
Město Hodonín v rámci Projektu Zdravého města

Vás zve na 

11.4.`10 - exkurze „Luhy trochu 
jinak aneb, kde čápi děti nenosí.“
přihlášky a info na tel. 720 433 395,
e-mail: ekocentrum.hodonin@seznam.cz

12.-23.4.1̀0 - výukové programy 
a výstavy zaměřené na poznávání 
přírody pro ZŠ a SŠ v Centru ekologické
výchovy • „Máte rádi přírodu“- výstava
soutěžních prací žáků ZŠ a SŠ • „Ekofór“
- soutěžní kreslené vtipy na téma Strom
• „Proti srsti“ - výstava společnosti
Svoboda zvířat • „Od pralesa po poušti 
aneb jak zvířátka překonávájí extrémy“ 
• „Víš, jakou vodu můžeš pít?“ - pořadatel 
KHS Brno, pracoviště Hodonín

13.4.1̀0 v 18.00 hod. „Je chudoba fair?“
- přednáška pro veřejnost na Centru ekologické 
výchovy Dúbrava

15.4.̀10 v 18.00 hod. „Hypermarkety - příliš drahá
sleva“ - přednáška pro veřejnost na Centru ekologické výchovy

20.4.̀10 v 18.00 hod. „Víte jaká kupujete vejce?“
- přednáška pro veřejnost na Centru ekologické výchovy Dúbrava

17.4.`10 od 13.00 do 17.00 hod. Den Země v ZOO
- „Vše nejlepší k svátku, Země!“

PROGRAM: vědomostní soutěže s odměnou: • téma Strom • Na-
maluj si své oblíbené zvířátko a zaveď ho domů • Ukaž co umíš -
výroba svíček a paletek, střelba z luku, petangue • „Předveď, jak třídíš
odpad“ vyhlídka z koše dvacetimetrové plošiny (jen v doprovodu 
rodiče) „Pojďte s námi do středověku“ - ukázky středověkého šermu 

Facepainting Diskotéka Luďka Ptáčka a vystoupení skupiny Šroti

18.4.`10 od 14.00 do 17.00 hod.

Den Země na Rybářské Baště
„V kouzelné říší zvířat“ - zábavné odpoledne s Centrem
ekologické výchovy Dúbrava. Ve 13.30 hod. zahájení programu 
výstavou prací ze soutěže „Máte rádi přírodu“. Od 14.00 hod. 
- spousta her, zábavných stanovišť, překonávání zvířecích 
dovedností, smyslů a neuvěřitelných vlastností. • Přírodovědná 
soutěžní stezka a další překvapení. • Ekostánek hnutí Brontosau-
rus s pestrou paletou informací, materiálů a knih s ekotématikou.

17.-23.4.̀10 - Veřejná výstava 
výrobků z výtvarných dílen Centra 

pro rodinu (Po - Út 10.30-15.00; St - Pá  15.00-18.00 hod.)

17.4.̀10 9.00 hod. - 13.00 hod.
Sobotní dílna pro veřejnost

- pletení výrobků z pedigu a šití panenek 
z přírodních materiálů. (S sebou přezůvky, 

šicí potřeby, štípací nůžky). Přihlášky na tel. 
774 650 138 nebo markovicova@cprhodonin.cz

21.4.̀10 16.00 - 19.00 hod.
Kreativní středa pro veřejnost

- výroba svíček z palm.vosku. Přihlášky na tel. 
774 650 138 nebo markovicova@cprhodonin.cz

20.4.̀10 - Úklid slepého ramene
- sraz v 15.30 hod. u mostu v Rybářích. 

Táborák U jezu s opékáním špekáčků 
a malá odměna pro děti, které budou pomáhat.

20.4.`10 - Úklid lesa v Bažantnici
- sraz v 9.00 hod.u hlavní brány stadionu U červených 

domků. Pořádá: Zelený dům Pohody, MŠ a ZŠ B.Martinů 
Centrum pro rodinu Hodonín a Dům pro seniory Na Jarošce

20.4.̀10 - „O myšce Všudybylce“ MŠ Sídlištní 1 - program pro děti

20.4.̀10 „Co víte o mléce z automatů?"- přednáška
společnosti Chemila, s.r.o. v 16.30 hod. v budově MěÚ Hodonín,
místn. č.105, Horní Valy 2. (Ve dnech 19.-23.4. a 26.-29.4.`10 nabízí 
společnost Chemila slevy na vybraná vyšetření. Info na tel. 518340919,
602797977 nebo www.chemila.cz, klara.prejdova@chemila.cz)

19.-23.4.̀10 - „Barevný týden“ ZŠ U Červených domků
pořádá úklid ve svém areálu a zábavný závod s ekotématikou

19.-23.4.̀10 „Ohrožená příroda" a „Proč ne smrk?“
- Městská knihovna Hodonín pořádá besedy pro ZŠ

22.4.`10 - Miniekojarmark
od 10.00 do 17.00 hod. na pěší zóně Dolní Valy
23.4.̀10 - Přírodovědná stezka pro žáky MŠ a ZŠ B.Martinů

23.-25.4.`10 - „Přírodní park Mikulčický luh 
aneb po stopách bobrů“ - přihláška a info tel. 720 433 995, 
ekocentrum.hodonin@seznam.cz

Spolupracují: • Centrum ekologické v˘chovy Dúbrava pfii SVâ Hodonín • Centrum pro rodinu • ZOO Hodonín •
• Zálesáci • Z· U ãerven˘ch domkÛ • Chemila s.r.o. Hodonín • Zelen˘ dÛm Pohody • DÛm seniorÛ „Na
Jaro‰ce“ • M· a Z· B.MartinÛ Hodonín • KHS Brno, pracovi‰tû Hodonín • Tespra Hodonín, s.r.o. • ZU· Hodonín •
• Hnutí Brontosaurus • Mûstská knihovna Hodonín • M· Sídli‰tní 1 Hodonín • Kulturní dÛm Hodonín


