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Brno bez bariér
KDO: OZ MMB ve spolupráci s: ParaCENTRUM 

Fenix, z.s.; Tyfloservis o.p.s., krajské středisko 
Brno; Vodicí pes, z.s.; Opus Lacrimosa, z.ú.

Odbor zdraví MMB na letošním ročníku Evropský tý-
den mobility spolu s  brněnskými organizacemi před-
staví aktivity v  oblasti řešení přístupnosti města, od-
straňování bariér a problematiky osob se zdravotním 
postižením.

Aktivity:
• zážitková jízda na mechanickém vozíku a překoná-

vání překážek v prostoru 
• nácvik vedení nevidomého a vyzkoušení si orientace 

v prostoru 
• komentovaná prohlídka práce vodícího psa na pře-

kážkové dráze
• představení aktivit Poradního sboru RMB pro bezba-

riérové Brno 
• prezentace služeb + informační materiály
• simulace zrakových postižení a  představení pomů-

cek, které se využívají k orientaci osob s postižením 
• poradenství v oblasti odstraňování bariér (Ing. Mile-

na Antonovičová)
• představení vozidla s ručním řízením a plošinou pro 

nakládání vozíku
• představení obytného vozu Charley Tramp s ručním 

řízením a speciálními úpravami pro cestování vozíč-
kářů 

• představení koncepce nového vozu Charley Tramps 
II – Tesla

• návštěvníci mohou vyzkoušet Handbike trenažér

Evropský týden mobility s Brněnskými 
komunikacemi
KDO: Brněnské komunikace

Společnost Brněnské komunikace a.s. si pro Vás při-
pravila soutěže, ve kterých si můžete ověřit znalosti 
o dopravě ve městě Brně. A slyšeli jste už o chytrých 
projektech Brňáci pro Brno, Čištění BKOM a C-ROADS? 
Také o nich se v sobotu 21. 9. 2019 dozvíte více. Přijďte 
za námi, těším se na Vás!
www.bkom.cz
www.facebook.com/brnenskekomunikace

Doprovodný program 21. 9. na DDH Riviéra :
• Malování na obličej pro děti zdarma od 12:00 

do 16:00 hod.
• Freestyle trial show – mistr světa Vašek Kolář, auto-

gramiáda
• Ukázky psovodů
• Vodící psi
• Policejní auto a motocykl
• Finále soutěže Bezpečně Brnem
• Balónky pro děti zdarma
• Možnost občerstvení
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Body pro bezpečnost dětí
KDY: 16.–20. 9. 2019
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 je určena pro děti 1. stupně základních škol měs-
ta Brna. Bude zaměřena na prevenci dopravní nehodo-
vosti 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. Zaměření letošního ročníku je také na 
zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě po-
mocí reflexních prvků. 
Akce bude probíhat v rámci výukových programů pro 
1. stupeň ZŠ v dopoledních hodinách. Rezervace nut-
ná: info@amavet.org
www.amavet.org

Představení monitorovacího nástroje – 
projekt LOW-CARB
KDY: 18. 9. 2019 v čase 15:30–17:00 hod.
KDE: Urban centrum, Mečová 5, 602 00 Brno
KDO: MMB, Odbor dopravy

Představení monitorovacího nástroje pro potřeby akč-
ního plánu SUMP (Plán udržitelné městské mobility) 
v rámci projektu LOW-CARB. Těšíme se na Vás!

Dny otevřených dveří Centrálního 
dispečinku IDS JMK – 15 let IDS JMK
KDY: 18. a 19. 9. 2019 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 nava-
zující spoj. Těšíme se na Vás. 
www.idsjmk.cz

Bezpečně na cestách
KDO: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Policie ČR si pro Vás připravila stanoviště, kde si děti 
mohou ověřit své znalosti z oblasti dopravních značek. 
Bude zde možnost si prohlédnout policejní techniku, 
a to vozidlo v policejním provedení a motocykl služby 
dopravní policie. Těšíme se na Vás.

Evropský týden mobility na dětském 
dopravním hřišti
KDY: 14. 9. a 21. 9. 2019 v době 10–16 hod.
KDE: DDH Brno-Komín při ZŠ Pastviny 70
KDO: MMB, Odbor dopravy, NS SPEKTRUM, s. r. o. 

a Centrum AMAVET – Junior Brno

Ve dnech 14. a 21. 9. bude na dopravním hřišti v Br-
ně-Komíně a počítačové učebně v přilehlé ZŠ Pastviny 
probíhat v době od 10 do 16 hod. dopravní soutěž. Akce 
je určena pro děti 1.–6. tříd ZŠ a cílem akce je prověřit 
znalosti dětí v oblasti správného a bezpečného chová-
ní chodců a cyklistů v provozu a přispět k celkovému 
snížení nehodovosti dětí při dopravních nehodách. 
V počítačové učebně si děti vyzkouší podle věku mul-
timediální výukový program „Chodec“ nebo program 
„Hrad“. Dále děti budou mít za úkol rozpoznat doprav-
ní situace chodců a cyklistů a zaškrtnout ty, kteří se při 
svém počínání dopouští porušení dopravních pravidel 
a zakroužkovat ty, kteří si naopak počínají zodpověd-
ně. Poslední disciplína bude pro mladší děti odlišná. 
Zatímco starší děti budou mít za úkol rozeznat několik 
vybraných dopravních značek a u dalších dle vlastního 
výběru vysvětlit jejich funkci v dopravě, mladší děti mu-
sejí prokázat, že jsou schopné správně přejít silnici po 
modelu přechodu pro chodce.
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 počí-
tačích v učebně, tak po jízdě na dopravním hřišti, těšit 
na sladkou cenu.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI 
RIVIÉRA
KDY: 21. 9. 2019 v době od 10:00 do 18:00 hod.
KDE: Areál dopravní výchovy, Bauerova 7, Brno-Pi-

sárky

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2019

DPMB o MHD
KDO: Dopravní podnik města Brna 

Dopravní podnik města Brna představí informační sys-
tém pro řízení městské hromadné dopravy v Brně a je-
jích podpůrných procesů sestávající se z  řídicího SW 
Sprinter RISII, palubní informatiky jednotlivých vozidel 
a komunikačních rozhraní. Přijďte se podívat!

Odbor dopravy o dopravě 
KDO: MMB, Odbor dopravy

Odbor dopravy si pro vás připravil soutěže o  pěkné 
ceny (reflexní baťůžky, reflexní nálepky, odrazky a dal-
ší). Dozvíte se plno informací o dopravě a můžete se 
zeptat na to, co vás zajímá. Odměňovat budeme i  ty, 
kteří využívají udržitelnou formu dopravy (MHD, kolo 
nebo chodí pěšky). Těšíme se na vás!

Evropský projekt LOW-CARB
KDO: MMB, Odbor dopravy 

Přijďte za námi a  představíme vám evropský projekt 
LOW-CARB, kterým je Brno partnerem. Hlavním opat-
řením je tvorba monitorovacího nástroje, který pomů-
že s koordinací projektů ve městě Brně.
Pro ty, kteří dojedou na kole, přijdou pěšky nebo MHD, 
máme připravené příjemné odměny.


