
Sdílením
vpřed!

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

 sobota 16. 9. 
ZAŽÍT MĚSTO JINAK  |  10.00–22.00  |  sousedská slavnost 
v Komenského ulici pro celé rodiny (organizátor OVG, UNArchitekti, pod-

pořeno z dotace v rámci PZM a MA21)

 neděle 17. 9. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  10.00–16.00  |  v Dopravním 
podniku města Jihlavy, a.s., okružní jízdy historickými trolejbusy 
a autobusy

 pondělí 18. 9. 
KULATÝ STŮL K DOPRAVĚ  |  16.00–18.00  |  DIOD  |  pre-
zentace průzkumu Spokojenosti obyvatel, mobility a ekologické 
stopy – CI2, o.p.s.  |  prezentace zapojování veřejnosti do pláno-
vání dopravy v Jihlavě – MMJ  |  diskuse

 úterý 19. 9. 
JIHLAVSKÝ DEN ZDRAVÍ  |  9.00–17.00  |  Masarykovo ná-
městí  |  vyšetření základních parametrů zdravotního stavu  |  
dílničky pro děti  |  prezentace partnerů z oblasti zdravotnictví 
a organizací pomáhající handicapovaným občanům  |  Zdravá 
Vysočina, SZÚ, VZP, ČPZP, Nemocnice Jihlava, Optika Koca-
ndová, Mamma HELP, Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, o.p.s., DMA Praha, s.r.o.,  Zdravotnická záchranná 
služba, Charita Jihlava, Život 90 – Jihlava, Maják – svítí pro vás, 
z.s., Eurocentrum a Europe Direct Jihlava

S BÍLÝM KRUHEM DO BEZPEČÍ  |  15.00–17.00  |  soutěže 
a aktivity pro rodiny (podpořeno z dotace v rámci PZM a MA21) 

 středa 20. 9. 
DO PŘÍRODY KOLO-PĚŠKY  |  soutěž družstev pro žáky 2.  
a 3. ročníku ZŠ konané na Dětském dopravním hřišti v Jihlavě

PARKY V POHYBU  |  sraz v 10.00 u dětského hřiště na Skal-
ce  |  cvičení s instruktorkou zdarma pro všechny  |  délka lekce 
60 min. (organizátor SZÚ)

 čtvrtek 21. 9. 
POCHOD PROTI ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ  |  sraz v 15.00 
u starého vstupu do ZOO  |  procházka s plněním úkolů, určeno 
především pro prarodiče s vnoučaty  |  prvních 100 účastníků 
vstup do ZOO zdarma (organizátor SZÚ)

 pátek 22. 9. 
DEN BEZ AUT  |  13.00–17.00  |   Masarykovo náměstí  |  osvě-
tové a pohybové aktivity pro veřejnost  |  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
s elektrickými autíčky a čtyřkolkami pro děti  |  dílničky pro děti 
|  sbírka Kol pro Afriku  |  Městská policie, Elitavers Akademy, 
z.s., BESIP, Ekoinfocentrum, VZP, Maják – svítí pro vás, z.s.  
a další 

SLAŇOVÁNÍ HRADEB  |  14.00–16.30  |  Park Gustava Mahle-
ra  |  ukázka výcviku psů (organizátor SK Polytechnik Jihlava, z.s.)

CYKLOJÍZDA pro dospělé i děti  |  17.00 start: Masarykovo 
nám.  |   cíl: Český mlýn  |   zmrzlina pro účastníky ZDARMA

ROZCHODÍME  CIVILKY  |  od 11.00  |  Smetanovy sady  |  
nácvik chůze s holemi Nordic Walking (organizátor Svaz postižených 

civilizačními chorobami)

MHD na všech linkách po celý den ZDARMA

Změna programu vyhrazena! 
kontaktní osoba: Ing. Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21, Kancelář 

primátora, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava, tel.: 565 591 822, 731 540 526, 

více informací  |  www.jihlava.cz

 16.–22. září 2017 

ZDRAVÝ KRAJ


