
Bezpečně po dvou
21. 9. 2011, 10:00 - 15:00 h.
Místo konání: Sál Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 4 
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
www.bezmezi.cz
Akce se zaměřuje na prezentování potřeb chodců, bezpečného 
pohybu chodců v městském prostředí, na dopravní psychologii
a ekologickou dopravu. V sále knihovny budou prezentovány 
programy “Bezpečně a zdravě po Brně” (10.00) “Alkohol a chod-
ci”(11.00) a “Ekologie a doprava”(14.00). Na venkovním prostran-
ství před knihovnou se účastníci akce zajímavou formou seznámí 
s nebezpečím chůze pod vlivem alkoholu (alkobrýle - názorná 
ukázka a možnost si vyzkoušet, jak se mění vnímání chodce
pod vlivem alkoholu.

Malování na chodníku
22. 9. 2011, 09:00 - 12:00 h.
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, Palackého 164
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena Brno, pobočka Brno-Královo Pole
www.cdv.cz
Malování na chodníku s tématikou městské hromadné dopravy
a dopravních značek. Rezervace: 549 259 234.

Změříme Slatinu pěšky
22. 9. 2011, 13:00 h.
Místo konání: Start před ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2
Organizátor: ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
www.kjm.cz
Zábavná akce pro děti na podporu pěší chůze aneb kolik kroků 
uděláme podél linky trolejbusu č. 33 od první do poslední
zastávky ve Slatině. Kancelář Brno-Zdravé město
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Výstava historického trolejbusu
19. - 22. 9. 2011, 09:00 - 18:00 h.
Místo konání: Brandlova ulice
Organizátor: Magistrát města  Brna, Odbor dopravy
www.brno.cz
Prohlídka historického trolejbusu v rámci 2. Evropského dne trolejbusů.

Bez bariér městskou dopravou
19. 9. 2011, 10:00 - 13:00 h.
Místo konání: ulice Joštova
Organizátor: Dopravní podnik města Brna, a.s.
www.amavet.org
 V přistaveném minibuse ukázka fungování vysílače pro nevidomé 
a služby “DP asistenta” - osobní pomoc při cestování MHD pro
starší a tělesně postižené cestující, rodiče se třemi a více dětmi.

Neviditelné bariéry
20. 9. 2011, 18:00 h.
Místo konání: Dům pánů z Kunštátu
Organizátor: Bezmezí, o.s.
www.bezmezi.cz
Veřejná diskuse pro odborníky i laiky, které zajímají každodenní 
problémy lidí, jež se pohybují ve městě s bílou holí, vodícím psem 
nebo na vozíku. Zájemci si mohou vzykoušet simulační brýle
a otestovat si, jak zrakově postižení vidí město.

Den  CIVITAS a otevření Integrovaného
centra mobility
19. 9. 2011, 06:00 - 17.00 h.
Místo konání: Joštova ulice “pod hodinami”
Organizátor: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje
www.brno.cz   www.civitas.brno.cz
www.zdravemesto.brno.cz
Ranní káva a noviny pro cestující MHD (6.00 - 9.00), slavnostní
otevření Integrovaného centra mobility (13.00), během dne akce
a soutěže pro děti i dospělé ve spolupráci s Městskou policií Brno.

Bezpečně na hřišti i na silnici aneb
nestaň se přízrakem 
19. - 23. 9. 2011, 08:30 - 11.30 h.
Místo konání: Cacovická 6
Organizátor: Centrum Amavet - Junior Brno
www.brno.cz
Akce pro děti 1. stupně základních škol města Brna zaměřená
na prevenci dopravní nehodovosti cyklistů a chodců s důrazem
na reflexní prvky oblečení. Děti si ověří znalosti dopravních
předpisů, poskytování první pomoci a otestují si schopnosti
jak reagovat v krizových situacích.
Pro ZŠ rezervace na tel.: 541 210 160, 608 432 504.

Den s Integrovaným dopravním
systémem JMK 
19. 9. 2011, 15:30 h.
Místo konání: Nové Sady 30
Organizátor: KORDIS JMK, spol. s r.o.
www.brno.cz
Prohlídka Centrálního dispečinku Integrovaného dopravního
systému JMK odkud se řídí doprava v celém regionu.

Brněnská jízda bez aut
17. 9. 2011, 12:00 – 17:00 h.
Místo konání: Moravské. nám. 
Organizátor: Magistrát města Brna, Kancelář Brno-Zdravé město
www.zdravemesto.brno.cz
Zábavná akce na podporu jízdy bez aut. Pro návštěvníky je připra-
ven pestrý program - lanové překážky, jízda na maxikoloběžce, 
škola in-line bruslení, ukázky nordic walking, mini-farmářský trh, 
malování na obličej, souteže pro děti i dospělé, autogramiáda 
s osobnostmi cyklistiky - Pavel Padrnos a Ivan Křivánek (16.15).
In-line jízda centrem Brna (start 17.00). 

Den otevřených dveří ve vozovně Komín
17. 9. 2011, 10:00 – 16:00 h.
Místo konání: Vozovna Komín
Organizátor: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
www.brno.cz
Prohlídka vozovny MHD v rámci 2. Evropského dne trolejbusů.

Fotografická soutěž na téma 
“Můj trolejbus - moje město”
17. 9. 2011, 10:00 h.
Místo konání: Vozovna Komín
Organizátor: Magistrát města Brna, Odbor dopravy
www.vzmb.cz
Akce v rámci 2. Evropského dne trolejbusů. Soutěžní fotografie
o velikosti max. 1 MB a max. počtu 3 ks posílejte v elektronické 
podobě na adresu pokorna.miluse@brno.cz

Pěšky za hudbou
18. 9. 2011, 15:00 - 16.00 h.
Místo konání: Denisovy sady - Kolonáda
Organizátor: Veřejná zeleň města Brna
www.brno.cz
Tradiční promenádní koncert.




