Vysočina Tourism, Svazku obcí Jihlava–Třebíč–Raabs
a KČT Tesla Jihlava
Sraz: v 9.00 hod. v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě
Start: v 9.30 hod.
Kulturní program a doprovodné akce po celé dopoledne, občerstvení.
Trasa cyklojízdy: Jihlava–Luka nad Jihlavou–Třebíč–Jaroměřice nad
Rokytnou
Bližší informace: Ing. Pavel Šťastný, tel.: 567 167 124, e-mail: pavel.
stastny@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz 

22. dubna 2012
DEN ZEMĚ V JIHLAVSKÉ ZOO
Aktivity zaměřené ke kampani na ochranu Jihovýchodní Asie vyhláše-
né Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA).
9–14 hodin zábavné aktivity ke kampani (ČSOP Volavky), informační
stánek, promítání fi lmů – Ozvěny Ekofi lmu.
Bližší informace: www.zoojihlava.cz 

27. dubna 2012
ZAHÁJENÍ MĚSTSKÉ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 
A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY R02
Cyklojízda a doprovodné akce na Masarykově náměstí. Současně
bude v Jihlavě krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů (pořá-
dá Městská Policie, Besip a Statutární město Jihlava).
Sraz: ve 12.00 hod. v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě
Start: v 15.30 hod. 
Kulturní program a doprovodné akce po celé odpoledne, občerstvení.
Trasa cyklojízdy: Masarykovo náměstí–Vrchlického–S. K. Neumanna–
Romana Havelky–Masarykovo náměstí
Bližší informace: Ing. Pavel Šťastný, tel.: 567 167 124, e-mail: pavel.
stastny@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz 

30. dubna–25. května 2012
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA „SUPERMARKET SVĚT“
Místo: Brána Matky Boží – přednáškový sál, 586 01 Jihlava
Víte, kolik váží vaše oblečení a kolik je potřeba na jeho výrobu vody?
I toto se můžete dozvědět v rámci interaktivní výstavy Supermarket
SVĚT, kterou bude hostit Brána Matky Boží v Jihlavě. Návštěvníci si
mohou také zkusit zaplatit za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sle-
dovat, kde se peníze po cestě k němu ztrácejí. K prozkoumání zve
rovněž mobil v nadživotní velikosti, který v sobě ukrývá neobvyklá
překvapení.
Bližší informace: Mgr. Lenka Marečková, e-mail: lenka.mareckova@
jihlava-city.cz, tel. 567 167 125
Mgr. Bohuslava Kolmanová, e-mail: bohuslava.kolmanova@jihlava-
city.cz, tel. 567 167 700

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!


