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Otevřená cyklodílna
KDY:	 19.	9.	2017,	16:00–21:00	hod.
KDE:	 Moravské	náměstí	před	Scalou
KDO:	 Bike	Kitchen	Brno,	z.	s.

Jako	každé	úterý	i	během	Evropského	týdne	mobility	
se	 uskuteční	 otevřená	 cyklodílna,	 na	 kterou	 můžete	
přinést	 jídlo	a	užít	si	 tak	společný	piknik	 (vezměte	si	
s	 sebou	 chleby,	 pomazánky	 a	 další	 dobroty).	 Přijďte	
si	opravit	kolo	nebo	jen	tak	posedět	s	přáteli	městské	
cyklistiky.	 Svátečně	 se	 akce	 uskuteční	 na	 Moraváku	
před	Scalou.
https://www.facebook.com/BikeKitchenBrno

Evropský týden mobility s DPMB
KDY:	 19.–21.	9.	2017
KDE:	 mj.	Moravské	náměstí	a	ulice	Údolní
KDO:	 Dopravní	podnik	města	Brna,	a.	s.

Ve	 stánku	 vedle	 kostela	 sv.	Tomáše	 bude	 Dopravní	
podnik	 města	 Brna	 vždy	 mezi	 dvanáctou	 a	 šestou	
hodinou	odpolední	prezentovat	systém	Elektronického	
odbavování	 cestujících,	 který	 od	 letošního	 roku	
zjednodušuje	 cestování	 po	 městě.	 Bude	 také	
poskytovat	 další	 informace	 o	 městské	 hromadné	
dopravě	v	Brně,	včetně	dalších	novinek	a	informačních	
materiálů.	 Odpoledne	 mezi	 15.	 a	 18.	 hodinou	 pak	
bude	 v	 zastávce	 u	 parku	 na	 Moravském	 náměstí	
prezentován	přírůstek	do	flotily	dopravního	podniku,	
a	to	autobus	pro	handicapované	s	možností	přepravy	
na	delší	vzdálenosti.	Ve	stejný	čas	(15–18	hod.)	bude	
možné	 navštívit	 nedalekou	 podzemní	 měnírnu	
v	 ulici	 Údolní,	 která	 je	 jednou	 z	 28	 rozvodných	
stanic	 zajišťujících	 provoz	 elektrické	 trakce	 (tramvají	
a	trolejbusů)	na	celém	území	města	Brna.
www.dpmb.cz

Elektromobilita jako budoucnost pro 
evropská města?
KDY:	 19.–21.	9.	2017,	10:00–18:00	hod.
KDE:	 Moravské	nám.	vedle	kostela	sv.	Tomáše,	před	

Moravskou	galerií
KDO:	 Informační	kancelář	Evropského	parlamentu	

v	ČR

Electroboard?	 Elektrokolo?	 Elektromobil?	 Přijďte	 se	
podívat,	 jaké	 elektrické	 dopravní	 prostředky	 jsou	
vhodné	do	města	a	dozvědět	se	více	o	problematice	
e-mobility	v	Evropské	unii.
www.evropsky-parlament.cz

Dny otevřených dveří Centrálního 
dispečinku IDS JMK
KDY:	 20.	a	21.	9.	2017	v	15:30	hod.
KDE:	 Brno,	Nové	sady	30,	KORDIS	JMK,	a.	s.,	sraz	

u	vstupu	do	budovy
KDO:	 KORDIS	JMK,	a.	s.

Přijďte	se	podívat,	jak	se	řídí	veřejná	doprava	na	jižní	
Moravě,	 jak	 vznikají	 data	 do	 informačních	 panelů	
na	 zastávkách	 nebo	 jak	 se	 zařizuje,	 aby	 vám	 neujel	
navazující	spoj.
www.idsjmk.cz

První sdílení elektroaut v ČR
KDY:	 21.	a	22.	9.	2017,	10:00–18:00	hod.
KDE:	 Moravské	nám.	vedle	kostela	sv.	Tomáše,	před	

Moravskou	galerií
KDO:	 EMUJ	a.	s.

Poznejte	 možnosti,	 jak	 jezdit	 v	 Brně	 elektroauty.	
Carsharing	 EMUJ	 bude	 pod	 sochou	 Jošta	 na	
Moravském	 náměstí	 prezentovat	 své	 elektrické	 vozy	
Nissan	Leaf,	včetně	nejnovějšího	supersportu	TESLA	
model	X.	Těšíme	se	na	Vás.
 www.emuj.cz

Bezpečně na cestách
KDY:	 21.	9.	2017,	14:00–16:00	hod.
KDE:	 Cyklostezka	v	Brně	–	Bystrci,	Rakovecká	č.	24,	

poblíž	restaurace	Rybářská	bašta
KDO:	 Policie	ČR	KŘ	Jmk

Preventivní	akce	zaměřená	na	bezpečnost	a	zvyšování	
viditelnosti	 chodců,	 cyklistů	 a	 ostatních	 účastníků	
silničního	 provozu	 se	 uskuteční	 na	 bystrcké	
cyklostezce.	 Policisté	 budou	 na	 místě	 informovat	
občany,	 jak	 se	 bezpečně	 pohybovat	 na	 pozemní	
komunikaci,	aby	předešli	rizikovým	situacím.
www.pcr.cz

Urban Dynamics Conference
KDY:	 21.	9.	2017	v	17:00	hod.
KDE:	 The	Distillery,	Pekařská	78
KDO:	 NEXT	Institute

Akce	nabídne	sérii	prezentací	a	diskuzi	zaměřenou	na	
vývoj	automobility	ve	městech	v	blízké	budoucnosti.	
Pozornost	 bude	 soustředěna	 zejména	 na	 funkci,	
vlastnictví	 a	 typologii	 automobilu	 jako	 dopravního	
prostředku.	Během	konference	spolu	budou	diskutovat	
zástupci	různých	stakeholderů	činných	v	dopravě.
www.nextinstitute.eu

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
KDY:	 22.	9.	2017,	14:00–17:00	hod.
KDE:	 Sluníčko,	Tuháčkova	39,	Brno-Komárov
KDO:	 Dům	dětí	a	mládeže	Brno,	Helceletova,	

příspěvková	organizace,	pobočka	Sluníčko,	
Tuháčkova	39,	Brno	617	00

Závod	na	vlastních	koloběžkách	je	určen	všem	věkovým	
kategoriím.	Je	nutné	se	přihlásit	předem	telefonicky	
či	 e-mailem.	 Součástí	 závodů	 je	 i	 výtvarná	 soutěž	
„Silnice	 jako	 plátno“	 na	 téma	 MOBILITY.	 Soutěžící	
budou	malovat	křídami	na	silnici.	Tři	nejhezčí	obrázky	
budou	oceněny.	V	případě	nepříznivého	počasí	si	děti	
obrázek	namalují	ve	Sluníčku.
www.helceletka.cz

Co ještě bude součástí Evropského týdne 
mobility?

•	 Akce	„Brno	 bez	 bariér“	 –	 Odbor	 zdraví	 MMB	 ve	
spolupráci	 s	 brněnskými	 organizacemi	 představí	
aktivity	 v	 oblasti	 řešení	 přístupnosti	 města,	
odstraňování	 bariér	 a	 problematiky	 osob	 se	
zdravotním	postižením.

•	 Workshopy,	přednášky,	prezentace	a	další...

Sledujte web města Brna www.brno.cz/etm, kde se 
aktuálně dozvíte podrobnosti a aktuality k programu 
ETM.

Bezpečné cesty do školy Brno-střed & 
Dopravní kalkulačka aneb auto není jenom 
benzín
KDY:	 19.	9.	2017,	10:00–18:00	hod.
KDE:	 Moravské	nám.	vedle	kostela	sv.	Tomáše,	před	

Moravskou	galerií
KDO:	 Nadace	Partnerství

Zveme	vás	k	návštěvě	stánku	Nadace	Partnerství,	kde	
si	pomocí	dopravní	 kalkulačky	budete	moci	 spočítat	
reálné	náklady	na	provoz	Vašeho	vozidla.	Dozvíte	se	
také	 o	 právě	 probíhajícím	 projektu,	 jehož	 cílem	 je	
zklidnit	 dopravu	 a	 zajistit	 bezpečnější	 ulice	 v	 okolí	
vybraných	brněnských	škol.
http://www.nadacepartnerstvi.cz
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Jízda městem Brnem v předvečer zahájení 
Evropského týdne mobility
KDY:	 15.	9.	2017,	sraz	v	18:30	hod.,	odjezd	19:00	hod.
KDE:	 Trasa	Slatina,	start	a	cíl	na	parkovišti	Auto	

Palace,	ul.	Řípská
KDO:	 Sportovní	klub	Black	Ice,	z.	s.

Desátý	ročník	 jízdy	městem	na	kolečkových	bruslích,	
kolech	a	koloběžkách	je	určen	pro	širokou	veřejnost.	
Jede	se	pohromadě	ve	skupině,	nejde	o	závod.	Trasa	
povede	 po	 městských	 komunikacích	 po	 předem	
stanovené	 trase	 za	 asistence	 strážníků	 a	 hudebního	
doprovodu	 Rádia	 Krokodýl.	 Tentokrát	 projedeme	
jednu	z	nejhezčích	tras	ve	Slatině.	Měří	zhruba	11	km,	
předpokládaná	 délka	 jízdy	 tak	 bude	 trvat	 zhruba	
hodinu.
Jízda	 se	 koná	 za	 každého	 počasí,	 vstup	 zdarma,	
účastníkům	doporučujeme	přilbu.	
www.brno-inline.cz

Cargo Bike Fest
KDY:	 15.–17.	9.	2017
KDE:	 Bike	Kitchen	Brno,	Bajkazyl,	FBB	Klub	

Na	Dráze,	sobota	16.	9.	2017	13:00–17:00	hod.	
park	před	Janáčkovým	divadlem,	v	17:00	hod.	
cyklojízda

KDO:	 Brno	na	kole,	z.	s.

Mezinárodní	 festival	 nákladních	 kol	 je	 soubor	
workshopů,	 diskuzí,	 koncertů	 a	 aktivit	 pro	 všechny,	
kteří	vozí	na	kole	víc	než	sebe	a	svůj	batoh.	Program	se	
bude	odehrávat	v	Bike	Kitchen	Brno,	Bajkazylu	a	FBB	
Klubu	Na	Dráze.	Sobotní	setkání	nákladních	kol	bude	
od	 13	 hod.	 před	 Janáčkovým	 divadlem	 a	 v	 17	 hod.	
vyjíždíme	 všichni	 společně	 na	 podzimní	 cyklojízdu.	
Těšíme	se	na	vás.
www.cargobikefest.tumblr.com

Evropský týden mobility na dětském 
dopravním hřišti
KDY:	 16.	9.	a	23.	9.	2017,	vždy	v	době	

10:00–16:00	hod.
KDE:	 DDH	Brno-Komín	při	ZŠ	Pastviny	70
KDO:	 MMB,	Odbor	dopravy	a	NS	SPEKTRUM,	s.r.o.

Na	 dopravním	 hřišti	 v	 Brně-Komíně	 a	 počítačové	
učebně	v	přilehlé	ZŠ	Pastviny	proběhne	během	dvou	
zářijových	 sobot	 dopravní	 soutěž	 určena	 pro	 děti	
1.–6.	tříd.	Cílem	akce	je	prověřit	znalosti	dětí	v	oblasti	
správného	 a	 bezpečného	 chování	 chodců	 a	 cyklistů	
v	provozu	a	přispět	k	celkovému	snížení	nehodovosti	
dětí	 při	 dopravních	 nehodách.	V	 počítačové	 učebně	
si	 děti	 vyzkouší	 podle	 věku	 multimediální	 výukový	
program	„Chodec“	nebo	program	„Hrad“.	Dále	budou	
mít	 děti	 za	 úkol	 rozpoznat	 dopravní	 situace	 chodců	
a	 cyklistů	 a	 rozeznat	 ty,	 kteří	 se	 při	 svém	 počínání	
dopouští	 porušení	 dopravních	 pravidel	 nebo	 si	
naopak	počínají	zodpovědně.	Připraveny	budou	i	další	
disciplíny.	
Na	 dopravním	 hřišti	 si	 děti	 vypůjčí	 elektroautíčka,	
či	kola	a	jízdou	na	nich	po	dopravním	hřišti	si	budou	
osvěžovat	 a	 utužovat	 znalosti	 dopravních	 předpisů,	
včetně	otestování	ovládání	kola	v	rámci	jízdy	zručnosti.	
Děti	 se	 mohou	 po	 absolvování,	 jak	 programu	 na	
počítačích	v	učebně,	tak	po	jízdě	na	dopravním	hřišti,	
těšit	na	sladkou	cenu.

7. Brněnské RekordOvál 
KDY:	 17.	9.	2017,	10:30–15:00	hod.
KDE:	 Velodrom	TJ	Favorit	Brno,	Brno	

Křížkovského	22
KDO:	 Regionální	centrum	Sport	pro	všechny	Brno-

město,	z.	s.;	TJ	Slovan	Černá	Pole	Brno,	z.	s.

Na	brněnském	velodromu	si	budou	moci	děti	vyzkoušet	
repliky	 historických	 kol,	 malých	 drezín,	 kostitřasů,	
minikol	i	zábavných	kol.	Nebude	chybět	jízda	zručnosti	
na	vlastním	kole,	odrážedle	či	koloběžce.	Uskuteční	se	
také	závody	historických	kol.	Kromě	toho	je	připraven	
závod	koloběžek	pro	mládež	na	kratší	vzdálenost,	pro	
dospělé	zase	vytrvalostní	půlmaratón.
Pro	 děti	 i	 dospělé	 bude	 připravena	 ukázka	 moderní	
hry	mölk.	Program	doplní	výstava	a	závody	kol	značky	
Favorit.
V	 rámci	 Kampaně	 ETM	Vám	 vaše	 kola	 a	 koloběžky	
opatříme	reflexními	prvky,	abyste	byli	vždy	vidět.	
www.rcbrnomesto.cz, www.tjslovancp.cz

Body pro bezpečnost dětí
KDY:	 18.–22.	9.	2017
KDE:	 Centrum	AMAVET	–	Junior	Brno	Cacovická	6,	

DDH	při		ZŠ	Pastviny	70,	Brno-Komín,	DDH	při	
ZŠ	Horácké	nám.	13

KDO:	 MMB,	Odbor	dopravy	a	Centrum	AMAVET	–	
Junior	Brno

Akce,	která	je	určena	pro	děti	1.	stupně	základních	škol	
města	 Brna,	 bude	 zaměřena	 na	 prevenci	 dopravní	
nehodovosti	 cyklistů	 a	 chodců.	 Děti	 si	 ověří	 znalosti	
dopravních	 předpisů.	 Budeme	 simulovat	 rizikové	
situace,	 které	 by	 mohly	 nastat	 v	 provozu,	 a	 základy	
poskytování	 laické	 první	 pomoci.	 Letošní	 ročník	 je	
zaměřen	 na	 zvyšování	 viditelnosti	 chodců	 a	 cyklistů	
v	dopravě	pomocí	reflexních	prvků.
Akce	 bude	 probíhat	 v	 rámci	 výukových	 programů	
pro	1.	stupeň	ZŠ	v	dopoledních	hodinách.	Rezervace	
nutná:	info@amavet.org.
www.amavet.org

Městem na kole pro lepší město pro 
všechny
KDY:	 18.	a	19.	9.	2017
KDE:	 Moravské	nám.	vedle	kostela	sv.	Tomáše,	před	

Moravskou	galerií
KDO:	 CYKLOSPECIALITY

Akce	ukáže,	 jak	cyklodoprava	ovlivňuje	náladu	a	 tep	
města.	 Jak	 kolo	 pomáhá	 lidem	 ve	 městě	 být	 víc	 fit	
a	 v	 pohodě.	 Jak	 kolo	 pomáhá	 obyvatelům	 města	
dýchat	méně	smogu	a	prachu	z	motoristické	dopravy.
www.cyklospeciality.cz

Zábava a poučení s IDS JMK a projektem 
SOLEZ 
KDY:	 19.	9.	2017
KDE:	 Moravské	nám.	vedle	kostela	sv.	Tomáše,	před	

Moravskou	galerií
KDO:	 KORDIS	JMK,	a.	s.

Zábava	 a	 poučení	 čeká	 na	 návštěvníky	 s	 IDS	 JMK	
při	 představení	 projektu	 SOLEZ	 –	 chytrá	 řešení	
pro	 nízkoemisní	 zóny	 a	 pro	 podporu	 nízkouhlíkové	
mobility	ve	městech	EU.
Přijďte	 se	 pobavit	 na	 stánek	 KORDIS	 JMK	 –	
koordinátora	 integrovaného	 dopravního	 systému.	
Dozvíte	 se,	 jak	 výhodně	 cestovat	 po	 Brně	 a	 kraji,	
novinky	z	provozu,	představena	budou	i	chytrá	řešení	
pro	udržitelnou	mobilitu	ve	městech.
www.idsjmk.cz; www.interreg-central.eu/solez 

Hravý den s městskou policií Brno na 
dopravním hřišti Riviéra
KDY:	 16.	9.	v	době	9:00–17:00	hod.
KDE:	 Areál	dopravní	výchovy	a	vzdělávání,	

Bauerova	7,	Brno	603	00
KDO:	 Městská	policie	Brno,	Areál	dopravní	výchovy	

a	vzdělávání

Na	 dopravním	 hřišti	 v	 těsném	 sousedství	 areálu	
koupaliště	 Riviéra	 pro	 Vás	 strážníci	 připraví	
zajímavý	 program.	 Dopravní	 hřiště	 bude	 otevřeno	
od	 9	 do	 17	 hod.	 a	 opakovaně	 budou	 probíhat	
prezentace	jednotlivých	projektů.	Návštěvníci,	chodci	
i	 cyklisté,	 se	 budou	 moci	 volně	 pohybovat	 pod	
dohledem	 strážníků	 po	 dopravním	 hřišti	 –	 pozor,	 je	
nutné	se	 zde	 řídit	a	chovat	podle	pravidel	silničního	
provozu,	ale	také	si	vyzkoušet	trenažéry	nebo	opilecké	
a	 slepecké	 stezky.Můžete	 si	 zde	 vyzkoušet	 nárazový	
trenažér,	 díky	 otočnému	 simulátoru	 zjistit,	 jaké	 síly	
působí	 při	 převrácení	 vozidla,	 zkusit	 si	 slepeckou	
stezku	a	zažít	„virtuální	opilost“.	
www.dopravnihristebrno.cz


