
Den Země
Přijďte s námi oslavit

středa 19. dubna 2017

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 

Statutární město Jihlava
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – sbírka 

„Kola pro Afriku“, zdravý životní styl, propagace 
sítě nekuřáckých restaurací, naučných stezek, 
cyklostezek apod.

CDV – Kolmo, busem, pěšky, s jihlavskými ježky

Dům dětí a mládeže
» živé ukázky z přírodovědného koutku DDM

Ekoinfocentrum
» poradna pro udržitelný život

Elektro-bicykl
» elektrokola a skútry

Záchranná stanice Pavlov, o.p.s.
» výklad o životě, ohrožení a ochraně dravců, sov  

a dalších volně žijících živočichů (netopýři, vydry, …)
» ukázka sov, informace o činnosti stanice Pavlov

ZOO Jihlava
» kampaň „Let it grow! – Dejme jim šanci!“  

– Pomozme rostlinám i živočichům z našeho okolí 
najít vhodné místo k životu

ZŠ T.G.M.
» projektové práce dětí k environmentální výchově, 

aktivita „namaluj květinu a budeme mít krásnou 
zahradu“, kvízy a skládání puzzle

» Daruj plyšáka pro záchranáře! (pomůže při zásahu 
pro zklidnění dětí)

SLIBY-CHYBY, o.s.
» prezentace akce „Do práce na kole“ 

– pstejskal.ji@gmail.com

» informace k připravovaným sportovním akcím: 
Jihlavská 24 MTB a Jihlavský půlmaraton

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Staň se popelářem na jeden den. 
» Vyzkoušejte si povolání řidiče popelového vozu. 

Možnost nahlédnout pod pokličku svozu odpadu.
» Třídící kvíz – víš co kam patří? Víš jak dlouho se 

odpad rozkládá?
» Ukázky nebezpečného odpadu a jak jej poznat.
» Informace pro firmy a jejich zákonné povinnosti.
» Informace o exkurzích a seminářích v Ekocentru 

na sběrném dvoře ul. Havlíčkova
» Hry pro velké i malé.

VZP ČR
» informace v oblasti veřejného zdravotního pojištění

ASMJ Jihlava
» regionální třídění odpadů – papíru, plastů, 
» praktické ukázky recyklovatelných výrobků, 
» soutěž pro děti – skládání obrázků z víček od PET,
» informace o exkurzi na třídící linku v Hruškových 

Dvorech

Dětský lesní klub Hájenka
» zábavné aktivity a hry pro děti

Eurocentrum a Europe Direct Jihlava
» informace o EU, dotační možnosti, soutěže a kvízy

 Velikonoční Cyklojízda 
 Masarykovo náměstí 17.00 

Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovo-
du městské policie. Cyklojízda je vhodná i pro děti, 
které bezpečně ovládají své kolo. 
Nejvtipnější kostýmy budou oceněny!
» sraz: 17.00 Masarykovo náměstí  |  cíl: nádvoří 

Pivovaru Jihlava   |  nápoj pro účastníky ZDARMA
» bližší informace: Bc. Michal Procházka, koordinátor 

mobility, tel.603 166 575

 program na pódiu 

  9:00 Slavnostní zahájení – politik a koordinátorka 
Projektu Zdravé město a MA21

  9:10 Vystoupení hudební skupiny RARAŠI  
– ZŠ speciální a praktická škola Jihlava

  9:30 Vyhodnocení a předání cen dětem z jihlav-
ských MŠ a ZŠ – výtvarná soutěž ke Dni 
Země „Místo, kde se cítím dobře“ (výstava  
se koná v prostorách jihlavské radnice)

10:15 Loutkové divadlo Princezna na hrášku  
– Jan Hrubec 

11:00 Vystoupení Oblastní charity Jihlava  
– Klubíčko a Klíček

13:00 Vystoupení Oblastní charity Jihlava – ERKO
14:00 Vystoupení taneční skupiny Úlet i Farah  

a hudební skupiny DRUMBAND – Denní  
a týdenní stacionář Jihlava

15:00 Vystoupení žákyň ZŠ Seifertova Jihlava
15:30  Dětský folklorní soubor Dřeváček  |   

Judo Team  | Hedgehogs – rope skipping  
– TJ Sokol

16:00 Vystoupení žáků ZUŠ Jihlava
16:30 DDM – taneční vystoupení 
 a mažoretky

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2017 

4. dubna 2017

VYCHÁZKA DO OKOLÍ JIHLAVY 
» sraz: ve 14:30 u turistické mapy v dolní části Ma-

sarykova náměstí
» trasa: 16 km- z Jihlavy po modré – Pančava,  

Ráj, Rančířov, Okrouhlík a po zelené přes Větrník 
zpět do Jihlavy. 

» informace: Ing. Míla Bradová, tel.: 736 754 080

8. dubna 2017

HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Mladých ochránců přírody
» sraz: u zástavky „Masarykovo náměstí dolní“  

v 8:45 hod., trasa asi 7 km. 
» program: cestou hledání znaků jara, odemykání 

studánek, soutěže pro děti.
» informace: Ing. Jaroslav Kněžíček, tel: 731 888 321

22. dubna 2017

DEN ZEMĚ V ZOO
Jarní slavnost na počest naší zelené planety Země.

23. dubna 2017

Den Země na Hájence
hravé odpoledne pro děti a rodiče
» od 14:00 v zázemí DLK Hájenka, Zborná 28 (po-

zvání platí za každého počasí)
» informace: Martina Janečková, tel.: 732 763 207

24. dubna 2017

KULATÝ STŮL K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Diskuse se zástupci města k aktuálním tématům  
z oblasti životního prostředí, DIOD, 17–19 hod.

18.–30. dubna 2017

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořá-
dáme výstavu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ 
a ZŠ na téma: „Místo, kde se cítím dobře“.  

 Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Změna programu vyhrazena!

Informace: Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava, 
tel. 565 591 822

 www.jihlava.cz/zdravemesto 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.
ZDRAVÝ KRAJ


