
                     
 

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM    
EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY A EVROPSKÉHO DNE BEZ AUT 

V UHERSKÉM BRODĚ 2008 

 

 

 
PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ AŽ PÁTEK 19. ZÁŘÍ 

� distribuce výzvy veřejnosti, zaměstnancům městského úřadu, organizací města, škol, 
aby se připojili ke kampani Evropský den bez aut, nechali svá auta doma a použili k 
cestování šetrnější prostředky – kolo, koloběžku, brusle, lehociped, hromadnou dopravu 

 
PÁTEK 19. ZÁŘÍ 

� „ PO STOPÁCH JANA AMOSE KOMENSKÉHO“  - cyklovýlet po trase Uh.Brod - 
Nivnice – Suchá Loz – Bystřice p. Lop. – Rasová – Komňa – Bojkovice  zpět do 
Uherského Brodu 

� odjezd v 13:00 z Masarykova náměstí od radnice 
 
SOBOTA 20. ZÁŘÍ 

� „NEJEDETE P ŘÍLIŠ RYCHLE?“  - řidiči, přijďte si vyzkoušet, zda Váš tachometr ukazuje 
správně 50 km/h při průjezdu obcí! 

� ulice Vazová u čerpací stanice Tempex od 9:00 do 11:00 hodin 
 
PONDĚLÍ 22. ZÁŘÍ 

� akce „CITRÓN NEBO JABLKO“  (dopoledne kontrola dodržování rychlosti vozidel a 
ukázka činnosti policie na vybraných stanovištích za účasti dětí ze základních škol) ve 
spolupráci s MěP Uh.Brod a PČR DI Uh.Hradiště a ZŠ v Uherském Brodě  

 
Masarykovo nám ěstí: 

� uzavírka horní a spodní ulice na Masarykově náměstí 
� HLAVNÍ PROGRAM  pro děti a mládež ze škol v Uherském Brodě a okolí od 8.30 do 

12.30 hodin – nárazový trenažér, první pomoc, dopravní značky a pravidla, hry, kvízy a 
další 

� prezentace ekologických dopravních prostředků 
 

MHD V UHERSKÉM BRODĚ ZDARMA po celý den na těchto linkách: 
� 800290   Havřice → autobusové nádraží → Újezdec 
� 800291   poliklinika → autobusové nádraží → Slovácké strojírny 
� 800292   aut. nádraží → sídliště Olšava → poliklinika → Na Výsluní → autob. nádraží 
� 800293   aut. nádraží → Na Výsluní → poliklinika → sídliště Olšava → autob. nádraží 

 
 

PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ AŽ PÁTEK 19. ZÁ ŘÍ 
� „PŘÍZNIVÉ FORMY DOPRAVY“ – prezentace opatření, přijatých městem Uherský Brod, 

která napomohou v Uherském Brodě k přechodu k příznivějším formám dopravy 
v prostorách Městského informačního centra v objektu Domu kultury v Uherském Brodě 


