EVROPSKÝTÝDENMOBILITY
ˇ
16.-22. ZÁRÍ

Statutární město Opava

ve spolupráci s:
Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Opava, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,
Městskou policií Opava, Městským dopravním podnikem Opava, a. s., Naturou Opava - Czech
Republic, o. s., OC Breda & Weinstein, ODIS s. r. o., Opavounakole.info, opavským cyklokoordinátorem,
Slezským gymnáziem, Opava, p. o. a Sportovními kurzy.cz

12.9. Sobota

Blade Night Opava s OC Breda & Weinstein, Kde: vstup do OC Breda & Weinstein, ul. U Fortny

13.9. Neděle

Mistrovství České republiky v in-line 1/2maratónu, Kde: Městské sady

15.9. Úterý

Beseda o dopravě v Opavě pro žáky základních a středních škol, Kde: Obecní dům, Schösslerův salonek

15.9. Úterý

Beseda o cyklodopravě, Kde: Obecní dům, Schösslerův salonek

16.9. Středa

Smokeman zasahuje, Kde: Horní náměstí

16.9. Středa

Den na kolečkách, Kde: Podzemní garáže v OC Breda

17.9. Čtvrtek

Bezpěčnost seniorů v dopravě, Kde: Obecní dům, Sál purkmistrů

18.9. Pátek

ODISbus v Opavě, Kde: Horní náměstí

19.9. Sobota

Cyklovýlet z Kylešovic údolím Raduňky až do Jakubčovic, Kde: Sraz u kostela v Kylešovicích

21.9. Pondělí

Na úřad bez auta!

22.9. Úterý

Den bez aut - s malým techničákem MHD ZDARMA!

Sraz v 19 hodin,
start ve 20 hodin
Od 12 do 17 hodin

Noční jízda městem na kolečkových bruslích a koloběžkách. Téma vyjížďky: závodní- nejoriginálněji oděný bruslař bude oceněn.
Nutné povinné vybavení (brusle, přilba, chrániče, reflexní a světelné doplňky). Mapka trasy a více informací na www.sportovnikurzy.cz
Závody pro děti i dospělé a širokou veřejnost. Propozice a on-line přihláška na www.sportovnikurzy.cz

Od 8 do 10 hodin žáci ZŠ
Akce je určena přihlášeným třídám.
a od 10 do 12 hodin žáci SŠ
Od 16 do 19 hodin
V 10,12 a 15 hodin
Od 9 do 13 hodin
Od 10 do 12 hodin
Od 10 do 17 hodin

Od 13 hodin
Celý den

Celý den, tj. od 0 hodin
do 24 hodin

Beseda je určena pro širokou veřejnost. Přijďte prodiskutovat cyklistickou dopravu v Opavě.
Edukativní show pro děti i dospělé o čistotě ovzduší. Ukázka elektromobilu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Závody pro studenty opavských škol na in-line bruslích a koloběžkách.
Beseda pro seniory a veřejnost zaměřená na otázky dopravní nehodovosti seniorů a dodržování bezpečnosti silničního provozu.
Speciálně upravený autobus jako informační stánek integrovaného systému ODIS, kde se zájemci dozví o cestování v IDS ODIS
a mnohem více.
Cyklistická výprava pro malé i velké s přírodovědným výkladem. Nutná povinná výbava kola a přilba. V případě deště se akce ruší.
Zaměstnanci Magistrátu města Opavy, ale i opavští zastupitelé podpoří mezinárodní Den bez aut tím, že se dopraví do práce a na
zastupitelstvo pěšky, na kole, koloběžce, in-line brusích nebo využijí MHD.
Podpořte Den bez aut, nechte dnes své auto stát a svezte se městskou hromadnou dopravou zadarmo. Místo jízdenky ukážete malý
technický průkaz vozidla - jeden technický průkaz je jízdenkou pro jednu osobu. Akce se koná ve spolupráci s Městským dopravním
podnikem Opava, a.s.

Vyber. Zmen.
ˇ ˇ Zkombinuj.
www.dotherightmix.eu

Akce jsou zdarma, pokud v jejich propozicích není uvedeno jinak.
Více informací v měsíčníku Hláska,na www.opava-city.cz nebo
v Městském informačním centru Opava. Změna programu vyhrazena.

