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Evropská kampaň

na podporu ekologicky šetrných

způsobů dopravy

Program akcí najdete na:

www.zdravemesto.brno.cz

v Pá v 15 hod., v So v 9 hod. ). Vodní turistika – seznámení 
s jízdou na raftu, pálavě a kánoi. Cyklistická všestrannost – 
technika jízdy na kole v terénu a jízda zručnosti. Inline 
bruslení – trénink techniky pro začátečníky. Venkovní 
bouldering – základy lezení v malých výškách. Běh pro 
zdraví – technika zdravého běhu (start v Pá v 16 hod., v So 
v 10 hod.). Pro cyklistiku a inline povinná přilba a vlastní 
kolo/brusle. Akce pro širokou veřejnost.
www.cesa.vutbr.cz

5. Evropský den trolejbusů a projekt
CIVITAS 2MOVE2
sobota 20. 9. 2014, 9:00–15:00
Místo konání: Česká “pod hodinami”
Organizátor: Statutární město Brno
Přijďte k Informačnímu stánku DPMB oslavit Den CIVITAS 
a 5. Evropský den trolejbusů. Dozvíte se zajímavé 
informace o projektech TROLLEY a 2MOVE2, který je 
zaměřen na hledání inovativních řešení v oblasti městské 
dopravy. Pro děti jsou připraveny drobné odměny.
www.civitas.brno.cz

Dětské dopravní hřiště Lužánky
sobota 20. 9. 2014, 9:30–15:00
Místo konání: Dětské dopravní hřiště v parku Lužánky
Organizátor: Městská policie Brno
Akce je určená dětem – cyklistům. Na modelu různých 
dopravních situací si děti pod vedením strážníků 
městské policie procvičí svoje znalosti a upevní návyky 
v dodržování pravidel silničního provozu.
www.mpb.cz

Jízda Brnem na kolečkových bruslích
sobota 20. 9. 2014, 17:00
Místo konání: Brno-Slatina, 
sraz na parkovišti u Lidlu, 
Hviezdoslavova 2
Organizátor: Black Ice, spor-
tovní klub, o.s.
Jízda městem na ko-
lečkových bruslích směr 
Černovická terasa a zpět 

za doprovodu Městské policie Brno a hudby rádia 
Krokodýl. Ochranná přilba povinná.
www.brno-inline.cz

4. Brněnské rekordovál
sobota 20. 9. 2014, 10:00–16:00
Místo konání: Velodrom TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 
Brno-Pisárky 
Organizátor: TJ SLOVAN Černá Pole Brno, o.s.
Závody historických kol, možnost vyzkoušení jízdy na 
vysokém kole, jednokolce či replice malé drezíny. Jízdy 
zručnosti na vlastním kole, soutěže a sportovně-zábavné 
disciplíny pro děti od 13 hod. Představení severské kolkové 
hry Mölkky, která je vhodná i pro dospělé. 
www.tjslovancp.cz

Den bez aut – jde to i bez nich
pondělí 22. 9. 2014, 8:00–16:00
Místo konání: Kotlářská 4
Organizátor: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
Motivace žáků k využívání ekologické dopravy do školy. 
Výstava výtvarných prací žáků v okolí školy na téma dopra-
va přátelská k životnímu prostředí. Děti si budou v průběhu 
dne osvojovat své znalosti a praktické dovednosti z oblasti 
environmentální výchovy vztahující se k dopravě.
Pro prohlídku pracovních dílen rezervace nutná – e-mail:
kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz
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ZDARMA

Body pro bezpečnost dětí
pondělí 16.–19. 9. 2014, 8:30–11:30

Místo konání: Cacovická 6, 
Brno-Husovice
Organizátor: Centrum 
AMAVET – JUNIOR Brno
Výukový program pro 
děti 1. st. ZŠ zaměřený na 
prevenci dopravní neho-

dovosti cyklistů a chodců. Děti si rovněž procvičí základy 
poskytování první pomoci. 
Rezervace nutná – tel.: 541 210 160, e-mail: info@amavet.org 
www.amavet.org

Senioři, choďte a jezděte na kole bezpečně
středa 17. 9. 2014, 10:00
Místo konání: Líšeňská 33a, Brno-Líšeň, Spojení – tram. č. 8
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Beseda o bezpečné chůzi a jízdě na kole v prostředí 
města včetně informací o  viditelnosti v dopravě za 
šera a ve tmě s maličkostí, která vám může zachránit 
život. Akce určena zejména seniorům, ale i ostatním 
zájemcům z řad široké veřejnosti.
Rezervace nutná – do 10. 9. na e-mail.: zuzana.strnadova@cdv.cz 
nebo tel.: 721 222 852
www.cdv.cz

Ekologický autobus
středa 17. 9. 2014, 14:00–18:00
Místo konání: náměstí Svobody
Organizátor: Dopravní podnik 
města Brna, a.s.
Prezenetace nového autobusu 
na stlačený zemní plyn jako 
ekologického způsobu městské 
hromadné dopravy.
www.dpmb.cz

Elektromobily – budoucnost dopravy? 
středa 18. 9. 2013, 16:00
Místo konání: Urban centrum, Mečová 5 – Stará radnice 
Organizátor: ELEKTROMOBILY o.s. a Statutární město Brno

Jsou elektromobily budoucností městské individuální 
dopravy nebo jen překonanou technologií minulosti? 
Pravda a mýty o automobilech na elektrický pohon včetně 
příležitosti k prohlídce elektromobilu. Po besedě možnost 
návštěvy nabíjecí stanice v Pisárkách. Součástí akce je 
výstava o projektu Bezpečná cesta do školy.
www.elektromobily-os.cz
 
Královna koloběžka
středa 17. 9. 2014, 16:30
Místo konání: Tuháčkova 39, Brno- Komárov
Organizátor: JUNIOR – Dům dětí a mládeže,
pracoviště Sluníčko
Závod na koloběžkách pro děti všech věkových katego-
rií. Součástí akce je výtvarná soutěž s názvem Silnice jako 
plátno na téma mobilita. Pro účast v závodu děti musí mít 
vlastní koloběžku.
Rezervace nutná – tel.: 775 739 803, e-mail: slunicko@junior.cz
www.junior.cz

Bezpečně nejen na 
cyklostezce
čtvrtek 18. 9. 2014, 13:00–15:00
Místo konání: Cyklostezka v Brně-
Komárově u řeky Svratky
Organizátor: Policie České republiky
Preventivní akce zaměřená na kon-
trolu technického stavu a povinné 
výbavy jízdních kol včetně motivace 
veřejnosti k používání ochranných pomůcek při sportu 
a vzájemné ohleduplnosti při pohybu na cyklostezkách.
www.policie.cz

Komentovaná prohlídka Centrálního 
dispečinku IDS JMK
čtvrtek 18. 9. 2013, 15:30
Místo konání: Nové Sady 30 – sraz před budovou
Organizátor: KORDIS JMK, a.s.
Příležitost prohlédnout si zázemí centrálního dispečinku 
a dozvědět se řadu zajímavých informací o provozu Inte-
grovaného dopravního systému JMK. 
www.idsjmk.cz

Mateřská v pohybu se Strolleringem
čtvrtek 18. 9. 2014, 9:00–12:00
Místo konání: Park Lužánky - sraz u tenisových kurtů na 
Lužánecké ul.
Organizátor: Strollering® - mateřská v pohybu
Maminky, využijte čas určený k procházkám s kočárkem 
aktivně. Vyzkoušejte ukázkovou hodinu Strolleringu – 
procházku se sportovní chůzí, posilováním u kočárků, na 
podložce, a to vše za přítomnosti Vašich dětí.
Rezervace nutná – tel.: 732 264 316
www.strollering.cz

Carsharing, elektrokola a elektroauta 
v Otevřené zahradě
čtvrtek 18. 9. 2014, 15:00–19:00
Místo konání: Nadace Partnerství, Údolní 33
Organizátor: Nadace Partnerství, Autonapůl a EMUJ a.s.
Představení moderních a ohleduplných řešení dopravy 
nejen pro město. Možnost vyzkoušet jízdu na elektrokole 
nebo v elektromobilu. Seznámení s carsharingem – sdí-
lením aut s technologií předávání pomocí čipové karty.
www.nadacepartnerstvi.cz ,www.autonapul.org,
www.emuj.cz

Tour de sun
čtvrtek 18. 9. 2014, 16:30
Místo konání: Tuháčkova 39, Brno- Komárov
Organizátor: JUNIOR – Dům dětí a mládeže, pracoviště 
Sluníčko
Cyklistický závod s úkoly z dopravní výchovy pro děti ve 
věku 8-11 let. Přilba a vlastní kolo nutné.
Rezervace nutná – tel.: 775 739 803, e-mail: slunicko@junior.cz
www.junior.cz

Na vlastní pohon 
pátek 19. 9.–20. 9. 2014, Pá 15:00–18:00, So 9:00–12:00
Místo konání: Sportovní areál pod Palackého vrchem, 
Technická 14 a Loděnice Jundrov, Veslařská 98
Organizátor: Centrum sportovních aktivit, VUT v Brně 
Představení a nácvik mobilních pohybových aktivit 
s důrazem na bezpečnost a s následným vyzkoušením. 
Nordic walking – ukázka chůze včetně zapůjčení holí (start 

Body pro bezpečnost dětí
pondělí 16.–19. 9. 2014, 8:30–11:30

Místo konání: Cacovická 6, 
Brno-Husovice
Organizátor: Centrum 
AMAVET – JUNIOR Brno
Výukový program pro 
děti 1. st. ZŠ zaměřený na 
prevenci dopravní neho-

dovosti cyklistů a chodců. Děti si rovněž procvičí základy 
poskytování první pomoci. 
Rezervace nutná – tel.: 541 210 160, e-mail: info@amavet.org 
www.amavet.org

Senioři, choďte a jezděte na kole bezpečně
středa 17. 9. 2014, 10:00
Místo konání: Líšeňská 33a, Brno-Líšeň, Spojení – tram. č. 8
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Beseda o bezpečné chůzi a jízdě na kole v prostředí 
města včetně informací o  viditelnosti v dopravě za 
šera a ve tmě s maličkostí, která vám může zachránit 
život. Akce určena zejména seniorům, ale i ostatním 
zájemcům z řad široké veřejnosti.
Rezervace nutná – do 10. 9. na e-mail.: zuzana.strnadova@cdv.cz 
nebo tel.: 721 222 852
www.cdv.cz

Ekologický autobus
středa 17. 9. 2014, 14:00–18:00
Místo konání: náměstí Svobody
Organizátor: Dopravní podnik 
města Brna, a.s.
Prezenetace nového autobusu 
na stlačený zemní plyn jako 
ekologického způsobu městské 
hromadné dopravy.
www.dpmb.cz

Elektromobily – budoucnost dopravy? 
středa 18. 9. 2013, 16:00
Místo konání: Urban centrum, Mečová 5 – Stará radnice 
Organizátor: ELEKTROMOBILY o.s. a Statutární město Brno

Jsou elektromobily budoucností městské individuální 
dopravy nebo jen překonanou technologií minulosti? 
Pravda a mýty o automobilech na elektrický pohon včetně 
příležitosti k prohlídce elektromobilu. Po besedě možnost 
návštěvy nabíjecí stanice v Pisárkách. Součástí akce je 
výstava o projektu Bezpečná cesta do školy.
www.elektromobily-os.cz
 
Královna koloběžka
středa 17. 9. 2014, 16:30
Místo konání: Tuháčkova 39, Brno- Komárov
Organizátor: JUNIOR – Dům dětí a mládeže,
pracoviště Sluníčko
Závod na koloběžkách pro děti všech věkových katego-
rií. Součástí akce je výtvarná soutěž s názvem Silnice jako 
plátno na téma mobilita. Pro účast v závodu děti musí mít 
vlastní koloběžku.
Rezervace nutná – tel.: 775 739 803, e-mail: slunicko@junior.cz
www.junior.cz

Bezpečně nejen na 
cyklostezce
čtvrtek 18. 9. 2014, 13:00–15:00
Místo konání: Cyklostezka v Brně-
Komárově u řeky Svratky
Organizátor: Policie České republiky
Preventivní akce zaměřená na kon-
trolu technického stavu a povinné 
výbavy jízdních kol včetně motivace 
veřejnosti k používání ochranných pomůcek při sportu 
a vzájemné ohleduplnosti při pohybu na cyklostezkách.
www.policie.cz

Komentovaná prohlídka Centrálního 
dispečinku IDS JMK
čtvrtek 18. 9. 2013, 15:30
Místo konání: Nové Sady 30 – sraz před budovou
Organizátor: KORDIS JMK, a.s.
Příležitost prohlédnout si zázemí centrálního dispečinku 
a dozvědět se řadu zajímavých informací o provozu Inte-
grovaného dopravního systému JMK. 
www.idsjmk.cz

Mateřská v pohybu se Strolleringem
čtvrtek 18. 9. 2014, 9:00–12:00
Místo konání: Park Lužánky - sraz u tenisových kurtů na 
Lužánecké ul.
Organizátor: Strollering® - mateřská v pohybu
Maminky, využijte čas určený k procházkám s kočárkem 
aktivně. Vyzkoušejte ukázkovou hodinu Strolleringu – 
procházku se sportovní chůzí, posilováním u kočárků, na 
podložce, a to vše za přítomnosti Vašich dětí.
Rezervace nutná – tel.: 732 264 316
www.strollering.cz

Carsharing, elektrokola a elektroauta 
v Otevřené zahradě
čtvrtek 18. 9. 2014, 15:00–19:00
Místo konání: Nadace Partnerství, Údolní 33
Organizátor: Nadace Partnerství, Autonapůl a EMUJ a.s.
Představení moderních a ohleduplných řešení dopravy 
nejen pro město. Možnost vyzkoušet jízdu na elektrokole 
nebo v elektromobilu. Seznámení s carsharingem – sdí-
lením aut s technologií předávání pomocí čipové karty.
www.nadacepartnerstvi.cz ,www.autonapul.org,
www.emuj.cz

Tour de sun
čtvrtek 18. 9. 2014, 16:30
Místo konání: Tuháčkova 39, Brno- Komárov
Organizátor: JUNIOR – Dům dětí a mládeže, pracoviště 
Sluníčko
Cyklistický závod s úkoly z dopravní výchovy pro děti ve 
věku 8-11 let. Přilba a vlastní kolo nutné.
Rezervace nutná – tel.: 775 739 803, e-mail: slunicko@junior.cz
www.junior.cz

Na vlastní pohon 
pátek 19. 9.–20. 9. 2014, Pá 15:00–18:00, So 9:00–12:00
Místo konání: Sportovní areál pod Palackého vrchem, 
Technická 14 a Loděnice Jundrov, Veslařská 98
Organizátor: Centrum sportovních aktivit, VUT v Brně 
Představení a nácvik mobilních pohybových aktivit 
s důrazem na bezpečnost a s následným vyzkoušením. 
Nordic walking – ukázka chůze včetně zapůjčení holí (start 



Body pro bezpečnost dětí
pondělí 16.–19. 9. 2014, 8:30–11:30

Místo konání: Cacovická 6, 
Brno-Husovice
Organizátor: Centrum 
AMAVET – JUNIOR Brno
Výukový program pro 
děti 1. st. ZŠ zaměřený na 
prevenci dopravní neho-

dovosti cyklistů a chodců. Děti si rovněž procvičí základy 
poskytování první pomoci. 
Rezervace nutná – tel.: 541 210 160, e-mail: info@amavet.org 
www.amavet.org

Senioři, choďte a jezděte na kole bezpečně
středa 17. 9. 2014, 10:00
Místo konání: Líšeňská 33a, Brno-Líšeň, Spojení – tram. č. 8
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Beseda o bezpečné chůzi a jízdě na kole v prostředí 
města včetně informací o  viditelnosti v dopravě za 
šera a ve tmě s maličkostí, která vám může zachránit 
život. Akce určena zejména seniorům, ale i ostatním 
zájemcům z řad široké veřejnosti.
Rezervace nutná – do 10. 9. na e-mail.: zuzana.strnadova@cdv.cz 
nebo tel.: 721 222 852
www.cdv.cz

Ekologický autobus
středa 17. 9. 2014, 14:00–18:00
Místo konání: náměstí Svobody
Organizátor: Dopravní podnik 
města Brna, a.s.
Prezenetace nového autobusu 
na stlačený zemní plyn jako 
ekologického způsobu městské 
hromadné dopravy.
www.dpmb.cz

Elektromobily – budoucnost dopravy? 
středa 18. 9. 2013, 16:00
Místo konání: Urban centrum, Mečová 5 – Stará radnice 
Organizátor: ELEKTROMOBILY o.s. a Statutární město Brno

Jsou elektromobily budoucností městské individuální 
dopravy nebo jen překonanou technologií minulosti? 
Pravda a mýty o automobilech na elektrický pohon včetně 
příležitosti k prohlídce elektromobilu. Po besedě možnost 
návštěvy nabíjecí stanice v Pisárkách. Součástí akce je 
výstava o projektu Bezpečná cesta do školy.
www.elektromobily-os.cz
 
Královna koloběžka
středa 17. 9. 2014, 16:30
Místo konání: Tuháčkova 39, Brno- Komárov
Organizátor: JUNIOR – Dům dětí a mládeže,
pracoviště Sluníčko
Závod na koloběžkách pro děti všech věkových katego-
rií. Součástí akce je výtvarná soutěž s názvem Silnice jako 
plátno na téma mobilita. Pro účast v závodu děti musí mít 
vlastní koloběžku.
Rezervace nutná – tel.: 775 739 803, e-mail: slunicko@junior.cz
www.junior.cz

Bezpečně nejen na 
cyklostezce
čtvrtek 18. 9. 2014, 13:00–15:00
Místo konání: Cyklostezka v Brně-
Komárově u řeky Svratky
Organizátor: Policie České republiky
Preventivní akce zaměřená na kon-
trolu technického stavu a povinné 
výbavy jízdních kol včetně motivace 
veřejnosti k používání ochranných pomůcek při sportu 
a vzájemné ohleduplnosti při pohybu na cyklostezkách.
www.policie.cz

Komentovaná prohlídka Centrálního 
dispečinku IDS JMK
čtvrtek 18. 9. 2013, 15:30
Místo konání: Nové Sady 30 – sraz před budovou
Organizátor: KORDIS JMK, a.s.
Příležitost prohlédnout si zázemí centrálního dispečinku 
a dozvědět se řadu zajímavých informací o provozu Inte-
grovaného dopravního systému JMK. 
www.idsjmk.cz

Mateřská v pohybu se Strolleringem
čtvrtek 18. 9. 2014, 9:00–12:00
Místo konání: Park Lužánky - sraz u tenisových kurtů na 
Lužánecké ul.
Organizátor: Strollering® - mateřská v pohybu
Maminky, využijte čas určený k procházkám s kočárkem 
aktivně. Vyzkoušejte ukázkovou hodinu Strolleringu – 
procházku se sportovní chůzí, posilováním u kočárků, na 
podložce, a to vše za přítomnosti Vašich dětí.
Rezervace nutná – tel.: 732 264 316
www.strollering.cz

Carsharing, elektrokola a elektroauta 
v Otevřené zahradě
čtvrtek 18. 9. 2014, 15:00–19:00
Místo konání: Nadace Partnerství, Údolní 33
Organizátor: Nadace Partnerství, Autonapůl a EMUJ a.s.
Představení moderních a ohleduplných řešení dopravy 
nejen pro město. Možnost vyzkoušet jízdu na elektrokole 
nebo v elektromobilu. Seznámení s carsharingem – sdí-
lením aut s technologií předávání pomocí čipové karty.
www.nadacepartnerstvi.cz ,www.autonapul.org,
www.emuj.cz

Tour de sun
čtvrtek 18. 9. 2014, 16:30
Místo konání: Tuháčkova 39, Brno- Komárov
Organizátor: JUNIOR – Dům dětí a mládeže, pracoviště 
Sluníčko
Cyklistický závod s úkoly z dopravní výchovy pro děti ve 
věku 8-11 let. Přilba a vlastní kolo nutné.
Rezervace nutná – tel.: 775 739 803, e-mail: slunicko@junior.cz
www.junior.cz

Na vlastní pohon 
pátek 19. 9.–20. 9. 2014, Pá 15:00–18:00, So 9:00–12:00
Místo konání: Sportovní areál pod Palackého vrchem, 
Technická 14 a Loděnice Jundrov, Veslařská 98
Organizátor: Centrum sportovních aktivit, VUT v Brně 
Představení a nácvik mobilních pohybových aktivit 
s důrazem na bezpečnost a s následným vyzkoušením. 
Nordic walking – ukázka chůze včetně zapůjčení holí (start 
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v Pá v 15 hod., v So v 9 hod. ). Vodní turistika – seznámení 
s jízdou na raftu, pálavě a kánoi. Cyklistická všestrannost – 
technika jízdy na kole v terénu a jízda zručnosti. Inline 
bruslení – trénink techniky pro začátečníky. Venkovní 
bouldering – základy lezení v malých výškách. Běh pro 
zdraví – technika zdravého běhu (start v Pá v 16 hod., v So 
v 10 hod.). Pro cyklistiku a inline povinná přilba a vlastní 
kolo/brusle. Akce pro širokou veřejnost.
www.cesa.vutbr.cz

5. Evropský den trolejbusů a projekt
CIVITAS 2MOVE2
sobota 20. 9. 2014, 9:00–15:00
Místo konání: Česká “pod hodinami”
Organizátor: Statutární město Brno
Přijďte k Informačnímu stánku DPMB oslavit Den CIVITAS 
a 5. Evropský den trolejbusů. Dozvíte se zajímavé 
informace o projektech TROLLEY a 2MOVE2, který je 
zaměřen na hledání inovativních řešení v oblasti městské 
dopravy. Pro děti jsou připraveny drobné odměny.
www.civitas.brno.cz

Dětské dopravní hřiště Lužánky
sobota 20. 9. 2014, 9:30–15:00
Místo konání: Dětské dopravní hřiště v parku Lužánky
Organizátor: Městská policie Brno
Akce je určená dětem – cyklistům. Na modelu různých 
dopravních situací si děti pod vedením strážníků 
městské policie procvičí svoje znalosti a upevní návyky 
v dodržování pravidel silničního provozu.
www.mpb.cz

Jízda Brnem na kolečkových bruslích
sobota 20. 9. 2014, 17:00
Místo konání: Brno-Slatina, 
sraz na parkovišti u Lidlu, 
Hviezdoslavova 2
Organizátor: Black Ice, spor-
tovní klub, o.s.
Jízda městem na ko-
lečkových bruslích směr 
Černovická terasa a zpět 

za doprovodu Městské policie Brno a hudby rádia 
Krokodýl. Ochranná přilba povinná.
www.brno-inline.cz

4. Brněnské rekordovál
sobota 20. 9. 2014, 10:00–16:00
Místo konání: Velodrom TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 
Brno-Pisárky 
Organizátor: TJ SLOVAN Černá Pole Brno, o.s.
Závody historických kol, možnost vyzkoušení jízdy na 
vysokém kole, jednokolce či replice malé drezíny. Jízdy 
zručnosti na vlastním kole, soutěže a sportovně-zábavné 
disciplíny pro děti od 13 hod. Představení severské kolkové 
hry Mölkky, která je vhodná i pro dospělé. 
www.tjslovancp.cz

Den bez aut – jde to i bez nich
pondělí 22. 9. 2014, 8:00–16:00
Místo konání: Kotlářská 4
Organizátor: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
Motivace žáků k využívání ekologické dopravy do školy. 
Výstava výtvarných prací žáků v okolí školy na téma dopra-
va přátelská k životnímu prostředí. Děti si budou v průběhu 
dne osvojovat své znalosti a praktické dovednosti z oblasti 
environmentální výchovy vztahující se k dopravě.
Pro prohlídku pracovních dílen rezervace nutná – e-mail:
kotlarska@kotlarska.cz
www.kotlarska.cz
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