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16. 5. 2013   / 15:00 hod.  Výlet za čerstvým vzduchem a bez cigaret
do mikulčického luhu – pořádá Městská knihovna Hodonín,  Senior Point, o. s.
Život a zdraví, Zdravé město a místní Agenda 21- prohlídka expozice Slovanského 
hradiště, sběr bylinek na lukách, prohlídka Starého kvartýru v Lužicích, cena 40 Kč 
 přihlášky p.Češková – městská knihovna, tel. 518 321 213, 
e-mail: ceskova.milada@knihovnahod.cz

20. 5. 2013  /  13:00 hod.  v areálu o. s. Oáza Hodonín, Rybářská 32
Svaz důchodců ČR pořádá 1. ročník krajského kola v ruských kuželkách 
 
29. 5. 2013  /  15:00 – 17:00 hod.  Centrum pro rodinu a sociální péči 
Hodonín, Štefánikova 288/15  Odpolední program pro rodiče s dětmi  
 „Projdeme se pohádkou“ na zahradě Centra 

29. 5. a 30. 5. 2013    Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, 
Štefánikova 288/15. Dopolední program pro MŠ na zahradě  Centra pro rodinu

30. 5. 2013 /  9:00 – 11:00 hod.  v budově MěÚ, Horní Valy 2
Státní zdravotní ústav, dislokované pracoviště, oddělení podpory zdraví Brno, 
divadelní představení  Cigaretka Retka pro děti MŠ o návykových látkách

30. 5. 2013  /  9:00 – 12:00 hod.   prostory Klubu Pohoda, Horní Valy 2
Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín pro ZŠ sérii přednášek na téma
 „Závislost“

30. 5. 2013  /  15:00 – 17:00 hod. 
v areálu zahrady  Zeleného domu pohody, P. Jilemnického 1
Zelený dům pohody Hodonín - sportovní odpoledne pro děti 
a mládež (ruské kuželky, stolní tenis, petangue, míčové hry) pro veřejnost
 
31. 5. 2013  /  9:00 hod.
městská knihovna Hodonín, Národní třída 3957/36, Státní zdravotní ústav, 
dislokované pracoviště, oddělení podpory zdraví Brno, interaktivní hra pro 
 „Jak se nestát závislákem“ pro děti ZŠ o návykových látkách

31. 5. 2013  /  17:00 hod.
na Masarykově náměstí u radnice
2. ročník  „Pochodu za zdravým vzduchem“ – dvouhodinový výšlap po okolí 
Hodonína ve spolupráci s Nordic Walking a Klubem českých turistů.  
Možnost rezervace pro zapůjčení NW holí na tel. 608 550 539
nebo email: nordicwalkingclub@seznam.cz

31. 5. 2013  /  13:00 – 19:00 hod.
Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín, Pančava 56
Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce v rámci Harm reduction, informačně 
vzdělávací výstava v prostorách Kontaktního centra, pro veřejnost 
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Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí 
Hodonín bude zpracován seznam 
nekuřáckých provozoven v Hodoníně. 
Nekuřácké provozovny se mohou přihlásit formou 
 vyplnění dotazníku na stránkách
Města Hodonín - www.hodonin.eu - v sekci
Zdravého města a místní agendy 21.

Ke kampani se připojí
MŠ a ZŠ pro vnitřní 

potřeby jednotlivých škol.


