
  Ulice Tyršova a Smetanovy sady
  8.00–15.00 Upozorňujeme, že v tento den bude uzavřena pro všechna motorová   

 vozidla ulice Tyršova!
  9.00–13.00 Barevný den – třídění a recyklace odpadů. 
  9.00–13.00 Nádoby na bioodpad, tzv. compostainery, nejnovější svozový vůz   

 Mercedes Benz. 

Informační stánky o ekologii, dopravě a zdravém životním stylu.

  Masarykovo náměstí
10.00–16.00 Vystoupení jihlavských sportovních, hudebních a tanečních klubů.

  Ostatní akce
  9.00–13.00 Jihlavský cyklista – cyklistický závod pro děti ze ZŠ na Dopravním hřišti.
15.00–19.00 Turistický pochod Po stopách historie s průvodcem p. Rudolfem Neubaue-

 rem. Sraz u Business hotelu na ul. Romana Havelky v 15.00 (cca 8 km).
15.30–17.00 Cyklovýlet Po jihlavských cyklotrasách (cca 10 km). 
  Sraz v 15.30 u gymnázia.

  Masarykovo náměstí – pódium
    odpoledne Vystoupení sportovních klubů, soutěže pro děti s ukázkami první pomoci. 
      Módní přehlídka sportovních oděvů a modelů studentů.

  Masarykovo náměstí – prostor vedle pódia:
    dopoledne Sportovně – zdravotnická soutěž pro SŠ.
    odpoledne Spinning pro veřejnost.
           18.00 START HORKOVZDUŠNÉHO BALÓNU.

Měření cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku, glykémie, BMI, fyzické zdatnosti, 
hodnocení kardiovaskulárních rizik, dále poradna zdravého životního stylu, vyšetření spi-
rometrem a bodystatem. Ukázky první pomoci, nabídka zdravotně-výchovných materiálů, 
prohlídka sanitního vozu. Ukázky práce policejních psů. Ukázky bojových technik.

10.00–17.00 Simulátor nárazu – simulace nárazu auta do překážky rychlostí 30 km/h.
14.00–16.00 Ukázky práce Hasičského záchranného sboru a  Zdravotnické záchranné  

 služby.

Informační stánky ALOE VERA,společnosti EKO-LEN, REHAB CENTRA, ADAM, Oblastní 
charity Jihlava – Centra U Větrníku.

  Zasedací místnost zastupitelstva – jihlavská radnice
  8.00–12.00 Beseda na téma HIV/AIDS s HIV pozitivními klienty Domu světla v Praze.

  Dům dětí a mládeže – Bobodivadlo, Brněnská 46
  8.00–12.00 Zdravotně-výchovný program pro děti ZDRAVÉ ZUBY. 

    

13.00–17.00 Masarykovo náměstí horní
Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… Přijďte zažít každodenní realitu nevidomých 
(překážková dráha – chůze s bílou holí s využitím klapek na oči nebo simulačních brýlí) 
a vozíčkářů (možnost vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku). Přijďte se seznámit s čin-
ností organizací působících ve městě Jihlavě. Přijďte podpořit dobrou věc.

Brána Matky Boží – sál: 
Promítání snímků z MF fi lmů a videopořadů o životním prostředí EKOFILM  |  15.30  Drsný 
dopad (98´)  |  17.20 Znečištěné ovzduší – pomalá otrava (26´)  |  18.00 Konec ledovce 
(47´)  |  19.00  Neděle v Pripjati (26´)  |  19.45  Klimatické zařízení má poruchu (39´)  
|  20.40  Smog (2´)  |  20.45  Kamiony (13´)

  Masarykovo náměstí:
10.00–17.00 6. ročník soutěže Mladých hasičů v Požárním útoku O pohár starosty   

 SDH Bedřichov. 

          19.30 lampiónový průvod s andílkem Kryštůfkem aneb Jak se vyhnout úrazům 
v silniční dopravě. Vyjdeme z Masarykova náměstí od Morového sloupu 
a projde všechny přístupné části hradebního parkánu. 

  Masarykovo náměstí:
  9.00–12.00 Odpadová olympiáda škol.  
  Foyer radnice:
          10.00 Slavnostní zahájení výstavy a ocenění výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ.   
Brána Matky Boží – sál: 
Promítání snímků z MF fi lmů a videopořadů o životním prostředí EKOFILM  |  15.00  Kami-
ony (13´)  |  15.20  Smog (2´)  |  15.30  Klimatické zařízení má poruchu (39´)  |  16.20  
Neděle v Pripjati (26´)  |  17.00  Konec ledovce (47´)  |  18.00  Znečištěné ovzduší – poma-
lá otrava (26´)  |  19.45  Drsný dopad (98´)

Změna programu vyhrazena!

  Foyer radnice
8.–19. 9.  výstava Anorexie, bulimie, AIDS – tři hluboké propasti lidského života
22. 9.–3. 10. výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ.
10.–28. 11. výstava Co všechno odvez´čas o historii jihlavské MHD a Dokola kolem 

kola – o historii a vývoji jízdního kola.

úterý 16. září

pátek 19. září

sobota 20. září

Partneři Statutárního města Jihlavy v kampani ETM 2008: ADAM, Agentura Dobrý den s.r.o., ARNIKA, 
BESIP, Balonklub Tábor, BoBodivadlo, Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Česká společnost AIDS pomoc, Denní a 
týdenní stacionář Jihlava, DDM Jihlava, EKO-KOM, a.s., Ekoinfocentrum, EKO-LEN, Klub ELVIS Jihlava, HZS kraje Vysočina, Klub 
českých turistů TESLA, Kraj Vysočina, Občanské sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů, o.s., Oblastní charita 
Jihlava, REHAB CENTRUM, SDH Jihlava – Bedřichov, SENIOREK hudební – pěvecká skupina, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., 
SUPŠ Jihlava, TK Chrisstar Jihlava, Tyfl oservis Jihlava, o.p.s., Tyfl oVysočina Jihlava, o.p.s., ÚAMK ČR, Vojenská policie, WELLER, 
Zdravá Vysočina, o.s., ZOO Jihlava, ZŠ Seifertova, ZŠ Speciální, ZUŠ Jihlava, ZZS kraje Vysočina.

16.–22. 9. 2008

doprovodné akce

Evropský týden
mobility
motto: Čistý vzduch všem

Statutární město Jihlava 

a partnerské organizace 

zvou všechny občany

středa 17. září
Jihlavský den zdraví s VZP

Nechte auto doma!
...a přijďte s námi oslavit

Den bez aut

Mediální partneři:
  

Finančně podpořilo: 

neděle 21. září

pondělí 22. září

informace

Turistická informační centra, Masarykovo nám. 2, tel. 567 167 158 (159) a Brána Matky Boží, tel. 567 167 155  |  Kancelář primátora, tel. 567 167 125  |  www.jihlava.cz  |  http://tic.jihlava.cz

čtvrtek 18. září
Mezi světy


