
 Místo konání: Masarykovo náměstí 9.00–17.00  

Statutární město Jihlava
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 I sbírka „Kola pro Afriku“, 
„Brýle pro Afriku“ I propagace zdravého životního stylu, Fair trade, 
naučných stezek, cyklostezek atp. 
Odbor životního prostředí – Jihlava bez odpadů I Odbor životního pro-
středí -  Jihlava bez odpadu? Beze všeho! Záleží Vám na stavu prostře-
dí, ve kterém žijeme? I Vy můžete změnit svět. Na jednotlivcích záleží. 
Každý může nastartovat velkou změnu.  Nezáleží na tom, co  děláme. 
Důležitější  je to, co neděláme. Neznečišťuji prostředí, nevytvářím od-
pad, nespotřebovávám na úkor budoucích generací …  
Dům dětí a mládeže
Živé ukázky z přírodovědného koutku DDM  I živá zvířátka
Ekoinfocentrum
Ekologická poradna pro veřejnost, nebo ekoporadna pod širým nebem
Záchranná Stanice Pavlov
» informace o ohrožení a ochraně volně žijících živočichů (dravci, 

sovy, savci) a o činnosti záchranné stanice. 
» ukázka zvířat (sovy a veverka)
ZOO Jihlava I pomáháme s jihlavskou ZOO I aktivity věnované ochra-
ně přírody u nás i ve světě
ZŠ T. G. M. 
» prezentace projektových prací zaměřených na EVVO 
» kvízy pro dospělé a pro děti aktivity – malování přírody
» skládání puzzle z oblasti Jihlavy podle fotokaret
SLIBY-CHYBY, o.s. I propagace akce „Do práce na kole“ I na stánku 
Zdravého města
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
» Informace o době rozkladu odpadu v přírodě a v moři 
» předcházení vzniku odpadů 
» Informace k exkurzi ve SD Havlíčkova 
» Informace o exkurzích a seminářích v ekocentru
ASMJ Jihlava I krátký fi lm – co umí a jak funguje třídicí linka odpadů I  
» předcházení vzniku odpadů  
» co patří a nepatří do žlutého kontejneru na plasty  
» vymývání kelímků od jogurtů vs. spotřeba čisté vody  
» ukázka výrobků z recyklovaných plastů  
» odpovědi na otázky, které jsou spojené s tematikou odpadů
Eurocentrum a Europe Direct Jihlava I informace o EU I informace o 
volbách do evropského parlamentu
VZP ČR I informace z oblasti veřejného zdravotního pojištění, aktuální 
benefi ty a bonusy pro klienty
Klub Hájenka I hry a aktivity s přírodním nebo odpadovým materiálem

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55
» celodenní program od 9.00–17.00 hod.
» více informací na webu: muzeum@muzeum.ji.cz

Cyklojízda  
Masarykovo náměstí I 17.00
Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovodu městské policie, 
která je vhodná i pro děti, které již bezpečně ovládají své kolo. 
Část trasy cyklojízdu povede Pepa Zimovčák – „mistr světa“ v jízdě na 
vysokém kole.
V cíli následuje od 18.30 cyklopřednáška Lucie a Michala Jonových na 
téma krásy národních parků Jižní Ameriky I délka trasy 9km
Sraz: 17.00 Masarykovo náměstí 
Cíl: nádvoří Pivovaru Jihlava 
Informace: Mirka Kostrhounová, Oddělení komunálních služeb, 
Magistrát města Jihlavy, tel.: 565 593 537 

Další akce konané u příležitosti oslav Dne Země 2019  

 13. dubna 2019 

HLEDÁNÍ JARA – celostátní akce Mladých ochránců přírody
» sraz v 9.00 na konečné zastávce MHD č. 12 v Antonínově Dole, 

odjezd z Masarykova náměstí od Sklípku MHD č. 12 v 8.22 
» trasa – Antonínův Důl – ATC Pávov (cca 10 km), členitý terén 
» program: cestou hledání znaků jara, otevírání studánek, soutěž 

pro děti
» s sebou turistické oblečení, nepromokavá obuv, případně dale-

kohled 
» návrat z ATC Pávov do Jihlavy linkou MHD č. 12 
» zájemce všech věkových skupin srdečně zvou pořadatelé 
» informace: Ing. Jaroslav Kněžíček, tel.: 731 888 321

 20. dubna 2019 

Příznivci přiměřeného pohybu, Městys Větrný Jeníkov, ZŠ Větrný Je-
níkov a KČT Čeřínek
» 29. pochod k oslavě Dne Země 
» odjezd autobusu v 9.00 od Motorpalu Jihlava, v 9.15 z Větrného 

Jeníkova, vzdálenost 100 honů, doprava tam i zpět zajištěna
» informace: Jiří Palán, tel.723 887 520
DEN ZEMĚ V ZOO
10–15 hodin I chránit potřebuje i naše příroda

 Těsíme se na Vaši návštěvu! Změna programu vyhrazena. 

Informace: Mgr. Alice Jandejsková, koordinátorka PZM a MA21, Masarykovo nám. 1, Jihlava 
tel. 565 591 822 I www.jihlava.cz/zdravemesto

 Den Země 
Přijďte s námi oslavit

   úterý 23. dubna 2019   

  téma roku 2019 – Život bez odpadu  


