
Pěšky za hudbou
19. 9. 2010, 15:00 – 16:00
Místo konání: Denisovy sady – Kolonáda
Organizátor: Veřejná zeleň města Brna
www.vzmb.brnocz
Tradiční promenádní koncert zpříjemní brňanům nedělní výšlap centrem 
města.

Carsharing – chytrý způsob používání auta
20. 9. 2010, 16:00 – 17:00
Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1
Organizátor: Autonapůl a Centrum pro rodinu a sociální péči
www.autonapul.org
www.crsp.cz
Přednáška o možnosti využívání automobilu, aniž byste jej vlastnili. Cílem 
carsharingu je snižování zatížení automobilové dopravy ve městech. 

Zážitky, které z auta nevidíte
21. 9. 2010, 9:30 – 12:00
Místo konání: Park pod hradem Špilberk, ulice Husova (sraz)
Organizátor: Kancelář Brno-Zdravé město, Veřejná zeleň města Brna
www.zdravemesto.brno.cz
www.vzmb.cz
Podzimní procházka s průvodcem určena pro veřejnost, spojená s ukázkou 
nově rekonstruovaných částí parku, výstavou o jeho historii a představením 
fitparku – posilovnou pro všechny generace.    

Dopady automobilové dopravy
na zdraví ve městech
21. 9. 2010, 14:30 – 18:00
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4
Organizátor: Ekologický institut Veronica
www.veronica.cz
Seminář o negativním vlivu automobilové dopravy na lidské zdraví
a životní prostředí ve městech.

Inline bruslení  -bezpečně
22. 9. 2010,
14:00 – 15:30 autogramiáda knihy o výuce inline bruslení
Místo konání: Malinovského nám.  
16:00 – 16:30 promítání DVD o výuce inline bruslení
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4
16:30 – 17:00 přednáška o vhodných lokalitách pro
              inline bruslení
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4
17:00 – 18:00 výuka a soutěže v inline bruslení
Místo konání: Malinovského nám.
Organizátor: ŠkolaBruslení.cz, SK Black Ice
www.skolabrusleni.cz
www.brno-inline.cz
Zábavné odpoledne na inline bruslích v centru Brna spojené s autogramiá-
dou knihy o inline bruslení, promítáním a výukou bruslařských dovedností.
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Bezpečně na kole
17. 9. 2010, 13:00 –16:00
Místo konání: Cyklostezka vedoucí přes  Avion Shopping park 
do Olympie
Organizátor: Policie České republiky, Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra ČR
www.policie.cz
Namátková kontrola povinné výbavy kol na nejvytíženější brněnské 
cyklostezce. Pro „vzorné“ cyklisty jsou připraveny jako odměna 
cyklolékárničky a doplňky pro zvýšení viditelnosti v dopravním provozu.

Inline kurz pro začátečníky
18. 9. 2010, 15:00 – 16:00 (děti)
18. 9. 2010, 16:00 – 17:00 (dospělí)
Místo konání: Parkoviště u zastávky Brno-Komárov
– tramvaj č. 9 a 12  
Organizátor: www.chodec.com
www.chodec.com
Během hodinové lekce se zájemci seznámí se základy jízdy na inline
bruslích. Helmu a chrániče s sebou!
rezervace: 777 646 435

Brněnská „jízda“ bez aut
18. 9. 2010, 13:00 – 21:00
Místo konání: parkoviště u NC Interspar, Brno-Židenice
Organizátor: SK Black Ice, ŠkolaBruslení.cz, Kancelář Brno-Zdravé město
www.brno-inline.cz
www.skolabrusleni.cz
www.zdravemesto.brno.cz
Tradiční inlinová jízda centrem Brna, kde se běžně neprojedete. V rámci 
doprovodného programu: ukázky nordic walkingu, práce záchranářů,
kurzy inline, soutěže ve skákacích botech a na koloběžkách. Akce je 
zakončena veselou diskotékou na bruslích. 

Den CIVITAS
18. 9. 2010, 13:00 – 17:00
Místo konání: Malinovského nám.
Organizátor: Odbor územního plánování a rozvoje MMB
www.civitasbrno.cz
Prezentace projektu CIVITAS ELAN zaměřeného na zlepšování kvality služeb 
brněnské městské hromadné dopravy. Součástí programu je v rámci Evrop-
ského dne trolejbusů představení projektu TROLLEY, podporujícího rozvoj 
trolejbusové dopravy. Nejen pro děti jsou připraveny soutěže a hry.

Červená je vždycky stát!
16. 9. 2010, 09:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
20. 9. 2010, 09:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
22. 9. 2010, 13:00 – 18:00
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, Kurská 1,
Brno-Starý Lískovec
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
www.kjm.cz
Zábavně-vědomostní soutěže pro děti věnované pravidlům silničního 
provozu. Akce je určena pro veřejnost i kolektivy ZŠ a MŠ.

Výstava vítězných návrhů soutěže
Krok za krokem bez úrazu
16. 9. 2010, 13:00
Místo konání: Malinovského nám.
Organizátor: HBH Projekt
www.hbh.cz
Slavnostní křest tramvaje ozdobené vítězným obrázkem dopravní soutěže
v oblasti úrazů v dopravě. Veřejnost se bude s touto tramvají setkávat
v běžném dopravním provozu.

Nordic Walking kurz
17. 9. 2010, 17:00 – 18:30
18. 9. 2010, 10:00 – 11:30
21. 9. 2010, 17:00 – 18:30
Místo konání: Lesopark Brno-Pisárky – Anthropos (sraz)
Organizátor: www.chodec.com
www.chodec.com
Příjemná vycházka pro nadšence populárního nordic walkingu s ukázkou 
správné techniky včetně zapůjčení holí.
rezervace: 777 646 435

CIVITASbus - infostánek
Evropského týdne mobility
16. – 22. 9. 2010, 10:00 – 18:00
Místo konání: Malinovského. nám. 
Organizátor: Magistrát města Brna
www.zdravemesto.brno.cz
www.civitasbrno.cz
Po celý týden budou v centru Brna poskytovány veřejnosti  informace
o plánovaných a realizovaných projektech v oblasti udržitelné dopravy.
V rámci doprovodného programu jsou připraveny jízdy na elektrokolech, 
kolečkových bruslí, kurzy nordic walkingu, ukázky vandalismu v MHD
a seznámení s novinkami a výhodami IDS JMK.

Jak se chovat bezpečně v silničním provozu
16. – 17. 9. 2010, 9:00 – 12:00
20. – 22. 9. 2010, 9:00 – 12:00
Místo konání: Brněnské základní školy
Organizátor: Městská policie Brno
www.mpb.cz
Cílem programu pro třídy ZŠ je prostřednictvím interaktivních pomůcek
a cvičení prohloubit u dětí znalosti  správného chování v silničním provozu 
se zaměřením především na bezpečný pohyb chodců a cyklistů.
Akce se budou konat na  již objednaných školách. 

Pěšky i autem po Brně
16. 9. 2010, 10:00 – 12:30
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu
www.cdv.cz
Seminář o výzkumu potřeb chodců v městském prostředí a snížení zátěže 
dopravy na zdraví. 

Bezpečně na hřišti i na silnici aneb „Kdo zná 
pravidla nebourá“
16. – 17. 9. 2010, 8:30 – 12:00
20. – 22. 9. 2010, 8:30 – 12:00
Místo konání: MŠ Cacovická 6, Brno-Husovice
Organizátor: Centrum Amavet – Junior Brno
www.amavet.org
Žáci ZŠ se zábavnou formou seznámí s prevencí nehod v dopravě, 
bezpečným pěším pohybem a správnými reakcemi v krizových situací
v městském provozu.
rezervace: 541 210 160


