Statutární město Opava
ve spolupráci s: Českým červeným křížem, Dětmi Země, Charitou Opava, Jindřich Kreis ELEKTROKOLA, Městskou policií Opava,
ve spolupráci s Českým červeným křížem, Dětmi Země, Charitou Opava, Jindřich Kreis ELEKTROKOLA,
Městským dopravním podnikem Opava, a.s., Opavounakole.info, Opavskou kulturní organizací, p.o., Policií ČR (územním odborem Opava),
Klubem českých turistů, Městskou policií Opava, Městským dopravním podnikem Opava, a.s., Opavounakole.info,
SEV Areka ZO ČSOP, Sportovními kurzy.cz, Střední zdravotnickou školou Opava, Střediskem volného času Opava, Sundance bicycles,
Opavskou
kulturní organizací, p.o., Policií ČR (územním odborem Opava), SEV Areka ZO ČSOP, Sportovními kurzy.cz,
Technickými službami Opava, s.r.o., Univerzitním sportovním klubem Slezské univerzity v Opavě, Územním střediskem záchranné služby
Střední zdravotnickou školou Opava,
Střediskem volného
času Opava,
Sundance
bicycles,
Technickými službami Opava,
Moravskoslezského
kraje (územním
odborem
Opava), Za
Opavu o.s.

s.r.o., Univerzitním sportovním klubem Slezské univerzity v Opavě, Územním střediskem záchranné služby
Moravskoslezského kraje (územním
odborem
Opava), Za Opavu o.s.
Vás zve
na

Vás zve na

Evropský týden mobility

na téma: Alternativní týden
doprava
Evropský
mobility
17.9. Blade nights Opava

Sraz v 19.30 na Horním náměstí, start ve 20.00
Noční jízda Opavou na in-line bruslích. Podrobnosti na www.opava-city.cz, www.sportovnikurzy.cz

18.9. Slezská brusle a bruslička o pohár primátora Statutárního města Opavy

Městské sady - v blízkosti náměstí Sv. Trojice, start v10.30
Mezinárodní závody v in-line bruslení pro závodníky i veřejnost. Pořádá Univerzitní sportovní klub a Slezská univerzita v Opavě. Podrobnosti
na www.usk-opava.cz.

na téma: Alternativní doprava

22.9. Evropský den bez aut

Horní náměstí, 9.00 – 16.00
Prezentace cyklistické a veřejné dopravy ve městě, dopravně-preventivní akce policie, ukázky první pomoci, elektrokola, prohlídky historické
Měnírny, zážitkové aktivity a soutěže v jízdě na netradičních vozidlech, vědomostní kvíz o ceny a další. V případě trvalého deště se akce ruší.

22.9. Exkurze pro veřejnost do depa Městského dopravního podniku Opava
Vstup každou celou hodinu, sraz na vrátnici areálu MDPO, Bílovecká 98.

24.9. Cyklokosmický výlet po planetách sluneční soustavy II s hudbou Gustava Holsta aneb Od koule do arboreta
Sraz

v 13.00 na Horním náměstí
Cyklistický výlet s kulturním programem. Nutná povinná výbava kola a přilba. V případě deště náhradní termín 1.10., 13.00.

26.9. Kulatý stůl o cyklodopravě

Schösslerův salónek Obecního domu, začátek v 17.00
Diskuze o cyklistické dopravě v Opavě pro veřejnost. Pořádá SEV Areka – OZDM.
Akce jsou zdarma. Více informací v měsíčníku Hláska, na www.opava-city.cz nebo v Městském informačním centru Opava.

17.9. Blade nights Opava
Sraz v 19.30 na Horním náměstí, start ve 20.00
Noční jízda Opavou na in-line bruslích.
Trasa a podrobnosti na www.opava-city.cz, www.sportovnikurzy.cz.
18.9. Slezská brusle a bruslička o pohár primátora statutárního
města Opavy
Městské sady - v blízkosti náměstí Sv. Trojice, start v 10.30
Mezinárodní závody v in-line bruslení pro závodníky i veřejnost.
Pořádá Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě
a Slezská univerzita v Opavě.
Podrobnosti na www.usk-opava.cz.
22.9. Exkurze pro veřejnost do depa Městského dopravního
podniku Opava
Vstup každou celou hodinu, od 9.00 do 16.00, sraz na vrátnici
areálu MDPO, Bílovecká 98

22.9. Evropský den bez aut
Horní náměstí, 9.00 – 16.00
Prezentace cyklistické a veřejné dopravy ve městě, dopravně
preventivní akce policie, ukázky první pomoci, elektrokola,
prohlídky historické Měnírny, zážitkové aktivity a soutěže v jízdě
na netradičních vozidlech, vědomostní kvíz o ceny a další.
V případě trvalého deště se akce ruší.
24.9. Cyklokosmický výlet po planetách sluneční soustavy II
s hudbou Gustava Holsta aneb Od koule do arboreta
Sraz v 13.00 na Horním náměstí
Cyklistický výlet s kulturním programem. Nutná povinná výbava
kola a přilba. V případě deště náhradní termín 1.10., 13.00 sraz
na Horním náměstí.
26.9. Kulatý stůl o cyklodopravě
Schösslerův salónek Obecního domu, začátek v 17.00
Diskuze o cyklistické dopravě v Opavě pro veřejnost.
Pořádá SEV Areka – OZDM.

Akce jsou zdarma. Více informací v měsíčníku Hláska, na www.opava-city.cz
nebo v Městském informačním centru Opava.

