
SOBOTA 19. 9.
111 let MHD v Jihlavě 
9:00–17:00 /  Masarykovo náměstí / Jízdy historických trolejbusů a autobusů

Výstava 111 let MHD v Jihlavě 
Muzeum Vysočiny Jihlava 

MHD po celý den zdarma
Jízdné po celý den na všech linkách MHD zdarma

Den otevřených dveří v Městském útulku pro opuštěná zvířata
Ukázky práce MP Jihlava

Zažít „Hlínu“ jinak 
10:00–18:00  /  sousedská slavnost v ulici na Hliništi pro celé rodiny / zajišťuje 
JIHNOUT 

Pěšky z Větrného Jeníkova do Kochánova
Klub českých turistů Čeřínek / odjezd autobusu od Motorpalu v 9:00 / délka trasy 
5 a 10 mil

NEDĚLE 20. 9.
111 let MHD v Jihlavě 
9:00–17:00  /  Masarykovo náměstí / jízdy historických trolejbusů a autobusů

MHD po celý den zdarma
Jízdné po celý den na všech linkách MHD zdarma

Den otevřených dveří v Městském útulku pro opuštěná zvířata

Cyklohrátky
Dovednostní soutěže s cyklistickou tematikou pro děti / letní kino / 14:00–16:00 /
16:00 start dětské cyklojízdy / cíl areál Český mlýn / zmrzlina pro děti zdarma

PONDĚLÍ 21. 9.
Parky v pohybu 
10:00  /  areál Na Skalce / cvičení s instruktorkou zdarma / vhodné pro všechny 
věkové kategorie / délka lekce 60 min / zajišťuje Státní zdravotní ústav, Zdravá 
Vysočina, z. s. 

Pochod proti Alzheimerově chorobě
11:00  /  areál Na Skalce / procházka s plněním úkolů zaměřených na procvičení 
paměti / nenáročná trasa / zajišťuje Státní zdravotní ústav, Zdravá Vysočina, z. s. 

Procházka Jihlavou s muzikoterapií
14:00  /  nový vstup do ZOO / délka trvání ca. 2 hodiny / nenáročná trasa / zasta-
vení s výkladem a praktickými ukázkami / zajišťuje Klára pomáhá z.s.

In-line školička
15:00–18:00  /  letní kino / základy in-line bruslení pod vedením instruktorů / trenažer 
na discgolf / možnost vyzkoušení sportovní aktivity zdarma / zajišťuje Sportík active

ÚTERÝ 22. 9.
Mezinárodní Den bez aut

Zahájení kampaně Pěšky do školy
8:00  /  sraz zapojených škol na Masarykově náměstí 

Cyklojízda jihlavskými ulicemi – „Zelená jede!“
Start v 17:00  /  Masarykovo náměstí / soutěž o nejoriginálněji vyzdobené kolo /
cyklojízda je určena pouze pro dospělé cyklisty

Kontaktní osoba: Mgr. Alice Jandejsková, Tel.: 565 591 863, Podrobné informace: www.jihlava.cz/kalendar 
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STŘEDA 16. 9.
JIHLAVSKÝ DEN ZDRAVÍ 
Masarykovo náměstí 9:00–17:00  /  Vyšetření základních parametrů zdravotní-
ho stavu / preventivní projekt “žiješ srdcem“ / poradna pro odvykání kouření
/ testování zraku 13:00 – 17:00 v rámci kampaně Bezpečně za volantem / ano-
nymní testování protilátek HIV / pohybové aktivity / dílničky pro děti / prezen-
tace partnerů z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb – Zdravá Vysočina, 
z.s., Státní zdravotní ústav, Nemocnice Jihlava, Psychiatrická nemocnice Jihlava, 
VZP, ČPZP, Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, Klára pomáhá, Loo-
no, Oblastní charita Jihlava, Roska, Rozkoš bez rizika, Tyfl o ČR, Život 99, Eurocen-
trum a Europe Direct Jihlava, Zdravé město Jihlava, Městská policie Jihlava, Kraj 
Vysočina, Nebojte se policie, Besip, Trivis – SŠV a VOŠ Jihlava, Baseballový klub 
Ježci Jihlava, Sportík active a další 

Sbírka kol a brýlí pro Afriku 
Kola a brýle je možné odevzdávat po celý den / stánek Zdravého města

Olympijský běh
9:00–12:00  /  soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ / zajišťuje Elitavers Jihlava

Spolu chutně a jednoduše, aneb svačiny trochu jinak  
9:00–17:00  /  propagace zdravého stravování, praktické ukázky, konzultace a chys-
tání zdravých svačin / zajišťuje Ing. Ivana Pólová, podpořeno z dotace PZM a MA 21

Slaňování hradeb s VŠPJ
10:00–16:00  /  park Gustava Mahlera

Divadelní představení Brejle 
Divadlo Diod 19:00  /  vstup zdarma  / výdej bezplatných rezervačních lístků TIC, 
Masarykovo nám. 2, Jihlava, 7.–15. 9. 2020

ČTVRTEK 17. 9. 
Branný závod Jihlava, 2. ročník
Místo konání – nákupní areál Březinky – start – cíl, lesopark Heulos
Zajišťuje TRIVIS – SŠV a VOŠ Jihlava, s.r.o.
8:30–13:00  /  závod pro školy / 4 členné týmy / okruh cca 3 km
14:30–19:00  /  závod pro veřejnost / 2 členné týmy / okruh cca 4 km / registrační 
poplatek 200 Kč za tým
Náplň závodu: střelba z plynových zbraní, první pomoc, orientace v terénu, silová 
zdatnost, dopravní znalost a překážky v duchu Spartan race
Ve 12:30 a 18:30 vyhlášení 3 nejlepších týmů.

PÁTEK 18. 9.
Slavnostní otevření dopravního hřiště
9:00–10:00 

Do přírody „kolo pěšky“ 
10:00–13:00 /  dopravní hřiště / dopravně vědomostní soutěž družstev tvořených 
žáky 1. stupně ZŠ 

Dětské dopravní hřiště
14:00–17:00  /  dopravní testy / nácvik první pomoci / kvízy pro děti i dospělé

Lodě v areálu Český mlýn 
10:00–16:00  /  lávka přes řeku za tenisovými kurty / možnost vyzkoušet si plavbu 
na lodi / zajišťuje VŠPJ

RVYTO 2020
Noční sprint na „kolečkách“  /  20:00  /  letní kino / www.rvyto.cz / zajišťuje VŠPJ, 
Lyžařské Jihlavsko

Bezemisní 
mobilita 

pro všechny


