
pátek 20. 9.
 Soutěž „Do přírody kolo – pěšky“
Dopravní hřiště
8:00–12:00  |  Soutěže družstev pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ, prokázání vědomostí a znalostí 
o přírodě, jízda zručnosti na koloběžce a první pomoc

sobota 21. 9.

 Lampiónový průvod
Masarykovo náměstí horní – sraz u morového sloupu
19:30  |  Lampiónový průvod pro rodiče s dětmi  |  Vyjdeme z Masarykova náměstí od moro-
vého sloupu a projdeme všechny přístupné části hradebního parkánu.

neděle 22. 9.
 Procházka plánovanou 
 pivovarskou naučnou stezkou
14:00–17:00  |  Procházka plánovanou pivovarskou naučnou stezkou zakončená exkurzí 
Pivovaru Jihlava  |  Pilíři stezky budou: Pieta se sladovnickými motivy u City Parku, někdej-
ší šrotovací mlýn v ul. Čajkovského, hotel u Zlatého lva (dnešní ZUŠ), hotel Zlatá hvězda 
a restaurace U Tří knížat, dům v Husově ulici čp. 3, kde stával největší z malých jihlavských 
pivovarů.  |  Sraz: ve 14:00 hod. u Sousoší Pieta, ul.U Dlouhé stěny (nad City Parkem)

ostatní akce
září
Za jihlavskou historií s hůlkami aneb nordic walking trochu jinak
Pořadatel: Nordic Walking Centrum Morava
Podél hranic  |  8. září 15:00–18:00  |  morový sloup na náměstí–Březinovy sady–ZOO–Jánský 
kopeček–hraniční kámen–morový sloup na náměstí
Po stopách dobývání stříbra  |  13. září 16:00–19:00  |  morový sloup na náměstí–Stará plo-
várna–Malá Jihlávka–morový sloup na náměstí
Historickým jádrem Jihlavy  |  19. září 15:00–18:00  |  morový sloup na náměstí–Hluboká 
ulice–kostel sv. Jakuba Většího–Dům Gustava Mahlera–Park Gustava Mahlera–morový sloup 
na náměstí
Údolím Koželužského potoka  |  28. září 10:00–13:00  |  morový sloup na náměstí–údolí Ko-
želužského potoka–popravčí vrch–Jihlavský hřbitov–morový sloup na náměstí
Procházky a zapůjčení holí zdarma!

16.–19. 9.
Co ještě nevíme o zdraví v rodině – soubor přednášek v Centru pro rodinu, Chlumova 3, Jihlava 
vždy od 17:00 hod.  |  16. září Domácí ekologie  |  17. září Co možná nevíme o hormonální 
antikoncepci  |  18. září Správnou výživou a pohybem k vitalitě  |  19. září Rodiče, co víte 
o drogách? aneb droga jako člen rodiny  |  Kontakt: www.centrumrodin.cz

16.–27. 9.
Soutěžní výstava výtvarných prací dětí jihlavských MŠ a ZŠ v prostorách jihlavské radnice  |  
Pořadatel: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.  |  Kontakt: www.centrumrodin.cz 

sobota 21. 9.
Nonstop stříbrnou stopou, 28. ročník  |  Pořadatel: KČT Bedřichov Jihlava  |  Trasy: pěší 15–50 
km, cyklo 30–100 km  |  Start: 6:00–13:00 hod. ATC Pávov u Jihlavy nebo 6:00–9:30 hod. 
hlavní nádraží ČD Jihlava  |  Kontakt: Jiří Fuxa, Gorkého 3, 586 01 Jihlava, tel. 721 686 563, 
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz
Jihlavský biojarmark  |  8:30–15:00  |  náměstí Svobody  |  Pořadatel: Ekoinfocentrum ZO 
ČSOP

pondělí 16. 9.

 Besedy pro školy s BESIP 
Kino Dukla
8:30–11:30  |  Besedy na téma „Boj proti drogám“, ukázky vojenské policie s hledacími psy. 

úterý 17. 9.
 Ozvěny EKOFILMU
Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH v ZOO Jihlava
18:00  |  Promítání fi lmu Pygmejovia – Deti džungle, 52 min., rok výroby 2011

středa 18. 9.
 Den bez aut – po celý den MHD zdarma
 nechte auto doma... 

čtvrtek 19. 9.
 Jihlavský den zdraví
Masarykovo náměstí horní
Zdravá Vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav  |  10:00–17:00  |  Vyšetřování cholesterolu, 
krevního tlaku, % tělesného tuku, glykémie (na lačno), BMI, vyhodnocení zdravotních rizik, 
odborné konzultace a poradna zdravého životního stylu. Ukázky první pomoci, nabídka zdra-
votně-výchovných materiálů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  |  Měření krevního tlaku a % tělesného tuku. Další aktivity 
zdravotně preventivního charakteru, poradenská činnost. Dětský koutek, zdravé malování.

Prohlídka sanitního a hasičského vozu, prezentace a ukázky činnosti Městské policie Jihlava, 
Policie ČR a Oblastního spolku Českého Červeného kříže. 

16:00  |  Ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby při 
simulované havárii osobních aut. 

Informační stánky: BESIP, Ekoinfocentrum, Občanská poradna – Zdravé město bez dluhů

  Mezi světy
Masarykovo náměstí horní
10:00–17:00  |  Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… Přijďte zažít každodenní 
realitu nevidomých (chůze s bílou holí s využitím klapek na oči nebo simulačních brýlí) 
a vozíčkářů (možnost vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku, překážková dráha). 
Informační stánky: Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina – ukázka kompenzačních 
pomůcek, Tyfl oCentrum Jihlava o.p.s., o.s. VOR Jihlava.

Dětské karnevalové divadlo Ježek, Jarní 22
8:00–12:00  |  Zdravotně-výchovný program pro děti „ZDRAVÉ ZUBY“.

Evropský
týden mobility

Zdravé město Jihlava a partnerské organizace zvou všechny občany na

motto: Čistý vzduch – je to na nás!

16.–22. 9. 2013

informace: kancelář Zdravého města, tel. 567 167 125 
nebo Turistická informační centra, Masarykovo nám. 2, tel. 567 167 158 (159) 
a Brána Matky Boží, tel. 567 167 155  |  www.jihlava.cz  |  www.visitjihlava.eu
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 svezte se MHD zdarma! 

STRANA    21 Aktuality NJR - ZÁŘÍ 2013


