EVROPSKÝ
TÝDEN
MOBILITY

Statutární město Opava

12. – 26. 9. 2020

Tvůj styl, tvoje volba!
12. 9.
sobota

DEN ČISTÉ DOPRAVY A EKO-ZÁVOD
9.00 – 12.00, Dolní náměstí v Opavě, 13.00 – 17.00 vlakové nádraží Hradec nad Moravicí
Zábava a informace pro dospělé i pro děti. Dopravně preventivní aktivity policie, ukázky první pomoci,
elektromobily, autobus na CNG pohon, dílničky pro děti, a další aktivity.
9.00 – 10.00 - Registrace a start závodníků eko-závodu MAS Opavska. Za každého závodníka vysadí
město Opava jeden strom do volné krajiny. Podmínky závodu na www.masopavsko.cz/den-ciste-dopravy
10.00 a 11.00 – Prohlídka historické Měnírny, vstup z vnitrobloku za Slezankou
Akce se koná ve spolupráci s MAS Opavsko. V případě deště se akce s výjimkou závodu ruší.

13. 9.
neděle

16. 9.
středa

17. 9.
čtvrtek

18. 9.
pátek

22. 9.
úterý

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V INLINE ½ MARATÓNU
Městské sady, Žižkova ulice
Akci pořádá LUIGINO.cz. Více informací na www.luigino.cz

SBÍRKA KOL PRO AFRIKU
9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00, bývalá Dukelská kasárna (vstup z ulice Vančurova)
Darujte kolo, helmu, reﬂexní vestu či cyklistické nářadí na pomoc dětem v Africe.

PŘEDNÁŠKA „BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ“
15.00 – 16.00, Obecní dům – Sál purkmistrů
Přednáška pro seniory i pro všechny ostatní o tom, jak se chovat v dopravním provozu tak, aby nedocházelo
ke zbytečným zraněním. Každý účastník akce si odnese malý dárek.

NA ÚŘAD BEZ AUTA!
Zaměstnanci Magistrátu města Opavy podpoří Den bez aut a dopraví se do práce pěšky, na kole, koloběžce,
in-line bruslích nebo využijí MHD.

DEN BEZ AUT – S MALÝM TECHNIČÁKEM MHD ZDARMA!
Nechte své auto stát a svezte se městskou hromadnou dopravou zadarmo! Místo jízdenky ukážete malý
technický průkaz vozidla – jeden technický průkaz je jízdenkou pro jednu osobu. Akce se koná ve spolupráci
s Městským dopravním podnikem Opava, a.s., a platí po celý den.

25.-26. 9. MTBCROSS PODZIM 2020
pátek a sobota

Stříbrné jezero
Akci pořádá MTB CROSS.cz. Více informací na www.mtbcross.cz

Akce jsou zdarma. Více informací v měsíčníku Hláska, na www.opava-city.cz,
facebooku nebo v Městském informačním centru Opava. Změna programu vyhrazena.

