MĚSTO HODONÍN VÁS ZVE V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÉHO MĚSTA
19.4.–26.4. 2008 NA

SOBOTA 19.4. 2008

PÁTEK 25.4. 2008

od 13.00 do 17.00 hod.

Pravěké odpoledne v ZOO
ZOO Hodonín a Masarykovo muzeum v Hodoníně
pořádá odpoledne plné her a soutěží v pravěkém
hávu: • lov na mamuta • modelování sošky z hlíny
• ochutnávka pravěké placky • vědomostní soutěže
o pravěku • přednáška archeologa

od 15.00 hod. sraz u Sokolského stadionu
na Rybářích
„Velký úklid“ slepého ramene
řeky Moravy
- pro všechny účastníky je připraven táborák
s opékáním špekáčků a drobné odměny.
Zveme všechny, kteří rádi přiloží ruku k dílu,
aby naše prostředí bylo čisté.

SOBOTA 26.4. 2008
od 9.00 do 15.00 hod. v parku
u Rybářské bašty

ÚTERÝ 22.4. 2008
od 9.00 hod. stadion U Červených domků
Úklid Zeleného domu pohody, Domova na Jarošce
a Základní a mateřské školy, B.Martinů

DĚTSKÁ OSLAVA
DNE ZEMĚ
Občanské sdružení ZÁLESÁCI ve spolupráci
se ZO Strany Zelených v Hodoníně
pořádá ekologickou akci plnou her

ČTVRTEK 24.4. 2008
od 10.00 do 17.00 hod. na pěší zóně

a soutěží pro děti od 6 do 15 let.

MINIEKOJARMARK

• výstava a prodej výrobků z ekologických
materiálů • infostan občanského sdružení Ekodomov - třídění
bioodpadů • nabídka Státního zdravotního ústavu, pracoviště
Hodonín: • měření tlaku • stanovení procenta tělesného tuku • poradenství
v oblasti zdravé výživy • očkování • odvykání kouření a další zdravotně výchovné
materiály

ZŠ U Červených domků, Hodonín
„Barevný týden“

týden akcí pro děti

výstavka hornin, úklid areálu, „Eko-riskuj“

SPOLUPRACUJÍ:

SOBOTNÍ DÍLNA
- šití panenek z přírodních materiálů
plněných ovčím rounem a pletení košíků

DVORA

MŠ Sídlištní 2, Hodonín
„Místo skládky-prima hrátky“

RODINNÝ CYKLOKROS
- čekají Vás trasy jak pro cyklisty, tak pro
turisty se zábavnými úkoly nejen pro děti
v 17.00 hod. - slavnostní oheň sv.Jiří
k příležitosti skautského svátku.

od 9.00 do 13.00 hod. na Centru pro rodinu

Zároveň Vás zveme
od 15.00 do 17.00 hod. na ul. Měšťanská

na prohlídku SBĚRNÉHO
s odborným výkladem

od 10.00 hod. u skautského městečka

ZŠ Mírové náměstí, Hodonín

V průběhu celého týdne nabízí

projektové vyučování

„Vztah člověka k přírodě“

Chemila s.r.o., Blažkova 5, Hodonín
- orientační rozbor vody

a úklid areálu

za 500,-Kč pro veřejnost

VŠECHNY MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HODONÍNĚ
CENTRUM PRO RODINU
SKAUTSKÉ STŘEDISKO PŘÁTELSTVÍ
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZÁLESÁCI
EKODOMOV DŮM KULTURY HODONÍN ZELENÝ DŮM POHODY DOMOV NA JAROŠCE ZOO HODONÍN STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRACOVIŠTĚ HODONÍN

