
Oslavte s námi 

DEN ZEMÌ 
NA NOVÉ CYKLOSTEZCE!

Úterý 22. 4. 2014 od 15:00
na nové cyklostezce Znojmo, Na Hrázi – Dobšice

15:00 slavnostní otevøení cyklostezky u Znojma, vystoupení 
15:20 pøedání cen výhercùm tipovací soutìže v rámci výstavy 

"Zelená zákoutí Znojma”

15:30 – 18:00 program pro dìti i dospìlé:
 výsadba zelenì u odpoèívadla pro cyklisty

testovací jízdy na elektrokolech a kolobìžkách
bezpeènostní prohlídky kol i cyklistických pøileb
dopravní testy a kvízy pro menší a vìtší dìti
jízdy zruènosti na šlapacích kárkách a trojkolkách
malování na oblièej
projížïky na ponících
skákací hrad
malování køídou
soutìž Umíš tøídit odpad?

V informaèním stánku Cyklo Klubu Kuèera získáte informace o cykloturistice 
na Znojemsku. 
Pro návštìvníky akce bude zajištìno hlídání kol a pitný režim.
Akci poøádá mìsto Znojmo ve spolupráci s Cyklo Klubem Kuèera, Domem dìtí 
a mládeže Znojmo, obcí Dobšice a Mìstskou zelení Znojmo.

Za sponzorské dary dìkujeme spoleènostem COLAS CZ, a.s. a Arboeko, s.r.o!

DOPROVODNÉ AKCE:

sobota 12. 4. 8:00  – 14:00 Horniny a minerály mezi Vranovem a Podmyèí
Sraz na námìstí ve Vranovì nad Dyjí. Vycházka poøádaná Správou Národního parku 
Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmì zamìøená na neživou pøírodu 
a opuštìné lùmky v okolí Vranova nad Dyjí. Trasa: Vranov nad Dyjí – Feliciino údolí – 
Junácké údolí – Vranov nad Dyjí. Støednì nároèný terén. Více na www.nppodyji.cz.

pátek 18. 4. od 13:00 Výsadba na „Zahrádce pro Znojmo“ u øeky Dyje
Zapojte se do iniciativy „Zahrádka pro Znojmo“ a podpoøte ji svou 
úèastí/sazenicemi/svými nápady! Více na www.facebook.com/zahradkaprozn. 
Veèer – posezení u ohýnku.

sobota 26. 4. 9:30 – 14:00  Mokøadní vycházka – sraz u autobusové zastávky v Lukovì
Vycházka poøádaná Správou Národního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským 
muzeem ve Znojmì zamìøená na pozorování živoèichù (obojživelníkù, hmyzu i jiných) 
v nìkolika vzájemnì odlišných mokøadních prostøedích. Trasa: Lukov – údolí Klaperova 
potoka – Èížov. Nároèný terén. Více na www.nppodyji.cz.

sobota 17. 5. Ukliïme Èesko
Celorepubliková dobrovolnická akce poøádaná obèanským sdružením Ekosmák zamìøená 
na úklid èerných skládek a drobného nepoøádku ve mìstech a pøírodì. Zapojit se mùže 
každý! Více na www.uklidmecesko.cz.
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