EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2012 V JILEMNICI
téma kampaně: „P O H Y B S P R Á V N Ý M S M Ě R E M“
Datum
Název akce

Začátek akce

Popis akce

10. – 20. 9.
VÝSTAVA DĚTSKÝCH
VÝTVARNÝCH PRACÍ

Zájmová činnost při Informačním centru pro mládež a ZUŠ Jilemnice pořádají výstavu výtvarných prací dětí od 6 do 15 let , tématem výstavy je
historie Jilemnice. Výstavu můžete navštívit v termínu vždy ve všední den od 12 do 17 hod v Jilemnickém pivovaru (čp. 1), v prostorách
Informačního centra pro mládež.

17. – 22. 9.

Opevnění Krkonoš – Historii budování opevnění v Krkonoších spolu s mapkou a typy, kam vyrazit, obdrží každý zájemce v tomto termínu
v Informačním centru Jilemnice. (Akce pro děti a širokou veřejnost)

JILEMNICKÉ POZNÁVÁNÍ

KOLOBĚŽKIÁDA

16:00 hod
na hřišti
za I. ZŠ

Překážková dráha pro nejmenší s odstrkovadly apod. Každý závodníček vyhrává. Startovné 20 Kč. Doprovodný program: Síť
mateřských center ve spolupráci s Bezpečně na silnicích o.p.s. a AZOS CZ s.r.o. připravila dopravně bezpečnostní program pro
rodiče s dětmi v rámci kterého ukážeme správné poutání dětí do autosedaček a poskytneme poradenství k výběru vhodné
dětské sedačky. Děti si vyzkouší zábavnou formou, jak fungují reflexní materiály i zda umí správně přecházet přes silnice.
Projekt se koná za podpory Libereckého kraje. Info na tel: 732 560 420 (Akce pro děti)

pondělí 17.9.

19:00 hod

Taneční aerobik v sokolovně, lektor I. Honců. VSTUP ZDARMA (Akce pro širokou veřejnost)

20:00 hod

Cvičení s overbally v sokolovně, lektor J. Čechová. VSTUP ZDARMA (Akce pro širokou veřejnost)

neděle 16.9.

VOLNÉ CVIČEBNÍ
HODINY s T.J. SOKOL
úterý 18. 9.

středa
19. 9.

KULATÝ STŮL

16:00 hod
v zasedací
místnosti MěÚ

PŘESNÁ MUŠKA JE
POŘÁDNÁ FUŠKA

od 15 hod na
střelnici za
sokolovnou

VOLNÉ CVIČEBNÍ
HODINY s T.J. SOKOL

19:00 hod

čtvrtek
20. 9.

10:00 – 14:30
hod

DEN BEZ AUT
Tyršovo náměstí
(Akce pro děti
a širokou veřejnost)
14:00 hod

15:00 hod

Dopravní situace ve městě, zajištění parkovacích ploch, bezpečnosti občanů a majetku – na Vaše dotazy budou odpovídat
členové komise dopravy a veřejného pořádku spolu se zástupci města Jilemnice. (Akce pro širokou veřejnost)
Chcete si vyzkoušet, jak přesnou máte mušku? Přijďte na střelnici v areálu stadionu za sokolovnou (vedle volejbalových a
tenisových kurtů, kde můžete soutěžit ve střelbě ze špičkových závodních vzduchových pušek. Pořádá Klub biatlonu Jilemnice.
(Akce pro děti a širokou veřejnost)
Jóga v sokolovně, lektor D. Mlynáriková. VSTUP ZDARMA (Akce pro širokou veřejnost)
BESIP oddělení Ministerstva dopravy – bezpečnost na pozemních komunikacích, reflexní materiály, poznávání dopravních
značek, správné používání dětských autosedaček.
Český červený kříž pod vedením paní Javůrkové – ukázky první pomoci, líčení zranění, měření krevního tlaku.
Jízda kočárem – koňské spřežení z Ekofarmy U Kotyků Vás proveze centrem Jilemnice, přijďte si vyzkoušet jeden ze způsobů
udržitelné dopravy.
Autoškola Martina Jindřiška – přijďte si vyzkoušet, jak znáte pravidla silničního provozu a získejte za své znalosti hezké
dárky.
Ať to všichni vidí, jak se u nás třídí – prezentační stánek společnosti ASEKOL (zábava, hry, ponaučení), „Hoď si mobilem“ –
odevzdej nám svůj vysloužilý mobilní telefon a odnes si za to odměnu,
Poznej své město – T.J. Sokol pro Vás připravil vycházku spojenou s plněním úkolů týkajících se města Jilemnice.
Vyhodnocení soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá – ocenění nejzdařilejších květinových výzdob oken, zahrad,
předzahrádek. Ocenění obdrží poukázky na odběr zboží. Sledujte poštovní schránky, třeba právě Vaše květinová výzdoba porotu
zaujala!
Start Běhu naděje na Tyršově náměstí u sokolovny (prezentace závodníků od 14:30 hod). Humanitární akce jejíž hlavním cílem
je vybrat finanční prostředky na podporu výzkumu rakoviny. Každý účastník získá dárek s logem běhu. Pořádá T.J. Sokol
Jilemnice.

pátek 21.9.

CVIČENÍ PRO SENIORY
sobota 22.9.

BĚH NA ŽALÝ
neděle 23.9.

JILEMNICKÝ BLOUDIL

19:00 hod

Zdravotní cvičení v sokolovně, lektor B. Hlaváčová. VSTUP ZDARMA (Akce pro širokou veřejnost)

15:00 hod

Cvičení pro seniory v jídelně DPS, lektor J. Hofmanová. VSTUP ZDARMA (Akce pro širokou veřejnost)

14:00 hod
Masarykovo
náměstí
13:00 hod
od Šaldova
statku

45. ročník veřejného běhu Jilemnice – Žalý, který je součástí 27. ročníku Saucony Českého poháru běhů do vrchu. Hlavní závod
odstartuje ve 14 hod, Lízátkový běh pro předškolní děti odstartuje v 15:40 hod. Pořádá ČKS SKI Jilemnice. (Akce pro děti a
širokou veřejnost)
Putování podle bublinové mapy po stopách více i méně známých postav. Pořádá OK Jilemnice. Více na webu:
bloudil.ok-jilemnice.cz (Akce pro děti a širokou veřejnost)

