
Úterý 17.4. 2007
Projekt „Cesta po Evropě za pět hodin“
a „Nemocná planeta“ - ZŠ Mírové náměstí 

Středa 18.4. 2007 
– od 9.30 do 13.30 hod. 
IV.ročník Jarních plaveckých závodů 
mentálně postižených
– výstava prací dětí zaměřená na ekologii

v areálu MŠ Sídlištní 2 (přístupno veřejnosti)

Čtvrtek 19.4. 2007
– od 9.30 hod. úklid okolí Bažantnice

Úklidová akce Zeleného domu Pohody, Domova na Jarošce,
speciálních škol a sportovních tříd ZŠ U Červených domků
ve spolupráci s organizací TEZA Hodonín

– od 10.00 do 17.00 hod. „Miniekojarmark“
výstava a prodej výrobků z ekologických materiálů
na Pěší zóně v Hodoníně

Pátek 20.4. 2007
– „Cesta za zvířátky“ MŠ Jilemnického

– sázení stromu na zahradách MŠ Sídlištní 
a MŠ Pravoslava Veselého

– v 15.00 hod. sraz u brány Sokolského stadionu
v Rybářích na Velký úklid „Kanálu
Moravy“, (organizuje Centrum pro 
rodinu Hodonín)

– v 17.00 hod. přístaviště u jezu
Posezení u táboráku s opékáním špekáčků 
a losováním odměn pro děti
(pro všechny účastníky úklidů organizuje Centrum
pro rodinu Hodonín a DSO Obce pro Baťův kanál)

Sobota 21.4. 2007
– úklid okolí Psychocentra Domeček

Hodonín

Neděle 22.4. 2007
– „Znáš přírodu kolem sebe?“ zábavné odpoled-
ne v ZOO Hodonín, focení s lamou, křest mláděte. 
(Děti do 15let zdarma, dospělí 50,-Kč)

MĚSTO HODONÍN VÁS ZVE V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÉHO MĚSTA
OD 17.4. – 24.4. 2007 NA AKCE POŘÁDANÉ K OSLAVĚ DNE ZEMĚ

Spolupořadatelé: • všechny základní a mateřské školy v Hodoníně • Centrum pro rodinu • Středisko volného času • Centrum ekologické výchovy • Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s. • Dům kultury Hodonín • Tespra Hodonín s.r.o. • Zelený dům Pohody •
• Domov na Jarošce • TEZA Hodonín • DSO Obce pro Baťův kanál • Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Centrum JIH • ZO ČSOP Castor • Československý Zálesák • Studentský parlament •

Neděle 22.4. 2007

– od 14.00 do 15.00 hod. Jarní chůze pro zdraví
organizuje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně a Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 
Centrum JIH a zároveň nabízí všem účastníkům chůze: 

• měření tlaku krve • stanovení procenta tělesného tuku • hodnocení 
tělesné zdatnosti • poradenství v oblasti zdravého životního stylu 

a poskytnutí zdravotně výchovného materiálu

– od 14.00 do 17.00 hod. Soutěže Centra ekologické výchovy
ve spolupráci se ZO ČSOP Castor, Československým Zálesákem a Studentským parlamentem

• vybarvi si svého opeřence • stavba ptačího hnízda • čapí závody • poznáš naše
stromy, květiny a ptáky? • kvíz pro bystré hlavičky • slepé straky ... apod.

• barevné třídění odpadů s Tesprou Hodonín s.r.o.
• vyhlášení vítězů výtvarných soutěží v rámci oslav 

Dne Země: „Veselá popelnice“ a „Namaluj město svých snů“

DEN ZEMĚ

od 14.00 hod. v parku u Rybářské bašty

Další doprovodné akce: • Burza dětského oblečení - od 23.4. do 25.4.2007 - organizuje Centrum pro rodinu, info na Centru nebo www.cprhodonin.cz 
• Základní škola Očovská - od 24.4. do 27.4.2007 - ekologické aktivity (Den Afriky,Putujeme po zeměkouli, Jak si představujeme svět v roce 2050 • Centrum ekologické výchovy (Červené domky) - naučná stezka pro ZŠ zaměřená na poznávání přírody. 


