
Prohlídka autobusového nádraží Zvonařka 
čtvrtek 20. 9. 2012, 15:30 h.
Místo konání: Sraz před vchodem do budovy, kde jsou podává-
ny informace o spojích. 
Organizátor: KORDIS JMK, spol. s r.o.
www.idsjmk.cz
Komentovaná prohlídka zázemí a střechy areálu autobusového 
nádraží Zvonařka. Informace o historii nádraží.

NEJEZDI BEZ - přilby na - HLAVĚ
pátek 21. 9. 2012, 14:00 – 18:00 h.
Místo konání: Vybraný úsek cyklostezky v lokalitě MČ Brno- jih
Organizátor: Městská policie Brno
www.mpb.cz
Akce je  zaměřena na cílovou skupinu cyklistů, jezdců na koleč-
kových bruslích a koloběžkách. Na cyklostezce bude působit tzv. 
„Bezpečná patrola“, jež vybízí k používání ochranných pomůcek, 
především ochranné přilby. Zdůrazňován je i význam používání 
pestrého oblečení, reflexních prvků, jakož i vzájemná ohleduplnost 
účastníků silničního provozu.

Den otevřených dveří ve vozovně Komín
sobota 22. 9. 2012, 10:00 – 16:00 h.
Místo konání: Vozovna Komín
Organizátor: Statutární město Brno
www.brno.cz  
Prohlídka vozovny MHD v rámci 3. Evropského dne trolejbusů, jejíž 
součástí bude vyhodnocení fotografické soutěže na téma „Můj 
trolejbus - moje město 2“.  Soutěžní fotografie o velikosti max. 1MB  
a max. počtu  3 ks můžete posílat do 14. 9. na e-mail: pokorna.
miluse@brno.cz 

S tátou na kole
sobota 22. 9. 2012, 10:00 h.
Místo konání: Oblá 51, Brno – Nový Lískovec.
Sraz před MC Sedmikráska.
Organizátor: Mateřské centrum Sedmikráska Brno
www.mcsedmikraskabrno.cz  
Tatínci s dětmi (děti buď na vlastních kolech nebo v sedačce s tátou) 
vyrazí z Nového Lískovce po cyklostezce na Brněnskou přehradu. 
Pro děti jsou připraveny úkoly z  oblasti dopravní výchovy a zna-
lostí přírody. Zajištěno je malé občerstvení a odměny pro všechny 
účastníky. 

Malí závodníci 
sobota 22. 9. 2012, 16:00 h.
Místo konání: Oblá 51, Brno – Nový Lískovec.
Sraz před MC Sedmikráska.
Organizátor: Mateřské centrum Sedmikráska Brno
 www.mcsedmikraskabrno.cz  
Závody na kolech a odrážedlech pro děti do 6 let. Pro děti jsou při-
praveny stanoviště s úkoly z dopravní a environmentální výchovy. 
Odměny a občerstvení pro všechny závodníky. Ochranná přilba 
povinná! 

Jízda Brnem  na kolečkových bruslích 
sobota 22. 9. 2012, 17:00 h.
Místo konání: Sraz na rohu ulic Podnásepní a Špitálka
Organizátor: Black Ice, sportovní klub
www.brno-inline.cz  
Jízda městem na kolečkových bruslích po trase Svitavská za dopro-
vodu Městské policie Brno a  hudby rádia Krokodýl. Helma povinná, 
zdravotní dohled zajištěn.
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Vyzkoušejte ukázkovou hodinu Strolleringu - procházku se sportov-
ní chůzí, posilováním u kočárků, na podložce, a to vše za přítom-
nosti Vašich dětí. Budete fit a získáte zpět svou kondici.
Rezervace nutná - tel.: 603 897 261

Alkobrýle - pohled přes promile
středa 19. 9. 2012, 10:00 – 17:00 h.
Místo konání: Moravské nám. - park
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
www.cdv.cz
Přijďte si vyzkoušet alkobrýle, které simulují 0,8 ‰ alkoholu v krvi. 
Budete tak mít možnost zažít za střízlivého stavu, jak se mění vní-
mání prostoru, jak je ztížena prostorová orientace, koordinace a jak 
jsou zpomaleny reakce na vnější podněty pod vlivem alkoholu.

Den CIVITAS 2012 
středa 19. 9. 2012, 14:00 – 16:00 h.
Místo konání: Joštova ulice v Integrovaném centru mobility
Organizátor: Statutární město Brno
www.civitas.brno.cz
Vyhlášení výsledků letní  soutěže „S CIVITASEM kolem světa!“ 
Součástí akce je také prezentace výsledků projektu CIVITAS ELAN.  
Na akci budou rovněž zástupci IDS JMK, kteří budou poskytovat 
informace o jihomoravském integrovaném dopravním systému.

Konference CIVITAS ELAN 
čtvrtek 20. 9. 2012, 9:30 – 16:00 h.
pátek 21. 9. 2012, 9:00 – 13:00 h.
Místo konání: Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové 
muzeum, Husova 14
Organizátor: Statutární město Brno
www.civitas.brno.cz
Pro odborníky v oblasti městské mobility a zástupce měst z České 
republiky je připravena dvoudenní konference, kde budou prezen-
továny  výsledky činnosti projektu CIVITAS ELAN.
Rezervace nutná - zasláním kontaktních údajů na civitas@brno.cz

Děti i senioři bezpečně v dopravě 
úterý 18. 9. 2012, 10:00 – 12:00 h.
Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 
Malý sál
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně
www.crsp.cz
Praktický nácvik a povídání pro prarodiče s vnoučaty o viditelnosti 
v dopravě, dopravních značkách a cestování v MHD. Kvízy, soutěže, 
trénování pěměti i motoriky.

Bezpečně na kole i na bruslích  
úterý 18. 9. 2012, 13:00 – 15:00 h.
Místo konání: Cyklostezka Brno - Komárov 
Organizátor: Policie České republiky
www.policie.cz
Preventivní akce Policie ČR zaměřená na informování veřejnosti
o významu používání ochranných pomůcek při jízdě na kole 
a na bruslích včetně kontroly a praktických rad ohledně povinné 
výbavy kola.

Malování na chodníku 
středa 19. 9. 2012, 8:00 – 12:00 h.
Místo konání: KJM, pobočka Královo Pole, Palackého 164, 
před knihovnou
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Královo Pole
www.kjm.cz
Malování na chodníku s dopravní tematikou.
Rezervace nutná - tel.: 549 259 234

Mateřská v pohybu se Strolleringem 
středa 19. 9. 2012, 9:00 – 12:00 h.
Místo konání: Park Lužánky - sraz před budovou Střediska 
volného času Lužánky
Organizátor: Strollering® - mateřská v pohybu
www.strollering.cz
Maminky, využijte čas určený k procházkám s kočárkem aktivně. 

I vy budete, jedou staří
aneb Víme jak se chovat 
pondělí 17. 9. – 22. 9. 2012, 8:30 – 11:30 h.
Místo konání: Cacovická 6, Brno
Organizátor: Centrum AMAVET – Junior Brno
www.amavet.org
Výukový program pro děti 1. st. ZŠ, který je zaměřen na prevenci 
dopravní nehodovosti cyklistů a chodců. Probírány budou rovněž 
zásady správného chování  k seniorům a handicapovaným
občanům v prostředcích MHD.
Rezervace nutná – tel.: 541 210 160, 608 432 000

Závody v chůzi s  kočárky
pondělí 17. 9. 2012, 10:00 h.
Místo konání: zastávka MHD Koniklecová
Organizátor: Mateřské centrum Sedmikráska Brno
www.mcsedmikraskabrno.cz
Akce na podporu pohybové aktivity maminek, které mají malé děti.  
Zveme všechny maminky s dětmi v kočárku  do přírody v okolí Ka-
menného vrchu,  kde se uskuteční závod v chůzi s kočárky. Dozvíte 
se rovněž zajímavé tipy, kam po Brně s kočárkem a dětmi.

Co a jak v MHD
pondělí 17. 9. 2012, 15:00 – 17:00 h.
Místo konání: ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Organizátor: ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
www.zsjihomoravske.cz
Jezdíme bezpečně, umíme se chovat a pomáháme jiným v MHD. 
Akce je určena veřejnosti z řad dětí i dospělých.

Prohlídka Centrálního dispečinku IDS JMK 
pondělí 17. 9. 2012, 15:30 h.
Místo konání: Nové sady 30
Organizátor: KORDIS JMK, spol. s r.o.
www.idsjmk.cz
 Komentovaná prohlídka Centrálního dispečinku Integrovaného 
dopravního systému JMK odkud je řízena doprava v celém regionu.  


