
DEN ZEMĚ v ZOO
18.4.`09

Město Hodonín v rámci Projektu zdravého města 
Vás zve na

18.4.`09 Jarní úklid okolí Azylového domu
– Psychocentrum domeček Hodonín o.p.s

22.-24.4.`09 Dny Země pro ZŠ a SŠ
– Centrum ekologické výchovy

22.4.`09 od 9.30 hod. Čištění lesa 
– MŠ a ZŠ nám. B.Martinů se Zeleným domem 
pohody

23.4.`09 Miniekojarmark – výstava
od 10.00 do 17.00 hod. na pěší zóně Dolní Valy

24.4.`09 Velký úklid slepého ramene Moravy
s Centrem pro rodinu. V 15.00 hod. sraz u brány
Sokolského stadionu v Rybářích. Odměnou – 
– táborák u Jezu s občerstvením

20.-24.4.`09 Výstava výrobků z výtvarných dílen
na Centru pro rodinu Hodonín                          
po-čt     9.00-12.00 hod.
st-čt    15.00-18.00 hod.

25.4.`09 Pletení výrobků a šití panenek
z přírodních materiálů na Centru pro rodinu 
od 9.00-13.00hod. 
S sebou přezůvky, štípací nůžky, ručník, šicí potřeby
(vstupné: člen 60,-Kč, nečlen 80,-Kč + materiál od 80,-Kč)

25.4.-26.4.`09 akce Hnutí Brontosaurus 
„Lidé a jejich krajina“

od 9.30 hod. na Valech v Mikulčicích 
– soutěžní stezky, tvořivé dílny, exkurze a táborák
(vstupné 20,-Kč)

„CESTA KOLEM SVĚTA“
program Centra ekologické výchovy, 
stanoviště jednotlivých  klimatických pásem

„Znáte život v našich lesích?“
vědomostní soutěž pro děti 

Křest mláděte v 15.00 hod.

„Ukaž co umíš“
soutěže Zálesáků Hodonín

Výstava prací ze soutěže EKOFÓR
Hnutí Brontosaurus 

Zábavným odpolednem provází 
Luděk Ptáček

od 13.00– 17.00 hod.

Na všech MŠ a ZŠ v Hodoníně proběhnou programy s tématikou ke Dni Země.
V I.patře dětského oddělení Městské knihovny Hodonín můžete v měsíci dubnu
shlédnout výstavu kreslených vtipů s ekologickou tématikou EKOFÓR.   

Chemila s.r.o. nabízí v období od 20.4.-24.4. orientační rozbor vody za sníženou cenu
500,-Kč včetně DPH. (Lahve k odběru je nutné si předem vyzvednout v laboratoři Chemila, 
budova stomatologie – III.patro, Blažkova 5, Hodonín)

Spolupracují: Matefiské a základní ‰koly v Hodonínû, ZOO Hodonín, Centrum ekologické v˘chovy
DÛbrava pfii SVâ Hodonín, Centrum pro rodinu, Zálesáci Hodonín, Zelen˘ dÛm pohody, Hnutí
Brontosaurus, Psychocentrum domeãek Hodonín, Kulturní dÛm Hodonín.


