Zdravé město Jihlava a partnerské organizace zvou všechny občany na

Evropský
týden mobility
16.–22. 9. 2014

pátek 19. 9.
motto: Naše ulice, naše volba!

PIVOVARSKÁ
NAUČNÁ
STEZKA
tři procházky zakončené exkurzí Pivovaru Jihlava
Průvodcem bude výrobní náměstek a sládek jihlavského pivovaru Jaromír Kalina.
10.00, 14.00 a 17.00 sraz u vchodu do CITY PARKU z ulice u Dlouhé stěny
Trasa: sloup se sousoším Piety, bývalý sladovnický šrotovací mlýn, bývalý pivovar v Brněnské ulici, kostel sv. Jakuba, bývalý malý pivovar v ulici U Mincovny, bývalý hostinec „U Zlatého lva“, bývalá sladovna,
bývalý hostinec „U Zlaté hvězdy“, hostinec „U Tří knížat“, bývalý pivovar v Palackého ulici, největší
z bývalých pivovarů v Husově ulici a historická budova jihlavského pivovaru.

úterý 16. 9.

JIHLAVSKÝ DEN ZDRAVÍ
Masarykovo náměstí horní | 10.00–16.00
Zdravá Vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav – vyšetřování cholesterolu, krevního tlaku. Vyhodnocení
zdravotních rizik, odborné konzultace a poradna zdravého životního stylu. Nabídka zdravotně-výchovných materiálů.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – měření % tělesného tuku. Další aktivity zdravotně preventivního
charakteru, poradenská činnost v oblasti veřejného zdravotního pojištění.
Policie ČR, Městské policie Jihlava, Oblastní spolek ČČK Jihlava – prezentace a ukázky činnosti.
„Lepší jednou zažít, než stokrát slyšet“ – simulátor nárazu GENERALI, informační a poradenské služby.
16.00 Ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby při simulované
havárii osobních aut.
Informační stánky: BESIP, Ekoinfocentrum ZO ČSOP, Občanská poradna Jihlava, JUST CS spol. s r.o.,
Elektro-bicykl.cz

sobota 20. 9.
Procházka NORDIC WALKING „Podél hranic“
14.00–17.00 Nordic Walking Centrum Morava | 14.00 sraz u hlavního vstupu do ZOO (parkoviště) |
Trasa: ZOO–Malý Heulos–Jánský kopeček–hraniční kámen–ZOO

neděle 21. 9.

Lampiónový průvod
Masarykovo náměstí horní – sraz u morového sloupu

MEZI SVĚTY
Masarykovo náměstí horní | 10.00–16.00
Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… Přijďte zažít každodenní realitu nevidomých a vozíčkářů. | Informační stánky: Liga vozíčkářů, o.s. VOR, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,
MEYRA, TyﬂoCentrum Jihlava, o.p.s., Tyﬂo Vysočina Jihlava o.p.s.

19.30 Lampiónový průvod pro rodiče s dětmi | Vyjdeme z Masarykova náměstí od morového sloupu
a projdeme všechny přístupné části hradebního parkánu.

pondělí 22. 9.

Strollering Jihlava – na mateřské aktivně DEN BEZ AUT – po celý den MHD zdarma
Divadlo otevřených dveří Diod a Smetanovy sady
nechte auto doma...

10.00 zahájení, projekce, prezentace strolleringu v ČR, v Jihlavě | 10.15–10.45 ukázka strollering
(Smetanovy sady) | 10.45–11.15 ukázka dance strollering (Diod) | 11.15–11.45 ukázka hrajme si
cvičením | 11.45–12.00 projekce záznamu z 3. ročníku celorepublikových závodů kočárků v ČR včetně
průběhu závodu v Jihlavě

Ozvěny EKOFILMU
Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH v ZOO Jihlava
17.00 Promítání ﬁlmu Muž, který sází stromy, 52 min., rok výroby 2013, režie Michal Gálik

...a svezte se MHD zdarma!
Nejdokonalejší elektromobil dneška TESLA Roadster čeká právě na Vás!
Masarykovo náměstí horní
10.00–16.00 Wave Promotion – prezentace elektromobility a obnovitelných zdrojů | K dispozici
2 konzultanti. | Vůz Tesla Roadster – 100% elektromobil z USA | Každou celou hodinu – testovací
jízdy v TESLE pro vylosované návštěvníky. | Každou sudou hodinu – 30minutová přednáška o elektromobilitě. | Videa s elektrickými auty a motocykly. | Možnost domluvit si testovací jízdu Tesla model S.
10.00–16.00 Elektro-bicykl.cz | Prezentace - elektro kola a elektro skůtry

středa 17. 9.

Výstava MĚSTO V POHYBU
Budova radnice – hlavní vstup (z Masarykova náměstí)
16.45 cyklojízda historickým centrem do Parku Gustava Mahlera
Park Gustava Mahlera
17.00 slavnostní otevření výstavy fotograﬁí o městské cyklistice v Kodani od dánského fotografa
Mikaela Colville-Andersena. Výstavu zahájí zástupce velvyslanectví Dánského království v ČR pan
Lars Kjellberg a primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal, národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek
a mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Součástí zahájení výstavy bude také podpis
memoranda o spolupráci mezi velvyslanectvím Dánského království a Asociací měst pro cyklisty.
17.20 cyklojízda historickým centrem zpět k budově radnice
Výstava v Parku Gustava Mahlera potrvá do 30. 9. 2014.

čtvrtek 18. 9.

ZAMLUVENO

Dětské karnevalové divadlo Ježek, Jarní 22
8.30–9.30 a 10.00–11.00 představení „ZOUBKOVÁ POHÁDKA“

ostatní akce
2. 9.–30. 9. | Současná dánská architektura – výstava ve foyer radnice
21. 9. | 8.30–15.00 | Jihlavský biojarmark – náměstí Svobody (pořádá Ekoinfocentrum ZO ČSOP)
5. 10. | 8.00–15.00 | Doskákej si pro medaili! – Tyršova 12 (pořádá Tělocvičná jednota Sokol)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

informace: kancelář Zdravého města, tel. 567 167 125
nebo Turistická informační centra, Masarykovo nám. 2, tel. 567 167 158 (159)
a Brána Matky Boží, tel. 567 167 155 (156)
www.jihlava.cz | www.visitjihlava.eu

