
STRANA 30 Aktuality NJR – DUBEN 2016

Den Země
Přijďte s námi oslavit

středa 20. dubna 2016

 Fórum Zdravého města 

 10 TOP akcí a problémů 

 středa 13. dubna 2016 od 16.30 

 DIOD Jihlava (bývalé kino Sokol) 

 Tyršova 12a 

 

 

 www.jihlava.cz/zdravemesto 

tombola, občerstvení, 
cvičení pro děti 

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 

Statutární město Jihlava
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – Zdravý životní styl, 

propagace sítě nekuřáckých restaurací, naučných stezek, 
cyklostezek apod.

Úřad územního plánování – Územní plánování hrou

EKO-KOM – BAREVNÝ DEN
» den plný her a soutěží s tématem třídění a recyklace odpadů
» propagační přívěs EKO-KOM
» KDO ROZTŘÍDÍ VYHRAJE – soutěž pro mladé a děti 
» výstava Tonda Obal
» ODPADOVÉ RISKUJ – soutěž o ceny pro dospělé a děti 
» WIPE OUT – originální atrakce ve stylu čtyř barevných kontej-

nerů (účastníci se snaží přeskakovat nafukovací kontejnery 
v co nejrychlejším čase)

» RODEO LÁHEV V KONTEJNERU – divoká láhev v zeleném kon-
tejneru 

» POPELÁŘSKÉ AUTO – skákací hrad pro nejmenší 

Dům dětí a mládeže
činnost přírodovědného kroužku – ukázky chovaných zvířat v DDM

Ekoinfocentrum
» poradna pro ekologickou domácnost, ukázky technologií pro 

udržitelný život

Elektro-bicykl
» elektrokola a skútry

KTM-EBIKES.CZ
» elektrokola, kola KTM, koloběžky a elektrokoloběžky, přestav-

by všech typů kol, přívěsné vozíky a elektrovozíky

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
» kampaň „Let it grow! – Dejme jim šanci!“ – Pomozme rostli-

nám i živočichům z našeho okolí najít vhodné místo k životu

ZŠ T.G.M.
» projektové práce dětí k environmentální výchově, aktivita „na-

maluj strom, budeme mít les“, kvízy a skládání puzzle

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
» zábavné hraní pro děti předškolního a školního věku

MŠ Hájenka
» zábavné tvoření pro děti

SLIBY-CHYBY, o.s.
» prezentace akce „Do práce na kole“ – pstejskal.ji@gmail.com
» informace k připravovaným sportovním akcím: Jihlavská 24 

MTB a Jihlavský půlmaratón

ASMJ Jihlava
» regionální třídění odpadů – papíru, plastů
» praktické ukázky recyklovatelných výrobků
» soutěž pro děti – skládání obrázků z víček od PET lahví
» informace o exkurzi na třídící linku v Hruškových Dvorech

 Zelená cyklojízda 
 Masarykovo náměstí 17.00 
Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovodu městské 
policie. Cyklojízda je vhodná i pro děti, které bezpečně ovládají 
své kolo. Přijďte v zeleném!
» sraz: 17.00 Masarykovo náměstí   |  cíl: nádvoří Pivovaru 

Jihlava   |  nápoj pro účastníky ZDARMA
» bližší informace: Bc. Michal Procházka, koordinátor mobility, 

MMJ, tel.603 166 575

 Bio – farmářský jarmark 
 Masarykovo náměstí 
 8.00–17.00 
» prodejci nejen bioproduků, výrobky z proutí, dřeva, pediku, ...
» občerstvení
» historický kolotoč a vystoupení žongléra

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

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2016 
9. dubna 2016

HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Mladých ochránců přírody
» sraz: u VETERINY, Romana Havelky 8a v 9.00 hod.
» trasa: VETERINA – rybník Borovinka – Trpasličí jeskyně –

Sportovně relaxační centrum Český mlýn (asi 10 km)
» program: cestou hledání znaků jara, otevírání studánek u Sed-

lářského a Hamerského mlýna, soutěže pro děti.
» informace: Ing. Jaroslav Kněžíček, tel.731 888 321

16. dubna 2016

OSLAVA DNE ZEMĚ – 26. pochod
pořádají Příznivci přiměřeného pohybu, městys Větrný Jeníkov,
KČT Čeřínek 
» sraz: Větrný Jeníkov  9.00, Jihlava zastávka Motorpalu 9.15,

doprava tam i zpět zajištěna Délka trasy 10 mil
» bližší informace: Jiří Palán, tel.723 887 520

17. dubna 2016

Zahájení cykloturistické sezóny 2016 na Jihlavsku
bližší informace – Jiří Veselý, tel. 604 456 475, jves31@seznam.
cz, web: http://www.kctvysocina.cz/ 

23. dubna 2016

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

18.–30. dubna 2016

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořádáme výsta-
vu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „Krásy
jihlavských parků“.

23. dubna 2016
Cesta na nejbezpečnější místo na světě
fi lm a beseda v DIODu od 18.00 hodin
» promítání švýcarského dokumentu o hledání  místa pro ko-

nečné úložiště jaderného odpadu a beseda s odborníky geo-
logy a hydrology

» informace: Ing. Jana Kotoučková, tel.: 721 862 692, mail:
ekoinfo@centrum.cz 

 Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Změna programu vyhrazena!

ZDRAVÝ KRAJ

Informace: Ing. Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava, 
tel. 567 167 125, 731 540 526
www.jihlava.cz/zdravemesto


