
STRANA 22 Aktuality NJR –  DUBEN 2018

téma roku:
čistá vodaDen Země

Přijďte s námi oslavit

středa 23. dubna 2018

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 

Statutární město Jihlava
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21  |  sbírka „Kola pro 
Afriku“  |  propagace Fair trade, naučných stezek, cyklostezek, akcí 
na podporu zdravého životního stylu 
Úřad územního plánování  |  Územní plánování a historické město – 
Prezentace nově schváleného územního plánu města Jihlavy  |   
Jak najdu informace k novému územnímu plánu?  |  Aktivita pro děti 
i dospělé: „Územní plánování hrou“  |  Územní plánování a památko-
vě chráněné město
Odbor životního prostředí – Jihlava bez odpadů? BEZE VŠEHO!  | 
Tipy a triky, jak se vyhnout vzniku odpadů.

Dům dětí a mládeže  |  živé ukázky z přírodovědného koutku DDM

Ekoinfocentrum  |  poradna pro udržitelný život

Stanice Pavlov, o.p.s.
informace o ohrožení a ochraně volně žijících živočichů (dravci,  
sovy, savci) a o činnosti záchranné stanice  |  ukázka zvířat  
(sovy, netopýři)

ZOO Jihlava  |  Kampaň „Silent forest“ – „Ztichlý les“  |  Aktivity 
věnované ochraně přírody u nás i ve světě

ZŠ T.G.M.  |  projekty se zaměřením na ekostopu jídla  |  kviz  
na světové dny zdraví vyhlašované WHO  |  malovaní pro děti  
s tématem cestovaní a příroda 

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

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Třídící kvíz – Víš, co kam patří?  |  ukázky nebezpečného odpadu  
a jak jej poznat  |  informace pro firmy a jejich zákonné povinnosti  |  
informace o exkurzích a seminářích v ekocentru.

ASMJ Jihlava  |  třídění plastových odpadů ve vztahu k čisté 
vodě  |  stánek s ukázkou recyklovatelných výrobků  |  soutěž pro 
děti – skládání obrázků z barevných PET víček  |  oblíbené barevné 
kontejnery se skluzavkou pro děti  |  informace o exkurzi – třídící 
linka na plasty a papír v Jihlavě

Maják – svítí pro vás, z.s  |  kreativní dílničky pro děti

Eurocentrum a Europe Direct Jihlava  |  informace o EU  |   
dotační možnosti  |  soutěže a kvízy

VZP ČR  |  informace v oblasti veřejného zdravotního pojištění, 
aktuální benefity a bonusy pro klienty

Elektro-bicykl  |  elektrokola a skútry

 Cyklojízda ve žlutém 
 Masarykovo náměstí 17.00 

Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovodu městské poli-
cie. Cyklojízda je vhodná i pro děti které bezpečně ovládají své kolo.   
|  sraz: 17.00 Masarykovo náměstí  |   info: 603 166 575

 Muzeum Vysočiny Jihlava 
 Masarykovo náměstí 55 

celodenní program od 9.00–17.00  |  info: muzeum@muzeum.ji.cz

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2018 

7. dubna 2018  HLEDÁNÍ JARA  |  celostátní akce Mladých 
ochránců přírody  |  sraz: v 9.00 na hrázi Hellerova (Panského) 
rybníka na Dolině při ul. S. K. Neumanna  v Jihlavě  |  trasa: Jihlava 
– PR Zaječí skok – most ve Starých Horách – sportovně-relaxační 
centrum Český mlýn Jihlava (trasa asi 7 km)  |  program: cestou 

hledání znaků jara, prohlídka PR Zaječí skok, odemykání studánky 
ve Starých Horách, soutěže pro děti

18.–30. dubna 2018  výstava výtvarných prací dětí
V prostorách historické budovy radnice výstava výtvarných prací 
dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „Strom republiky“.

21. dubna 2018 na 28. POCHOD K OSLAVĚ DNE ZEMĚ  
Z PŮLNOČNÍ STRANY  |  odjezd autobusu v 9.00 od Motorpalu,  
v 9.15 z jeníkovského městečka  |  Buřty s sebou!  | vzdálenost 123 
honů (2 české míle)  |  Doprava tam i zpět zajištěna.

22. dubna 2018  DEN ZEMĚ V ZOO

22. dubna 2018  DEN ZEMĚ NA HÁJENCE  |  od 14.00 v okolí 
Dětského lesního klubu Hájenka ve Zborné  |  Akce se koná za 
každého počasí.

22. dubna 2018  10. ROČNÍK ZÁHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ 

SEZONY 2018 NA JIHLAVSKU  |  9.00 sraz účastníků v Jihlavě 
na horní části Masarykova náměstí  |  odjezd do Luk nad Jihlavou 
dále pak 1. varianta: Kozlov–Rytířsko–Ždírec–Hruškové Dvory–Jih-
lava (20 km)  |  2. varianta: Bítovčice–Přímělkov–Rokštejn–Panská 
Lhota–Brtnice–Příseka–Puklice–Studénky–Jihlava (30 km)

22.–29. dubna 2018  Výstava o činnosti Stanice Pavlov 

o.p.s.  |  CITY Park v Jihlavě. 

 Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Změna programu vyhrazena!

ZDRAVÝ KRAJ

Informace: Ing. Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava, tel. 565 591 822, 731 540 526

 www.jihlava.cz/zdravemesto 

Primátor Rudolf Chloupek Vás zve na veřejnou besedu

Fórum Zdravého města
Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy

Zdravotní plán města 2018–2020
Testování zdravotního stavu

tombola, drobné občerstvení

www.jihlava.cz/zdravemesto

CMYK – etiketa CMYK – negativ

ČB – přechod ČB ČB – negativ

JEŽEK – logo

JEŽEK – logo 
(zjednodušené)

JEŽEK – nápis

Pantone – etiketa

JEŽEK – logo

JEŽEK – logo 
(zjednodušené)

JEŽEK – nápis

logo CMYK

zelená přechod 95/0/100/27 – 95/0/100/90

červená přechod 0/95/100/0 – 0/100/100/50

černá přechod 0 – 40

černá přechod 0 – 70

černá přechod 0 – 80

černá 0/0/0/100

logo Pantone

zelená Pantone 356

červená Pantone 485

černá přetisk 0 – 40

černá přetisk 0 – 70

černá přetisk 0 – 80

černá 0/0/0/100

ZDRAVÝ KRAJ

od 16:30 v DIODu Jihlava
(bývalé kino Sokol), Tyršova 12a

4. dubna 2018

V době diskuse mohou děti 

účastníků využít cvičení

TJ Sokola v tělocvičnách.


