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Věci, které mají duši. Máte doma staré věci, které se chystáte vyhodit? Možná máte 
i jinou možnost. To, co je pro Vás nepotřebné, může udělat radost někomu jinému. 
Přijďte se přesvědčit, že i z odpadu mohou vzniknout věci lepší než nové. 
• předcházení vzniku odpadu – stop výrobkům na jedno použití
• jak to chodí na blešáku?
• staré věci ožívají – výrobky z nepotřebných věcí, nápady a inspirace
• krmítko pro duši aneb poklady z antikvariátu  
• dejte šanci starým šatům – kontejnery na textil a projekt Oblastní charity Jihlava
• domácí kompostování
• ukázka objemného odpadu, který končí na sběrném dvoře
• poznáte nebezpečný odpad? 
• informační stánek o poskytovaných službách

• ukázky z činnosti přírodovědného zájmového útvaru – ukázky chovaných zvířat 
v DDM: fretka, hlodavci, zakrslý králík, želvy, hadi, oblovky + zajímavosti z jejich života 
a chovu.

• výklad o životě, ohrožení a ochraně dravců, sov a dalších volně žijících živočichů      

• ukázka sov, informace o činnosti Stanice Pavlov

• informační a prodejní stánek s regionálními potravinami
• označování původu potravin – práva spotřebitele
• systémy certifi kace regionálních potravin
• lokální ekonomické cykly aneb proč nakupovat od farmáře či malovýrobce 

• bezpečná jízda na kole, ekologická jízda

Statutární město Jihlava a SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Přijďte s námi oslavit

Den Země
Místo a čas konání: Masarykovo náměstí Jihlava, 9:00 – 17:00

Dům dětí a mládeže

• ekoporadna pod širým nebem: nová zelená úsporám a ekologická soběstačná
 
• ukázka stavění zdravého domu z hotových slaměných panelů a míchání i nanášení

• ukázka netradičního obydlí - celoročně obyvatelná JURTA
• ukázka vertikální zahrady a zelené střechy, přednášky, prezentace

Ekoinfocentrum, Ekovesnice o.s.

Záchranná Stanice Pavlov
Zoo Jihlava

Farmářka
Příroda je plná barev, rostliny i Země jako taková. Přijďte k nám a budete si moct 
vytvořit barevný obrázek, paletu přírodních barev nebo i prostorovou dekoraci 
složenou ryze z přírodnin

Chaloupky o.p.s. a ZERA

• projektové práce dětí k environmentální výchově a životnímu stylu
• kvízy a skládání puzzle

Základní škola T. G. Masaryka

Besip

Cesta kolem světa – prostřednictvím projektu Zoo pěti kontinentů procestujeme celý 
svět a nabídneme zajímavé informace a hry o zvířátkách i se zvířátky

V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořádáme výstavu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „S čím se setkáme v lese“. Výstava bude otevřena u 
příležitosti letošních oslav Dne Země od 2. do 30. 4. 2013.

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

Hledání jara – celostátní akce Sdružení Mladých ochránců přírody
Budeme spolu hledat projevy jara v našich zemích, a to:
• kvete tařice
• jsou vidět pavouci
• hrají se jarní hry (guma, panák, čára…) 
Trasa: Dobronín – Kamenná – Šlapanov (asi 10 km)
Odjezd v 9:23 vlakem z Jihlavy z hlavního nádraží do Dobronína.                   
Návrat vlakem do Jihlavy ze Šlapanova ve 14:15, 16:15, 18:14
Vedou: Lubomír Zeman, Iva Doláková
S sebou: turistické oblečení, nepromokavá obuv, případně dalekohled
Bližší informace: Lubomír Zeman, tel.: 721 743 159

Australský den
V 10:00 na Masarykově náměstí: Skákací show a prodej zvýhodněných vstupenek 
do zoo. 
V 11:00 v Zoo Jihlava: Slavnostní otevření expozice Australská farma
11:30 – 15:00 hodin: Doprovodný program s australskou tématikou. 

Ozvěny Ekofi lmu
V Centru environmentální výchovy PodpoVRCH v Zoo Jihlava promítání fi lmu Klo-
kani uličníci. Vstup zdarma. Bližší informace na www.zoojihlava.cz

Pochod u příležitosti Dne Země 
Akci pořádají Příznivci přiměřeného pohybu, městys Větrný Jeníkov a ZŠ Větrný 
Jeníkov
Trasa: Věž – Ulrichův mlýn – Koječín – Pejchalův Mlýn – Svatá Anna – – Hradišťské 
skály – Kukačka – zámek Úsobí – D1  – Kašparův vrch – Zbinohy,  památný strom – 
Novota – Větrný Jeníkov
Délka trasy: 2 české míle (120 honů)
Odjezd autobusu z větrnojeníkovského rynku do Věže v 9:15. 

Zahájení cykloturistické sezóny 2013 na Jihlavsku
KČT Čeřínek Jihlava a oblast KČT Vysočina
Sraz: 9:00 hod. v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě
Slavnostní zahájení: 9:05 hod.
Odjezd: 9:15 hod. po cyklostezce Jihlava – Třebíč - Raabs
Trasa: Jihlava – Luka nad Jihlavou. V Lukách před restaurací U Procházků obdrží účast-
níci pamětní list a mohou pokračovat v cyklojízdě po trasách:
I. Luka nad Jihl. – Kozlov – Rytířsko – Ždírec – Měšín – Hruškové Dvory – Jihlava (20 km)
II. Luka nad Jihlavou – Bítovčice – Přímělkov – Rokštejn – Panská Lhota – Brtnice – 
–Příseka – Puklice – Studénky – Jihlava (28 km)
III. Luka nad Jihlavou – Třebíč (30 km), zpět vlakem (13:25; 14:31; 15:32; 16:31; 
17:25; 18:31)
Bližší informace: MisaSvatosova@seznam.cz, tel. 606 218 580 (Mirek Svatoš), 
ivana.svobodova@jihlava-city.cz, tel. 605 105 297

pondělí, 22. dubna 2013

Foyer jihlavské radnice

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57, Jihlava, 9:00 – 17:00

Další akce konané u příležitosti oslav Dne Země
13. dubna 2013

16. dubna 2013

20. dubna 2013

20. dubna 2013

21. dubna 2013

2. – 30. dubna 2013
Putovní výstava „Ekologická stopa“
Místo: foyer jihlavské radnice, Masarykovo náměstí 1
Unese Země naše kroky? Odpověď najdete na výstavě, která je zacílená 
především na žáky základních a středních škol. Výstava přibližuje tento ukazatel 
opravdu zajímavou výtvarnou formou. Na patnácti výstavních panelech najdete 
mimo jiné návod, co může pro snížení ekologické stopy udělat každý z nás. 
Bližší informace: Mgr. Lenka Marečková, e-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz, 
tel. 567 167 125

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

(netopýři, vydry, norci)

z regionu

hliněných omítek

domácnost


