
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2008
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Kancelář Brno-Zdravé město Magistrátu města Brna

BEZPEČNĚ NA  HŘIŠTI I NA  SILNICI
Termín: 15. – 19. září 2008
Místo konání: Štefánikova 1
Organizátor: Centrum AMAVET – Junior Brno
Kontakt: Ing. Pavel Čížek, tel. 608 432 404

Multimediální výukové programy pro žáky základních škol zaměřené především na bezpečný 
pohyb dětí v městském provozu v roli chodce i cyklisty, povinné vybavení jízdního kola, 
prevenci nehod a úrazovosti v dopravním provozu, ve škole i při sportování a základy 
poskytování první pomoci. Dle obtížnosti a věku dětí je připraveno několik kategorií programů, 
zaměřených na pohyb a cyklistiku dětí v městském provozu. Důraz bude kladen i na základní 
orientaci v dopravních předpisech a  zvládání modelových situací v dopravním provozu.

PROJEKT CIVITAS
Termín: 15. 9. 2008
Organizátor: Město Brno a Dopravní podnik měst Brna, a.s.
Kontakt: Mgr. Iva Machalová, OUPR MMB, tel. 542174109

Zahájení 4letého projektu CIVITAS, který vyhlásila Evropská komise. Cílem tohoto projektu 
bude ve městě Brně uskutečnit v následujících 4 letech projekty, zaměřené na podporu kvality 
služeb veřejné dopravy, zlepšení informovanosti občanů města o službách hromadné dopravy a 
rovněž snížení spotřeby energie provozu dopravních prostředků MHD. 

UMÍME CHRÁNIT DĚTI PŘED ÚRAZY?
Termín: 16. - 22. září 2008
Organizátor: Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie Lékařské fakulty MU
Kontakt: MUDr. Bohdana Rezková, tel. 545 212 125

Cyklus přednášek pro rodiče dětí v brněnských mateřských školkách. Přednášky budou 
zaměřeny na prevenci dětských úrazů, bezpečné chování dětí při sportu, cestování i v 
každodenních běžných aktivitách. Rodiče obdrží od přednášejících lékařů informační brožury 
s přehledem informací o poskytnutí první pomoci. 



KROK ZA KROKEM NA CESTĚ DO ŠKOLY
Termín: 1.  - 17. září 2008
Organizátor: Policie ČR, HBH Projekt ve spolupráci s OŠMT MMB
Kontakt: Jitka Heinrichová, tel. 733 690 023, e-mail: j.heinrichova@hbh.cz

Soutěž pro kolektivy dětí  ze škol, sportovních oddílů a volnočasových organizací, jejímž cílem 
je identifikovat nebezpečná místa či rizikové situace v dopravním prostředí při každodenních 
činnostech dětí - na cestě do školy, při sportu, volnočasových aktivitách. Soutěž bude probíhat 
e-mailovou formou. Děti se v rámci soutěže naučí citlivěji vnímat své okolí, předvídat možná 
rizika a zabránit tak úrazům a zraněním. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 22. září 2008  
za účasti 1. náměstka primátora Daniela Rychnovského. Vítězové obdrží odměnu dle vlastního 
výběru. 

KOLEČKO  S KOLEM  I BEZ  KOLA
Termín: 20. září 2008, 13.00 - 18.00 hod.
Místo konání: park Lužánky
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu
Kontakt: Mgr. Kay Kaislerová, tel. 549 429 369

Soutěžní odpoledne, kde si děti pod dohledem policistů, hasičů, zástupců Českého červeného 
kříže i dalších organizací ověří své znalosti pravidel silničního provozu, poskytování první 
pomoci a další dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich bezpečnost nejen při cestě do školy, 
ale také při jízdě na kole a dalších volnočasových aktivitách. Pro děti budou připraveny drobné 
dárkové předměty. 

BESEDA O ROZVOJI MHD VE MĚSTĚ BRNĚ
Termín: 22. září 2008, 16.00 - 18.00 hod.
Místo konání: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151
Organizátor: Dopravní podnik města Brna, a.s.,
Kontakt: Mgr. Hana Pohanová, tel. 543 174 119

Beseda pro veřejnost s tematikou rozvoje městské hromadné dopravy ve městě Brně. Vedoucí 
představitelé Dopravního podniku města Brna, a.s., seznámí zájemce z řad brněnské veřejnosti 
s budoucími trendy rozvoje MHD v Brně. Představen bude modernizovaný vozový park spolu 
s nízkopodlažními vozidly, systém preference vozidel MHD v městském provozu a rovněž
moderní informační systém, jehož prostřednictvím je řízena hromadná dopravy v Brně. 

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V BRNĚ ZDARMA
Termín: 22. září 2008, po celý den
Organizátor: Město Brno a Dopravní podnik města Brna, a.s.
Kontakt: Mgr. Hana Pohanová, tel. 543 174 119

U příležitosti Evropského dne bez aut bude moci brněnská veřejnost po celý den 22. září 2008 
cestovat městskou hromadnou dopravu v tarifních zónách 100 a 101 na linkách IDS JMK ve 
vozidlech DPMB. Cílem je motivovat občany, aby nechali svá auta doma, ulehčili tak 
dopravnímu provozu, a to nejen v tento den, ale aby začali využívat MHD častěji.



DĚTSKÉ RALLY PANASONIC
Termín: 18. 9. 2008
Místo konání: BVV
Organizátor: Ústřední automotoklub ČR a Policie ČR
Kontakt: ppor. Ing. Libor Sobotka, tel. 728 798 142

Dětská rally Panasonic je soutěž navigačních schopností a dopravních znalostí pro děti 
z dětských domovů, které budou v běžném dopravním provozu navigovat profesionální řidiče 
na trase mezi jednotlivými stanovišti „rally“. Na jednotlivých stanovištích spoluorganizátorů, 
jako např. hasičů, Městské policie, Českého červeného kříže budou děti soutěžit v praktických 
úkolech, např. jak přivolat pomoc k dopravní nehodě, jak zachránit tonoucího na Brněnské 
přehradě či umět správně reagovat při krizových situacích a povodních. 

Kontakt:
  
Mgr. Ivana Draholová
vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město
Magistrát města Brna   
tel.: 542 173 075            
e-mail: zdrave-mesto@brno.cz
www.zdravemesto.brno.cz


