
SO – 5. 9. „Mrňávkův memoriál“
 cyklistické a běžecké závody na Křemešník se startem u pelhřimovské protipovodňové hráze za hřbito-

vem od 10.00 hodin

SO – 12. 9. „Hanka Kynychová a její tým rozhejbou Pelhřimov“
 od 9.00 do 12.50 hod. sportovní akce s doprovodným programem v tělocvičně ZŠ Osvobození 

ST – 16. 9. „Cyklistické tour de Sady“
 od 17.00 do 19.00 hod. v Městských sadech cyklistické závody dětí a mládeže v různých věkových kategoriích
 !Do Městských sadů po dobu konání akce uzavřen vjezd motorových vozidel!

ČT – 17. 9. „Bezpečná doprava“
 od 9.30 do 10.30 hod. dopravně-bezpečnostní akce pro žáky pelhřimovské ZŠ na parkovišti před Music 

Sauna Barem v ul. Arch. Janáka

PÁ – 18. 9. „Den bez aut“
 od 9.00 do 12. 00 hod. okolí KD Máj
 soutěže s naučnou tématikou se zaměřením na ekologii a dopravu, výpočet ekologické stopy
 v 10.00 hod. komentovaný zásah u simulované automobilové nehody
 !Okolí KD Máj po dobu konání akce uzavřeno pro motorová vozidla!

SO – 19. 9. „Netradiční závody“ s Hodinou H
 od 9.00 do 12.00 hodin na Masarykově náměstí netradiční sportovní aktivity a doplňkový zábavný pro-

gram pro celou rodinu

 „Pelhřimovské pěšinky po střeše Evropy“
 hvězdicový pochod na Křemešník (start – železniční stanice ČD; cíl – Křemešník mezi 11.00–12.00 hod. 

s možností výstupu na rozhlednu „Pípalka“)

ÚT – 22. 9. „Vycházka se zdravým městem“
 turistický pochod po trase Dobrá Voda – Houserovka – Benátky – Veselá (sraz účastníků v 7.15 hod. na 

pelhřimovském vlakovém nádraží)

ST – 23. 9. „Běžecké závody mládeže“
 od 14.00 do 15.30 hod. v Městských sadech okresní kolo v přespolním běhu žactva s přímým postupem 

vítězných družstev do krajského kola

SO – 3. 10. „Běh města Pelhřimova“
 od 10.00 hod. v Městských sadech běžecké závody v různých věkových kategoriích

Více na www.mupe.cz (sekce Zdravé město – aktivity)


